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<;in' de 
Komiınistleri takib eden Çin 

kıtaatı isyan etti 

Dışbakanımız Sofya'dan geçerken Eski kral, memleketini terketti. Dün 
Bulgar başvekili ile konuşmuştur j F ransada idi. Yugoslavyaya gidiyor 

Fransa'nın Sancak'taki as-1Yenikralçokderinbirsev-

tt 

ker tahşidatı devamda! gi uyandırmıştır 
Suriye'liler, hak ve hakikate karşı hazırlanı

yorlar, fakat, ya sonu? 
~~~--... -----~~~ 

Sancak'ın 
deki 

mukavemeti kırılmıyacaktır. Uluslar sosyetesin-
Fransız murahhası vaziyeti nasıl görüyor? 

Cenevre 12 (Radyo) - Fransız 

murahhas heyeti reisi bl!yanatında 
dedi ki: 

- Bu mes'elede bir Fransız· 
ihtilafı yoktur; mes'ele ulu!!lar sos· 
yelesi ile Tilrkiye arasında bir 
ihtilaf demektir. Bunun için kon· 
seyin Lu mes·eleye vaziyet etmesini 
i tcdik ve iki devlet için bu neti· 
ceye varmak lazımdır. 

Antalva'da intihabat esnasında 
bir hadise• olmuş iki ki9i ölmüş 
ve 15 kadar kimse mecruh dilş· 

nıilştür. 

Şimdi vaziyet tamamen ııor· 

ınaldir. Şayialan nihayete erdirmek 
için Fransız hükumeti konseyden 
Sancak hududunun her iki tarafı· 
na birer komisyon göndererek mü· 
cesif hidiselerin önilne geçmesini Tevfik" Rüştü Aras 
iatemittir. •öoümüzıleki ktinunusani içtimaı 

Lazkiye 12 (Hususi) - Fr.10. 
sızlar Sancak'taki müoevver Türk
leri tevkif etmekte ve bunlar hirn 
hirer adliyeye vcril('rck hapis ve 
sürgün edilmektedir. 

Fraosız otoritelerinin Lu •lazi. 
yeti, milletler cemiyetinde 'l'iirk 
davasını müdafaa edecek Türk 
müoevverlerini Saucak'ta bırakına· 
mak arzusundandır. 

l'nkat ölümle bo~az Lo~ııza 
gelen ,.e her faciayı kahramanca 
karşılıyan Sancıık lıalkınm nıuka· 

vemetini kırnınk kahil olamnmukta; 
Türk'ler, herşeye rıığınen haklanuı 
aramaga ı;alı~m:ıktaılır. 

Hama l 2 (Hu usi) - Sııncak'ıı 
asker ,.e ceblıanc c\kiyatı <lcvam 
etmektedir, Y cııi<len zırhlı otoıııo. 
biller de göndcrilnıi~tir. Ge1en as· 
kcrlcrin ekseriyetini milisler teşkil 
etmektedir. 

- Sonu 6ıncı sayfada -Mf's'elenin esa ını kat'i surette ·halledecektir. ....................... ~ ..................... .,., ........... ~ ... _. ............................ ~ ..................................................... ~ ................ .. 
Tasarruf ve yerli malı haftası başladı 

Başbakanım z dün m··h·m 
bir söylev vermiştir 

~~~--... ·------~---
Paramızın kıymetini düşürmeğe lüzum yoktur. İz· 
mirli/er Atatürkün anıtı önünde merasim yaptılar 

toplantı ve belediye reisi Dr. Uz hitabede bulunurken 
türkün heyı.:eli önünde bir tören Dugiin de gene Ulu Önde· 
yapılmıştır. rin anıtı önünde milli d~valanmız· 

Törende vali muavini Cavid - Sonu 6 ıncı sahifede -

------imparator ve kral, artık altıncı Jorj'dur. Dün 
Londra'da tahtta çıkmıştır 

• 
/ngiltereden ayrılış-Gazetelerin hazin vedaı-Bir 
hanedan sofrası- Valide kraliçenin beyannamesi 

Londra, 12 (A.A} - Eski 
kral amiralliğin Enchantress 
yatı ile Volf Hacund ve Fury 
muhripleri nagihani bir surette 
Portsmouth 'dan hareket ettik
leri sırada İngiltere' den ayrıl
mıştır. 

Gideceği yer meçhul bulu· 
nan eski kralın bu gemilerden 
hangisinde olduğu maliim de
ğildir. Maamafih eski kralın 
lsviçre'ye veyahud Amalfi ya· 
kıninde kain Rivalle'ya gide
ceği tahmin olunmaktadır. 

Eski hükümdarın hareketi 
pek gizli tutulmuştur. Ports
moulh rıhtımlarında hususi 
muhafızlar görülüyordu. Kral 
bir otomobil içirıde gelmiştir . 

Londra, 12 (A.A) - Bu 
sabahki gazetelerin kaffesi eski 
kıala hazin ve müessir veda
lard~ bulunmaktadırlar. 

Gazeteler dün akşam Vind· 
ser şatosundan radyo ile söy-
~~~---~----~~~~-

Piyango 
Dünkü keşidede 

kazananlar. 

1 
1 . 

Sekizinci Edvard ve madam Simpson 
lenilmiş olan nutkun dünyada ikinci oğlum için bekliyorum. 
şimdiye kadar dinleyicisi en Çünkü sarayın siyaseti deği-
çok olan nutuk olduğunu yaz· şecek değildir. Hanedan ile 
maktadırlar. halk arasında ayrılık yoktur. 

İstanbul, 12 (Hususi) Londra, 12 (Hususi} - Se- Bize 26 senedenberi gösteri· 
Türk Hava kurum'1 piyango· kizinci Edvard, dün geceyi len emniyet ve itimadın de-
sunun keşidesine bugün de de- ailesile birlikte geçirmiştir. vam edeceğind"n eminim. 
vam edildi. Kazanan numa· Yeni kral, valde kraliçe ve Hak rehberimiz ve rehberiniz 
raları bildiriyorum. diğ'!r kardeşlerile sarı saçlı, olsun! ,, demiştir. 

19435 32091 nmavi gözlü küçük prenses Londra, 12 (A.A} - Bütün 
Numaralar 10 bin lira Elizabet, akşam yemeğini Se- gazeteler yeni kral ve krali· 

kazandılar. kizinci Edvard'ın şatosunda çeye karşı samimi yazılar yaz· 
Beşyüz lira kazananlar: iyimişlerdir. maktadırlar. 

106 853 1009 1360 Kral, geceyi memleketinde Eveng Nevs diyor ki: 
1998 4390 4850 5475 geçirmek istediğinden Londra· Britanya imparatorluğu sar· 
5527 6304 6903 9092 •dan ayrılmamış ve scyahatını sılmndan çok vahim bir buh-
9816 10337 10838 11341 bu sabaha bırakmıştır. Ed- ran geçirmiştir. İmparatorluğun 

12452 13151 13997 14702 vard'ı Adriyatik sahillerinde - Sonu 6 ıncı sahi/ede -
14742 18038 18139 18550 
18835 20741 22171 23967 
24293 25316 25617 25997 
26251 28125 28231 28359 

- Sonu 6 ıncı sahi/ ede -

Atatürkiin heykeli önünde 
I Ankara, 12 (Hususi) - Bugün 
ktı ad \e Tasarruf haftasının bn~· 

lar:ıgıcı Ankara 'da c;ok derin ve tU· 

\ırlu tezahürat iı;inde geı;nıi~tir. 
llaşhakanımız ismet f nönü llolk 

~'İne),~ Haftayı nı;ıırak, lıu lınftanın 
•fııde etliği mlina~ 1, ) eni iktısntli 
hareketimizin bc<lefleriııi, pııraınızı 
d(l~Ürmivcce~imizi, bugünkil ticaret 
'İ'temi~ize "göre hol i&tilısııle yer 
~t'tnıck Iıizıını•elJiıtini sörlcmi~. uy· 

Ünver, Lelecliye reisi doktor Belı· 
ı;et Uz, miiddeinmumi Asım Tun· 
cay ve emııiyet müdürü Salahiddin 
Aslan Korkud, zabitan ve daha 
Lirı;ok zevat, ilk mektehlerin c;on 
sınıf talebeleri \'e ortanıektcb kız 

ve erkek liı;eleri, izcileri ,.e tale· 
heleri ve halk bulunmuştur. 

Adana seylabının 
çok acıkh izleri 

ı:ı· " c • 1 tamaoda, Sancak mes"elesine le· 
tıı •.• 

ııs ile bu hu usta hükii.meıımızın 
1thar etıiği emniyet ve hak mes'e· 

İstiklal marŞı çalındıktan son· 
ra evvela iktıım<l ve taMrruf cemi· 
yeti umumi katibi l<ahri, sonra 

-~~---------~-~ Sular çekildikçe facianın büyüklüğü an-
; laşrlıyor. Zarar çok büyüktür 

Kant'la kralı bek/iyen Sisler Aume yatı 

bir şehire gideceği tahmin -----------
ı., . . . 

f!tıııi izah e)·lemı~tır. 
ka· h ı tan bul, l ~ ( n usuei) - il afta 

avukat Ekrem, daha sonra erkek 
'l'C kız liselerinden iki talebe kür· 
süye gelerek bugünün mana~ını 

tebarüz etıirmi~ ve şiddetle alkış· 
lanmışlarclır. 

edilmektedir. 
Londra, 12 (Radyo} - Kra· 

Iın beyannamesinden sonra 
validei krali de bir beyanna· 
me neşretmiş ve bu hadise· 
den çok müteessir olduğunu, 
kocasının ölümünden sonra 
oğlundan da ayrılmanın çok 
agır olduğunu bildirmiştir. 

• ----..-.~~--
. tıı;Un, hütiln J~tunLul halkını ve 

ünil t~çliği harekete getiren tezuhürata 
"e'ile olmuş, toplaııtılar yııııılon~, 

nıi· ~tlt~klar verilmie, kon~cr~ııs.Jarda 
\ıSUnüo hedefi izah eclılnııetır. 

Ankara, 12 (Hususi) - Bu ak· 

klil ttrı, Milli Müdafaa Vekili gen~ral 
ıını Özalp ıadyoda Hafta muna· 

• S' 'th ' n 1 f!lile güzel bir konferans ver· 
~~r ır. 

• • • 
Ulusal artırma ve yerli malı 

d r ltıının ba1lam111 müna1ebetile 
Gıı 6@\eden ıonra ıaat 15 de Ata· 

En sonra kür üye çıkan bele· 
diye reisi <lok.tor Behçet Uz do 
bir hitabede lıulunmu~ ve de· 

miotir ki: 
- Sayın hem~erilerim. 

İzmir, çok sudi~i Atatürk'ün 
anıtı önünde, gene milli bayramla· 
rından birini yapıyor. İ?.mir'lilcr, 
zaman, zaman coşan, ta~aıı heye· 
canlarile, Ulu Önderden aldığı il· 
bamlarla milli bayramlannı burada 
kutlulamııtır. 

Seyltip faciasından bir manzara 
Adana, 12 (Hususi) - Resmen 139 dur. Ancak daha bazı yerlerde 

bildirildiğine göre. Adana seylA· teııbit edilememi~ öliller ~ulunduğu 
bında nüfuı u1iıu bugüne kadar - Sonıı 6 ıncı NO -

Kraliçe, lngiliz'lerin seki
zinci Edvard'a gösterdiği bü· 
yük muhabbet dolayısile halka 
teşekkür etmiş ve demiştir ki: 

" 

Dcl K' fK Q 
Par is, 12 (Radyo) -

( Kyankso) dan gelen ha
berlere göre, Çin komünist
/erile harbeden Çin kıtaatı, 
kendi kumandanları Gene
ral ( Şan-Kşalyan) ı hapset
mişler ve komünistlerle bir
leşmişlerdir.Bu haber, Nan· 
kin' de derin akisler gap• 



...-s.~a2 .............................................. ANADOLU .............................................. -..-

~ALQ 
Çocuklar ~ velhaf ta 

Vitrinlerin önünde, muallimleri ile beraber duran bir talebe yığını 
Tu; muallim ıöylüyor, onlar dinliyorlir. Şüphesiz bu, çaroı esnaf lı~ını 
değiJ, yerli malım tanıtmak ve tasarruf hakkında bir fikir verebilmek 
için yapılmıo bir müşahede hareketidir. 

Onlara ben de söylemek isterdim: 
- Çocukluk zevkinden tasarruf etmeyin yavrular. Fakat bu zevki 

ıallh edin ki, büyüyünce, ıaha kalkmış bir zengin çocuk şımarıklığı 
tapmaya11nız. 

- Yerli malı olan ıey, yalnız kundura, kuma~, şapka, şeker ve 
çerez dt'ğildir. Yerli mal kitab ve fikirde vardır. Fakat biz onları hece· 
remedilı:, size bırakıyoruz, Unutmayın ki, yabancı malı kitab \'e fikir· 
den de istifadeye mecbursunuz. Bundan aizi ayıblayarak yoktur, bilakis 
alkıolanacaksıoız! 

- Bahçenize bir çekirdek, bir tohum atın ve onun yaşayışım, bü· 
yümeıini benimseyin. Bu, bir eser verme terbiyesi olacaktır sizin için .. 

- Bilmediğiniz şeyi, herkese ıoruo. Cesaretinizden hiç tasarruf 
etmeyin. Kabahat, bilmediği ıeyi ıormıyanla size cevab vermiyen bü· 
yfiğe aiddir. 

- Aratıızda, mekteb, yuva ve cemiyetinizde sevgiden de tasarruf 
etmeyin. Fakat fena huylarınız, yalancılığınız, riyakarlığımz varsa, ondan 
ekailtiıı ve her ekeilen milı:tan, olduğu yerde çürütün,. Bn ameliyeyi 
bayat boyunca yapınız, göreceksiniz k.i, cİyi ineam olacaksınız. 

- Süe yerli malından bahsedenlere, siz de ıorun: 
- Niçin yerli malı kullanmıyorsunuz? 
Deyin. Fakat onu kat'iyyen taklid etmeyin. Siz gene kendi malımız· 

dan kullanın. 
- Zekinızı, hafızanızı, muhakeme, akıl ve idrakioizi, bo§una bar· 

camayın, ne ömQr, ne ruh, ne kafa, ne enerjiye, ne de paıa ve aerma· 
yenizi akınbya bırakmayın. Çünkü bunların bir daha ele geçmesi 
imkinı yoktur. 

"İkbaad ve tasarruf haftası,, nın manası nedir biliyor muıunuz? 
- Adam ulun ·demektir• adam olun! 

Tarihte me9hur Hal'ler 
Her milletin tarihinde kanh 

kansız hal'ler vardır. Bizim 
tarihte en kanlı hal Genç 
Oıman'ın hal'i suretile tahttan 
indirilmesidir. Feci olarak bir· 
çok daha bal'ler vardır. Fakat 
kendi arzuıile tahttan feragat 
ikinci Murad'ın ferag•tı dikkate 
,ayandır. 

1556 da Şarlkent, 1654 de 
lsveç kralı Kristin, 1724 de 
ispanya kralı Filip de kendi 
arzulariJe tahttan vazgeçmiş· 
lerdir. 

Milletin veya bir ihtilalci 
kuv·ı~tin icbari)e hal 19 uncu 
asırda pekçok olmuştur: 

Bizde Aziz, ikinci Hamid, 
beşinci Murad, Vahdettin ve 
Mecid milli arzuları anlama· 
dıkları için tahttan uzaklaştı· 
rılmııJardır. 

Franşa'da 19 uncu Asırda 
bet bal yapılmıştır. 

Eyfel kulesine elbisel 
Geçenlerde Fransız sahne 

aan'İatkirlanndan Fregoli öl· 
müştür; bu adam biran içinde 
bin kıyafete girmekle şöhret 
kazanmıştır. San'atkirm boyu 
1 metre 70 santimetredir san· 
atı icabı 800 kat elbisesi ol· 
dutuna göre 300 metre yük
seklikte olan Eyfel ~ ulesine 
bu elbiseleri bir araya getire· 
rerek mükemmel bir elbise 
yapmak mümkündür. 

Saime St2di 

~EHiRMABERLERI 
· Mekteblerde (Hafta) tezahürat. 

Kültür lise~inde dünkü toplantıdan bir intiba 
fktısad ve tasarruf haftası, fzmir mekteblerinde-de muhtelif tezahürata vesile olmuştur. Kon· 

feranslar başlamıştır. Yerli mallarından sergiler, nümuneler ve eserler hazırlanmıştır. Bu me· 
yanda toplantılar yapılarak iktısad ve tasarruf davamızın getireceği-.milli saadetler anlatılmışhr. 
Bu meyanda Kültür lisesi de kendi talebesi arasında çok hararetli bir toplantı yapmıştır. Ta· 
lebe, heyecanını ve bu davaya bağlılığını anlatmış, beraberce kuru, taze meyveler yimiş, şiirler 
okumuş ve haftanın ilk gününü kutlulamıştır. 

Bayramda 
----·••-+• ... _, __ 

Resmi daire 
ve mektebler tatil .. 

Bayram münasebetile resmi 
daire ve müesseseler üç gün 
kapalı bulunacaktır. Bazı mek· 
tepler yarından itibaren bir 
hafta tatil edilmiştir. Bu tatil 
de sıhhi sebeblerden ileri 
gelmektedir. 

------~-------.~~--~----
Tütün 'rekol
iesi ne.Mkadar? 

••••• 
Tahminlerde 3 mil
yon kilo fark var .. 

Feciöliim 
••••• 

Altıaylık bir 
çocuk bofuldu •• 

Ödemiş nahiyesinin Birgi 
nahiyesine bağlı Ertuğrul kö
yünde feci bir vak'a olmuştur. 
Halil oğlu Ômer'in albaylık 
kızı, salıncakta uyurken ya· 
nında kimse bulunmaması yü· 
zünden boğulmuştur. Çocuk, 
uykudan uyandıktan sonra an· 
nesini beklemiş, fakat • kimse 
gelmeyince yavaş yavaş yere 
inmej'e çalışmış o sırada salın· 
catı sallayan kolan ipi boy-
nuna sarılmış ve yavrucuğu 
feci bir şekilde boğmuştur. 
Çocuğun bakımını ihmal ede· 
rek boğulmasına sebebiyet ve· 
ren anası hakkında müddeiu
mumilikçe tahkıkata başlan· 
mıştır. 

....-..... 

Bir müddettir keu_di hallerine 1 

terkedilmi~. ~kendi aralarında bil
dikleri gibi boğuımıya ve boğazlaı· 
mıya bırakılmıı olan upanyol'lar ' 

mes·eleeini iki gündenberi aktüali
tenin ön ıııafına geçmjı bulunuyor. 

Buna da İspanya rumburiyeti· 
ııin Milletler cemıyetine yaptığı mü· 

racaat ıebeb oldu. Ne türlü mnga· 
lata yapılırsa yapılsın bııgün ıu gü· 
türıuez bir hakikat vardır ki o da 
İepaoya'da yegane metni bükumet, 
Madrid'den Valanıiya'ya mkledilen 
cumhuriyet hük1imetidir. General 
Franko'nun Burgos hükumeti, işgal 
ettiği yerler ne kadar çok oluna 
olsuıı halkın reyi ile teessüs etmiş 
olan bu hük1imeti tamamile orta· 
dan kaldırmadıkça alnındaki t..\si• 
damgasını kabil değil sildiremez. 
İspaoyol'ların arzusunu .temsil eden 
Kortez Valansiya'dadır, İspanya hü· 
kdmetioin meşru devlet reisi Va· 
lanaiya'dadır ve aibayet mepıj İe· 
panya hükumeti de oradadır. Mil· 
letler cemiyetinde temsil edilen ye
gane meınl İspanya hükumeti 11fa· 
tile bu hükumet Cenevre'de bir 
teoebbüs yaptı ve :Milletler remiye• 
tinin İspanya mes'elesini müzakere 
etwek üzere fevkalade olarak top-
lanmasını taleb etti. 

Bu taleb bugüne kadar <İıpan· 
yol'lan rahat bırakalım, kendi bil· 
dikleri gibi boğuşsunlar ve kendi 
kozlanm kendileri paylilşsınlar> zih· 
niyeti ile hareket eden, falı:at bir 
taraftan da tebaalannıo bol-bol silih 
ticareti yapmasına müsamaha eden 
devletleri harekete getirdi. ÇilDkil 
it bugünkü dünya nizamının yeg&ne 
meaneclini teıkil eden Milletler c .. 
miyetine dayanıyor ve Habeı ip 
ile çok fena bir ıaraınb geçirmif 
olan bu cemiyet bu ikinci badire 
ile muhakkak yıkılmak tehlikeline 
maruz bulunuyodu. 

İngiltere ile Fransa, ıür'atid 
cidden hayret edilen bir uzlaım• 
vücuda getirerek diAer b6yük dev• 
letlere üç esas anettiler: lıpany• 
etrafuada denizden, karadan ve br 
vadaa ciddi bir mflrabbe hattı te
sis ederek her iki tarafa herhan&i 
bir oekilde yardım edilmeıine ka~ 
tekilde muhalefet etmek, iki mil" 
bauaı kuVYet anımda boğuımayJ 

ve boğazlaımıya muvakkaten olauO 
durduracak bir mütareke altdettİI" 

mek ve nihayet İıpanya'da mqit, 
bir hiik6aaet ıeıe.üılnııe İlllkiD veıt. 
mek üzeıe fepanyol'lar aruında bi• 
aaraf bir arayı amumiyeye mtıracaafl 
zemini hazırlamak. 

Görülflyor ki eAet it ciddt t• 
tnla10na bulunan eaatlu çok pd' 
tik yollardır. Ve bisce. bugGn içill 
en ehemmiyetlieiDi do bu iç ..,. 
tan ademi mildahaleyi temia ede' 
cek olan birincwdir. Filbakikl 

epr lıpanya etrafında karadan, 4# 
Dizden ve havadan ciddi bir k 
rol tem edilebilir ve b• aaredJ 
hariçten gelen yardımlann bt't 

"kilde önilne pçilebiline lapa 
mes'eleai evelemirde btltila Awr 
pa'mn ve onunla birlikte bfltd 
dünyaıım batını müdhiı bir beliyf 
sokacak bir çıban bap olmakuf 
kurtulur, ikinci derecede de ıa.I 
tfirlü muavenet imkAmndaa TO ki' 
rüklenmekten mahrum kaland ' 
barb da veeaitaislik ) üailDden keır 
diliğinden bu bir zamanda · 
yet bulur. 

Her ne oluna olaun ıulh 
vasıoa ve milletler ceıniyeti id 
line bağlılığım her veıile ile 
termit olan S~vyet Rueya bu ~ 
lifi münakata11z kabul etti. Şiıo 
iı İtalya, Almanya ve Port 
hökı1metlerinin muvafakatine 
yor. Bu hükumetler cevab verııa 

den evel biraz düıünmiye lüzu 
gördüler, Eğer bu dütilnııı 

lüzumu İngiltere ile Franaa' 
biraz geç kalmıt olmakla her 
bu cidden yerinde te,ebbi\ııl • 
suya düıürmelt için bir çare 
mak maksadına mebni değil 

hakikaten bir mülahaza lilzum 
iatinad ediyorsa sulh davası kurt 
muı olacak ve onunla birlikte 
panyadaki brdeı kavguı da ~ 
layca nihayet bulacaktır. 

Aylardanberi bol bol iı y• 
mıt olan silah ve mühimmat 
rikatörleri eğer bir defa daha 
oeriyetin sulh i!mirlini ı;öndür 

muvaffak olamazlarsa vaaiyet 
kaç gflne kadar kurtulmut 
cak.tır. 

Hattll NBzlld Çı 
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Sancak hakkında Fransa 
ile yaptığımız muahede 

neşredilecektir 
-----------

lr.ı~lar sosyetesi konseyinin bugünkü toplantısın-
a ispanya muharibleri nezdinde müşterek teşeb

büste. bnlunulması kara1laştırılmıstır 
Cenevre, 12 ( Radyo ) - " Bu tavassut teklifini mu· " iane, ha:b levazımı vesa-

!uslar sosyetesi konseyi, bu- vafık gören devletler arasında ire göndermek manasız bir 
n genel sekreter M. Ave- kısa bir zamanda ittihad fikir harekettir; bunun neticesi çok 

ol' h l un başkanlığı altında hu- usu e gelecektiktir. vahim olabilecektir. 
ıı. b sı ir toplantı yapmış ve 
tanya hakkında verilecek 
an kafi kararın esaslarını 
0nuşm uştur. 

Baltık memleket Afgan 
leri konferansı Hariciye Nazır,ı. 

~ Bu toplantıda Şili delegas-
~nu tarafından verilen takririn Bütün ihtilafların en Dün Roma'ya vardı. 
tıtün maddeleri de konuşul- iyi mercii sosyetedir Roma, 12 (Radyo)- Afga-

n· uş, İspanya işlerine müda- Riga, 12 (A.A) _ Baltık nistan Haric~~c Na~m bugün 
~i le edilmemesi hakkındaki memleketleri dış bakanlarının buraya gelmış . ve ıstasyonda 
h- artai nazar kabul olunmuştur. 5 inci konferansı dün kapan- Afgan sefiri, l~alya ~ariciye 
ir spanya hariciye nazırı M. mıştır. Neşredilen tebliğde Nazırı ~o~.t .. Cıyano ıle pro· 

Ah elvayo'nun verdiği takrir, şid- bakanların genel siyasa hak- tokol muduru ve İtalyan Ha-
il Ctlj münakaşalara yol açtı- kında tam bir görüş tıpkılığı riciye Nezaretinin diğer erkanı 

tıdan geri alınmıştır. müşahede ve tesbit ettikleri, tarafından ka~ş~lanmıştır. 
l<onsey; Fransa'nın talebi konferansın genel siyasa duru- ~fgan. Harıcı~e Nazırı, Ro· 

~erine, 1921 den şimdiye ka- munda hiçbir salah alametin- ma da bırkaç kun kalacaktır. 
ar Sancak hakkında Türkiye de olmadığı kanaatinde bu· Aocılık 
e Fransa arasında cereyan Iunduğu, çünkü anlaşmazlık 
trıiş olan bütün muhaberat tehlikeleri arttıktan başka psi-
~t~uahedatı, bu ayın yirminci kolojik ve ideolojik sebepler-
ıu neşredecektir. den doğan ihtilafların da art-

1Cenevre, 12 (Radyo) - tığı ve üç Baltık devletlerinin 
~Uslar sosyetesi konseyi; bu- muhtemel bütün anlaşmazlık-
n Öğleden sonraki toplantı- ların halli için en iyi vasıtanm 

'tıda İspanya hadisatına niha- milletler cemiyeti olduğuna 
~t Verilmek için müşterek bir kani bulundukları bildirilmek-

ebbüs yapılması hakkında tedir. 
~iltere ve Fransa tarafından R 
lıkubulan teklifi tetkik ve omanya 
but eylemiştir. 
~orna, 12 (Radyo) - İs

lnya hadisatı için müşterek 
~Şebbüste bulunulması hak-
1~da Fransa ve İngiltere ta
' ,1ndan vukubulan teklif, İtal
a ca bazı kayıtlar tahtında 
tddedilmiştir. 
Paris, 12 (Radyo) - İspan

l hadiselerine verilmek üzere 
tilalcilerle Madrid ·hükumeti 
:~dinde müşterek bir teşeb
Uste bulunulması için Fransa 
t İngiltere tarafından vukubu
~ teklifi Portekiz reddeyle-
1Ştir. 

Cenevre, 12 (Radyo) -
tansız murahhas heyeti reisi 
· Viyeno ecnebi gazete mu-
ab· · ırlerini kabul ederek ls-

• 
sıyasası 

Dış siyasa 
değişmiyecek .. 

Bükreş, 12 (Radyo) - Ro
manya başbakanı M. Jorj Ta
taresko, Bükreş'teki gazeteci
leri kabul ederek beyanatta 
bulunmuş, Romanya'nın şim
diye kadar takib ettiği dış 
politikayı gene takibe devam 
edeceğini söylemiştir. 

Rusya' da 
Sanayi eşyası 
imalatı 

Moskova 12 (Radyo) - 935 
yılında Sovyet Rusya' da 49 
milyar 963 milyon rublelik 
sanayi eşyası imal edilmiştir. 

Geyik avı yasaktlr 
Ankara, 12 (Hususi muha

birimizder. )- Hükumetçe bir 
( avcılık kanunu ) layihası ha
zırlanmıştır. Bunda av mev
simleri tasrih edilmekte ve 
mevsim dışında avlanma me
nolunmaktadır. Memlekette 
nesli gittikçe azalan Geyiklerin 
avlanması da yasak edilmek
tedir. 

G. U. Müdürünün 
beyanatı 

İzmir'deki Kanaviçe sui
istimali hakkmda ne dedi? 

İstanbul, 12 (Hususi muha
birimizden ) - Gümrükler 
Umum Müdürü Mahmud, ga
zetelere beyanatta bulunarak 
yeni teşkilatta yalnız İstanbul 
ve İzmir' de iki gümrük baş· 
müfettişliği bırakılacağı, diğer 
başmüfettişliklerin kaldırılaca
ğını söylemiş ve İzmir'de güm
rük müfettişliği tarafından ya
pılmakta olan, muvakkat ka
bul suretile idhal edilen ka-
naviçeler kaçakçılığı meselesi
nin o kadar ehemmiyetli ol
duğunu zannetmediğini beyan 
etmiştir. 

Yeni Fransız 

Maskeler aşağı! 
Meşhur f tal yan mütefennini 

Markoni, yeni bazı .. tecrübeler 
yolundadır ve, taşıdığı tered
dütlerden biri de; ITelevizyo~ 

•nun mütekamil bir şekle gir
mesi takdirinde, mesela ban· 
yodaki kadınların, ta uzaklar· 
daki erkek gözlerinden rahat· 
sız olacağıdır. 

Güzel bir kadın için, bu 
rahatsızlık epice münakaşaya 
muhtaçtır. Fakat Markoni'nin 
çarpık vücutlar hakkındaki en
dişesini haksız göremeyiz, çün
kü o taktirde Markoni, kadın 
cinsinin, ekseriyet itibarile ebe
diyen tel'in edeceği bir b«>d
baht olacaktır. 

Ben bu mevzuu, başka ba
kımdan mütalea etmek istedi
ğim için, kadınların vücutla
rını banyoda bırakarak esasa 
geliyorum: 

Markoni, fenni kabiliyet ve 
istidadının büti.in cihazlarını 

harekete getirerek, Televizyo
mı, insanların hakiki düşünce 
ve karakterlerini gösteren bir 
şekilde hediye etseydi. İşte 
asıl o dakikada, kürreyi dol
duı an milyonlarca insan haşe
resinin koparacağı kıyamet, 

görülecek bir manzara teşkil 
ederdi. 

Her şeyimizi örterek yaldız
lıyan dış kabuğumuz, birden
bire çat)ıyacak, onun altından 
çarpık, pis, yerde sürünen 
milyon!arca ruh sırıtacaktı. 

Zaten tahteşşuurumuza ba
kınca, orası ile kendi dış ha
yatımız ve görünüşümüz ara
sında müdhiş farklar görmi
yor muyuz? 

İnsanları hayat, menfaat en
dişeleri, cemiyete hakim olan 

nizamlar ve telakkiler zencire vur
masaydı, bizim asıl iç yüzü
müz, yani tahteşşuurumuz içi 
l(lcçhuller dolu bir kutu gibi 
açılacak ve her şeyimizle çırıl 
çıplak meydana çıkacaktık. 

Gönül; istiyor işte: 

Böyle bir makine olsun ve 
bizi, her şeyden, şu sahte, ya
lancı, uydurma, takma, arızi, 
maskeli varlığımızdan uzaklaş
tırarak, karşımızdakine aynen 
göstersin. 

'nya ve sancak mes' eleleri 
ide• tafında bazı izahat verm1ş 
gör t demiştir ki: 

. te~ k''Ademi müdahale misakı 
Şıoıkif e lifi bir Fransız teklifidir. 

Köylümüze ucuz 
tuz verilecek .. 

Ankara, 12 (Hususi) - Kü
tahya meb'usu Mehmed'in 
teklifi üzerine B. M. mecli
sinde bir kanun kabul edil
miştir. 

harp gemisi mera
si mle~denize indirildi 

O ne müdhiş bir hadise 
olurdu; düşünün, ileri sürülen 
bütün faziletlerin, bütün hüs
nüniyetlerin, bütün sevgilerin 
arkasından korkunç, çirkin, 
fakat gizlenmiş bütün· ihtiras
larımız, süfliyet ve çirkinliği

miz meydana çıktı. O dı;ıki

kada birdenbire teselliler öle
cek, bağlar param·parça ola· 
cak, birdenbire etrafımızda 
boşluklar kaçışmalar o'acaktı. 

Daha da nclı'r? 
Buna artık T clevizyon değil, 

doğrudan doğruya şu ısını 
vermeliydi: 

rte t 
kala' ansa bu teklifinde muvaf-

erı:ııe< -~ olmak ister ve alakadar 
lüzuıı' evletlerin seri bir muvafaka-
·nnı~ 1tıı v k · .. · e onseyın muessır yar-
sa·~~ 'ltıını bektemektedir. 
eralJV 
eleriJl1 

re at•' 
ğil dt 
umuıı' 
kurtıJI 
kte f, 
da 1'8 
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Alaf- saat AJat. saat 

7,16 Güneo 2,35 
12,07 Öğle 7 ,27 
14,28 İkindi 9,4 7 
16,41 Akşam 12,00 
18,20 Yatsı 1,39 

5,29 f meak 12,48 

Bu kanunla, köylüye yüz 
kiloya kadar üç kuruş fiatle 
tuz verilmesi muvafık görül
müştür. Bu fiate nakliye pa· 
rası ilave edilmiyecektir. 

S. Bank 
Sermayesi artırılmıştır. 

istanbul, 12 (Hususi muha
birimizden) - Sumer Bank'ın 
sermayesi, üç buçuk milyon 
lira daha ilavesile 42 milyon 
liraya iblağ edilmiştir. Banka, 

·sermayesinin artırılmasile, da
ha geniş mikyasta iş yapa

caktır. 

Paris 12 (Radyo) - Deniz 
bakanı M. Gazniye Döpark'ın 
huzurunda bugün Scnazer in
şaatı bahriye istasyonunda 
26,900 tonilato hacmindeki 
Stazburg zırhlısı denize indi
rilmiştir. 

Bu merasimden sonra deniz 
bakanı, yeni yapılacak olan 
35 tonluk ( Janya ) zırhhsının 
ilk çivisini çakmıştır. 

Yunanistan 
iki torpido · ahyor. 

İstanbul, 12 (Hususi muha
birimizden) - Yunan hüku· 
meti, lngiltere' den iki torpido 
satın almak üzeredir. Yunan
hlar donanma kuvvetlerini ar
tırmağa karar vermişlerdir. 

Maskeler aşağı? 
Orhan Rahmi Gökçe 

Montrö 
Muahedesi. 

Cenevre'de tescil 
ettirildi. 

Cenevre, 12 (Radyo) -
Türkiye Cumhuriyeti, boğazlar 
hakkındaki Montrö muahede
sini bugün tescil ettirmiştir. 

Meclis tatili 
Ankara, 12 (Hususi) - B. 

M. meclisi bayram tatili yap
mıştır. 

C. H. P. Antonesko ...... ---· ..... ---Yurttaki kon- Mühim beya. 

l 
r 

1
. natta bulundu .. 

gre eT f aa ıyette. Bükreş, 12 (Radyo} - Ro .. 
Ankara, 12 (A.A) - Parti manya ayan ve meb'usan ha· 

tüzüğüne göre iki senede bir riciye encümenleri müşterek 
yapılması mutad olan parti bir toplantı yapmışlardır. Bu 
kongreleri yurdun bertarafında toplantıda Roman,,a hariciye 
büyük bir hararetle devam nazırı M. Antonesko mühim 

etmektedir. Bu kongrelerde bir beyanatta bulunarak Ro· 
halkın dilekleri, vilayetlerin k manyanın Fransa ve küçii 
ihtiyaçları ve iki sene zarfmda 

antant devletlerile müşterek 
parti ve hükumetçe yapılmış 
olan icraat etrafında müzake- hareketin esas olduğunu sÖy· 
reler cereyan etmekte ve ka- lemiş ve Çekoslovakya cum· 
rarlar alınmaktadır. hur reisi M· Benes'in Bükreş 

Çoruh, Denizli, Malatya, Ga- seyahatinden bahsederek Bal-
ziantep, Burdur, Edirne, Er- kan antantının mübremiyeti ve 
zincan, Bolu, Konya, Bilecik, sulhun korunmasına yaptığı 
Eskişehir, Erzurum, Sinop' da hizmetleri anlatarak sulhu tak· 
kongreler bitmiş ve diğer ta- viye ettiğini, Romanya-Lehis· 
raflar da hararetle devam et- tan arasındaki münasebatın 
mektedir. Kongreler bu ay çok iyi olduğunu söylemiştir. 
zarfında hertarafta bitmiş ola- Romanya, Sovyet Rusya, 
caktır. Almanya ve Avusturya ara-

Rus ya' da sındaki münasebetleri de izah 
Veni Alman eden Dış Bakan, Macaris-
tevkifatı mı var? tan'ın askeri kuvvetleri hakkın-

Moskova, 12 (Hususi) - Al- daki muahede kaydını aşamıya· 
manya'nın Moskova sefiri Kont cağını anlatmış, Fransa dışba-
Konşes, Sovyet hariciye ko- kanı M. ivon Delbos'un daveti 
miseri M. Litvinof'u ziyaret üzerine haftaya Paris'e gide-
etmiştir. ceğini ilave etmiştir. 

Sefirin bu ziyareti, son gün- Ankara' da 
lerde Rusya'da yeniden tevkif Sisli bir gün 
edilen Almanlar'ın hapsile ala- Ankara, 12 "( Hususi ) 
kadardır. Dün; şehirde kesif bir sis 

İngiltere' de hüküm sürmüştür. Sis, öğle-
Yeni bir muhrip denize den sonra o kadar kesafet 

indirildi. peyda etmiştir ki; yollarda 
Londra, 12 (Radyo)- Dün insanların biribirlerini görme· 

Taymis inşaatı bahriye tezgah- leri bile kabil olamamıştır. 
!arından Emperyal muhribi Suhunet derecesi birdenbire 
denize indirilmiştir. sıfırın altında 9 a kadar düş-

Bu ınuhrib 100 metre uzun- müştür. Sis; bütün gece de-
luğunda ve 1300 ton hacını vam etmiştir. Eski Ankara'lılar, 
istiabisindedir. şimdiye kadar böyle bir hu-

Ber/in 'de diseye şahid olmadıklarını söy

Macar nazırmm yaptı~ı 
temaslar 

Berlin, 12 (Radyo) - Ma
caristan dahiliye bakanı M. 
Kozma nazi yüksek ricalile 
müteaddid mülakat ve temas
larda bulunmuştur. 

Yugoslavya kooperatifleri 
Belgrad, 12 (Radyo) - Yu

goslavya kooperatifleri ittihadı 
bu ayın 16 sında Belgrad'da 
toplanacaktır. 

Atina'da Üniversiteliler 
Atina, 12 (Radyo) - Üni· 

versiteye yeni giren talebe, 
~dün sadakat yemini etmişlerdir. 

lemektedirler. 

Komünistler 
Viyana ve Varşova'da 

tevkifat yapıldı .. 
Viyana 12 (Radyo) - Bir 

komünist teşkilatına mensub 
120 kişi te\ kif edilmiştir. 

Varşova 12 (Radyo) - Za· 
bıta 22 komünist tevkif et-
miştir. . 

Prag 12 (Radyo) - Narod
ni Listi gazetesine göre Çe· 
koslovakya hükumeti memle
ket dahilindeki komünist te-
şekküllerinin 
vermiştir. 

feshine karar 

Kızılay kurumunun şefkat dolu 
bir hareketi daha 

Dünkü tevziinden bir intiba 
Büyük şefkat müessesemiz kızılay kurumu, bayram için fa

kir ve yoksul çocuklara mi.ihim yardımlarda bulunmuştur. 
Evelce tesbit edilmiş olan mekteblerdeki fakir 1500 çocuğa 
dün Halkevinde ayrı ayrı elbise, ayakkabı, kasket dağıtılmıştır. 

Tevzi işi evelce tesbit edildiği için tam bir intizam içeri
sinde cereyan etmiştir. Kendilerine verilen elbise ve ayakkab
ları alan çocuklar çok sevinmişler ve yeni elbiselerile evlerine 
koşmuşlardır. Kurumun bu husustaki yardımları bütün İzmirde 
şükranla karşılanmıştır. 

Bayram günlerinde, hayatın bu zor şartları içinde bu kadar 
yavruyu bağrına basan Hilaliahmere karşı, biz de ayni hassa· 
siyet ve alakayı göstermeliyiz. 
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Hasmetli para hazretleri harpte kurban Lvambayı fırblatbı~ t . 
.. angma se e ıye vermış 

r 
Denizaltı gemisinden atılan torpil 

İtalyan 'fara aid imiş 

Bugünkü Program 
lstanbul radyosu düşen bir zabitin karısını casus yaptı Karataş'ta Celil'in sile evin-

Saat 12,30-14 plakla halk 
şarkıları, haberler, hafif musiki, 
19 30 Tasarruf ve yerli mala 

• 

yakın bulunan bir taksiye 
elilc durmasını işaret etti ve 
şoföre: 

de oturan F cttah oğlu Arif 
Hikmet, karısı Şerife ile kav· 
ga f'tmi~ ve bundan kızarak 
Petrol lambasını yere atarak 
kıı mıştır. Yere döki.i 1en gazlar, 
lıirde ıb re rarlamış ve yangın 
ç.krnışs:ı dd yefşilerck söndLİ· 
ı ül nii tü Yangın çıkma~ına 

sebebiyet V< ren I rif H km "'l, 

zabıtaca tutulmuştur . 
Yangm 

ikinci kordonda Man;sı bağ· 
cılar bankasında amel<.' Ali 
oğlu Bcytullah, dikkc~ts: lik 
neticesi olaıak yanık bir sig ı· 
rayı depodaki kükürtler üzeri· 
ne atmış ve yangın zuhuruna 
sebebiyet vermişse de yetişen 
itfaiye derhal yangını söndür-

lspanga'da hıikfı.met kuvvetleri 

, ~ 

konferansı Tevfik Ali tarafın-
dan, 20 Belma ve arkadaşları, 
20,30 Hicran ve arkadaşları 
taraflarından Türk musikisi, 
21 stüdyo ork strası, 22 Aians 
ve borsa haberleri ve plakla 
sololar. ------ ------

Me emen'de 
Yenipazar kuruldu 

Menemen, 12 ( Hususi ) -
Belediye meclisi karnrile Ka· 
vak pazarında yaptırılan ve üç 
pavyondan mürekkeb olan pa· 
zar yeri 10/12/936 Perşembe 

Vis amiralın yatak odasına 
geçmesinden ancak on dakika 
sonra, yazıhanede, modaya en 
muvafık bir şekilde giyinmiş 
henüz otuz yaşlarında görünen 
genç ve yakışıklı bir delikaıılı 
peyda oldu, vis amiral d'Ob
rua'nın biraz daha evvel ka
padığı çelik ve büyük kasaya 
doğru yavaş, yavaş yürüdü. 

- Monpartas numara 
de "Cokey kabare" yel 

Emrini verdi. 

127 müştür. 
Madrid, 12 (Radyo) - ya'ya Fransa tarikile gönüllü 

Öğle vakti verilen bir tebliğde gitmek istiycn 14 Çek ve Avus-
günü halka açılmıştır. Paza~ 
yt:ri ittisalinde olub Hususı 

Bu genç, ydzıhanenin ya
bancısına benzemiyordu. Alış
kın bir el ile elektirik düğme
sini çevirdi; tek bir lamba 
odayı az fakat ihtiyaca kafi 
derecede aydınlattı. 

Gencin ellerindeki kauçuk 
eldivenlerinden başka garib 
ve nazarı dikkati calib bir 
ciheti yoktu. 

Kasanın yanına yaklaştığı 
zaman, tereddüdsüz bir tavır· 
la yeleğinin cebinden bir 
anahtar çıkardı. Çok marifetli 

· anahtar teşkilatına malik olan 
çelik kasayı büyük bir koJay· 
1ıkla açtı ve haritayı aldı, 
masanın üzerine açtı, çanta
sından büyük bir fotoğraf 
makinesi çıkararak bu harita· 
nın resmini aldı. 

Taksi, belediye nizamlarının 
müsaadesinden oldukça fazla 
bir sür'atle verilen adrese 
doğru koşmağa başladı. 

Ancak onbeş dakika sonra 
taksi Monpnrtas'ta Cokey 
Kabare öniinde durdu. Meç· 
hul genç kabareye girdi, bir 
masanın başını işgal ederek 
garsona: 

- Bir Permo şarabı, iki 
jamponlu sandoviçl 

Dedi. 
Genç ilk iş olarak etrafını 

gözden geçirdi, birisini ara· 
dığı aşikardı. Sandoviçin biri
sini bitirmeden garson tara· 
fından yanına artist1erden 
birisi gelirildi. 

Bu Cici Tempo! idi. 
Kabarenin müşterileri şu sı

rada epiyce sarhoş idiler. Ne 
gelen genç, ne de yanına ge· 
tirilen dilber artist hiçbir kim
senin nazarı dikkatini celbet· 

Kız kaçırma 

Cumaovası nahiyesinin Eşen 
köyünde bir vak'a olmuştur. 

Süleyman oğlu Abdullah, De
ğirmendere nahiyesinin Meh
med km 13 yaşlarında Müsli
me'yi kaçırmıştır. Zabıtaca ara· 
nıyor. 

Çocuklar arasmda 
Karşıyaka' da Bostanlı' da ir

fan sokağında Hasan kızı 11 
yaşında Rukiye, kardeşi Mu
zaffer, Lütfiye ve ibral.iın oğ· 
lu Ali Nihad adlı çocuklar 
birbirlerile kavga ederek dö· 
vüşmüşlerdir. Ali 'Nihad, Ru· 
kiye tarafından fozla döviildü: 
ğü için yaralanmıştır. 

Bacadaki kurumlar 
Karşıyaka'da Soğukkuyu'da 

Kahramanlar sokağında Ali 
karısı Fatma'nın oturduğu, 

evde bacadaki kurumların ateş 
alması yüzünden yangın çık· 
mışsa da yetişilerek sirayetine 
meydan V< rilıneden söndürül
müştür. 

hükiimct kuvvetlerinin Üniver· turya'fı; zabıta tnrafından tev-

site mahallesinde asilerin bir· a.kif v ... hudud haricine sevkedil-
çok taarruzlarını püskürttüğü mişlerdir. 
bildirilmiştir. Odesa, 12 (Radyo) - Sov-

Sevilla, 12 (Radyo) - Tay- yet Rusya: İspanya'ya harb 
yare meydanında bir ayin ya- levazımı sevkiyatını artırmağa 

pılırken üç kızıl tayyaresi mey· karar vermiştir. 
danın iiz< rinden grçmiştir. Barselon, 12 (Radyo) -

Madrid, 12 {/\.A) - Paris Hükümet, beynelmilel bitaraf 
Midi galctesinin Franrn sefa- bir mmtaka tesis etmış ve bu 
rrtha:ıesinin iı tıbat tayyaresi· hususu bütün ecnebi devletler 
nin asilerin bir avcı tayyaresi konsoloslarına resmen bildir-
tarafından bombard man edıl- miştir. 

muhasebeden satan alınarak 
kargir 4 dükkan tadil edile· 
rek burası da yağ, peynir gibi 
gıda maddeleri satışına tahsis 
edilmiştir. 

Bu suı etle şimdiye kadar 
sokaklarda kurulan pazar top· 
lu ve temiz bir yere kaldırıl· 
mış ve gıda maddeleri satışı 
sıhhi şerait altına alınmıştır. 

Şarla Fatma 
Umami evde 

mesi neticesinde ) aralanmış neden öldürülmüş? 
oln., hususi muhabiri dün öl- Aydın' da Aydın, 12 (Hususi) - Bun· 
1
• ~,tür. B · E d dan birbuçuk ay evci Aydıo 

Roma, 12 (A.A)- ispanya ır V yan ı. umumi evlerinden birinde şarlo 
mcs'dcsi hakkında Fransa ve Aydın, 12 (l Iususi) - Dün Fatma adında bir kadın, Ta· 
· akşam saat 21 de Aydın'da d 
lngiltere'nin tavassut teklifleri I vas'lı kunduracı Ali adın B 
italya hiikumeti tarafındcııı bü- Gazipaşa !kokulu yanın.fa 104 birisi tarafından bıçakla yare' 
yük bir dikkatle gözden geçi· yaşında Hatice kadının yalnız }anarak öldürülmüştü. Bunul1 

oturduğu kaı gıdnn yapılmış 
rilınektedir. mahkemesine dün Aydın ağıt 

evinde ocağa çokça dolduru- d 
Maamafih sİ)•nsi mehafildeki ceza mahkemesinde başlan 1• lan odunlardan sıçrıyan kıvıl-

kanaat bu tavnssut teklifleri· cımlardan kargıların tutuşması Şahitlerin çoğu Ali'nin Fat· 
nin filiyata geçirilmesinin çok yüzünden bir yangın çıkmış, ma'nın odasından Çıkmadığıfl1 

güç olacağı merkezindedir. Bu iki dakıknda yetişen Uray it- ve para vermeden kalmak is· 
hususta büyük şüpheler izhar foıy~si )a'nız Hatice kadının tediğini, bu yüzden zorla çık~ 

Bu vaziyet, bir makine ın· medi. Bunun için Cici ve meç- d'Obrua'nın evinin adresini olunmaktadır. damı yandığı halde ateşi sön"' rıldığını ve bundan müteessı' 
tizam ve sür'ati ile geçti ve hul genç serbestçe görüşebi- verdi, amiralın kapısı önünde Valansiya, 12 (A.A) - dürmüştür. Hatice kadın kur· ren ertesi gün tekrar gelere~ 
inkişaf etti. liyorlardı, genç : durdu. Kapıyı sakin bir tavır- Bahriye Nezareti Gartagena tarılmış fakat hiçbir eşyası Fatma'yı öldürdüğünü söyledı 

Meçhul gerç, kasa içinden - Bütün vesikaların fotoğ· la açarak içeri girdikten son- limanına geçenlerde tahtelba- çıkarılamamıştır. ler. Bir şahid de Ali'nin otu1' 
işine uygun bulduğu bazı ve- raflarını aldım. Elimdedir. Vis rn doğruca mürebbiyenin ya- hirlcr tarafından bombardıman Pirandello'nun ölümü duğu kahveden Fatma tartı 
sikaların da ayni şekilde kop- amiralın mütaleaları da ben· tak odasına girdi, derin bir edilmesi üzerine Cerventes Paris, 12 (Radyo) - Milli fından işaretle çağrıldığını sÖ) 

yelerini fotoğrafla aldı. Ni- dedir! Dedi. Ve çantasını aça- iç çekerek başındaki kumral kruvazörüne isabet etmiş olan Talim ve Terbiye Bakanı ita!· ledi. Ali ise birbuçuk linı5 

heyet: rak, dikkatle ve siyah bir ka- saçları çıkardı, soyundu ve.. torpilin muayenesi neticesinde yan Maarif Bakanına Piran· alınarak gecelik kaldığı haldt 
- Eh -dedi- Fransız erka- ğıda sarılmış bir küçük pa- Vis amiralın evinin 18 senelik bu torpilin bir ecnebi ve ih- dello'nun ölümü hasebile bir sonradan gelen . başka b~ 

nı harbiyei umumıyesinin hava ket çıkardı. sadık ve emektar mürebbiyesi, · ti mal bir ltalyan tahtelbahiri taziye telgrafı çekmiştir. Ye müşterinin 3 lı n yermesindt 
müdafaa ve teşkilatına aid Cici : harp kurbanı zabitin dul ka- tarafından atılmış olduğunu Fransız'ların da ltnly~'nın ma- kendisinin kapı dışarı edild 
bütün esrarı elimdedir. - Eğer tekrar buluşmak rısı Jersen Alkantay oldu. meydana çıkarmış bulunduğu· temine iştirak ettıklerini bil· ğini iddia ediyordu. Şahitle 

Monparlas kabaresinde lazım gelirse. Entran gazete- Evet, haşmetli para hazret· nu bildirmiştir. dirnıiştir. müvacehe edildiler., hepsi d 
Meçhul genç, ne yavaş ha· sinde "Hukuk şinas, Fransız- !eri, bu kadını casusluğa sü- Salamnnga, 12 (A.A) -Bir Aranan tayyareciler sözlerinde ısrar ettiler. 

reket ediyor, ne de acele ca'yı iyi bilen bir daktiloğraf rüklcmiş, AR·MS· 17 numaralı tebliğde lspanya'nın Akdeniz· Paris 12 (Radyo) - Riyo Mahkeme gelmiyen şahit! 
gösteriyordu. Vesikaları ;ı· bir avukat yazıhanesinde iş Alman casusu yapmıştı. deki limanlarının abloka edil- Dö Janeryodan gelen bir ha· rin çağrılması için başka b 
kardığı gibi tekrar yerlerine arayor.,, şeklinde bir ilan ve· Cici Timpol da gene ayni miş olduğu bildirilmektedir. bere göre Fransız tayyarecic;i güne bırakıldı. 
koydu, kasayı kilitledi. Gene ririzl Dedi. devlet casus şeqekcsinin B- Barselon'a mühimmat çıkar- Mermoz ve beş arkadaş San· Mançuko • Almanya 
acele etmiyerek evvela yazı· Genç bu zc:vk yerinde daha 227 nıı-ırnralı casusu idi. mağa uğraşan bir gc>mi Cana· fernnndo' dan 120 mil uzakta Berlin, 12 ( A.A ) - Ys 
haneden, sonra salondan ve fazla kalmadı, gene bir tak- Yarm: Ve-;ikalar bir saal· rias kruvazörü tarafından 7.apl bulunmuşlardır. Havas Ajansı, resmi mahafil Almanya'nm >1 

nihayet visamiral d'Obrua'nın sıye bindi ve çok garip ol- lan az zamanda Lo .- edılmiştir. resmi haberlere istinaden bu kında Mançuko'yu tanıyacağı 
evinden çıktı: kendisine en mak üzere şoföre Vis amiral dra'da nasıl bulundu. Bal, 12 (Radyo) -- lspan· haberi tekzib etmiştir. beyan etmektedirler. 
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Dedi. Lambanın ışığı sız
masın diye, Mehmed çavuş 
kaputunu knvuşturdu ve elek· 
triği yaktı. Yanık Bekir, çok
tanbcri şifre ile muhabere et
tiği için, Ôdemiş'ten gelen 
mektubun muhteviyatını çar· 
çabuk anladı ve sonra doğ
ruldu. 

- Peki ·Dedi- babalık, se· 
ni yollayana söylersin; "Sa· 
hah oluyor,, dersin .. 

- Olur beyefendi! 
- Dur, gitme, bu mektubu 

sana kim verdi? 
- Ôdemiş'te bir uncu. Adı 

Halil efendi .. 
Uncu mu? 

• Eveti 
Peki! Buradan Ödemiş 

kaç saat? 
- Yedi saat beyefendi! 
- Adagide yolunu tutmak 

istersen? 
- Gece yürüyi.iş, dörtbu

çuk saatte varırsınız. 
- Teşekkür ederim baba, 

he ydi selametle! 

ihtiyar karanlığa dalarken çatırdatıyordu.. çilerinden biri oda kapısını - Fakat ben İzmir'e 
Bekir bey de emrini verdi: Bekir hem yürüyor, hem vurmuştu: miyeceğim kil 

- Adagidc yolunda yarın düşünüyordu: - Buyursun! - Nereye döneceksin! 
sabah bir baskın vereceğiz. - Nder geçmedi başım- Karşısına çıkan dayısı idi: - Bakalım, şimdilik 111 

- Olur beyefendi! dan? Topra~ında, taşında ya- - Evladım, Bekir, hoş· hull Ben FAnadolu'ya geçti 
- Düşmanımız, oldukça ka· lınayak düşüp·kalktığım, sığı· geldin. asker oluyorum ve oldıf 

]abalık. Belki 300 kişi ile kar· rının tezeği, harman yerinin - Hoşbul<luk dayı bey: bile. 
şılaşacağız. Fakat tehlikesizce kuru samanı ile haşrüneşr ol- - Bu ne iştir böyle, ansı- Nazım bey hayretle O 

sıyrılıp çekilmek ihtimali de duğum o köyler. Şimdi di.iş· zın geliş? Annenden de bir bakıyordu: 
f 1 ğ it d ı aydır mektub almadım. iyiler A ı d ·dd" aza.. man aya ı a ın a - nama ım. cı ı 

- Orasını biz bilmeyiz ar- Birbuçuk ay var ki, ba- değil mi hepsi? söylüyorsun? 
tık Bekir Bey, sen yalnız bamdan da mektub yok! - Evet, çok iyiler dayı bey. - Evet, ciddiyetle so> 
emret! Sumru, profesör kocası ile - Peki, oğlum; mademki yorum dayı beyi.. 

Bekir bey ve Mehmed ça- Büyükada'da oturuyordu. İz- İstanbul'a geldin, ne diye doğ· - Ya annenle baban? 
vuş geriye döndüler. Efrad ınir'den çıktıktan sonra Af- ruca bize inmedin. Bu nasıl - Onlar kaldılar tabii.• 
doğruldu. Bekir beşer metre yon'a gelmişti. Buradan da şey? Nazım bey, hala hayreti 
fasıla ile ve tek koldan ka- onbeş gün ıçın İstanbul'a Bekir şaşırmıştı: kurtulamıyordu. Söylüyt 
ranlıktn il rlemeı ... e 1 a in lı nr. gt"çınişti. - - V nilahi dayı bey, l u gc- birşey de bulamıyordu. 

Dao:ar, Sa Hi Jedi l 'r sii- Dayısı N. ım la ye ye .. : 1 li,. ani oldu. Bir iki işim var. - Sen, esrarengiz bit~ 
kunet · göıııiılıniış, korkııı1ç ve otelden b r ınektub yazını tı görüp J rhal döneceğim. cuksun vesselam Bekir. 
ınuanaın bir y 'rını andırıyordu. ve Sumru i · ze' c ne de hür- - İzmir' e l afi miktarda ne ise, şimdi giyin de ' 
Ara· ı a riil ar esiyor ve üst metlerinin ıblağm raca etmişti. Cloymuşundur Bekir! Beş-on gidelim .. 
taraf tnr>ı agaçlcırın dull,mnı Ert si s bah, otel hizmet· gün de benim mısafirim ol. -·Sonu var 



Bir aralık Panayot re ıs ho· 
murdandı: 

Elime dlişerse vay ha· 
linet 

Kim bu baba, kimden 
bahsediyorsun? 
- Kimden olacak, Fırtına 

Ali denilen o sözüm ona 
reisten .. 

Panayot reis iri yumrukla
rım sıktı, ufuklara doğru kal
dırdı : 

- O bıyıksız, taze oğlan· 
cığa göstereceğim. 

- Dur camm, baba, ma
demki, onun hiç kıymeti yok
tur, şu halde ne diye asabi
leşiyorsun. Ne var sanki! 

Panayot reis kendini top· 
ladı : 

- Evet, hakkın var. Kız
mamalıyım. Bir kahramanla 
bir kedi arasında böyle mu
kayese olamaz. 

- Hele karşımıza çıksın 
bir kere babal 

- Çıksın ya, çıksın yal Fa
kat hiç te zannetmem. O gün 
görmedin mi; delik arayan sı· 
çan gibi meydanı bıraktı, kaç· 
tı. Göreceksin, bir defa daha 
rast gelirsek, gene ayni şeyi 
yapacak! 

- Göreceksin, göreceksin 
ve onunla tutuştuğumuz gün, 
sana da müsaade edeceğim : 

Güverteden seyredeceksin .. 
Onu cehennemin dibine ge

çireceğime söz veriyorum. Bu 
defa yakasını bırakmıyacağım. 
Hangi Türk limanına girerse 
girsin, ben de peşindeyim. 

Mariya bu aralık doğruldu 
ve ufka baktı. 

- Ne var Mariya? 
Mariya parmağı ile ufukta, 

çok küçük, zor görülebilen bir 
noktayı işaret etti : 

- Orada birşey var. Ga
liba bir gemi! 

P nayot reis te oraya bak
tı, sonra yarı alaylı cevap 
vardi : 

- A benim mavi kuşum, 
yanlışın var. Orada hiçbir şey 
yok. Bizim gözlerimiz kat'iy
yen şaşmaz. Bak sen bile, bu 
kadar senedir yanımda bulun
duğun halde, ufuklardaki her 
hangi birşeyin ne olduğunu 

kestiremiyorsun .. 
Mariya ayni alayla muka

bele etti : 
- Benim gözlerim de, si

zinkiler gibi, hiç aldanmaz 

baba ... 
- Yani? 

- Orada gördüğüm şey, 

bir gemidir vesselam .. 

Panayot reis, bir kahkaha 
attı. Elile dizlerini vurdu : 

ANADOLU __ , __ _ 
Günlük siyasal gazete 

Sahip \C ha~yazganı 

Haydar Rüsdü ÖKTEM 
mumt neşri)al ve )BZI itleri 

müdürü: Hamdi ü.zhet Çançar 

idarehanesi: -
İzmir İkinci Be} ler okağı 

C. Halk parfüi binası içinde 
Telgraf: İ.zmir - A ADOLU 

1 elefon: 2776 - Po ta kutu u 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

aylığı 500 lrunıttur 
Yıhancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Her yerde 5 kuruıtur -Günü geçmit aüdıalar 25 kuruotur. 

ANADOLU MATBAASI 'DA 
BASJLMJŞTJR 

- ilahi yavrucuğum, ne de 
inadcısınl 

- Sözümü bir defa daha 
tekrarlıy:ıcağım : 

Bu, bir gemidir, hem de 
gittikçe büyüyor. 

Yunanlı kaptan gözlerini bir 
elektirik gibi kısarak kirpik
lerinin aralığından bir daha 
baktı, fakat bu defa ses çı
karmadı. 

Değil mi baba? 
- Bilmem, daha belli değili 
- Şimdi, şimdi belli ola-

caktırl 

Ve sonra ilave etti : 
- Bize bir av çıkmış olsa 

bari! 
Panayot reisin gemisi f s

tanköy'le Bodrum arasındaki 
boğazdan geçmişti. Diğer gemi 
ise yukarıdan, Sisam, Midilli 
istikametinden geliyordu. 

lnşaallah odur babacığım? 
- Kim? 
- O, canım, Fırtına Ali 

mi, ne, demiştik işte! 

- Evet, ben de isterim ki, 
o olsun ve bu defa .. 

Panayot reis başını sallayıp 
homurdandı : 

- Hımmmml. 
Sonra etrafına bakındı. Ma

riya da doğrulmuştu. Güneş 

yavaş yavaş doğuyordu. Uf
kun ötesinde yuvarlak ve ya· 
rım bir altın parçası gibi idi. 

- Bu Ali, pek yabana atı
lacak insan olmasa gerek baba! 

Panayot reis cevap verme· 
di ve gözleri ufuktaki gemi
de, güverteden ayrıldı. 

Mariya, gene o tılsımlı ma· 
dalyonla oynuyordu ve düşü

nüyordu: 
- Sonu var -

--------~------------MAHKEMELERDE: 

Kavakdere 
Köyü cinayeti .. 

Seferihisar kazasının Kavak
dere köyünde Giritli Ayan 
oğlu Hasan'ı mavzer kurşunile 
yaralıyarak öldürmekle maznun 
muhtar lsmail'in muhakemesi
ne dün şehrimiz Ağırceza mah
kemesinde devam edilmiştir. 

Bundan evet cinayet yerinde 
yapılan keşfe aid raporda 
maznun lsmail'in hadise yerin
de mavzerini ateş ettikten son
ra iki büklüm olduğu halde 
kaçarken görüldüğü tesbit edil
mişti. Maznunun dileği üzerine 
dünkü celsede ehlivukuf ola
rak hadise yerinde keşif yap
mış olan Belediye mühendis
lerinden Hurşid dinlenmiştir. 
Hurşid, maznunu hadise esna
sında gördüklerini söyliyen şa
hitlerin bulundukları yerden 
maznunun tamamen teşhisi 

mümkün olduğunu tekrar et. 
miştir. Maznunun vekili, yere 
yatmış bir adamın görülmesi 
mümkün olamıyacağmı söyle
yince ~ühendis Hurşid; 

- Zaten yere yatmış bir 
adam mevzuubahs değildir, iki 
büklüm olarak kaçan bir adam 
m1.:vzuubahstır ki bunun teşhisi 
mümkündür. 

Demiştir. Bazı şahitlerin cel
bi için muhakeme, talik edil
miştir. 

Dövmek 
Kestane Pazarında Ali oğlu 

Hüseyin, Veysel oğlu Hüse· 
yin, Lütfü oğlu Süleyman, lb
rahim oğlu Davud'u dövdük
lerinden tutulmu~lardır. 

Ramazanın biri imiş. O de
virlerde malum: 

Oruç bozmak (Nakzı sıyam) 
hemen bütün halk indinde 
küfürle miisavi imiş. Bi:- bek
taşi, iy"c • aç kmış. Öyle ki, 
artık sahre mecali kalma n ş . 

Bir köşe, bucak bulmu , bi· 
raz da bir şeycikler almış: 

Başlamış karnını doyurmağa. 
Fakat tam bu ~ırada bir ses 
duymuş: 

- Bıe din haini mel'un, 
sen ne halt işliyorsun orada! 

Bektaşi başını çevirince ne 
görsün: 

Izbandut gibi iki tane yeni
çeri! 

Zavallı, kas-katı lokmayı, 
hiç çiğnemeden, gırtlağını yır
ta yırta yutmuş. 

- Vallahi -diye kekelemiş
şaşkınlıktan ne halt işlediği
min ben de farkında değilim. 

Fakat yeniçeriler dinler mi
ya, basmışlar tokatı, basmışlar 
tekmeyi, yumruğu; kendisini 
alıp doğruca yeniçeri ağasının 
huzuruna çıkarmışlar. Ağa bek
taşiyi görünce sormuş: 

- Bu zındık herifi, ne diye 
getirdiniz buraya? Yoksa bir 
suç mu işledi? 

- Suçun en büyüğünü iş
ledi Ağa Hazretleri. Oruç yir
ken yakaladık? 

- Ne?. Oruç yirken ha?. 
Vay mel'un bektaşi vay.. Şu 
ak sakalından da utanmadın 

mı hiç? 
- Vallahi Ağam, yalan 

söylüyor kulların? 
- Yani sen oruç yimedin 

öyle mi? 
- Yimedim vallahi.. Ben 

yalnız ye1J1ek yimedim. 
- Bre herif, sen bugün, 

Ramazanı şerifin ilk günü ol
duğunu bilmez mi idin? 

- Bilmezdim be Ağam. 
inan olsun bilmezdim. 

- Nasıl olur da bilmezsin 
be herif? 

- Kulunuz şimdiye kadar 
kör olası ruml ayı kullanır· 
dım. Kullanmaz olaydım ye· 
zidi. Mübareğin gelişini bana 
haber vermedi. Eğer arabi 
kullansaydım böyle olmazdı 
Ağam. Affet beni, bundan 
sonra arabl kullanırım. 
- Ha şöyle, ayları karıştırıp 

durma, yoksa ben de senin 
aklını barsağına karıştırırım. 

Çık dışarıya, defol! 
Çimdik 

Nazilli 
Orta mektep istiyor 

Nazilli, (Hususi) - Nazilli 
ilçe kongresi, İlbay ôzdcmir'in 
riyasetinde toplanmıştır. Birçok 
dilekler üzerinde görüşülmüş, 
orta mekteb ders levazımının 

temini ve Nazilli'de bir lise 
açılması hakkındaki teklifler 
kabul olunmuş ve ilçe yön
kurul azalıklarına Sami Kutluğ, 
Rifat Tuncer, Hakkı Peyancı, 
Emin Bilgin, Hüseyin Sez$İn, 
Nuri Sarıkfıhya, Ahmed Aşık 
seçilmişlerdir. 

il kongresi delegeleri Tevfik 
Bilgin, Sami Kutluğ, Emin 
Bilgen, Rifat Tuncer, Hakkı 
Sümer, Mustafa Atçalı, Ha\il 
lnci'dir. 

Barda bir vak'a 
Birinci kordon'da Türkuaz. 

barında Ali oğlu Hamid, sar· 
hoşluk saikasile Siileyman oğ
lu garson izzet' e hakaret etti
ğinden zabıtaca tutulmuştur. 

Yaralı Hüseyin hastanede 
Kuşadası kazası ile Tire kuvvetile bu müdhiş canavarın 

ormanlarında, hatta Değir- boğazını sıkmıya başladım. 
mendere nahiyesinin Gümül- Hırıltılı sesler çıkarıyor ve 
dür ve İznıir'in Seydiköy or· pençelerile ellerimi parçalı-
manlarında ara-sıra da bu mu- yordu. Nihayet istimdadıma 
hit;n kaplan dediği parslar yakındaki yörük çadırlarında 
görülmektedir. Geçen yıllarda bulunan arkadaşlarımdan biri 
birkaç sürek avında böyle köpeği ile yetişti ve üzerimde 
kaplanlara tesadüf edilmiş, beni parı;alamıya çalışan kap· 
bu yüzden avcılarımızdan bir- lana tabancasını iki defa ate,ş 
kaçı ölmüştür. Krıplanlardan etti. 

da öldiirülenler çok olmuştur. Lakin öldürücü bir tarafın-
Geçen sene lzmir'in çok dan yaralamamış olduğu için 

yakıninde Abdullah ağa çift. 
canavar, bir hamlede ona sal

liği civarında bir pars görül-
müş ve Seferihisar civarında dırdı, ben kurtuldum ve kaç· 

bir ormanda da beş avcı, bir tını. Sonra arkadaşımın ya-
keplanı telefetmişti. nında bulunan köpek te kap-

Dlinkü sayımızda gene böy- lana hücumlarda bulunuyordu. 

le bir kaplan vak'asından bah- Kaplan, bu defa arkadaşımı da 
setmiştik. Bu vak'a çok taze· bırakarak köpeğe hücum etti 
dir ve kaplanla boğuşarak yü- ve iki hayvan boğuşmağa baş-
ziinden ve ellerinden ağır su- ladılar. Köpeğin, acı acı du-
rcttc yar~lanan şahıs, şehrimiz yulan sesi, yavaş yavaş ke-
Memleket hastanesinde teda- sildi, arkadaşım da koşarak 
vi altında bulunmaktadır. Kuş- çadıra geldi, o da kurtulmuştu; 
adası civarında oturan Yürük fakat köpek telef oldu. 
Veli oğlu Hasan adını taşıyan Kaplan'ı çok aradık, bula-
bu delikanlı, bir kaplanla bo· madık, yaralı halde kaçmış. 
ğuşmuş olmaktan mütevellid Kimbilir nerededir? 
derin bir heyecan ve yorgun- Eğer aı kadaşım biraz daha 
luk içindedir. Dün hastanede yetişmemiş olsaydı muhakkak 
kendisini ziyaret eden bir mu· beni de parçalayacaktı. 

Varşova'da bir iş adamının 
son zamanlarda işleri pek bo· 
zulmuş ve gırtlağına kadar 
borç içinde kalmıştır. 

Bu borçlardan kurtulmak 
imkanı kalmayınca, bu iş ada
mı akıllara hayret veren b r 
usul bulnı ş ve h m n tatbık 
etmiştir. Borçlunun kendısı 
gibi iş adamı olan ı ve i 
abcaklılar n her biıin ı 
a} rı t lefonla müraca t c t
mış \e: 

- Zavallı kocam ıht"zar 
halindedir; nerede ıse rı huı u 
t slim edecek, borçlu olara~ 

ölmek istemiyor. Sızınle uz· 
!aşmak için lütfen eve kadar 
gelmenizi rica ediyor. 

Demiştir. 
Alacaklılar bu davete he· 

men icabet etmişler ve borç
lunun evinde toplanmışlardır; 
borçluyu ölüm halinde gören 
alacaklılar, yüzde kırkile llak· 
]arından vazgeçmeği kabul 
etmişlerdir. 

Ertesi gün borçlunun karısı 
alacaklılara: 

- Kocam dün gece öldü. 
Borçlarının ancak yüzde yir· 
misine tekabül edecek kadar 
para bıraktı. Lütfen geliniz, 
paranızı alınız ve kocamın 
ruhunu affediniz. 

Demiştir. Alacaklılar tekrar 
toplanmışlar ve yüzde yirmi 
ile hakhmndan vazgeçmişler 
ve cenazenin yanından ÇOK 

derin bir teessürle ayrılmış· 
lardır. 

Fakat... Onbeş gün sonra 
öldüğü sanılan borçluyu, borç· 
!arından kurtulmuş ha de gö
ren !er şaşırmışla, alacaklılar 
da mahkemeye müracaat et
mişlerdir. 

Borçlu: 
- Hastalığımı gördüler; 

ağır ve uzun bir baygınlık 
geçirmişim, doktorlar öl~üğü· 
me hükmetmişler, alacaklılar 
da beni ibra etmişlerdir. Tek
rar hayata geldim diye şimdı 
intihar mı etmeliyim?. 

Demektedir. F. B. 

harririmize başından geçen bu 
tüyler ürpertici boğuşma hak
kında şu tafsilatı verıniştiı: 

- Dağda otlayan çok sev· 
diğim bir dana, bir gece gel
medi. Ertesi giin gittim, ara
dım, leşini buldum. Bunu ya· 
pan canavarı yakalamak için 
gidip bir kapan aldım ve le· 
şin yanında kurdum. Ertesi 
gün, öğleden sonra dana leşi· 
nin bulunduğu yere tekrar git
tim. Fakat hayret edilecek 
şey: Ortada ne d;ınadan, ne 
de kurduğum kapandan bir 
iz vardı. O sırada biraz uzak· 
tan bazı gürültüler işittim, 

Ça 'da gözlerini kan bü
rüyen azılı bir adam 

ilerilediın, 150 metre ileride 
ne olduğunu anlayamadığım 
bir mahluk dananın leşini sü
rüklüyordu. 

Gürültü etmemiye gayret 
ederek sokuldum, fakat önüm
de birçok kaya parçaları bu-"" 
lunduğundan bu canavarın ne 
cins oldugunu bir türlü anlıya· 
mıyordum. On dakika kadar 
bulunduğum yerden onu sey
retlim, fakat kurnaz mahluk, 
benim orada bulunduğumu 
hissetmiş, birdenbire sırtıma 

müdhiş bir pençe indi, çok 
şiddetle İnen bu pençe beni 
yere serdi, o vakit müdhiş bir 
kaplanın karşısında bulundu
ğumu gördüm, beni yere dü
şür.ınce üzerime çullandı, pen
çesile suratıma vurdu, ben de 
can acısile ve hayatımı kurta
rabilmek iimidile bir taıaflan 
feryada başladım, diğer taraf
tan da parmaklarımın bütan 

Muhtarı yaraladı, arabacıyı öldürdü. Bay. 
tar kurtuldu. Birini de koyun gibi kestiler 

Çal, (Hu usi) - ilçenin lsa· 
beyli köyünde tüyler ürpertici 
bir cinay t olmuştur. Yaptığım 
tahkikata göre, hadise şöyle 
cereyan etmi tir: 

Köydeki hayvanatı muayene 
ettikten sonra kazaya dönmek 
üzere bir arabaya binen bay· 
tar Vasıf, beraberinde muhtar 
Ali olduğu hal<le yola çıkmış
lardır. Araba tam köyiin orta
sına geldiği sırada, Ali oğlu 
İsmail adında biri tabancasını 
çekmiş ve arabaya hücumla 
sekiz el ateş etmiştir. 

Arnbacı, iki kurşun yiyerek 
yere yuvarlanmış, ölmüş, Ali 
çavuş ta sol omuzundan ya· 
ralanmıstır. Azılı katil, muh
tarın ölmediğini göriince, ta
bancasına yeniden kurşun dol
durmuş, fakat Ali çavuş bu
nun farkına vararak yaralı va· 
ziyette kaçmıya başlamıştır. 
Katil, muhtarın arkasından 
gene sekiz el ateş etmiş ise 
de isabet vaki olmamış 'e fi
rar eylemiştir. 

Bu feci hadiseden Çal za
bıtası telefonla haberdar edil-
miş, derhal katilin takibine 
çıkılarak, Çöketez yaylasında 

lsmail'e rastgelinmiş ve ian-

darmalarımızın mahareti neti
cesi olarak pusu kurmuş bu· 
lunan katil yakalanmış ve Ad
liyeye teslim edilmiştir. Bay
tara birşey olmamıştır. 

Acıpayam, (Hususi) - Bu
raya bağlı Kızılhisar nahiye· 
sinde feci bir cinayet olmuş
tur. Şevket isminde birisi, gece 
kahvehaneden çıkıp evine gi· 
derken; cambaz Ali'nin oğlu 
izzet ile kr.ırdeşi Cafer önüne 
geçmişler ve zavallıyı yatırarak 
koyun gibi ustura ile boğa· 
zandan kesmişlerdir. 

Katiller, gizlendikleri bir 
evde yakalanmışlar ve yapı· 
lan tahkikat neticesinde, bu 
cinayeti kadın mes' elesinden 
işledikleri anlaşılmıştır. ----

Habeşistan'da 
ltalyan fUtuhab 

Adis • Ababa, 12 (Radyo) 
General Y ellozo, Cimo mın 
takasını işgal etmiştir ve işga 
edilen yerlerin askeri valis 
tayin edilmiştir. 

Cimo'nun münbit arazis 
doğrudan doğruya ltalyan'lan 
istifadesine tahsis edilecekti 
Eritre altın madenleri için bı 
şirket tesis edilmiştir. 

.. 



' 

~ek Pro
'esyonel takımı 
• --- • • •-ccıı----
le mac icin . , . 
ımir'e geliyor. 
Şeker bayramı münasebe

ile üç maç yapmak üzere 
ehrimize davet edilmiş olan 
;ekoslovakya'nın profesyonel 
akımlarından Çekie Karlin 
akıını salı günü akşamı An
:ara ekspresi ile şehrimize 
relccek ve misafir takım Bas
nahane istasyonunda bölge 
•e sporcularımız tarafından 

stikbal edilecektir. Misafirle
ımız ilk maçlarını bayramın 

kinci çarşamba günü Alsan
ak stadyumunda Göztepe, 
ıçüncü günü de Altay takı

nımızla yapacaklardır. 6 ıncı 
~ünü de bir maç verecektir. 

Merkezi Avrupa'nın en kuv· 
•etli takımları arasında sayılı 
>lan Çekie Karlin takımının 
m kere oyununu seyretmek 
üphesiz zevk ve fayda verici 
>üyük bir fırsat olacaktır. 

Çekipe Karlin takımı lstan· 
>ul'da yaptığı 3 maçta mem
eketimizin teknik takımı olan 
: enerhahçe'yi 2-1 mağlub et· 
iği gibi takviye1i Galatasaray 
ıe Ateş-Güneş takımları ile 
ıaptığı müsabakaları da na 
nağlub olarak bitirmiştir. Şu 

lale göre bayramın ikinci gü
nü kuvvetli misafir takımının 
ı<arşısına çıkacak olan Göz
epe takımı büyük bir imti-
han geçirecek demektir. 

Ankara, 12 {Hususi) - Çek 
takımı bugün, Gençler birliği 
Je oynamış ve 3-0 galip gel
miştir. Yarın Ankara gücü ile 
oymyacaktır. _ __,_ __ 
~ugünkü 
~ig maçları .... 
\itayla Göztepe 
)ynıyacaklar. 

Bugün Alsancak sahasında 
lig'in ikinci.ıt haftalık proğra· 
mına devam edi1ecektir. Bu 
maçların en mühimi olan Al-
tay • Altınordu müsabakası 
Altınordu'nun yarın Ankara'ya 
tur seyahatı dolayısile tehir 
edilmiş. Bu maçın yerine Altay 
takımı, takviyeli Göztepe takı
mile hususi surette karşılaşa· 
caktır. 

Çekie Karlin takımına karşı 
çıkaracakları kadrolarile bugün 
karşılaşacak olan bu iki takı-
mımızın maçı şüphesiz ehem· 
miyetli ve alakalı olacaktır. 

Çünkü Çek'lerin karşısına oy
nıyacak oJan bu iki takımımı
zın futbol bilgilerini anlamak 
için tertip edilen bu müsabaka 
takımlarımızın aksıyan nc•kta· 
larını trshit fırsatı verecektir. 

Bu rr.usabakadan evel K.S.K
Ü1;..mirspor ve Burnava·Egespor 
takımları lig maçlarını yapa· 
caklardır. 

Halk sahasında B takımla
rının lig'ine devam edilecektir. 
Proğrama göre ilk oyun Altay
Altınordu takımları arasında
dır. Bu oyunu Buca-Göztepe, 
Egespor·Burnava, K. S. K. • 
Demirspor takımlarının maç· 
ları tnkibedecektir. 

ltalya krah hasta 
Roma, 12 (A.A) - İtalya 

Kralı hafif bir soğuk algınlı
ğından muztariptir. Hükümdar 
kat'iyyen kimseyi mülakat için 
kabul etmemektedir. 

·kra ço e 
gi uyand rmışt 

- Başı 7 inci sahifede-· 
mihveri olan taht eskiden ol· 
duğu gibi gene ayni derecede 
kuvvetlidir. Başka bir kimseyi 
korkutacak şerait altında tahta 
çıkan yeni kral bugün millet· 
lerinin sempati, muhabbet ve 
sadakat hislerinin makesi bu
lunmaktadır. 

Evening Standard diyor ki: 
Edvard'ı kaybettiğimizden 

dolayı kederle fakat ayni za
manda sarsılmaz bir sadakatla 
altıncı Jeorges'un hükümdarlık 
devresinde tahtın etrafında top· 
lanmış bulunuyoruz. 

Sar gazetesi şöyle yazıyor: 
Yeni kral ve yenı kraliçe 

artık milletin malıdır. Millet 
onları en samimi hissiyatla 
karşılamaya hazırdır. 

Londra, 12 ( Radyo ) -
Yeni kral Altıncı Jorj'un be
yannamesi bugün Sen Ceymis 
sarayından ve usulü veçhile 
Ayaletlerde muayyen yerlerden 
yapılmıştır. 

Lord Edvin Vudvud, saray 
erkanından Dük Norfolk, sa· 
rayın eski an' anesı veçhile 
krallık makamının Altıncı jorj 
tarafından işgal edildiğini res
men ilan etmişlerdir. Kral 
Altıncı Jorj sadakat yemını 
etmiştir. 

Yeni kral; saray etrafında 
toplanan halk tarafından al
kışlanmıştır. Bundan sonra sa
ray erkanı Trafalgar Sgar'a 
giderek yeni kralın kuudunu 
ilan etmiştir. Bundan sonra 
heyet Londra şehremaneline 

giderek usulen kırmızı kurde
layı keserek şehri teslim et
miştir. 

Yeni krala bütün lngiltere 
ve dominyonlar biat etmiş
lerdir ve her tarafta İngiliz 
milli marşı terennüm edilmiş, 
Haydpark1taki toplar tarafın
dan 41 top atılmıştır. 

Londra, 12 (Radyo)- Dün 
Sotampton limanından bir kot
ra hareket etmiştir. Bu kotra
nın mürettebatı gönüllü bah
riyelilerden mürekkeptir. Bun· 
lar lngiliz gençlik teşekkülle
rinden 150 ton şeker, çay 
kahve toplıyacaklar ve bunları 
İspanya' da harb eden her iki 
taraf askerlerine hediye ede· 
ceklerdir. 

Londra 12 (A.A) - Kral 
altıncı George'un hükümdar 
ilanı ve sadakat yemininin 
bu sabah erkenden başlamış
tır. Bu merasım bütün gün 
kürrei arzın etrafında güneşin 

seyrini takib etmek suretile 
devam edecektir. 

Londra 12 (A.A) - Kral 
hanedanı erkanı evvelki gece 
Vindsor şatosunda ailece bir 
akşam yemeği yedikten sonra 
ayrı ayrı Londra'ya dönmüş
lerdir. 

Valide kraliçe Mary ile 
prenses yarı geceden biraz 
sonra Marlbourg House dön· 
müşlerdir. Yeni kral Vindsoru 
sabahın üçünde terketmiştir. 

Londra 12 (A.A) - Yeni 
kral saat 21,45 te Vindsor 
şatosuna gitmiştir. 

Eski kral Vindsor şatosunu 
saat 22,29 da terketmiştir. 

Londra, 12 (Radyo)- Dün 
gece yem ve eski kral ile 
Valde kraliçe Mari ve bütün 
hanedan erkanının bulunduğu 
bir ziyafetten sonra, sabık kral 

------------------Edvard, gazetecilerle fotoğ
rafçılardan uzak kalmak için 
sarayın, hiç işlemiyen bir ka
pusundan çıkarak hususi oto· 
mobiline ve şoförünün sağında 
oturarak Londra' dan ayrılmış· 
tır. Otomobil, büyük bir sür'at· 
le koşuyordu. Sahilde kendi~ 
sini bekliyen bir torpidoya 
rakibolan eski kral Edvard, 
derhal kamarasına enmiştir. 
Torpido, Portsmot deni! ıs· 

tasyonundan geçerken sabık 
kral, Donanma Amiralı Sir 
Vilyam Fişer'e mülaki olarak 
kendisine veda etmiş ve mü· 
teakiben yoluna devam eyle
miştir.E 

Sabık kralı hamil olan tor· 
pido, sür'atla donanmanın 

önünden geçtikten birkaç saat 
sonra kaybolmuştur. 

Son alınan haberlere göre, 
sabık kralı hamil olan torpido, 
bugün öğleden sonra saat 
15 te Blon limanına vasıl ol· 
muştur. Birçok halk, sabık 
kralı bekliyordu. Kendisi, hiç· 
bir resm selfımi istemediği 
için, torpidodan çıkar çıkmaz 
Bal ekspresine binmiştir. Sa
bık kralın, Zurih yolile Avus· 
turya'ya gideceği ve Madam 
Simpson 'la orada buluşacağı 
söyleniyor. 

Sabık kral, prens olarak ve 
Dük Dö Vünsord unvanile 
yad olunacaktır. 

Londra, 12 (Radyo) - Ye
ni kral 6 ıncı Jorj, bu sabah, 
(San Ceymis) sarayına ·gelmiş 
ve yollarda büyük tezahiiratle 
karşılanmıştır. Halk ( Yaşa ) 
sesleı ini yükseltiyor ve yem 
krala olan merbutiyetini gös· 
teriyordu. Kral 6 met Jorj, 
amiral elbisesini giymiş bulu· 
nuyordu. Saraya girince, ken
disine refakat eden rical ve 
yüksek şahsiyetlerle doğruca 
sarayın büyük salonuna dahil 
olmuş ve orada hazır bulunan 
avam ve lordlar kamaraları 
azaları ile mülki ve askeri ri
calinin huzurunda tahta otur· 
muştur. 

Bu esnada, culus beyanna
mesi okunmıya başladı. Kral, 
derhal ayağa kalkarak beyan
nameyi ayakta einledi. Beyan· 
namede: 

Alber F rederik Artor Jorj, 
Allahın emrile 6 ıııcı Jorj un· 
vanını alarak tahta oturmuştur. 
Bugünde., itibaren kralımızdır 
ve k,.: 'isine inan ve biat edi
yoruz. 

Denılmektedir. 

Culus merasimi nihayet bul
duktan sonra, yeni kral, Do· 
minyonlar mümessillerini ka
bul etti. Bundan sonra, halkın 
büyük tezahüratı arasında sal
tanat arabasile ve mutad me· 
ra .. imlc Pukingam sarayına 
döndü. Orada ilk kabul ettiği 
Dahiliye Nazırı Sir Con Say· 
mon idi. 

Yeni kralın taç gıyme me
rasimi, sabık kral 8 inci Ed
vard için tesbit edilmiş olduğu 
üzere 1937 senesi 12 mayısta 
olacaı...tır. 

Bu husustaki programda, 
eski kral bekar olduğu ıçın 
taç giyme merasimine iştirak 

edecek olan lortlnr:a v Lü· 
yük şahsiy<'tll riıı zevce! ri için 
bir kayd yoktu. Sim li ıse 
yeni kral t vli bulundu.;undan 
taç g:yme mC"tasimindc l ulu
nacak yüksek famılya!arın, 

kraliçeye hürmeten taç giyme
leri lüzumu hakkında proğra· 

ma bir madde ilave edilmiştir. 
Paris, 12 (Radyo) - Fransa 

Cumurreisi M. Alber Lebrun, 
yem krala uzun bir telgraf 
çekmiş ve kendisini Fransa 
namına tebrik eylemiştir. 

Londra, ] 2 (Radyo) - Ün· 
beş senedenberi ilk defa ola
rak Cumartesi günü Avam ve 
Lordlar kamaraları {Ves Mistr) 
sarayında toplandılar. Spiker, 
ycnı krala sadakat yeınınını 

şu suretle okumuştur: 
"Yeııi kral 6 rncı Jorj' a sa

dakat göstereceğimi Allaha 
yemİ'l ederim.,, Bunu mütea· 
kip evcla spiker hususi def· 
tere imza koymuş ve onu, baş· 
bakan M. Baldvin ile bütün 
kabine azaları ve bütün avam 
ve lordlar kamaraları azalan 
imzalamışlardır. 

Spikf'r, bundan sonra sara· 
yın balkonuna çıkmış ve top· 
lanmış olan binlerce halkla 
muhafız dört bin kişilik askeri 
kıtaat müvacel:esinde sadakat 
yeminini tekrar okumuştur. 

Londra, 12 (Radyo) - Va
lidei kraliçe Meri, Madam 
(Simpon)u kabul ederek ken
disile konuştuğunu resmen 
k 1aip eyler.1iştir. 

Adana 
seylabının 

lcok acıklı izleri 
\ , -Başı 1 inci sahi/ ede -

sanılı} or. Ha)'\'arı tl"lrfııtı 900 ıliir. 

105 ıılı~ab, 98 kerpiç ev )ıkılmış, 
l 38 baraka da çöknıii tür. Bugüne 
kadar Adııua'dn toplanan para 
I 1 t66 lirayı bulmuştur . .Aclaııu"lı 

haynular. fdaketzcdclcre kız li·csi 
binasında elbise dikrncktetlirlı'r. 

Şinıdiyı' knJar 712 takını clbi~e 

kızılııyn tes.liırı edilmi~tir . 

l\luni n, 12 (Hu~ııst) - Adnn:ı

daki feliikı•t, 1\lııni a'da derin bir 
tcessiir uyaııdırmışıır. l\1uni~u'lılıır 

foliikctzedl"lerc ) ardım iı;iu derlıııl 

ııar:ı toplanııığa lıa,lıııııı~larJır. f lk 
olarıık Adana kızılnyınn beş yüz 
lira gönderıuişlertlir. 

İstnnhul, 12 (Hu usi mulıabiri
mizdeıı) - Adann .. fan bura)lı ge· 
len hahcrlcre göre BC) lfılmı dclı~e· 
ti, nsıl şimdi meydana çıknı ıktntlır. 
Sular çekil<liktt•u sonra encldeler
clcki ve binaların ıılt katlarına 

dolmuş oluıı ç.ınııır ve molozlar 
apklıınılı teınizleııdikı;c nwytlnna 
çıkan insan Hüleri giiriilıııcktcdir. 
Birçok ha) \'an leşleri de ı;ıkmıştır. 

Znrnr pek Lü) iiktiir, moloz ve ç:ı· 

nıurlıırıu tcrııidcnuıc i iı;in gunlcrce 
~:.ılı~rıı ıl Jı'l.ı:ım gl'lccekıir. 

Aukaru, J 2 ( \. \) Aukara· 
daki · clıu c ir.; •uıe kurumu tara· 
fındnu Ad:ııuı fd.ikeızr.d ·lcriuc da
ğıtılmak üzere ~ 86 giyim t'Ş) n.ı 

Adıma 'aliliğiııc gliııderilnıi,ıir. 

• 
ıyan 

- Başı 1 inci sahifede 
28562 28882 29800 30655 
32329 32635 32828 32865 
33150 35816 35987 36671 
38482 38578 38787 39957 

İkiyüz lira kazananlar: 
682 3584 4406 

10221 15031 15730 
20944 22992 2l010 
24258 24295 24412 
30369 32088 32802 

Yüz 
2741 
5514 

10333 
16387 
20576 
35881 

lira kazananlar: 
3009 4031 
6675 7017 

11514 n8J3 
1714 ı 18483 
21653 26367 
38250 39912 

9865 
19346 
23628 
26694 

1 
11)84 
81741 

15558 
203011 

30153 
6608J 

- Başı 1 inci sahifede -
lstanbul, 12 (Hususi) -

Antakya ve lskenderun'dan 
gelen haberlere göre Fransız· 
lar sancağa mütemadiyen as· 
ker ve cephane sevketmek
tedirler. Hududda yapılan 
tahşidat iki tarafça da ehem· 
miyetli görülmektedir. Gene 
sancaktan alınan haberlere 
göre bütün sancakta örfi idare 
şiddetle tatbik edilmektedir. 
Suriye'Jiler, lskenderun ve An· 
takya Türk'lerine karşı müca
dele etmek içın Vataniler par
tisi mensublarını memur et
mişler. Vata·ıiler, mukavemet 
için hazırlık yapmaktadırlar. 

İstanbul, 12 (Hususi) -
Türkiye' deki Antak'yalılar top· 
)anarak (Hatay cemiyeti) na· 
mı ile bir cemiyet teşkil et· 
mişlerdir. Hükumet, cemiyetin 
teşkiline miisaade etmiştir. 
Cemiyetin Alaiye, Mersin, 
Dörtyol ve Islahiye'de şübe· 
leri bulunacaktır. 

Sofya, 12 (Hususi) - Ce
nevre'ye gitmekte olan Türkiye 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Aras'ın başkanlığındaki Türk 
heyeti, dün öğleyin Sof ya' dan 
geçmiş, başvekil Köse İvan~f 
istasyonda T cvfik Rüşdü Aras· 
Ja görüşmüştür. 

Belgrad, 12 (Radyo) -
Türkiye Hariciye Vekili Dr. 
Tevfik Rüşdü Aras, Sancak 
hakkındaki Türk tezini Mil· 
Jetler cemiyetinde müdafaa 
etmek üzere Cenevre'ye gider· 
k.!n trenin Bclgrad istasyo· 
nunda bir müddet kalması 
scbebile Yugoı:;lavya Baş ve 
Dış Bakanı M. Stoya<lir.oviç'le 
görüşmüştür. 

Yugoslavya başbakanı ile 
Belgrad'daki Türk ve Yunan 
elçileri Türkiye Hariciye Ve
kilini ve refakatlerindeki ze
vatı merasimle karşılamışlardır. 

Doktor Tevfik Rlişdü Arasın 
refakatinde bliyük elçi ve Ha
rıcıye Vekaleti umumi katibi 
Numan Mencmencioğlu ile hu
susi kalem müdürü Refik Amir 
bulunmaktadır. 

Belgrad istasyonunda dok
tor Tevfik Rüşdü Aras ile M. 
Stoyadinoviç kral ve saray er· 
kanına mahsus intizar salo· 
nunda b;r müddet görüşmüş· 

terdir. Bu salondan çıktıktan 
sonra Yugoslavya ve ecnebi 
gazetecilerine beyanatta bulu
nan doktor Tevfik Rüşdü Aras 
demiştir ki : 

- Yugoslavya baş ve dış 
bakanı sevgili dostum Müsyü 
Stoyadinoviç'i sıhhatta buldu
ğumdan çok memnunum. Yol
da bulunduğum esnalar hak· 
kında malumatlar olmak için 
kendisile görüştüm. Belgrad' da 
kaldığım kısa bir zamanda 
temaslarımdan çojc memnun 
kaldım. 

S'lncak hakkındaki Türkiye 
tezini Milletler cemiyetinde 
ınüdaf aa etmek üzere· Genev
rc'ye gidiyorum. Bu davada 
bize müzaheret ve alaka gös
teren Yugoslavya gazetelerine 
teşekkürler ederim. 

Gazeteciler, Türkiye hüku
metinin ispanya mes'elesi hak· 
kındaki noktai nazarını sor· 
muşlardır. Bunun üzerine Dr. 
Tcdik Rüşdii Art's ~u sö leri 
söylerniştır: 

- İspanya işlerinde bita
raflığın mulrnfnzası için çalı
şan komisyon mesaisine işlı· 
rak ederek Fı ansa ve İngil-

' . 1 . 
amda 

tere ile birlikte hareket etmek
teyiz. 

Tevfik Rüşdü Aras ve refa· 
katlerindeki zevat, merasimle 
ve samimi bir şekilde uğur· 
]anmışlardır. ----
Başbakanımız 

dün mühim 
bir söylev verdi 

- Başı 1 inci sahifede -
dun biri olan ulusal artırma ve 

ekonomi davamızın ) eni hamlele
rinin, lıızlıırının ilhamını almak 
için burada toplnoıyoruz. 

Jlemşcrilcriın, 

Milli iktısad davamızın va
tanın her köşesinde lüzumlu 
bir iş olarak ele alındığını gö
rüyoruz. 

Bunun için bu akide ile bu 
davada da muvaffak oluyoruz. 

Belediye Reisi bu sözlerden 
sonra, Avrupa'lılarm bir za· 
manlar yalnız harpçı ve asker 
bir millet olduğumuzu söyle· 
diklerini ve fakat iktısadi iş
lerde tecrübesiz bulunduğumuz 
cihetle muvaffak olamıyacağı
mız hakkındaki yanlış zehap
larını anlatmış ve çok kısa 
bir zaman içinde bu yanlış 
kanaatı, yaptığımız büyük iş

lerle değiştirdiğimizi tebarüz 
ettirerek, demiryolları inşaatı
nın ve yakın bir zamana ka· 
dar yabancı ülkelerden getirt· 
tiğimiz şekeri bugün kendi 
istihsalatımız arasına sokmak, 
imar işini genişletmemiz mü
him muvaffakıyetlerden bah
setmiş ve ezcümle demiştir ki, 

- 17 milyon kütle yep·yeni 
bir hayata kavuşuyor. Cedle
rimiz zamanlarında hazan gö
rülen meskeneti aşıyoruz. 

Sadece para biriktirmenin 
bir faydası yoktur. O parayı 
işletmek ve yerine sarfetmek 
lazımdır. Biriktirdiğimiz para· 
ları, askeri işlerimize, denize, 
havaya sarfedeceğiz. 

Ak akça k .. na gün içindir, 
deniyor. Türkiye için kara gün 
yoktur. Bunu biran düşünmi

yeceğiz. 

Behçet Uz, gençlerimizin 
giyim tarzlarında bile ifade 
alan bugünkü refahın daha 
çok artması için çok fazla ve 
emniyetle çalışılması lazımgel-
diğini tebarüz ettirdikten sonra 
alkışlar arasında bitirmiştir. 

Bunu müteakip bandö~ yerli 
malı marşını çalmış ve mera· 
sime nihayet verilmiştir. 

* . 
* * Geceki merasim 

Gece Halkevi salonunda Lise 
öğretmenlerinden Necati Çiftçi 
tarafından yerli malı ve tasar· 
ruf mevzuu etrafında bir kon· 
ferans verilmiş ve bu konfe· 
rans, zengin bir müsamere ta
kibetmiştir. Mekteplerde de 
müsamereler verilecektir. 

Karsta 2 zelzele oldu 
Kars, 12 (A.A) - Kars'a 

elli kilometre mesafede bulu· 
nan Digor nahiyesi ve köyle-
rinde 10-11 gecesi saat 21 de 
iki zelzele olmuştur. Gelen 
raporlara göre hasar ve zayiat 
yoktur. 

Türkiye - ltalya 
İstanbul, 12 (A.A) - Türk· 

ofisten tebliğ cdılmiştir: 
ltalyan ticaret anlaşması 

İlkkanun sonuna kadar uzatıl· 
mıştır. 

Varşova üniversitesinde 
Varşova 12 (Radyo) - Ta· 

]ebenin tezahüratından sonra 
kapatılan Varşova üniversite· 
sinae, ilahiyat fakültesi bugün 
açılmış ve derslere başlan· 
mıştır. 

r 
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ISTANBULDA 

HABER GAZETESi 
Memleketin kUltUrUne hizmet etmek maksadile 

1 kdnunusani 1937 tarihinden itibaren 

Lisan dersleri 
Vermiye başlıyor. Bu dersler Macarların meşhur Şidlof 

1 
metodu üzerine hazırlanmıştır. 

1000 kelimeyle tertip edilen ve kendi kendilerine pratik 
lisan öğrenmek metodlarının en mükemmeli olan bu takrirlt ri 
dilimize, memleketimizin tanınmış lisan hocaları tatbik etmiştir. 

KENDi KENDiLERiNE 

Fransızca, Almanca, /ngilizce 
Öğrenmek istiyenler bu dersleri takip etmelidirler. 

ders üç aydan fazla sürrniyecektir. 

MEMURLAR ve ASKERLER 
Üç aylık abone f iatı olan 400 kuruş üzerinden % 10 iskonto 

görecekler ve bu miktarı aylık müsavi taksitlerle de ödeye· 
bilecekıerdir. 

lstanbul vilayet ve belediyesi kendisine bağlı bulunan bütün 
devair memurlarına HABERin bu teşebbüsünden istifade et· 
rnelerini bir tamim ile tavsiye etmiş bulunmaktadır. 

Aşağıdaki karneyi veya bir suretini doldurub gönderiniz 

,-------------------------------------HABER GAZETESi 
lSTANBUL 

Gazetenizin lisan derslerine devam için aylık abone olu· 
yorum. Birinci taksit olan kuruş ile gönderilmiştir 

Adres: 

imza 

isim ve adresler okunaklı olmalıdır. 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden; 
16 kalem muhtelif cins.çelik 

Tahmin edilen bedeli 15000 lira olan yukarda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 15 111 931 tarihinde cuma günü saat 
15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak i 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat temin•' olan 1125 

1 
lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 No. lı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkGr gün ve saatte 
komisyona müracaatları 1310 

1 • C M .• dd • ·1·"'· 

Tasarruf Haftası 

Pe,ınO /O Tenzilattan 
12 Cumartesi 
14 Pazartesi günlerinde 

istifade edebilirsiniz 
il lll llllllllHllf llll l l l IHI 1111111Hlll11111111111111111111111111111111111 

Bayramdan Evvel 
Yalnız iki gün kalmışbr. UNUTMAYINIZ. 

Sümer Bank 
VerDö MaOOar Pazarı 

va kıta kadar a~ıktır. 
zmır • u eıumumı ıgın-

den: ~~~~~~~~~~~~~~~~~=================== 
Müddei umumilik otomobilleri için açık eksiltme suretile 

255 dökme teneke benzin satın alınacağından isteklilerin 11/ 
12/936 cuma günü saat 15 te müddeiumumilik dairesine gel· 
meleri evelce ilan edilmisti. Tayin olunan günde son eksilt· 
menin liyik hadde görülmemesinden ve rağbetin kesilmesin· 
den ihalenin on gün uzatılmasına karar verilmiş olduğundan 
isteklilerin yüzde yedi buçuk depozito parası ile birlikte 22/ 
12/936 salı günü saat 15 te Müddeiumumilik dairesinde top· 
!anacak komisyona müracaatları ilin olunur. 1498 

lzmir C. Müddeiumumiliğin
den; 

Adliye dairesi için açık eksilme suretile 48 ton Sömi kok 
kömürü satın alınacağından isteklilerin 11/12/936 günü saat 
15 te Müddeiumumilik dairesine vermeleri evvelce ilan edil
mişti. 

Tayin olunan günde rağbetin kesilmesinden !dolayı ihalenin 
on~ gün uzatılmasına karar verilmiş olduğundan isteklilerin % 
7,5 depozito parasile birlikte 22/12/936 salı günü~saat 15 te 
Müddeiumumilik dairesinde toplanacak komisyona müracaat· 
ları ilin olunur. 1499 

FOTO OR 
Refik Lütfi Or ve Halim londarlı 

Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik 
Kesenize uggun / iat 

Hükumet civarı kaymakam Nihad bey caddesi No. 20 

Mücellit Ali 
Yeni Kavaf /ar fDTfıaı No. 34 

Müzayede ile lzmir ithalat Gümrüğü Müdürlüğünılen; 
f k 1 Ad t Kapların Kıymet Sıklet Tesbit No. 
eV 8 8 e S8. iŞ Adedi Nevi Marka No. Lira Kilo G. Eşyanın cinsi 

13/lık kinun/936 pazar gü· 6 S. K.F.C. 620- 1/6 494 769 SOO Oturtma terazi 428 
nü sabahleyin saat 10 buçukta 1 S. 1. N. 3372 240 58 800 M. M. 200 g. yu· 
Reşadiye tramvay caddesi de- M. B. kan yün mensucat 
niz taratında 1042 No. )ı ev· 8 S. W. 1. Y. 73/80 25 265 650 Leke çıkartmağa 

ve maden temizleme de maruf iki aileye ait fev· 
kalide lüks ve nadide mobil-

448 

ğe mahsus müstahzar 447 

yaları açık artırma suretile sa· 10 Bağ S. P. 3/l2 20 318 Sade lspanyulet 557 
tılacaktır. demiri. 

Satılacak mobilyalar medya· 1 Ç. ,, ,, 20 49 500 Tabii çiğ ahve 
moda fevkalade lüks 2 a et 1 30 60 

Ç. " " " " ,, 

402 
422 

Satış günleri 
23/12/936 Cuma 

26/12/935 Çar· 
tambı. 

büyük ve küçük boyda kristal 1521 450 Yekun 
camlı ceviz kütüphane, lzmir Yukarıda yazılı eşyalar 23, 26112/936 günlerine rastlıyan cuma ve çarşamba gününde saat 
San'atlar mektebi mamulatı ce· 14 te açık artırma suretile birinci kalem doğrudan doğruya hariç memlekete 2,3,4,5,6 ıncı 
viz kristal camlı .büfe, dört köşe• beş kalem dl! dahile... satılmadığı taktirde ayni günde de hariç memlekete götürülmek üzere 
a91lar yemek muası, •ve alb: satılacağından i~ine gelenlerin ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları. 1453 

adet il'kemleli, (G. Pobl Ber- r==========rı'Jli~~~r.:~~~~~~~::::-----• 
lin) mark,lı piyano, etPaalıiz Deri ve enasül asta· Akay lşletmesİnden: 
m-. iki kapılı aynalı dolap,• lıklan Mütahassısı t - Yalova kaplıcaları methaline iki kilometrede meaafede 
bronz ve nikelijlı ikiter irişi- Doktor asfalt şose üzerinde gösterilecek mahalde yapbnlacak 
lik clinıklil karyolalar ve som· Qı•man vunus elektirik santralı tesisatı kapalı zarf uıulile eksiltmeye 
yalan, komudimalar, baliı Mun· o ı i konulmuştur. 
duı Awapa tekiz parça ka· Hergün hastalan sabah 2 _ Eksiltme 30/12/936 tarihli çarşamba günü saat 14,30 
dife kaplı aalon tafamı, ~m- saat 10 dan akpm altıyı da Karaköyde idare merkezinde şefler encümeninde 
siyelikler, ıiıarı aehpalan, kadar kabul ve tedavi eder. yapılacaktır. 
kadifeli bir kınape 2 koltuk, Adrea: Kem.,raltı Şamh 3 - Muhammen bedeli 55,327 lira 20 kuruıtur. 
2 divan, kısa orta uzun dal- l•ılisoiiiikaiilliılıık•Niiiıo._t9----•• 4 - Muvakkat teminat 4,149 lira ve 54 kurupur. 
gala pamofonlu 1 limbah telif Avrupa iskemleleri, ko· 5 - Şartname, keşif ve projeler idare veznesinden 1 
(Garod) marQlı radyo, emaye luna şapkalık, etejer, ulın- mukabilinde satın alınabilir. 
banyo, yeni bir halde Singer caklık, kadife mua örtüı6, 6 - istekliler teklif mektuplarını yazılı saatten nihayet ltlr 
dikit ve nakış ayaklı -makine, peşkirlik, ut, gayt"t lüks bü- saat evveline kadar encümen reisliğine makbuz mub 
yeni bir halde madeni soba yük sarı mangal, derspenç ve bilinde vermelidirler. 13 19 3542/1484 
ve boruları, Amerikan dıvar birçok halı kilim ve kıymetli 
saatı, çay masası, büyük ay- seccadeler vesaire birçok lü
nalı jardinyera, ~emine ay· zumlu eşyalar açık artırma 
nası, yeni bir tabure piyano suretile satılacaktır. 
için, istorlar, bakır mangal, 
Sahibinin sesi çanta gramofon 
ve birçok Türkçe plakları, 
aynalı ceviz tuvalet, basma 
mauaralar, perakende muh· 

Fırsata kaçırmayınız! 
Fırsat artırma salonu 

Aziz Şınık 
Telefon: No. (20'6) 

lzmir P. T. T. Başmüdürlü'-=:--
den; 

idaremize ait 12 beygir kuvvetinde müstamel bir motör Yif 
bir dinamo ilan tarihinden jtibaren onbq gön r.arfındaı pa· 
zarlıkla satılacaktır. Talip olanların baı müdürlüte 
atları. 
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W. F. H. VAN
DerZEE& CO. 

V.N. 
AMERiKAN EXPORT LINES 

"EXMOUTH,, vapuru 18 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

•EXAMELIA" vapuru 26 
ilk kanunda bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

•EXT AVIA" vapuru 5 ikin-
eikinunda bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

"EXCALIBUR,, vapuru 18 
1 nci kanunda PiRE' den BOS-1 
TON ve NEV·YORK için 

'.llareket edecektir. 

DiN NORSKE MIDEL· 
HA VSLINLINJE 

OSLO 
.. BOSPHORUS,, vapuru 16 

ilk kinunda bekleniyor. IS
ICENERIYE, HAYFA, DIEP
Pi. ve NORVEÇ limanları •n yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME 
RUMAIN BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 23 
ilk kinunda bekleniyor. KOS
TE.NCE, SULINA, GALA TZ 
aktarması olarak BELGRAD' a 
fiOVISAD, BUDAPEŞTE, 
aRATISLAVA, ViYANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

Vapurlarm isimleri gelme 
Wihleri ve navlun tarifeleri 
~nda bir taahhüde girişi

lemez. Telefon No. 2008 2008 

ratelli Sperco 
Vapur Acentası 

JtOY AL NEERl.ANDAIS 
KUMPANYASI 

MORESTES,, vapuru 1 O bi· 
tia9i kanunda ıelib yükünü 
talaliyeden 10nra BUGGAS, 
VARNA ve KôSTENCE li
•nlnn için yük alacaktır. 

"'BACCHUS,, vapuru 14 
Wrinci kanundan 19 birinci 
klauna lcadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAM
IURG limanları için yük ala
.ımr. 

"ORESTES,, vapuru 28 bi· 
Mei kanundan 3 ikinci kinu· 
aa kadar ROTTERDAM, 
AMSTEDAM ve HAMBRG 
Hmanlan için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINES 
"SMALAND,, motörü 10 

ltirinci kanunda ROTTER· 
DAM. HAMBMRG, GDYNIA 
ve SKANDINAVY A liman· 
lan için yük alacaktır. 

.,ISA,, motörü 21 birinci 
klnunda beklenmekte olup 
ltOTTERDAM, HAMBURG 
ve SKANDINA VY A liman· 
lan için yük alacaktır. 

"AASNE,, vapuru 4 ikin
ci kanunda ROTTERDAM, 
HAMBURG vo SKAMDl
NA VY A limı.nlan için yük 
alacaktır. 

5ERVICE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEA VA,. vapuru 16-
ltirinci kanunda MALTA, 
MARSIL YA ve CEZAIRE ha
nket edecektir. 

"PELEŞ,, vapuru 24 birinci 
lrananda MALTA ve MAR
SIL YA'yı hareket edecektir. 

Yoku ve yük kabul ede. 

llindaki hareket tarihlerile 
naVlanlardakt deti'1kli klerden 
aeenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikinci 

onda FRA TELLı SPER
IO vapur acentalağına müra· 

edilmesi rica olunur. 
ToMsw. 2e04/2005/ 

idaresini bilenler 

METALLUM 
Lambalarını daima tercih ederler ve satıcı· 

)ardan bu markayı ararlar. Emsaline nis
beten °o 40 daha az cereyan sarfeder. 

M. Tevfik Baykent 
Elektrik - Radyo- T clefon Evi 

Si t!mens Fabrikaları mümessili 
Peştcmalcılar 77 / 79 

Telefon : 3332 

Jlırı 

1 
' 

-..,~. 
~ 

KUrUf olıur' 

Olivier v E Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel 2443 
ELLERMAN LINES L TD. 

"THURSO,. vapuru 20 ikin
ci teşrinde Londra, Hull ve 
Anvers'ten yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Liverpol ve 
Glasg09 için yük alacaktır. 

"POLO., vapuru 3 birinci 
kanunda Londra, Hull ve An
versten gdip yük çıkara cak 
ve ayni zamanda Londr .l ve 
Hull için yük alacaktır. 

"DRAGO,, vapuru 10 bi· 
rinci ki~unda Liverpol ve 
Svanseadan gelip yük çıka
racaktır. 

GENERAL STIM 

"PHILOMEL,, vapuru 18 
ikinci teşrinde gelip Lorıdra 
için yük alacaktır. 

Tarih \'e navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u
livet kabul etmez. 
~n:~m~ıı.---~-.. ....... , 1 

Birirıci Sınıf Mulahassıs 

Dr. Demir Ali 

\ 

(&lraal 
. « 

Hellenic Lines 
Limited 

Hamburg - Bremen, Rotter
dam -- Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munta· 
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, lskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi· 
mento ile eşya kabul eder. 

Anglo-Egytian Mail 
line 

Marsilya ve lskenderiye için 
9600 tonluk "Cairo City" va
puru her ay Pireden munta-
zaman iki sefer hareket ede-

ccktir. 
Yolcu liatinde tenzillt: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 75 saat, 
Port-Sait ve lskenderiye li

manları için "VELOS,, vapu· 
ru her haf ta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha-
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

Fazla tafsilat için Pasaport 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. No. 168 
Umumi Deniz Acentahllı 

Limited 
acentasırıa '!1Üracaat olunması. 

Telefon : 3171 

Doktor .. ı111111111111111111t1111111m 
i A. Kemal Tonay 
~Balcterigolog ve bulaşık, •algın hastalıkları mütalıassısı = Basmahane ietasyonu ka11tıwdaki dibek sokak bapnda 30 sayı= la ev ve muayenebaneıinde aabah eaal 8 den akpm ual 6 a kadar = hastalarım kabul Mler. = Müracaat eden hastalara } apılması lıizımgelen sair tahlilat ve 
=: mikroskopik muayeneleri ile Y4'rcmli hastalara yapılmaaına cevza = görülen Pnoruotoraks muayenehanesinde muntazaman yapılır. 

iİ 1111111 ili lll lll lll il lll il lll il il il il lll l lll il lll lll lll lll İ ili il Telefon : 41 1 5 11111111 

/zmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Müteahhid nam ve hesabına biçilen ederi 27654 lı ra 

54 kuru~ olan 14557 kilo 650 gram yün çorap ip 'iği 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 21 Birinci kanun 936 pazartesi günü saat 
15 tedir. 

3 - ilk teminat 2074 lira 47 kuruştu. 
4 - Şartnamesi 139 kuruşa M. M. V. satın alma komis· 

yonundan al•nır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunu 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte ihale gün ve saatinde M. M. V. satın alma 
komisyonunda bulunmalan. 3, 8, 13, 18 1394 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - 24/ 11/936 tarihinde ihale edileceği ilin edilen ve 

25,500 lira fiat biçilen 30,000 metre tayyare kanat 
bezi ile 65,600 metre tayyare kanat şeritlerine yapı
lan teklifler kabul edilmedip-inden yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi 22/12/936 salı günü saat 15 tedir. 
3 - Şartnamesi 128 kuruıa M. M. V. satın alma komis· 

yonundan alınır. 

4 - ilk teminata 1912 lira SO kuruştur. 
S - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayıla 

kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplanm ihale saatmdan bir saat 
evvel M. M. Vekaleti satan alma komisyonuna ver· 
meleri. 29 4 9 13 1385 -Mst. Mv. sabn alma komisyonundan 

Miktara Mecmu Kilosunu Teminatı ihalesi Saab 
tutarı fiati 
L. K. K. S. L. K. 

Un 15000 1792 50 11 95 134 45 14/12/936 14 
Un 13000 1553 50 11 95 116 SS 14112/936 14,30 

1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için yukarıda yazılı iki kalem 
un ayn avn ıartnamelerle ve hizalarında yazıla tarih· 
lerde pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Her biriRht mecmu tutarı, behn kilosuna tahmin edi· 
len bedel ve teminattan bizalannda gösterilmietir. 

3 - isteklilerin ticaret odasında kayıtla olmalan tartbr. 
4 - Şeraitini ve evsafına hergün komisyondan görmek ka· 

bildir. 
S - isteklilerin teminatlara ile birlikte ihale saabndan evci 

komisyona müracaat eylemeleri. 1497 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Ankara karnizonu kıt'at ve müessesah için 16000 ki!o 

sadeyağmın 29 / 12/ 936 salı günü saat 15 te kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Sadeyağının tutan 16000 li ı a olup ilk tem inatı 1200 
liradır. 

Şartnamesi hergün eksiltmenin yapılacağı Levazım 
am:rliği satın alma komisyonunda parasız görülür. 

3 - istek l ı lerin Ticaret odasmda kayıtlı olmalara şart ol
makla beraber 24SO sayıla kaıunun 2 ve 3 üncü mad· 
de1 eı indeki vesika ve teminat makbuzlarını ve teki f 
mektuplarını havi zarflarını ihale gün ve saatinden 
en az bir saat evvd komisyona vermeleri. 

13 19 23 27 1478 

!\skeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden; 
Kırıkkale'de Yapdacak inşaat 

Keşif bedeli 132089 lira 36 kuruş olan yukarıda yazıla 
inşaat Askeri Fabrikalar Umum Müdürlütü Sabn Alma Ko
misyonunca 18 /12/ 936 tanhinde Cuma gün saat 15 te ka
palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 6 lira 61 kuruş mu· 
kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan 7854 lira .SO kuruşu havi teklif mektuplarım mezklir günde 
saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
No. lı kanunun 2 ~e 3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle mu· 
ayyen gün ve saatte komisyona müracaatlara. 1351 

Milli Emlak müdürlüğünden: 
S. O. Lira 

Kamçı oğlu 595 Re~adiye üçkuyular mevkiinde 70 No. lı tajlı ev. 60 
Cilt ve Tenasül hastahk- SJHHA T BALIKY AGJ 593 Ahmet ağa mahallesinin murabıt çarşısmda Ah- lSO 
ları ve elektrik tedavisi durrabman hanmda 49/12 No. la mağaza. 

Norveçya balıkyağlannın en hawidir. Şerbet gibi içilir, 2 defa aüdlmtlttlJ y ka d 1 ı· "lk" 1 · · ·ı d 
lzmir . Birinci beyler sokağa Hamdi Nüzlıet Çançar u rı a yazı ı emva m mu ıyet en peşın para ı e ö en· 
Elhamra Sineması arkasında Sıhhat Eczanesı• mek üıere onbq gün müddetle artırmaya konulmuştur. ihalesi 

Telefon : 3479 28/12/936 pazartesi günü saat 15 tedir. Abcılaran Milli Em· 

•:=========~~---~B:q~d:u~n~k~B;~~ü:k~~~k=~~~~b~~~ ~~~~~M~~~~. 713 ~ 1~ • , . .. • 6 1 t ;;:ç 

Pu- rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki •ebelere, kalp, böb. 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar buna taasiye ederler. 


