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Şose siyasamız başlıyor 
Ankara, 3 (Hususi muhabirimizden) - Hükumeti

miz, demiryolu inşasına ehemmiyet verdiği gibi büyük 
ve umumi şoselerin inşası işine de büyük ehemmiyet 
göstermeğe başlamıştır. Her sene Nafıa Vekaletince 
memleket~e 550 kilometrelik şose inşası kararlaştınlmışbr. 

Uluslar Sosyetesinde hükumetimizi daimi 
murahhasımız N. Sadık temsil edecektir 

Madrid bombardımanında 
muhnik gazlar kullanıldı 

Türk'lere yapılan mezalimden do- Franko, Almanya'da!' üç 
, fırka asker ıstedı 

layı Fransa ya bir nota verdik Milisler, ihtilô:lcile;e karşı mukabil bir 
____ ,. • ..,._. ...... ._. taarruz yapmışlar ve çok mühim bir 

Fransızlar, mektebli Türkler üzerine ateş ederek üç talebeyi öldür- muvaffakıyet kazanmışlardır 

düler. Sancak meb'uslarından:üç kişi otomobille Halebe kaçırıldı 
Paris, 3 (Radyo) - Frao5a ha

ri ciye nazırı M. Jvon DeJbos, bu
gün öğleden sonra saat 16 da Kc
dursay sarayınıl.:ı Türk.iye'nin Paris 
sefiri Suad D . vaz·ı kabul elmiş ve 
uzun müıltlc t göriişmü9lür. Bu gö
rüşmelerin, İskenderun ve Antakya 
mes'clcsile alakıular olduğu zan
nediliyor. 

İstanbul, 3 (Hususi) - Fransa 
hükOmeli, hariciye neuretimize 
hir nota vermiştir. Bu notada her 
iki teküf imizde kabul olunmakta
dır. Sancak mes'eleııi hak.kında 

noktai nazarımız ilan edilmiş ol
makla beraber, Büyük Millet Mec· 
lisinin karan bir nota ile 1''raosa 
hü.lulmetine bildirilecektir. 

Hükflmeıimiz, bundan başka, 

Sll.Dcak Türk'lerine yapılan, işkence 
ve zulüm hakkıncla dıı. bir nota 
verm~ ve hu acıklı vaziyete niha
yet verilmesini istemi~t.ir. 

İstanbul, 3 (Husust muhabiri
mizden) - Antakya ve lekende· 
rundan gelen haberler, heyecan ve· 
recek derecededir. Zulüm devam 
etmektedir. Fransız·ıar, S:ıncak için 
meb'us ilin ettikleri üç kioiyi oto
mobille Huleb'e kaçırıhlar. Halk, 
galeyan halindedir. Fzansı.ı·ıar, 

Birkayıb 

Siird saylavı 
Mahmud öldü .. 

Merhum Mahmud 
lstanbul, 3 (llusu;;i} - Bir 

rniiıldettenberi ralıat~ı:r: bulunan Si· 
irıl eaylan ve eeki (Milliyet) gaze
tesinin sahibi Mabmd ölmüştür. 

.Mahmud, u:ıun müddet (Hak.i
trıiyeti l\lilliye) ,.e (~lilliyet) gaze
telerinin ha~ sütunlarını idare et· 
tııiş ve vakıfane yazılarile tanm
nııştı. Mahmud'un ölümü, cidden 
Lir 'ayıbdır. 

Yarın 
Bitiyor 
Sivas - Erzurum 

demiryolu tahvila. 
tının satış müddeti 
Yarın bitiyor. Bu 
harlı işi kaçırmı
Yalım. 

Hariciye Vekilimiz .. Tevfik Rüştü Aras 
Türk talebe üzerine ateş aı;arak 3 alaka ile takib etınel:ıcdir. Yapılan 

tinin bu loplantı~ında nıe\ ıub:ıhs 

edecektir. llu müzakereler için ya
kıııdıı Ccnenc·ye hareket edecektir. 

J t:ıııbul, 3 (Ilusu~i mubobiri
nıizdcn) ~ Gelen h:ıberlcre güre 
Antakya \e lskeuderurı'da mahalli 
hülı.ıirnel örfi idare ilan etmi:ıir. 

Kilis, 2 (A.A) - f nlihııb günü." 
aı.~ann Aotakya'<la hıılk prolr> to 
makamında olmak:iizeıe miting tar· 
zıııda bir nümayiş yapmıştır. NÜ· 
mayiş kafileleri intibaha) iş ıir:ık 

ederek meb'us J scçilen Adalı .l\lclı
med ve Kuseyri Mustafa'oın evleri·i 
nin önünden sükunetle 9eçerken 
polisler ve Lu ailelere mensub bazı 
kimseler tarafından ateşe lutul
muttur. 

Üç kişi yaralanmıştır. 
Kilie 2 (A.A) - lntihab gece~i 

Antakya'da yapılan nümayit yü
zünden hnsıl olan heyecan "'sabaha 

-Sona 6ıncı sagfacla -
-------kişiyi öldürmüşlıerdir; 50 kadar da zulümler hakkında Praıısıı hüku-

yaralı vardır. Süriye hududumuza metine bir nota verilmiştir. Komünizme 
ask.er gönderdikleri de haber alm- lstaobul, 3 (llusfüi nıuhaLiri-

mıştır. miaden) - Hariciye Vekilimiz Dr. karşı yapl• 
HükOmetimiz, Sancak hudise· Tevfik Rüştü Aras, Antakya ve 

_ı_en_·_m_b_u_· y_ük __ b_ir-==eh=e=m=m=ı=· y=et=v=e==ls::;:lı:::;:eo=d=e::;:run:;::::=iş;::io=i-M_il_le-:t,....le_r_ce_m_i_y_e-_ [an Q nlaşma • • 
Tütünlerimu Köy kal- Japonya'ya faşist 
Romanya reji kınma işleri.. fikirlerin girmesine 

Madricl kadınları hicret ederlerken 
Paris, 3 (Radyo) - Alman· nakli esnasında Fransa'nın gös· 

ya'nın Paris sefiri bugün ha- termiş olduğu kolaylıklardan 
riciye bakanlığına gitmiş Mad· dolayı hükumeti namına teşek· 
rid' deki Alman sefaretanesinin - Sonu 1 inci sag/atla-

heyeti geldi.. Beşyıllıkprogramvi. sebeb olmıyacaktır.. Dozanmamız bugün geliyor 
Romanya rejili Ege mıntaka· 

sından mühim miktarda tütün &a· 

tın alacaktır. Bunun i~in diin t. 
tanbuldan şehrimize Romanya re· 
jisi namına bir heyet gelmiştir. 

layetçehazırlanıyor. Yunan donanma ve tayyarele• 
Vilayetin beş yıllık köy kal· • h •ı • • • 1 kınma programı için muhtelif ka· rı, arp gemı erımızı engin ere 

zalard:ın ve nahiye müdürlüklerin· 

Jzmirpalasta konuklıyan bu 
heyetin başında Romanya rejisi 
sigara fabrika81 müdürü ba~mü

hendis Vasil Paearyaoi vardır.' He· 
yetin 500,000 lira kıymetinde tü
tün alacağı söyleniyor. 

den istenen malumat gelmiştir. Beş kadar ug" urlamıalardır 
yıl içinde vilayetimizde yapılması Y 
düşünülen mühim işler arasında 

köylere elektirik cereyanı veril· 
meei, köyler arasında çay ve ne· 

- Sonu 6 ıncı sagfacla-

Yunan kabinesini devireceklerdi 

Bu işi, M. Mihalakopulos 
idare ediyordu 

V lı l l • k 9 y J Japon harbiye bakanı Araki 
ı a a anan ar gayrı mes ünA unan aua- Tokyo 2 (A.A) _Harbiye ha· 

larından birine SÜrgün'edi/ecek/er kanı Araki'oin verdiği izahattan 
• L" b' Belgrad, 3 (Radyo) - Vreme sonra, ır me u~, Almanya·Japon· 

gazetc8ioin Atina'dan öğrendiğine ya anlaşmasının, istemiyerek japon· 
göre, eski Başvekil ve:Dariciye Na· yaya faşist fikirlerin girmesini ko-
zırlarından M. Mihal:ık.opulos'un laylaştırması ihtimali olup olmadı· 
gizli propagandalarda bulouarak bir ğıuı sormuştur. 
darbei hükumet hazırladığı tabak- Bu meb'usa r evab veren baş· 
kuk etmiştir. bakan lliroıa: ne Almnnya ile ya· 

Y B kili 1 llfe pılan anla~manın, ne de halya ile unan aşve genera ı1 • 1 
t k •ı llfihalak 1 • h o an anlaımanın devletin dahili a sas; u . 11 opu os un are· · 1 . 
k "-l d k ·ı h b d dil · ış erı üzerinde herhangi bir teeir 

11 ın an va tı e a er ar e mış 

fi L t b · li k 1 yapması ihtimali olmadığını bildir· ve a-.a unu gız tutara ya wz . . 
k d. • . k.b ·1 .k ·r 1 . . mışlır. en IBını ta ,ı ı e ı tııa ey emıştır. ------
Mes'ele açığa vurulduktan sonra da 
mumaileyh aleyhinde hiçbir tedbir 
alınmamıştır. 

Haber verildiğine göre, M. Mi
balakopulos, M. J\letaksas·ın idare
sinden memnun olmadığım ve bir 
kaç arkadaşı ile birlikte darbei bil· 
kumet hazırlamakta olduklarını eski 
devlet adamlarından birine ifşa et· 
miş ve bu zat ta Başvekile mufassal 
bir rapor vererek, Mibalakopulos'an 
tasavvurlarım bildirmiştir. Bu ra· 
porda, darhei hükumeti hazırla

makta olan rical ile askeri ümera· 
om da ilimleri bulunmaktadır. 

Pravda gazetesinin Atina mu· 
babirioin hildirdiğµıe göre de; hu 
listede isimleri yazılı olan aı;keri 
imera, dün baıvekil M. Metaluaa'ı 

- Sona 6 ıneı IGlai ede - M. 

Londra, 3 ( Radyo ) -
Son dakikada alınan bir 

(habere göre, Awım kamara
sının bugünkü toplantısın
da vukubulan münakaşa
lardan sonra başbakan Al~ 
Baldvin, istif aya karar 
vermiş t1e fakat muha/aza
lcarların isro.rı üzerine f ik
rinden sarf ınaz.ar etmiştir. 

Rükumetin, bir beyan
name Mşredecflli ql•-

Amiral Sakalariyo "Donanmam, şu li. 
manda oldugu gibi her yerde Türk ami. 

ralının emrindedir,, dedi 
Yavuz, 3 (A.A) - Anadolu 

Ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 
Donanmamız bu sabah saat 

9 da Faler'den hareket etmiş 

ve dost Yunan donanması ta
rafından parlak bir surette 
selamlanmışlardır. 

Norveç balıkçılarının 
verdikleri bir haber 

Erkin gemisi ve denizaltı 
filomuz daha evelden hareket 
etmişti. 

Sekizbuçukta A'tina elçimi· 
zin Amiralımız ŞüK1ü Okan'ı 
ziyaretini müteakib Yavuz ve 
filotilla demir almışlar ve Ya-

- Sonu 6 ıncı salıi/ede -

Sovyet Rusya donanma
sı Norveç sahillerinde 
Fransız siyasal mahafili, manevraları 

büyük bir alaka ile karşıladı 

Sovget Rusya torpidolarından biri 
Oslo, 3 ( Radyo ) - Rus Son gelen haberlere göre; 

donanmasının mühim bir kısmı Rus tahtelbahirlcri, sahillerde 
Norveç sahillerinde bulun· birkaç iaat manevralar yap· 
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!JtAt-Q ~EHiilMABERLERI c POL!.:lKA J 
Laklaka ile geçen ömürler Tuna nehri 
Hayatı, 'uurun hareketi ile heraher bir laklaka halinde içine alan 

ve yıllarca ayni ~ekilde bir laklaka ile bitiren ne insanlar vardır? 
Bu ~gibiler, ekseriya orta seviyeden dogarlar. Elestiki ve hauas bir 

zekA~ve:karekterleri vardır. Hiç, hiçbir tey olmadık.lan halde bu elesti· 
kiyetten istifade ederek mecliı:ıten meclise, kahvehaneden kahvehaneye, 
ıütundan sütuna toışınırlar. Dol bol konuşup yazmalannın içinde, iyi bir 
kulağa ahenkten ziyade laklaka olarak çarpan bom boş gürültüler var
dır. Otoriteli görünürler. Konuşurken, enselerinin hareketine itina eder· 
ler. Onlar feleefeyi, bir insan hazan cümle tekerlemesi yapması şeklinde 
telakki ederler. Killtür ve fela~fl kültür terbiyesini, adetil kendileri ile 
halledilmiş ve gene kendileri tarafından temsil olunan hirşey sanırlar. 

Hayır aanmazlar, fakat öyle gösterir, öyle görUnürler. 
Lakırdı ile fikir, hayal ve mugalata ile nıüsbet arasındaki farklar art· 

tıkça ve insan oğlunun şuurunda, idrak.inde yenilikler başladıkça, bun· 
lann da kıymeti yavaş yavaş sıfıra iniyor. Zaten, bayatta hcr~eyin mas· 
kesi muvakkattir. O, bir meYsim gibi tabiati kaplar, fakat bir nıüddet 
ıonra, rengini, kabuğunu, herşeyini bırakır, çekilir gider. Ömürleri lak· 
laka ile geçenlere hiçbir zaman sinirlenmedim. Yalnız, laklakaya harca· 
nan zeka ve enerjiye acıdım. Ve bunların istismar ettikleri menulann, 
kültürün, felsefenin, fazilet ve beşeriyetin perişanlığına yüreğim yandı. 

Muhite bakınız: 
Onlar, epeyce boldurlar, mantar gibi yerden çıkarlar. Fakılt çok 

geçmeden devirlerini ikmal ederek bir laklakanın mukadder ve tabii 
akibetine kavuşurlar. 

NebatT yUnl 
Bom bay' da bir mensucat 

imalathanesinde çalışan bir 
Hind'li fen adamı çam vesaire 
gibi ağaçların çiçek ve mah
sullerinden bir nevi yün yap
mıştır. 

Bu yün, en iyi tabii yünler
den çok daha iyi, çok daha 
ucuzmuş! Ve bu yünle yapılan 
elbiseler de tabii yünden çok 
daha fazla ısıtıyormuş! 

Öyle ya, balık midesinden 
yer yüzündeki derilerden çok 
mükemmel deri yapıldığını da
ha evelki gün yazdık. Neden 
nebati yünden fanile giymiye
lim? .. 

TUtUn kurbanları 
Tütünün beşeriyet için bir 

ifet olduğunu söyliyenler pek 
çoktur. Hele eski zamanlarda .. 
Tütün namına bir sürü kurban 
verilmiştir. Onyedinci asırda 
bizde tütün fetva ile yasak 
edilmiş ve birçok kimseler tü
tün kullandıkları için boğul
muş, denize atılmıştı. 

Ayni asırda 13 üncü Lüi de 
tütün hakkında şiddetli emir
ler vermiştir. 

1628 de Papa sekizinci Ur
ben, Rusya'da grandük Mişel 
F edoroviç tütün içenlere yüz 
sopa ceza verirdi. 

Tütün ziraatı teşvik eden 
Sir Valter Ralig de bu sebep
ten İngiliz kralı yedinci Jak 
tarafından idam ettirilmiştir. 

siyaml'ı çiftler 
· Anlaşılıyor ki, biribirine ya
pışık insanlar Siyam' da yeti
şen hilkat garibeleridir. 

Saime Sadi 

larda, birisinin ölümü diğeri
nin de ölümünü icabettirir. 
Halbuki bu bitişik kardeşin 
birisi sağdır ve bu biri sağ, 
diğeri ölü iki kardeşin biri
birinden ayrılması esbabı aran
maktadır. 

At şerefine 
lngiliz'lerde birçok hususat

ta garaibde Amerika'lılardan 
geri kalmazlar. 

Geçenlerde lngiltere'nin Şet
land kasabasında bir At şe· 
refine büyük şenlikler yapıl
mıştır. Rivayete göre bu at 
48 yaşında imiş ve 40 sene
denberi bir binek arabasını 
çekmek vazifesini görüyormuş. 

Gene lngiJtere'de Hül'de 47 
yaşında bir at daha varmış. 

At'ların tabii ömrü 15 - 20 
senedir. insanların da 50 - 70 
addedilir. Yüz yaşına gelen bir 
insan gibi yarım asıra yakla-
şan bir at'ta neden bir husu
siyet arzetrnesin? Hele para 
ve vakit bol olan bir yerde!. 

SUratli izdivaç 
Evlenmek, bütün dünyada, 

bizdekinden çok basittir. Bil
hassa Amerika'da .. 

Birleşik Amerika' da, birbir
lerile evlenmek istiyenlerin 
gece veya herhangi bir saatta 
bir sulh hakimine müracaat ve 
iki kişinin de bekar oldukla
rını tasdik etmesi kafidir. 

Son zamanlarda bu süratin 
bazı mahzurları olabileceği 
anlaşılmış ve bilhassa fazla 
talak davalarına sebep olduğu 
görülmüştür. Bunun için Mis
ters Fada tarafından bir ka
nun layihası hazırlanmıştır. 

Bu layiha mucibince haki
me müracaat ile evlenme ara-
sında 72 saatlık bir fasıla 
konması mecburi olacaktır. Ne 

Halkevinde: .Feci rbir '"zehirlen- Yugoslavya ile Romanya 
Sembolik resim ~ ~ kendi topraklarından geçen 

müsabakası neticeleri.. me vak'ası oldu -~ Tuna nehri üzerindeki ecnebi 
Halkevi salonuna yaptırılmak kontrol ve idaresine nihayet 

üzere açılan sembolik resim --------------- vermeğe hazırlanıyorlar. 1921 
müsabakası için dün saat 12-13 istasyon şefi İbrahim'in oğlu Muzaffer senesinde Paris'te akdolunan 
arasında Jüri heyeti tarafmdan mukavele ile Tuna baştan ba-
resim veren dokuz san'atkarın ve hiz.metcisi zehirlendiler tanbaşa beynelmilel komisyo-

• 
eserleri tetkik edilerek birinci, nun mürakabesine konulmuş-
·k· · · d d Dün sabah saat 8,30 da altına almışlar, hava gazile ı ıncı, iıçüncü erece e mu- tur. Bu komisyona Tuna' da 

ff k l 1 ·ı · l d. Basmane civannda devlet de- dolu olan salonun da pence-va a o an ar seçı mış er ır. sahili olan devletlerden başka 
B · d miryolları Basmane şefi ibra· relerini açmı•larsa da iş işten I u seçım sonun a: " İngiltere, Fransa ve talya'nın 

B. · · I k h. t ı· d himin oturduğu evde hava geçmiş bulunuyordu. ırıncı o ara şe ır o e ın e delegeleri de memur edilmiş-
M. Rıza, ikinci olarak ressam gazı ile feci bir zehirlenme Zavallı Muzaffer, hastanede 

tir. Komisyonun vazifesi bu 
Abid Elder, üçüncü olarak vak'ası olmuştur. Devlet de- gözlerini ebediyen hayata ka· 
ressam Rıza Baha muvaffa'- · ll ·d · ·d l b b nehirde seyriseferin serbestisini "' mıryo arı ı aresıne aı o an pamış, a a ve anasını sonsuz 

temin etmektir. olmuşlardır. Kendilerini tebrik bu evde istasyon şefi lbrahi· bir teessür içinde bırakmıştır. 
ederiz. Mükafatlarını almaları min oğlu 13 yaşında Muzaf- Hizmetçi kızın hayatının kur- Ayni zamanda Tunanın l lO 
'ıçı·n Halke·-ı·ne mu··racaatları f h d h l ld h . d l kilometrelik Demirkapı geçidi 

y er, avagazın an ze ir ene· tarı ığı ta mm e i iyor. 
la"zımdır. k V k' H d k ve civarı da bu komisyonun 

Dünkü soğuk 
Dün hava birdenbire tekrar 

soğumuştur. Fakat öyle bir 
so~uk ki bir aralık ilikleri 
donduracak derecede şiddetli 
idi. Akşama doğru tekrar mu
tedil hava başlamıştır. Kış iyi-
den iyiye geldiğinden bundan 
sonra şiddetli soğuklar bekle-
nebilir. 

Tapu kontrol memurluOu 
Şehrimiz tapu sicil müdür

lüğünde yeni ihdas edilen 
kontrol memurluğuna Erzurum 
tapu müdürü Şükrü tayin edil
miştir. 

C. H. P. 
Buca AşaOımahalle 
Ocak kongresi .. 

Buca, 2 (Hususi) - 30111/ 
936 Pazartesi akşamı mukar
rer olan Buca'nın Aşağımahal
le Parti kongresi yarısından 
bir fazlasını bulub ekseriyet 
hasıl olmadığından 1/12/936 
akşamı saat 7 buçuğa tehir 
olunmuştur. 

Ocak reisi gece saat 8 de 
kongreyi açtı. Riyaseti İlyön 
kurul üyesinden memuren ge-
len doktor Bay Ramih yaptı. 
Önce Ocak reisi Bay Receb 
raporu ve bilançoyu okudu. 
Bunlara hiç itiraz eden olma
dı. Sonra dileklere geçildi. 
Bu dilekler arasında bilhassa 
çoktanberi Buca için bir dert 
olan su işi ve bekçi teşkilatı
nın noksanlığı, Buca sokakla
rının pisliği ve bakımsızlığı 
üzerinde duranlar ekseriyeti 
teşkil ediyordu. 

132 Aza ile seçime başlandı: 
Netice şudur: 

Ocak idare heyetine: 
Bakkal Halil Eyüpçe, bak· 

kal Yunus, Hasan Yalaz, bak
kal Hayriş, 

Yedeklere: 
Giritli Tevfik, Salih Kahya, 

Receb Yalaz, Mehmed Utkan 
(Basmacı), Murad Celal, 

Mümessilliklere: 
Eyüpçe, bakkal Halil, bak

kal Yunus, Receb Yalaz, Gi-
ritli Tevfik, Şeref Balkanlı, 
bakkal Hayruş, Sali Kahya, 
Şemsettin, 

Yedeklere: 
Haşim Kayalarlı, Fıtnat Er-

re ölmüştür. a a şöyle ol- a ise tahki atına adliyece 
doğrudan doğruya idaresi al-

muştur: el koyan müddeiumumi mua-
Muzaffer, mekteb talebesi- vini Şevki Suner, geç vakite tına konulmuştu. Burada Ro· 

dir. Sabahleyin erkenden evin kadar tahkikatla meşgul ol- manya ile Yugoslavya'nın sa-
üst katındaki yatak odasından muştur. hili varsa da asıl anahtar olan 
çıkarak alt kattaki salona gir- Feci zehirlenme vakası; evin kanal Yugoslavya arazisinde-
miş ve giyinmeğe başlamıştır. önündeki caddeden geçen ha- dir. Şimdi bütün Yug'oslavya 
Zavallı çocuk, bu salonun ha- 'd b d matbuatı bu hususi idarenin vagazına aı ana oru an sı· 

vagazı ile dolu olduğunun far- zan havagazının lağım tesisatı ve kontrolün kaldırılmasını 
kına varmamıştı bile .. Teneffüs yolule istasyon şefi lbrahim'in müttefikan istiyor. Yugoslavya 
ettiği gazın tesirile bayılarak evinin alt kat salonlarına dol- ile Romanya'nın talepleri yeni 
yere düşmüştür. masından olmuştur. Ana bo- bir mühim mes'ele doğurmuş 

Evdt! hizmetçi olarak bulu- runun içine su dolmuştu. Su- oluyor. 
nan bir de kız vardı. Bu kız yun dışarı alınması için boru- Romanya M. Titülesko'nun 
da hava gazından zehirlenmiş- nun kapağı çıkarılmış ve bu· Hariciye nezaretinden uzak-
tiri Neden sonra ev halkı, bu radan sızan havagazı feci ha- laştınlmasından beri eski müt
iki çocuğun bayılmış oldukJa- diseye sebebiyet vermiştir. tefiki Lehistan ile yakınlaşmak 
rını görerek kendilerini derhal Büyük bir teessür içinde için çalışıyordu. Bu teşebbüs-
Alsancak 'taki hastanelerden bulunan Muzaffer'in acıklı ana, ler çok ilerlemiştir. 
birine götürmüşler ve tedavi babasına taziyet beyan ederiz. Romanya • Lehistan ittifakı 

münhasıran Sovyetlere karşı 
Hikaye değil, hakikat 

iki delikanlı arasında ka
lan güzel kız 

-----------------
"Bu aşk macerasında ne oldu 

ise bana olmuştur,, 
Eşref paşa' da Dolaplı kuyu 

mahallesinde dedi-kodulu bir 
aşk macarası olmuştur. (Ş .. ) 
adında 16 yaşında bir kız, 
kendi rizası ile epi zaman
danberi seviştiği (A .. ) adında 

bir gence kaçmıştır. (A .. ) İz
mir' deki fabrikalardan birinde 
çalışmakla ve kazancı ile ana
sı ve kardt!şİni beslemektedir. 
Çalışkan ve iyi kalbli olan bu 
genç, temiz bir aile yuvası 
kurmak emelinde idi. Birgün, 
sevdiği kıza fikrini açmış, kız 
da bunu kabul etmiştir. Fakat 
iki tarafın ailevi vaziyetleri bu 
izdivaca müsaid olmadığından 
kız: 

- Ben sana kaçayım. Son
ra birbirimizle evlenmeğe mec
bur oluruz. Bu mes' ele de 
biter. 

Demiştir. (A .. ) adındaki 

kız tarafı da bu izdivaca razı 
olmuştur. 

Mes'ele, polise aksettiği hal
de kızın yaşının büyütülerek 
iki gencin biran evel evlendi
rilmesi kararlaştırılmış ve çok 
güzel, mütenasip vücudlu, inci 
dişli olan kız da bu suretle 
emeline kavuşmak, bir yuva 
kurmak yolunu tutmuştur. 
Yaş mes' elesi halledildikten 

sonra belediye evlenme dairesine 
müracaat edilmiş, bu müddet 
esnasında da kız, sevgilisi 
gencin evinde kalmıştır. Ev
lenme kağıtları askıda iken 
vukubulan bir hadise, herşeyi 
altüst etmiştir. Evrak askıdan 
inmek ve evlenme muamelesi 
bitmek üzere iken (Ş .. ) adın
daki kızın ansızın eve gelme
diği ve iki gece hiç görün
mediği anlaşılmıştır. Sevgilisi 
(A .. ) telaşla kızı araştırmağa 

başlamış,:nihayet kendisini bul
muş ve: 

olduğundan M. Titülesko'nun 
Sovyetlerle sıkı dost ve müt
tefik olmağı hedef tutan poli
tikası karşısında bu ittifakın 

hikmeti vücudü kalmamıştı. 
Romanya'nın yeni Hariciye 

Nazırı M. Antonesko'nun Var
şova'yı ziyareti zahirde bir 
kültür mukavelesinin imzası 

ile neticelenmiş ise de haki
katte eski ittifak tazelenmiştir. 
Bunun için Lehistan'ın mu
kadderatını tedvir eden gene
ral Rydz Smigly Bükreş'i ve 
Romanya kralı da Varşova'yı 
ziyaret edecektir. 

Sefirleri 
değiştiriyorlar. 

Riga, 3 (Radyo) - Hari· 
ciye Sovyet komiserliğince Sov
yet sefirleri arasında büyük 
tebeddülat yapılacaktır. 

Demiştir. Fakat (A .. ), aşkını 
gömmüş olduğundan kıza hiç 
iltifat etmemiş; 

- Git, eski sevgilinle evlen. 
Demiştir. 
Kız; bu suretle iki delikan

lının da kendisile evlenme· 
mekte ısrar ettiğini görünce 
polise müracaatla ( A .. } dan 
şikayetçi olduğunu söylemiştir. 
Şimdi, adliyeye intikal etmiş 
olan bu mesele üzerinde nasıl 
bir karar verileceği belli de
ğildir. 

Bundan tam 100 sene evel, 
1836 da Fransa'ya fakir bir 
Siyam'lının Şang - Lev isimli 
biribirine yapışık çocukları 
getirilmiş ve fen aleminin ilk 
defa olarak nazarı dikkatini 
celbetmiştir. 

Bundan sonra rodika ve 
Vodika hemşireler bundan 
tam yarım asır kadar evel 
pek moda olan sergilerde teş
hir edildiler. 

uzun zaman değil mi? 
( 

Bugün doğan 
çocuklar .. 

"\ alp, Behçet Fırıncı, muallim 
Nafiz, Murad Celal, Rezak, 
ezzact Kamil, Hamza Kahya, 
Nazım (Kahveci) seçildiler. 

genç, birkaç gün düşündükten 
sonra fazla ısrar karşısında kı· 
zın teklifini kabul etmiş, bir 
akşam kızla birlikte kendi 
evine giderek hiç gürültü yap
madan odasına çıkmış ve kı
zı da çıkarmıştır. O sırada 

evin diğer bir odasında anası 
ve küçük kardeşi uyuyorlardı. 

Birbirine mütehassir olan 
iki sevgili, sevinç içinde tatlı 
aşk saatleri yaşamışlardır. Fa
kat sabahleyin iş değişmiş, 
çocuğun anası işin farkına var
mış ve bağırmağa başlamıştır. 
Bunun üzerine (A ... ) : 

- Neden eve gelmiyorsun? 
Diye sormuştur. O sırada 

kızın yakıninde güzel bir deli
kanlı duruyordu. Kız, sevgilisi 
(A .. ) ya hakaretle bakarak: 

- Ben artık seni sevmiyor 
ve istemiyorum. Ben seni sev
meden evel bu gençle seviş
miştim. iki gecedir onun evin
de ve yanında bulunuyorum. 
Onunla evleneceğim. 

( A .. ) Adındaki delikanlıyı 
adliye koridorunda gören bir 
muharririmiz, kendisile görü
şerek ne yapmak fikrinde ol
duğumı sormuştur. ( A .. ) di
yor ki: 

Geçenlerde gene böyle Si
yam 'lı hemşirenin aşkı bir 
mes'ele olmuştur. 

Nevyork hastanesinde de 
şimdi Gadrino Siyam'lı 
kardeşler mevzu bahistir. Çün
kü bu bitişik kardeşlerden bi-

- Bugün -
Bugün fena başlıyacak fakat 

tesirler alunJa nihayet bulacak· 
hr. Bugün geç kalkanlar için da· 
ha müsaid olacaktır. Erken kal· 
kanlar için öğleye kadar her§ey 
ters gidecektir. 

llııgüo doğacak çocuklar mah· 
cub tabiatli olacaklar, hu tabiat 
yüzünden daima zarar görecek· 
lerdir. idare işlerinde ve serbest 
mealelı.lerde muvaffak olacaklardır. 

Seçim saat birbuçukta sona 
ermiŞtir. 

Beraat etti. 
Doktor Cahjd'in, Taflan 

gazinosunda büfeci Sabri ile 
bir polisi tahkir etmek suçun
dan meşhud suçlar kanununa 
göre mahkemeye verildiğini 
yazmıştık. Doktor Cahid'in, 
hakaret ettiği mahkemede sa
bit olmamış ve beraetine ka-

- Anacığım ne bağırıyor
sun. Artık birbirimizle evlen
mekten başka çaremiz kal
madı. 

Cevabını vermiş ve aradan 
bir müddet tikten sonra 

Demiştir. (A .. ) bu sözler 
karşısında kalbinden vurulmuşa 
dönmüş ve çekilib gitmiştir. 

Fakat üç gün sonra kız, 
tekrar (A .. ) nın evine gelerek: 

- Ben sana şaka yaptım. 
Onunla evlenmem, işte gene 
sana geldim. 

- Ben bir aile yuvası kur
mak istiyordum.~ Tam evlene· 
ceğimiz sırada eski sevgilisi
nin evine kaçtı, onunla iki 
gece kaldı, sonra gelip gene 
benimle evlenmek istedi. Vic
danım bu izdivaca razı olmı
yor. Artık na c; ıl olur da onunla 
evlenebilirim. Bu aşk mace· 
rasında ne oldu · ist"; bana 
oldu. 
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Karabükte !yapılacak (çelik 
ve demir f ahrikası 

-·-
19 milyon Türk lirasına inşa edilecek 
olan bu fabrikaya para vermiyeceğiz -İngiltere'ye sekiz sene maden cevherleri vermek suretile bor. 

cumuzo ödeyeceğiz. Bir de su borusu f abrikast kurulacak 
Ankara, 3 ( Hususi muhabirimizden ) -

Karabük'te inşa edilecek büyük demir ve çelik 
fabrikasının sermayedar bir İngiliz gurubu tara· 
fından inşası için lktısat Vekaletile sermaye
dar gurub mümessili ~~ ~ındn mukavelenin dün 
imza edildiğini bi! ı · .. ~:~tım. Fabrikada 210,000 
ton demir ve çelik istihsal edilecektir. 

ve tesisatı iki buçuk senede ikmal edilecektir. 
Fabrika, ondokuz milyon Türk lirasına mal 
olacak ve bu para, sekiz senede lngiltere'ye 
krom ve antimvan gibi maden cevherleri veril· 
mek ve ihrac edilmek surel:ile ödenecektir. 
Böylece, paramız harice gitmeden mevadı ibti· 
daiye vermek suretile memleketimiz için en 
mühim bir fabrika temin edilecektir. Hükumet 
bu işe büyük ehemmiyet atfetmektedir. 

Bu fabrika ittisalinde bir de su borusu f ab 
rikası yapılacaktır. Fabrikanın bütün inşaat 

Hollanda 
Japon-Alman 
Qn/asmasına 

"' 
ıirmiyecek 

Amsterdam 2 - (A.A) -
Dış işleri bakanı M. De Graf 
Hollanda meb'usan meclisinde 
beyanatta bulunarak Hollan· 
da'nın komünizme karşı vü
cuda getirilmiş Alman-Japon 
anlaşmasına girmiyeceğini bil
dirmiş ve bir İngiliz gazetesi· 
nin bu yeni anlaşmada Hol· 
landa Hindistanına aid gizli 
kuyud bulunduğu hakkındaki 
haberin yalan olduğunu söy· 
lem iştir. 

M. Stoyadinoviç 
A.lman elcisine tees-

~ 

sür/erini bildiı·miş. 
Belgrad, 3 (A.A) - Res· 

men bildirildiğine göre Baş· 
bakan ve Dış Bakanı M. Sto· 
yadinoviç Alman orta elçisi 
Yon Hereni kabul ederek ne· 
birler hakkındaki Versay hü· 
kümlerinin Almanya tarafın
dan ihlalinden dolayı teessür 
ve teessüflerini bildirmiştir. 

M. Ruzvelt 
Amerika'nın 
sulh için ça
lıştığını söylüyor. 

Boenos-Ayrcs 3 (Radyo) 
M. Ruzvelt avdetinden evel 
gazetecilere beyanatta bulun· 
muş ve: 

Biz Amerika'nın sulhunu 
temin için çalışıyoruz. Demok· 
rasi de esas rejimimizdir. Ulus· 
lar sosyetesile de alakam1z 
yoktur, demiştir. 

De Bono 
Ras Seyyum'u ka

bul etmiş 
Roma, 3 (Radyo) - Ma

reşal DeBono ~"'!Ün Ras Sey· 
yum'u kabul etmiştir. 

TAKViM 
BiRiNCi KANUN 

Cuma 
Arahi 1355 
RAM.AZAN 

19 
Humi 1352 
Teşrini ani 

21 
Knsım 26 

4 
1936 

A laf· saat Alat. saat 

7 ,06 Güneş 2,25 
12,03 Öğle 7,22 
14,28 ikindi 9;46 
16, 11 Akşam 12,00 
18,19 Yatsı 1,38 

5,22 f mııak l 2, IU 

Belçika 
- - -·-··-·-- -

Yeni askeri 
Kanununu 
Kabul etti ... 

Brüksel, 3 (Radyo)- Belçi· 
ka meclisi yeni askeri kanunu 
kabul etmiştir. 

131 reye karşı 43 rey mu· 
halefet reyi vardır. 8 meb'usta 
rey vermekten istinkaf etmiştir. 

Sosyalistlerden ve komünist· 
!erden birkaçı aleyhte, Rek· 
sistler lehte rey vermişlerdir. 

M. Vanzeland söz alarak: 
-Vaziyet çok nazik ve buh· 
ranlıdır, biz sulha taraftarız, 

bununla beraber silahlanmak 
mecburiyeti muhakkaktır. Biz 
eski Lokarno esasına hala sa
dıKız, bu misak bize kafi bir 
teminat idi. Fakat bazı hadi
seler bu emin vaziyeti baştan 
başa sarsmıştır. 

Kralın nutkunun kabinenin 
fikirlerinden başka bir fikir 
ifade ettiği iddia edilir mi'? 
Garib bir iddia .. Çünkü nutuk 
kabine tarafından hazırlan· 
ınıştır. Kral ve kabine birdir; 
böyle telakki edilmelir. 

Avam kamarasında M. Ede· 
nin son nutku bizim için iimid
bahştır. Belçika siyaseti hak
kında ecnebi memleketlerde 
neşredilen haberler çok yer
sizdir. Belçika'nın siyaseti, 
kendi istiklalini mu haf aza ve 
müdafaa içindir. Silahlanma· 
mız, başka bir devlet ile ala· 
kadar değildir.,, demiştir. 

Molison 
Yoluna 
devam ediyor. 

Londra, 3 (Radyo) - Tay· 
yareci Molison'dan bugün ha
ber alınmıştır. Tayyareci sağ 
ve salim olarak yoluna devam 
etmektedir. 

İngiltere 
Askerlik için 
bir kanun yapıyor .. 

Bclgrad, 3 (Radyo) - Lon· 
dra'dan haber verildiğine göre, 
İngiltere harbiye nazırının ta· 
lebi üzerine, Britanya hüku
meti, İngiltere' de askeri mü
kellefiyetin vaziyeti hakkında 
meclise bir kanun layihası ve
recektir. 

Fransa' da 
Yeni matbuat 
kanunu mecliste 

Paris 3 (Radyo) - Meclisi 
Meb'usan dün geceki içtimada 
saat 21 de yeni matbuat ka
nununun miizakcresine başla
mıştır. Müzakere bu sabahki 
celsede de devam etmiştir. 

Romanya kralı 
İlkbaharda 
Lehistan' a gidecek. 

Varşova, 3 (Radyo) - Ro· 
manya kralı Karol'un Lehistan 
ziyareti, önümüzdeki ilkbahar
da yapılacaktır. 

Madran dağına 
Bozdoğana kar yağdı 

Bozdoğan, (Hususi) - Bir 
haftadan beri hüküm süren 
soğuklardan Madran eteklerine 
ve Bozdoğan ve civarına kar 
yağmış ve bahçevanlarımızın 
zerzevatlarmı soğuk vurarak 
kurutmuştur. Bu yiizden kömür 
ve odunlar pahalaşmıştır. 

Bozdoğan'la Nazilli arasın· 
daki yola ehemmiyet verilerek 
yolda inşaat başlamıştır. 

Fransız 
Ticaret nazırı 
Belgrad' a gidiyor .. 

Paris, 3 (Radyo) - M. Pol 
Bastid'in Bclgrad'a yapacağı 
seyahat yeni ticaret mukave-
lesini imza ile alakadardır. 

Bu seyahatin ayrıca siyasi 
bir mahiyeti de olacakbr. 

Komünistler 
Leon Blum'un siya-

• 
0 bğ . l 1 

setını e enmıyor ar 
Paris, 3 (A.A) - Komünist 

partisinin meclis bürosu, M. 
Torez tarafından Sentelien' de 
ira<l edilen nutku ittifakla tas· 
vib ve hükumet siyasasının, 
halk cephesi programına uy· 
gun olmadığını kaydetmiştir. 

Büro, cuma günkü ınüzake· 
rede İspanya cumuriyet hüku
metine gönderilecek silahlar 
üzerine konulmuş olan ambar· 
gonun kaldırılmasını istemeğe 
karar vermiştir. 

Hollanda 
Franko hükümetini 

tasdik etti 
Lahey, 3 (Radyo) - Hol

landa hükumeti general Franko 
hiikumetini tasdik etmiştir. 

Gene Sancak 
Biz, Antakya'yı, lskende· 

run'u Suriye' den koparıp ken
dimize bağlamak istemedik. 
Sadece, bir itilafnameye bağlı 
olan muhtariyet hakkının ve
rilmesinde ısrar gösterdik. 

Biz, bizden olmıyan bir ırk 
işine, Türk'tük maskesini vur· 
madık. Tarihi hakikatleri, is
tatistikleri ve sancağa hakim 
olan Türk kiiltürünü, Türk 
harsını ve nüfusunu düşiindük. 
Uluslar sosyetesine de gidişi· 
miz, hakkımıza inanmaklığı
mızdan doğan medeni ve ce
surana bir harekettir. Anlıya

madığımız nokta ise şudur : 
Sosyeteye karşı taahhlidle

rine sadakat iddia eden Fran
sa, Habeşistan mes'e!esin<le, 
niçin ayni hassasiyet ve inkı

yadı göstermemiştir? Kaldı ki 
Antakya ve lskenderun'a taal
luk eden taahhiidünü de, bu 
suretle siyasi bir manevraya 
sokmak istemiştir. Evet, san· 
cağa karşı taahhüdü vardı, 

bundan nükul etti ve hatasını 
da, guya kendisine manda 
hakkının sosyete tarafından 
verilmiş olmasını ileri sürdü. 

Perhizlerle tuzlunun ve tur
şunun bu alelacayip halitası 

karşısında da Fransız diploma· 
sisine ağız açmadık. Yalnız ve 
yalnız, bütün bu ahvalin ve 
sancakta cereyan eden hadi
selerin, Fransız demokrasisine, 
Fransız cemiyetine hakim 'ana 
prensiplere ve medeniyete ay
kırı olduğunu söyledik. 

Barışa bağlı kalmak istiycn 
vo sosyeteyi daima hakim, 
daima nafiz görmek arzusunda 
bulunan Türkiye umumi efkan, 
gerek Fransa'ya, gerekse Su· 
riye'ye bilhassa şunu işaret 

etmek ister : 
Bizim bu ağır başlı, tem· 

kinli hareketimiz, sadece bir 
hakkın -her ne suretle olursa 
olsun· teslim edileceği hakkın· 
da taşıdığımız emniyete ve, 
kendi kuvvetimize İslinad et
mektedir. Sosyetenin hazan 
-Habeş;stan işinde olduğu gibi-
acze düştüğünü de müdrikiz. 
O takdirde bu işi ya masa 
başında, yahutta toprak üze· 
rinde komşu Suriye ile baş 
başa halletmek yoluna gide· 
ceğiz. Ancak şu var ki, San-
cak denilen diyarda kardeş
lerimize karşı reva görülen iş· 
kence ve zulüm devam ederse, 
hiçbir kayd ve şarta bağlı kal· 
mamak hakkını da derhal ken
dimizde bulacağız. Bunun ma· 
nasını, Suriye'nin aklı selimi 
·şayed varsa- idrak eder. Kar
deşlerimizi intihap mücadele· 
sınde süngülerle parçalamak 
istiyen bir de\ let, bizden hür
met yerine başka birşey bek
lemelidir ve galiba, bekledi· 
ğini de bulacaktır. O takdirde, 
Fransa, insanlıi<: miivacehesine 
"Mes'ul ve müsebbib,, olarak 
çıkacaktır, bunu unutmamalı
dır. Sabrımız taşlığı gün ve 
dakikada, artık bir lskenderun 
ve Antakya mcs' el esi kalmı
yacaktır. 

Orhan Rahmi Gökçe 

Kızılhaç birliği 
Ankara, 3 (A.A) - İkinci 

Teşrinin yirmi ile yirmi yedin· 
ci günlerinde Paris'te topla· 
nan kızılhaç birliği müdürler 
meclisi içtimaında Türkiye 
kızılay cemiyeti birliğinin icra 
komitesi azalığına intihab edil
diği kızılay cemiyetine tebliğ 
edilmiştir. 

Dost memleket gazete 
muharrirleri 

Dün F aler barında gazetecileri .. 
mize bir ziyafet vermişlerdir -Atina, 3 ( A.A ) - Atina 

Ajansı bildiriyor: 
Yunanistan gazetecileri bir· 

liği eski Faler barında Türk 
gazetecileri şerefine dün büyük 
bir öğle ziyafeti vermiş ve bu 
ziyafet çok derin bir samimi· 
yet havası içinde cereyan et
miştir. 

Birlik reisi M. Zarifis ziya· 
fet sonlarına doğru söylediği 
nutukta ezcümle demiştir ki: 

- Biz, sizlerle ancak dün 
tanıştık. Fakat bu tanışmada 
sizleri sanki senelerdenberi ta
nımakta imişiz gibi bir his 
taşıyoruz. Kalblerimizi birbi
rimize açmak için birkaç da· 
kika kifayet etmiş ve kalble
rimiz lisanlarımızdan daha ko· 
lay olarak birbirlerile anlaş
mışlardır. 

Biz, sizleri dost ve kardeş 
telakki ediyoruz ve eminiz ki 
sizlerin de bize karşı kableri· 
nizde taşıdığınız hissiyat bizim 
hissiyatımızın aynidir. Elleri· 
mizde bunu isbat eden delil· 
ler de vardır. Milletlerimizin 
birbirlerine karşı olan tesanüd 
ve mütekabil sempati hissiya· 
tını müşahede fırsatını elde 
ettiğinizden de eminim. Bu 
hissiyata Elen milletini mem· 
leketinize, Büyük şefinize ve 
Elen gazetecilerinin yazılarile 

gert-ği gibi bilinen kliltürünüze 
karşı duyduğu hayranlık his· 
lerini de ilave edebilirsiniz. 

Şimdiye kadar vukubulan 
temasların pek yakında iki 

İplik buh
ranı yoktur. 

--··•+••--
Sipariş edilen iplikler 
yakında gelecektir 

lstanbul, 3 (Hususi) - Ana
dolu'nun sanayi mıntakalarını 
dolaşan ve tedkikat yapan 
uyuşturucu maddeler inhisarı 
müdürü, iplik buhranı mevcud 
olmadığını bildirıı1 iştir. Bazı 
kimseler böyle şayialar çıka-

rarak istifade etmek istemişA 

)erdir. inhisar idaresince si· 
pariş edilen iplikler yakında 

gelecetir. Hakikaten iplik ih· 
ti yacı olanlara, istendiği kadar 
iplık verilecektir. 

Sıhhat müesse
selerimizi 

M. Cemiyeti 
Komitesi görecek .. 

istanbul, 3 (Hususi muhabi
rimizden) - Milletler cemiyeti 
hıfzıssıhha komitesinden bir 
heyet, memleketimizdeki sıh· 
hat miiess<'selerini tetkik için 
buraya gelmiş ve Ankara'ya 
hareket etmiştir. 

Şehir ve köyle
rimizin inkişafı. 

Ankara, 3 (Hususi muhabi
rimizden) - Dahiliye Veka
letine bağlı mahalli idareler 
umum müdürlüğü, mülhak 
büdce ile idare olunan bir 
umum müdürlük haline kalbe· 
dilccektir. Bir müşavere heyeti 
teşkil olunacak ve kadroda 
Hususi idare, belediye ve 
köyler müdiirlükleri buluna· 
caktır. Bu suretle şehir ve 
köylerimizin inkişafına çalışıla
caktır. 

memleket gazetecHeri arasında 
sıkı bir iş birliği getireceğin· 
den ve Belgrad ve Bükreş 
meslektaşlarımızla birlikte Türk 
ve Elen matbuatının Balkan 
antantı ideallerinin tahakku· 
kunu göreceğinden emin ola· 
rak kadehimi yeni Türkiye'nin 
yaratıcısı Büyük Şefiniz Ka· 
mal Atatürk'ün sıhhatine, gü· 
zel memleketinizin refahına ve 
dostluğun. uzun şerefine kaldı· 
rır ve Türk matbuatının ve 
meslek teşekküllerinin terak· 
kisine içerim. 

Bilahare meb'us B. Uluğ 
söz alarak filosunun dost ve 
müttefik Elen sularını ziyaret 
edeceğini d1Jyan Türk milleti· 
nin hissettiği sevinci bilhassa 
tebarüz ettirmiştir. 

Açık Söz'den Nizameddin 
te söz alarak iki memleket zi· 
mamdarlarının bu kadar iyi ola· 
rak başladıklarını, iki memleket 
matbuatının ikmal etmesi la· 
zımgeleceğini bildirmiştir. 

Tanınmış şair lzmir'li Mişel 
Orgiropulos ise bazı şiirler 

okumuş ve bu şiirler hemen 
orada Türkçeye çevrilmiştir. 

Nihayet Faler'de toplanmış 
bulunan Elen ve Türk gaze· 
tecilerinin Elen 'ler Kralı Ma· 
jeste İkinci Yorgi ile Reisi 
cumhur Kamal Atatürk'e ta· 
zimlerini ve Başbakan ismet 
lnönü ile Başbakan Metak· 
sas'a derin hürmetlerini bil
diren telgrafların çekilmesine 
karar verilmiştir. 

Habeşistan 

fütuhatı ...... __ _ 
Şili tarafından da 

tanınmıyor 
Vaşington, 3 (A.A) - Şili 

hükumetinin Roma' daki yeni 
sefiri tarafından takdim edilen 
itimadnamenin yazılışı diplo· 
masi mahafilin nazarı dikka
tini crlbetmektedir. 

Müttehidei Amerika sefiri, 
Şili sefirile göriiştükten sonra 
hariciye nezaretine bir telgraf 
çekmiştir. 

Şili sefiri, itimadnamesinde 
kullanılmış olan tabirlerin 1tal
ya' nın Habeşistan füt1Jhatını 

tanımak manasını tazammun 
etmemekte olduğunu söyle
miştir. 

İstanbul-İzmir 
Vapur seferlerinde 
değişiklik :yapılacak. 

İstanbul, 3 (Hususi) - De· 
nizyolları işletmesi, lzmir-istan· 

bul·f zmir-Mersin hattı seferle
rinde mühim değişiklikler ya-

pacaktır. Yeni seferlerin önü
müzdeki Salı günü başlaması 

muhtemeldir. Denizyolları mü· 
dürü Ankara' da yeni şekli Ve· 

kalete bildirmiştir. Bugün şeb· 
rimize dönecektir. 

/. Necmi Dilmen 
Midesinden 
ameliyat yapıldı. 

lstanbul, 3 (Hususi muha
birimizden) - Türk dili tet
kik kurulu genel sekreteri say
lav lbıahim Necmi Dilmen'e 
midesinden ameliyat yapıl
mıştır. 
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Bence hadis· şöyle oldu: 
Pılsudeskı ile müthiş bir ağız 
ka as• oldu, sonra VHidimir 
dı rı çıktı; fak. t arz üzerinde 

el aynnlardan hiçbir kimse 
hır d lıa görm miştir. 

-11-
Bir kahramanın a!a~cti 

Ya ıtv"ka sözüne 
t i: 

dev,rnı 

Bundan bir müddet son
ra Vistol nehrinden bir cesed 
çıkarıldı. Bu c s ·din başı 

yoktu. İki eli de kesilmişti. 
Hıçl-i kimse bu cesedin kime 
iıd olduğunu tayin ve tcsbit 
demedi. 

Genç kadın derin bir dü-
üoceye daldı; bu cesedin 

Yankurki'ye aid olduğuna 

hükmetmek istiyordu. Fakat 
kcnd· kendine söylenir gibi: 

- Hayır .. VJadimir'i mare· 
şal Pilsudeski öldürmedi .. 

Dedi. 
- Şu halde kim öldürdü? 
Yanh ika l>u suale cevap 

v rmedi; sadece elile müphem 
bir i~aret yaptı, kimbilir? der 

"b"I gı ı .. 

Bu hususta bir sürü zan ve 
tahminler vardır. Bir Alman 
muharriri merkezi Avrupa si· 
yaset fırıldak ve cinayetlerine 
iıid bir eserinde, Vladimir'in 
eski Molden kalesinde bir 
zındanda tokmak ile tedrici 
surette öldürüldiiğünü yaz· 
mıştır. Bir kısım da, Vfadimi
nn Pilsudeski'nin odasından 
çıkarken beynine sıkılan bir 
kurşunla ölduğünü iddia eder. 

* * * Dostum bana ayrıca şu 

suali sordu: 
- Miralay Redel'i ve Vla

dimir'i baştan çıkaran Dolida
nın kim olduğunu size Yant
vika söyledi mi? 

- Hayırl dedim. 
Hakikat bu idi. Güzel Yant

\ıika nedt!nsc bu en mühim 
noktayı meskut geçmişti. 

Dostum: 
- Pekala .. Bu güzel kadı

nın doğrudan doğruya Yant
~ ıka olmasından şüphelenme· 
d. . "? 
ınız mı.. 

Dedi. 
- Vakıa şüphelenmedim 

deg-i 1. Bunları anlatırken ben
ce, hayalimde bu hadiselerin 
kahramanı kadın olarak bizzat 
Yantvika geçiyordu: 

-12-
Ölüm muharrirleri 

- Ölüm muharrirleri, ölüm 
gazetecileri ve matbaacıları!. 

Bunlar da ne demekti? Al-

manya' da Hitler'in mensub- TIClf ık vakıası .• 
larında.ı birisi ile temastm 
bana bu hususta bir fikir Karşıyaka' da Fahreddinp:ışa 
verdi. Bu muhar ·ir, bu gaze 
teci ve bu matbaacıları doğ 
rudan Joğruya kimse tanımaz 
ve bilmez; bun1ar Almanya' da 
gizli bir şekilde ve esrarenııiz 
vaziydte yaşarlar, çalışırlar, 
cihana ölüm ve fesat saçarlar. 
Bunlar n ne reislerini, ne de . 
isimlerini hiçbir kimse bilmez. 
Bunlar b "iyük tehlikelere dü
şerler, kelleleri mahud Alman 
adalet baltası a:tında ve kan
lar içinde düşer, fakat gene 
is;m vermezler. Bunlar, hıris· 

tiyanlığın ilk devrindeki yer
altı mağaralarında yaşıyan 

hıristiyanlara çok benzerler. 
• * • 

Bunlardan birisine Alman-
ya' nın herhangi bir şehrinde 

rastladığım1 söyleyemiyeceğim. 
Genç, uzun boylu ve zayıf, 
mavi gözlü, siması, yaşadığı 

esrarlı hayatın bütün izlerini 
taşımakta idi. 

Bir diktatörün ilk işi, ilk 
hamlesi, beşeriyet için en 
muzu hareketi matbuat ser
bestisini boğmak teşebbüsü-
dür. 67-70 milyon Almanyada 
bugün hürriyet ve serbestiye 
malik tek bir gazetesi vardır. 
Burada bu gazetenin neye 
yaradığım ve mesleğinin ne 
olduğunu da söylemiyecek 
değilim. Fakat muhakkak olan 
şey Hitlerizm Alman içtimai 
bünyesinden bu adamları sö
küp atamamış olmasıdır. Bun
dan başka bu teşekkülün bir 
ucunun Moskova'ya dayandığı 
da gayri kabili inkardır. 

Bu gizli ve esrarengiz adam
ların bir gazetesi vardır; adı 

da "Rote-Fone,, dir. Hitlerci
ler ve Gestapo bir müddet 
bu gazetenin mevcudiyetini 
hissedememişlerdi. Fakat şim
di biliyorlar ve birtürlü önüne 
geçemiyorlar. 

- Sona var -
----------------------

73 lirası çahnmış 
Yemiş çarşısında Cezayir 

hanında Feyzullah oğlu Meh
med' in cebinde bulunan 73 
lirasının ayni yerde bulunan 
Mehmed oğlu Maksud tara
fından çalındığını zabıtaya 
şikayet etmiş ve tahkikata 
başlanmıştır. 

Pantalon hırsızhğı 

Eski Sipahi pazarında Meh
med oğlu Ali, Y ako oğlu 

Hayım'ın iki pantalonunu ça
lıp kaçarken zabıtaca tutul-
muştur . 

caddesinde bir dolandırıcılık 
vak'ası olmuştur. Paterson ti
carethanesinde katib olarak 
çalışan Çeko;lovak tebaasın

dan Jan Piyer, Fahred<linpaşa 
caddesinde 154 numaralı evde 
oturmaktadır. Hüviyeti bilin
nıiycn bir şahıs, eve "müraca· 
atla Jan Piy~r'in, kayıkla Kar
şıyaka'ya gelirken denize düş
tüğünü ve elbiselerinin ıslan

mış olduğunu söylemiş, ken
disine götürmek üzere elbise 
ve çamaşır istemiştir. 

Bunun üzerine hizmetçi Ef
tirya Viyani kendisine bir 
palto ile bir gömlek ve daha 
bazı çamaşır vermişlerdir. Do
landırıcı ortadan kaybolmuş· 
tur, zabıtaca aranıyor. 

Hırsızhk 
Mersinlide manda çayırın

da Mustafa oğlu Ali Galib'in 
oturduğu kulesi yanında ot
lamakıa olan bir koyunu ça
lınmıştır. Afyonlu Mehmed 
şüphe üzerine tutulmuş, tahki
kata başlanmıştır. 

Hırsız tutuldu 
24-11-936 günü Karşıyaka

da Şayeste sokağında kundura 
makineciliği yapan lsmail 
Hakkı'nın bir kerpetenini ve 
Namık Kemal sokağında kun
duracı Hasan Celal'in dükka-
nından saatını çaldığı anlaşı
lan Uşaklı Ahmed o~lu lbra
him yakalanmış ve çaldığı saat 
üzerinde bulunarak ahnmış ve 
hırsız hakkında kanuni mua-
mele yapılmıştır. 

Para hırsızhQı 
Şehitler caddesinde bakkal 

Ahmet oğlu Ali ve ortağı 
şehbender oğlu lbrahim'in, 
dükkanlannda muhafaza için 
Ömer tarafından bırakılan 
sandığı açılarak içinde bulu
nan 60 lirasını aldıkları şika

yet edilmiş, tahkikata başlan· 
mıştır. 

Vapurda bir kaza 
Limanımızda bulunan ltal

yan bandıralı Filipno Grimani 
vapurunda bir kaza olmuştur. 
Vapurda çalışan Ali oğlu Ha
bib, ambarda çalıştığı sırada 
ansızın sapan üzerine düşmüş, 
sağ kol ve bacağından yara
landığından Memleket hasta
nesine kaldırılmıştır. 

Dövmek 
Yeni Bitpazarı'nda Osman 

oğlu Ali; Feyzullah kızı Fat
ma'yı dövdüğünden yakalan-
mıştır.' 

• 

lzmir limanında ihracat /aaligeti 
Ticaret Odası, son onbeş gün kadar ihrac edilen yeni sene 
zarfında lzmir Borsasında sa· mahsulü 47,786,0 tona bali2' 
tılan ve limanımızdan yabancı olmuştur. 
ülkelere ihrac edilen muhtelif Ayni müddet zarfında lima· 
mah ıllerimiı hakkında bir nımızdan 826,8 ton incir; 737 
rapor hazırhnmıştır. bin 527 kilo pamuk, 2,589,530 

Bu rapora göre, onbeş gün kilo palamut, 426086 kilo pa· 
zarfında fzmir'dc kilosu 6 - 21 lamut hülasası, 198398 kilo 
buçuk kuruş arasında 10609 miyankökü, 1,246,442 kilo tü-
çuval ve 28 torba iizüm, ki- tün, 21316 kilo tütün kırıntısı, 
losu 9,5 - 10 kuruştan 47 çu- 2128 kilo halı, 34693 kilo 
val muhtelif, 191 çuval hurda deri, 65158 kilo kabuklu ce-
incir, 46,5 - 50 kuruştan 630 viz, 7540 kilo kumdarı, 223700 
balya prese birinci, 50 · 50,5 kilo nohud, 15000 kilo susam, 
kuruştan 125 balya vadeli, 3611 kilo şanı fıstığı, 4183 
52 kuruştan 12 balya akala, kilo kuru yemiş, 185260 kilo 
4 J kuruştan 31 balya prese kepek, 8860 kilo kendir, 100 
ikinci pamuk satılmıştır. bin kilo haşhaş tohumu, 10217 

Mevsim başlangıcmdanberi kilo hardal tohumu, 4463 kilo 
satılan üzüm miktarı 354,625 çöven, 1460 kilo ceviz kütüğü, 
çuval ve 1837 torbadır. Bu 3350 kilo yumurta, 391 bin 
müddet zarfında Üzüm kuru- kilo pamuk çekirdeği, 3638 
mu 20, 150, inhisarlar idaresi kilo muhtelif eşya, 52 bin kilo 
de 15,835 çuval üzüm müba- yulaf, 4500 kilo anason, 101 
yaa etmiştir. bin 500 kilo küspe, 5100 kilo 

Onbeş günlük üzüm ihra- süpürge, 100 bin kilo buğday, 
catına gelince, 3407,7 tondur. 1045 kilo samak hülasası, 
En fazla üzüm çeken mernle· 9744 kilo kanavar, 101500 
ket 1,740,6 ton ile Almanya- zımpara madeni, 2526 kilo 
dır. Limanımızdan şimdiye defne yaprağı ve 559 baş ........................ 

Bu da öyle öküz ihrac ve sevkedilmiştir. 
Yeni Bitpazarı'nda Emrul- Piyasada mühim değişiklik-

lah oğlu Mehmed; Mustafa ler yoktur. Tütün satışları de-
oğlu Cemal'i dövdüğünden ya· vam etmekle beraber, 30 - 31 
kalanmıştır. milyon kiloyu bulan rekolte, 

Ölümle tehdid hemen-hemen tamamen satı!· 
Çorakkapı'da Gaziler cad- mış ve ancak iki milyon kilo 

desinde Mehmed oğlu Mus- kadar adi, ikinci nevi tütün 
tafa, Arif oğlu Nazif'i tahkir kalmıştır ki bunlar da satıl-

Havadisler, 13,5 Hafif mus'ki, 
13,25 Muhtdif plaklar .. 

18,30 Dans musikisi; 19,30 
Spor haberleri Eşref Şefı k ta
rafından; Saz heyeti, 20,30 
Vedia Riza ve akadaşları, 
21 Stüdyo orkestrası, 22 Ajans 
ve Borsa haberleri; 22, 15 Plak
larla sololar. 

Ankara Radyosu 
12,30 Halk musikisi, 13 

Haberler, 13, 15 - 13,30 Ha
fif muzik plak. 

19 Türk musikisi Süzan ve 
arkadaşları, 19,30 Cevdet ve 
arkadaşları, 20 lngil"zce ders 
Azmi ipek, 20,20 Dans musi
kisi, 20,40 Ajans, 21 Karmen 
ve diğer opera parçaları pJak .. ---------

Macar 
gazeteleri ······--Ve Kral 
Karol'un nutku 

Peşte 3 (Radyo) - Macar 
gazeteleri kral Karol ile Ro· 
manya başvekili M. Tatares
ko'nun nutkunu şiddetle ten
kit etmektedirler. 

Romanya' nın şu sırada il
hak şenliklerini yaptığı mem
leketlerin Macar oldukları 
şüphesizdir; demektedirler. 

Bir Macar gazetesi: 
"Bugünkü Romanya hudud

ları bugünkü yerlerden başla
maz. Macaristan medeni alem
den hak ve adalet istemekte· 
dir. Ve bu hak bu adalet 
Macaristan' dan esirgenmiye
cektir., Demektedir. 

Harb olursa 
Romanya 
mektebleri hasta
neye kalbolunacak 

Bükreş, 3 (Radyo) - Har
biye bakanı erkanıharbiyei 
umumiye ile müştereken harb 
zuhurunda bütün mekteblerin 
hastane haline ifrağı hakkında 
mühim bir karar vermişlerdir. 
Bunun için ayda halktan beşer 
leylik bir para alınması karar
laştırılmıştır. ----ve ölümle tehdid ettiğinden maktadır. 

yakalanmıştır. Üzüm rekoltesinin dörtte Yükseklik 
Başmdan yaralamış üçü satılmış ve ihraç edilıniş-
Dün Karataş Tramvay cad- tir. Piyasa gevşektir. İncir kal- Rekoru kırıldı. 

desinde 184 sayılı araba da- mamış gibidir. Bu sene her Roma, 3 ( Radyo ) - Kant 
mında hayvanlara bakan Mus· üç mahsul satışları da mem- deniz tayyaresi dün yükseklik 
tafa oğlu Hasan Ali arabadan nuniyet hah~ bir şekilde cere- rekorunu kırmış, 2000 kilo 
beygirleri çıkarırken beygirin yan etmiş ve hepsi de rekol- sikletle 7,837 metre yl.ikscl-
tepmesile hafif surette başın- tclerinin fazla olmalarına rağ- miştir. Bu rekor, şimdiye ka-
dan yaralanmıştır. men iyi fiatlerle satılmıştır. dar Fransa'nın dinde idi. 
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olabilirdi. - Sumru ağır hasta imişi manidar bir bakışma geçti. Benimle Sumru ablanı mı? ,. 
~\ 

' \ 
70 Yazan : Orhan Ralımi Gökçe 

- Bir maymundan daha 
şayanı merhametsin! 

Dediğini işitiyorum. Seninle 
o evden çıkarken ne kadar 
gurur duyduğumu bilmezsin .. 

Fakat şimdi, o gururun, o 
tatlı gururun ne kadar bey
hude ve manasız olduğunu 
<lti~linüyor da kendi kendime 
acıyorum. Bir daha o hissi 
tatmıyacak olduktan sonra 
ne çıkar? 

Mektubun burasında bir 
cümle nazarıdikkati celbetti: 

Sumru, 
- Bunları bittabi halama 

göstermezsin değil mi? Çün
kü doğru olmaz. Biz iki arka
daş, iki akraba çocuğu gibi 
muhabere ediyoruz ve bizim 
muhaberemizde böyle kendi 
aramızda kalabilir ... 

Diyordu. Mektubu cebine 
soktu ve aşağıya indi. Annesi 
ona hiçbirşey sormadı. O da 
bundan bahse cesaret ede
medi. Çünkü böyle bir hare
ket yakışıksız, ayıp ve kaba 

O akşam cevab yazdı. Ona, Diye mırıldandı. Kocası: Bekir doğruldu ve odasına Eveti 
ne cesaret vermek, ne de ha- - Acaba ne oldu çocuğa çıktı. Yarım saat geçmemişti Ne dediler bakayım? 
kikati başına çelik gibi vu- -Diye sordu- birşeyciği yoktu. ki Nermin, ayaklarının ucuna Gördün mü, sen de me-
rarak anlatmak doğru olabi- - Bilmem, izahat vermiyor. basarak odaya girdi. raklandın, öğrenmek istiyorsun. 
lirdi. Mektubu hazırlayıncaya Çok zayif düşmüş. Sinir ge- Ağabeyine parmağı ile işaw Bekir, Nermin'i yanakla-
kadar mütemadiyen terledi. çiriyormuş. ret etti: rından öptü: 
Nihayet imzasını attı ve zarfı - Hay Sumrucuk hay, bu - Sus ağabey, ben gel- - Hay yaramaz, hay!,. De-
kapadı. yaşta da sinir nereden çıkar dim.. mek benim de sözlerimi kon-

Bekir bu mektubunda, ona gelir ki? Zamanın çocukları - Gene ne var Nermin, trol ediyorsun.. Söyle baka-
karşı çok yumuşak, çok yakın işte Nevin.. muhakkak birşeyler duydun! yım, ne dediler? 
bir arkadaş gibi hitab edi- Bekir hiç ses çıkarmıyor, Nermin, Bekir'in oturduğu - Şey .. Dayım mektubunda; 
yordu. Mevzuu, tehlikeden, fakat bütün muvazene ve mu- şezlonga kadar geldi, onun - Sumru, üç gündenberi 
imadan, şundan bundan bun- hakemesinin karıştığını sezi- dizlerine oturdu: Bekir'i sayıklıyor. Bunların ara, 
dan tamamile kurtarmıştı. yordu. - Evet. Duydum. Annemle larında herhalde birşeyler var. 
Kendisi de yazdığını beğen- - Bekir, oğlum, sen Sum· babam konuşuyorlardı da din- Diyormuş. 
mişti. Ertesi gün derin bir iç ru'ya cevab vermiştin değil mi? ledim. Bekir avuçları ile yüzünü 
ferahlığı içinde mektubu pos- Bunu soran annesi idi . Biis- - Fakat bu yaptığın hiçte örttü, kendi kendine, 
taya verdi. biitün şaşırdı: doğru değil.. Her lakırdı din- - Rezalet, rezalet! -Diye 

On gün sonra Nazım bey· - Vermiştim anne!.. lcnmcz ki a çocuğum.. mırıldandı· mahvoldum. Hiç-
den bir mt.>ktub geldi. Fakat Nevin hanım kocasına baktı. - Doğru aıntna, seninle bir kabahatım, hiçbir hatam 
Sumrudan mcktub yoktu. An- Nermi bey, kızını kucağına Sumnı ablamı konuştular da olmadığı halde... Aman ya-
nesi mektubu açınca: alır gibi yaptı. Aralarında onun ıçın.. rabbil.. - Sonu var -
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il Fırtına Ali 
~ ............................... .. Büyük Korsan Romam ·-- --.. --" 

-26- Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 

Davud reis 
kapısını açtı. 
oda kapısının 
muş, cümle 
Yordu. 

fırladı, sokak 
Osman reis de 
eşiğinde dur· 
kap sına bakı-

Gelenler limanın ve ağanın 
yakından tanıdığı üç gemici 
idi. Çok sevinçli ve heyecanlı 
görünüyorlardı. 

. .Osman reis, şaşırmış gibi 
ıdı. Davud reis, gelenlere; 

- Ulan çocuklar - dedi -
eğer hayırlı bir şey için gel· 
d~nizse hoş geldiniz, scf a gel
dıniz. Eğer bir musibeti ha-
ber verirseniz, vallahi ağzınızı, 
burnunuzu dağıtırım. Gel İb
rahim, şöyle yaklaşta söyle .. 
Belki vereceğiniz haber, reise 
fenalık getirebilir .. 

- Ge1iyor. Davud reis, ge
liyor. 

- Kim geliyor be kazık 
herif, onu söyle! 

- O geliyor reisciğim, o 
geliyor. 

Davud reis, genç denizciyi 
gırtlağından yakalıyordu ki, 
bir diğeri sözü tamamladı: 

- Ali geliyor, Fırtına Ali 
geliyor. 

Osman reis te son cümleyi 
duymuştu: 

- Ali'mi geliyor? 
Diye bağırdı. 
- Evet reis!. Gemisi bu

rundan göründü. Nerede ıse 

lirnana girecek. 
- Gemide ne gördünüz, 

karşıdan ne anladınız? 
- Alay bayrakları ile do

nanmış. Rüzgarı da sancağa 

almış, keyifli - keyifli, öyle bir 
geliş ki ... 

- Alay bayrakları ile ha!. 

k 
Osman reis tereddüt ve şaş

ınlık içinde idi. 
- İyi bir haberle geliyor 

demek!. Fakat ne olabilir? 
Diye mırıldandı. Birdenbire 

arkasından bir ses duyuldu: 
- Reis, çocuklar neler söy

liyorlar? 
Osman reis başını çevirdi. 

l<arıs1, yaşlı gözlerle kendisine 
bakıyordu. 

- Güveyim gemiyi donat
mış, geliyormuş .. 

Kadın ellerini göklere açtı: 
- Allahım - diye mırıldan

dı - Sen bilirsin! 

* • * 
Filhakika gemiciler aldan-

ınamışlardı. Onların keskin 
bakışları, ta uzaklardan geçen 
bir gemiyi bile tanır ve se
çerdi. Bugün de Ali'nin mu
hakkak, iyi bir netice ile dön
düğü anlaşılıyordu. 

Haber, birdenbire bütiin 
Şehri dolaştı: 

- Fırtına Ali, alay bayrak
larını çekerek geliyor! Acaba 
dilber Zelihayı' da geliri yor mu? 

Bu son kısma ihtimal veren 
~ok azdı. Çünkü Fırtına Ali 

ANADOLU -----
Günlük siyasal gazete 

Sahip \e ba~)ll?./!'Ulll 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
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Y ıllı~ı 1200, altı aylı~ı 700, üç 

3) lığı 500 kuruştur 
Yabancı ıucmlcketln için scııclik 

alıoııc ücreti 27 liradır 
Jlcı yerde 5 kuru,tur 

~ -_lıııü geı;mi~ nü lıalur 25 kuru~tur. 

A AIJOLU '\tA'!'HAASl.NDA 
...._ lJA ILl\ll~TIH 

g-ideli çok olmamıştı. Kızı bu 
kadar çabuk nasıl alıp gele
bilirdi. Bazıları: 

- Hayır - diyorlardı - olsa 
olsa, yağlı bir korsan gemi
sini vurmuştur .. 

Halk, üçer, beşer limana 
cııiyordu. Büyük bi r kalabalık 
sahili doldurmuştu. Gemi, ha
kikaten telJenm ·ş, pullanmış 

bir gelin gibi idi. Dalgadan 
dalgaya gururla, ade1a göğsü
nü kabartarak sekip geliyordu. 

Kale muhafızı bile, halkın 
bol-bol tezahürat yapmasına 
ses çıkarmamıştı. Bu aralık bir 
top sesi duyuldu. Mahafız giz
lice emir vermiş ve b;r el 
topla Ali selamlanmıştı. Daha 
fazla atılamazdı. Çünkü Ali, 
nihayet bir korsandı. 

Ali, güvertede duruyordu. 
Top sesini duyunca, Rüzgar 
Ahmed'e baktı: 

- Bu da ne?. 
- Herhalde muhafız ağanm 

cilvesi olacak. Bizde tunç top
lardan bir tanesini boşaltalım. 

- Boşalt Ahmed!. Fakat 
dur, ben Zeliha'ya bakayım da. 

Ali sevincinden kabına sı
ğamıyordu. Eğer onu kurtar
masaydı bu limana artık ne 
yüzle dönecekti? 

Panayot reis ona yetişmek 
için elinden gelen her şeyi 
yapmıştı. Ali ise, gemısıne 

öyle manevralar yaptırmıştı ki, 
ancak top menzilinden uzak
laşmış ve bu mesafeyi, Pana
yot reisle eğlenir gibi, daima 
muhafaza etmişti. 

Bazan asabileşmiş ve ar
kadaşına: 

- Ulan Ahmed -demişti

söz vermemiş olsam, şimdi 

bir çarh yapar, şu herifin üs
tüne çullanırıın. Kerata, galiba 
benim korktuğumu sanıyor. 

- Ben de o fikirdeyim am
ma, başka defa inşallah reisi 
Çifte kavrulmuş bir oyun ıs
tiyor bu Yunanlı!. 

- Evet, muhakkak! 
Ali, Zeliha'nın yattığı ka

maranın kapısını vurdu. Zeliha 
yeni uyanmı~tı : 

- Kim o? 
- Benim Zeliha!. Uyan-

dın mı? 
Uyandım Ali, geliyorum. 

- Ben güverteye çıkıya· 

rum. Bir el top atılacak, 

korkma! 
Korkmam sen varken 

Alil.. Fakat nerelerdeyiz? 
- Memleketimizin burnu 

dibinde!.. 
- Midilli' de ... Midilli' de hal 

Aman Allahım!.. 

- Evet, ben çıkıyorum, sen 
de örtün gel! 

Ve Ali, derhal güverteye 
koştu. Uzaktan işaret verdi. 
iskele cihetindeki top, ufuk
lara doğru bir dane savurdu 
ve büyük t~rraka ile patladı. 

Ali sahile baktı: 

- Büyük bir kalabalık var 
Ahmet! 

- Evet, reisi Allaha şu
kür ki boş dönmedik .. 

- Doğru söylüyorsun, hc
merı lima!'la girince kurban 
keselim. 

- Farz oldu Alil 
Bunu söyliyen, Zeliha idi. 

Genç kız, ipek şallara bürün
müş, nefis bir tablo gibi ga· 
vertede görünmüştü. Aii, göz
lerinin içini dolduran meftun 
bir bakışla nişanlısını süzdü. 

- Sonu var -

Eski günler 
Ramazan'ın tam kış ortasına 

düştüğü yıllardan biri .. 
~----------

Bir bektaşi, bir köye misa-
fir olmuş. iftardan biraz evel 
imama birkaç kişilik bol ve 
mütenevvi yemek gelmiş. Köy
lerde adet, misafirler de imam
la beraber yemek yirlcr, onun 
oda::ıında yatarlar. Bektaşinin 
karnı açmış. Silahlar, patlar 
patlamaz sofraya oturmuş, kar
nını temizce doyurmuş. Biraz 
sonra imam; 

- E erenler -Demiş- dav-
ranahm. 

- Hayrola hoca efendi! 

- - Teravih namazı vakti 
geldi. Abdest alalım. 

Bektaşi ses çıkarmadan çeş
meye yanaşmış v~ buz gibi, 
demir gibi sudan bir abdest 
alıb imamın peşisıra camie 
girmi~ . Zavallı, teravih nama
zının 20, yatsı namazının da 
13 rekat olduğunu bilmiyor
muş . Midesi tıklım tıklım ol
duğu ıçın, namaz bitinciye 
kadar bektaşi de bıtmiş. İmamla 
beraber odaya dönmüşler. Bi
raz konuştuktan, kahve vesaire 
içtikten sonra yatmışlar. Bek
taşi mide tlğırlığı ve yorgun
lukla iyice daldırmış. Fakat 
tam bu sırada fsilahlar patla
mış. Bektaşi uyanmış, bakmış: 

Sahur yemeği. 
Hemen oturmuş, karnını tek

rar doyurmuş. Çok geçmeden 
hoca kendisini uyandırmış: 

- Haydi bakalım erenler, 
çeşmeden abdest ali 

- Ne olacak? 
·- Ne olabilir, sabah 

m<'zınal 
na-

Bektaşi başlamış titremeğe. 

Fakat çare yok; abdesl alıb 

namaza durmuş. Sabah r ama
zının ancak dört rekat oldu
ğunu gonınce, derin bir oh 
çekmiş. Odaya dönünce -Ma
h'.im ya Ramazan- gene yat
mı~lar .. Birkaç saat geçer geç
mez, kendisini uyandırmışlar. 

- Hayrola -Demiş- sakın 
gene mübarek namaz mı? 

- Tabii erenler, öğle eza
nı okunuyor .. 

Bektaşi, gene abdest almış 
ve o namazı da kılmış. Fakat 
artık canına tak demiş olacak 
ki, pılı pırtısını hazırlamış, 
savuşmak için fırsat beklemeğe 
başlamış. Bu sırada imam 
odaya girmiş: 

- Buyurun erenler -Demiş
ikindi namazına. 

Bektaşi dayanamamış: 

- Git be hocam -Demiş
scniıı namaz kılmaktan başka 
işin yok mu? Ben gidiyorum, 
Allahaısmar ladık. 

- Hayrola erenler, böyle 
vakıtsiz gidiş nereye? 

- Göziimün gördüğü yere! 
- Halbuki biz seni birkaç 

gün misafir edelim diye dü
şünmüştük .. 

- Başka kulunu çırak çıkar 
hocam. 

- Şu halde bizden kaçı
yorsun demek? 

- Hala mı anlıyamadın be 
hocam, namazdan kaçıyorum 
vallahi, namazdan!.. 

Çimdik 
~~~~~---~~~~~-

Kavga 
Keçeciler caddesinde Musa 

oğlu Mchnıed sarhoşluk sai
kasile Muhtar oğlu Bekir'i 
dövdügünden yakalanmıştır. 

Yaş meyvalarımızın ih- ''ıAdeseme çarpanları 
racı mes'elesi 

• -·- Sakal ve bıyık davası 
Ziraat ve Iktısad vekaletleri mü-

him hazırlıklar yapıyorlar 
Yaş meyvelerimizin ihracı sayesinde is

tifademiz çok yüksek olacaktır 
Cihan I iyasasmda yü ·s k istasyon ve fidanlığı 

mevki tutmak i stidadında bu- 2 - Kastamoni'de elma f:-
lu ·rnn bazı meyva1arınıızın ;_'
rai ve ticari \az'yeti hakkında 

şehı imizd 1 i al kadarlara ma
lumat gel i t r 

Mem1eketi ınizd · yt.ti eı m } • 
va la. den bilh .s5 kuru iızüm 
ile i ıc r ve fın dığın umunu 
iktı a i hayatındn müh" m b ir 
rol oy amakta olduğu malum

dur. Bu itibar'a 1ır ki f ge 
mıntakasındaki üzümcü.ük ılc 
incirciliğin ve Karadr niz h1-
valisindcki fındık ye i ~ tir~ cili-

Bir ii7üm salkımı 
ğ'mizin daha rasyonrl ve fenni 
bir şekle sokulması cumuriyet 
idaresinin miihim gayelerinden 
bir; olmuştur. Bu üç meyva
dan maada ülkemizde fazla 
miktarda istihsal olunabilen 
ve dıs piyasalarda kalite itiba
rile diğer memleketlerin miima
sil mahs..ıllere rekabet edebile
cektir. 

Tedbirler 
Memleketimizin muhtelif mın

takalarında yetişen elma, ka
yısı, erik, portakal, yaş üziim, 
kestane ve kavunların kuru 
meyvalar gibi beynelmilel pi
yasalarda tanınması v~ kalıte

lerinin yükseltilmesi lktısat ve 
Ziraat Vekalet'erinin alınış ve 
almakta oldukları tedbirleri 
burada hülasatcn kaydetmek 
faydalı olur. 

İktısaJ Vekaleti, bütün yaş 
ve kuru meyvaların zirai ve 
ticari vaziyetlerini tesbit için 
Vekaletin alakadar şef ve mü
l ehassıslardan ve banka mü
messillerinden mürekkeb bir 
heyeti muhtelif meyva mınta
kalarına göndererek tetkikat 
yaptırmıştır. Bu tetkikat neti
cesinde meyva ticareti için 
asrımızda elzem olan ambalaj 
evleri, ku utma mahalleri ve 
soğuk hava dl'poları tesisi, 
meyvaların frigorifik vagon
lar ve vapurlarla nakli ıçın 
bir program tanzim etmiş 
ve bunu gelecek sene
den itibaren tatbik edilmek 
üzere ikinci beş yıllık sanayi 
programına koymuştur. D iğer 

taraftan Ziraat Vekaleti ıneyva 
ihracına müsaid yerlerde mey
va fidanlıkları ve istasyonları 
kurulmasına karar vermiştir. 
Fidanlık ve istasyon tesis edi
lecek yerler hakkında Ziraat 
Vekaletinden alınan malumat 
şudur: 

1 - Antalya' da Narenciye 

dan lığı 
3 - Malatya' da kayısı is· 

tasyon ve {idanl ğı 

4 Nigde'de elma fidanlığ ı 

5 - Frzinca1 d a erik, c -
vız ve ka) ısı istasyon ve fi 
danlıgı 

6 - Giıesun'da fındık İs· 
tasyon ve fid :rnlığ ı 

7 - ~abanca ve yahut Bü
yük Derbend ' de cima i sl .ıs· 
yonu. 

8 - lzınir ve Mcrsin'<le 
muhtelif meyvalar istasyonu. 

9 - Aydın'da iııc i r istas
yonu. 

10 - G:ı.zian t cp' te fıstık 
istasyoun. 

11 - Al mya'd a limon fi. 
danlığı. 

12 - Dörtyol' da ı arenciyc 
fidanl ığı. 

13 - Edremit ve Ayva
lık'la zeytin istasyonu. 

!4 - Ankara'Ja armut ve 
diğer meyvalar istasyonu. 

Meyva yerlerinde ziraat ve 
meyvacılık mütahassıslarına 

) aptırılmış olan tetkikler neti
cesinde mevcut noksanlar tes· 
bit edilmiştir. Meyvalara mu
sal at olan haşerelerin imhası, 
fenni surette ağaç dikilmesi, 
d ikme i~lerinde en iyi cins 
fidanların intihabı ve aşı ame
liyesinin intizam içinde yapıl
ması zirai cebheden alınmakta 
olan tedbirler cümlesindendir. 

İki Vekaletin müşterek faa
liyeti sayesinde meyva istih· 
salat ve . ihracatında yüksek 
bir inkişaf hasıl olacağı kuv
vetİe umulmaktadır. 

Taze elmalarımıza bilhassa 
Almar.ya ve İngiltere'de fazla 
rağbet vardır. Almanya 1934 
yılında yalnız Amerika, Ka
ııada ve Avusturnlya'dan 18 
milyon mark kıymetinde stan
dardize elma idhal etmiştir. 
Son yıllarda Almanya'ya yapı
lan idhalat, kliring esasına gö
re yap ıldığından Türkiye' den 
mühim mikdarda elma idhal 
etmektedir. 

Kuru kaysı, l erdali ve erik
lerimıze de rağbet gösteril
mektcd ir. 

Türkiye'nin normal yıllarda
ki şeftali rekoltesi 15 milyon 
kiloyu bulmaktadır. Şeftali, 
memleketin hemen her yerin
de yetişmekte ise de fazla is
tihsal eden yerlerin başlıcaları, 
Bursa olduğu halde İstanbul, 
civarı, lzmir, Kocaeli, Tekir
dağ, içeli, Seyhan, Erzurum, 
Diyarbekir, Kastamoni, Zon
guldak ve Malatya' da da istih
sal olunmaktadır. Sen yıllarda 
lzmir havalisinde şeftali bah
çeleri fazlalaşmıştır. 

Yaz üzümlerimiz 
Ziraat istatistiklerine göre 

ülkemizde mevcud bağların 
sahası 345, 982 hektardır. 1934 
yılındnki yaş üzüm istihsal&tı 
879 milyon kilodur. 

Memleketimizden ihraca mü
~aid yaş üzüm yetiştiren yerler: 

İzmir, Manisa vilayetleri ile 
Marmara havzasıdır. 

izmir ınıntakasının üzümleri, 
istihsal bakımından üç kısma 
ayrılır: 

A) Birinci turfanda mahsul 

Klark Gable büyük bir dcrd 
·ıe endişe içinde! 

Kadınların çok hoşuna gi· 
den bir artistin derdi, kendi· 
sine sakal ve bıyıklı bir şah
siyetin rolünün verilmiş olma
sıdır. Zavallı -cidden zavall ı· 
adam, hemen d irektöre koş-
muş ve: 

- Bana verilen ı olde sakal 
ve bıyık takmak istem'yon . 
Saka l ve bıyıkla romantık l ır 
hal alacağım ve.. . kadınlar 

belki d ~ beni se\ m y .:c kler 
aıtıkl. 

Demiş . 

Adamcağızın hakkı yok mu? 
Bu yazı lan okuyanlar arasında 
belki M. Baldvin' i bilmiyerı 

çoktur; çünl.ii cihan siyaseti
nin iplerini elinde bulunduran 
bu adam, Sinyor .Mussolini ve 
Her Hitler gihi siyaset alemi· 
nin hele sinema veya sahn 
aktörlerinden değild i r. F'akat 
Klark Gable'yi bilen çoktur. 

Sahne mlidürii M. Stahl: 
- Yanlış düşünüyorsun azi

zim .. Sanson, Don juan, s -
kizinci Hanri, Alfri!d dö Müse 
ve buna benzer meşhu r a ..- k 
erbabı hep sakallı id iler: sa

kal ve bıyık onlarııı büyük 
aşk maceı alarına bir mnni 
teşkil etmemiştir. 

Demiş, amma olmamış v 
nihayet meşhur yıldızları n 

akademik mütalealarını almak 
znrur\. ti hasıl olmuştur. 

Joan Gravford: 
- Klark'ın hakkı v r. Bir 

kadın sakallı bir adamdan ne 
zevk alabilir? 

Mari Karlisl ise: 
- Sakal ve bıyıksız bır 

puse, tuzsuz yemeğe benzet i 
Hükmünü vermişlerdir. 
Ve, mes'ele maalesef henüz 

halledilmiş değildir. Halli için 
acaba hangi makama havalesi 
lazımdır. F.B. 

............... ıma .. u.
olup idrak zamanı, rakip me•n-
leketlere nazaran erken, yani 
Temmuzun ikinci haftasıdır. 
Yetiştiği yerler: Balçovo, Nar
lıdere, Karşıyaka ve Mersin
li'dir. 

B) İkinci el mahsulü ağus
tos iptidalarından itibaren id
rak edilmeğe başlanır. Bu 
üzümler Cumaovası, Seydiköy, 
Buca, Menemen ve Karabu
runda yetişir. 

C) Üçüncü el mahsuldür. 
15 ağustostan sonra kemale 
gelir. Urla, Manisa, Akhisar, 
Karaağaç ve Altınova' da elde 
edilir. 

İzmir mıntakasında sofralık 
olarak istihlak edilen bu üzüm
ler esas itibarile üç nevidir. 
Bunlar da siyah, çekirdeksiz 
ve razakı nevileridir. 

Yaş üzümlerin dahildeki sa
tış vaziyetleri şu suretle hü
lasa olunabilir: 

1 - Mütevassıt veya alıcı 
tüccar müstahsilden itibaren 
pazarlık suretile satın alır ve 
üzümleri iç piyasalaı ın tale
bine göre kestirir ve sevkeder. 

2 - Tüccar yaş üzümleri 
bağlardan seçme suretile ve 
kilo üzerinden pazarlık yapa
rak mübayea eder ve yalnız 
seçecekleri üziimleri muhtelif 
zamanlarda kütüklerden kes· 
tirirler. 

lstanbul, Marmara ve Tıak
ya mm takaları ndaki yaş \jzijm 
istihsalatı da gözü çekecek 
kadar mühimdir. fstanbul ci
- So11u 7 inci salıif edc -
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Uluslar 
Sosyetesinde 
Hükumetimizi 
Necmeddin Sadık 
temıi l edecektir 
-Başı 1 inci sagf ada -

karıı biraz sükun bulmuştur. Fakat 
dün sabah saat 7·dr işlerine gitmek 
flzere yoldan geçen Türk.'lere gene 
Mustafa Kuaeyri'nin evinden ıilahla 
hilcum edildi. Halk silahlı tecavüz 
flzerine Kuseyri'nin evinin önüne 
top1andı. Milis has a zabiti maiye· 
tindeki kuvvetlerle gelerek milis, 
jandarma ,.e piyadelere süngü ile 
halka hılcum etmelerini emretti. 
Silahsız ve mMafaasız halk bu 
baskına karşı nefi ini müdafaa mak· 
udile taş1a mukabele etmiştir. 

ihayet zırhlı otomobiller ge· 
tirilmiı, halka kartı ateş açılmı§tır. 
Halktan iki kifİ ölmüştür. 16 ya· 
rah vardır. 

Saat ll de Antakya'da inzibati 
tedbirler ciheti askeriyeye devredil· 
mittir. . 

Hidise'nin Türk'ler aleyhi
ne tahrikat yapmak için sureti 
mabsusada tertib edilmiş ol· 
duğu anlaşılmıştır. Çünkü Ku· 
seyri ve adamlan evlerini da· 
ha önceden milislerin muha· 
fazaları altına almışlar ve oto
matik tüfeklerin himayesine hı· 
rakmışlardır. 

Ayni zamanda ateş Kuseyri 
Mustafa'nın evinden açılmıştır. 

Kilis 2 (A.A) - Antakya· 
da Türk halkına karşı açılan 
ateşlerin merdut Kuseyri ve 
Adalı Mehmet tarafından su· 
reti mahsusada hazırlandığı 
ve maksad!armm Türk'leri 
müşkül vaziyete sokmak oldu· 
ğu her tarafta kuvvetli bir 
şayia halinde dolaşmaktadır. 

Ankara 3 (A.A) - Harici
ye Vekili doktor Tevfik Rüş
dü Aras, milletler cemiyeti 
konseyinin 10 kanunuevelde 
toplanacak olan içtimaında 
hazır bulunmayacağı ve Tür· 
kiye cumhuriyeti hükumetinin 
daimi murahhas Necmeddin 
Sadık tarafından temsil ~dile· 
ceği haber alınmıştır. 

Köy kal
kınma işleri 

-Baıı 1 inci sahifede· 
hirler üterinde köprüler Vt' yollar 
inta"ı, kaza, nahiye ve köylerin 
hattan haşa ağaçlaodınlması, temiz 
içme SU) una kavuıturulmalan gibi 
ioler vardır. 

Bütün bu dilekl('r vilayet köy 
bürosunda sistemli bir şekilde 
tasnife Laılanmııtır. Yapılacak iı· 
)erden mühimleri, diğerlerine ter
cih edilecek ve bir sıra takib edi· 
)erek bunlann hangi yıllarda yapı· 
lacakları kararlaıunlacaktır. Vila
yetin bq yıllık köy kalkınma pro-
jeai, yakında tamamlanmıı olacak 
\'e tasdik için Nafıa Vekliletine 
gönderilecektir. 

Haber aldı~ımır.a göre vilayette 
yapılacak işlerin haıında ve birinci 
derec~de ehemmiyet verilf'ı•ck me· 
aele turizm i~idir. Bu mühim işde 
ko)lulerimize de mühim vazifeler 
terettüb edecekti r. 

Yunarı 
kabinesini 
devireceklerdi 

-Başı 1 inci sagfatla
ziyaret etmiıler ve Milıalakopuloa 
ve dubei hiUulmflt tetebbüsü ile 
Jıiçbir alakalan olmadığını bildire
rek prote loda bulunmuşlar \"e Me· 
takaaıın siyasetine taraftar bulun· 
daldannı beyan eylemişlerdir. 

Eaki ıiyui ricalden bazı kim-
1eler Atina'da tevkif ve hapis edil
miılerdir. Mihalakopulos henüz 
tevkif edilmemi~Hı de evinde ne· 
zaret altında bulundurulmaktadır. 

Ekseriai millgaJ halk partisine 
mensub olup taklibi hükiimet te
f9bbiiail ile alakadar bulunan rica· 
lio, gayri meakılu Yunan adaların· 
dan birine ıGrülece.kleri aöylen· 
mektcdir. 

Donanmamız 
bugün geliyor ----·-,_,,_-

• Başı 1 inci sahifede 
vuz başta filotilJi dümen su
yunda, prova hattında Averof, 
sancakta dört Yunan muhribi 
olduğu •halde limandan çık
mışlardır. Heriki donanmanın 
küpeştelerinde asker ve muzika 
mevki almıştı. Sahilden beş 

mil mesafede Averof 17 topla 
donanmamızı uğurlarken Yu· 
nan torpidolan da aksi istika· 
mette gemilerimizin pek yakı
mndan geçerek selamlıyorlar
dı. Yavuz da 17 topla veda 
eylemiştir. 

Donanmamız karşılıklı çalı· 
nan istiklal ve Yunan marşları 
ve askerlerin hurra sesleri ara· 
sında dost ve müttefik Yunan 
sularından mükemmel bir in
tiba bırakarak ve gene mü
kemmel bir intibala uzaklaş
mış ve beş deniz tayyaresin· 
den mürekkeb bir hava filosu 
tarafından uzaklara kadar teşyi 
olunmuştur. 

Her iki dost memleket su· 
larında yaptığı ziyaretler esna
sında çok derin bir dostluk, 
samimiyet ve hürmet gören 
donanmamız şanlı bayrağımızı 
şerefle taşımış ve denizcileri· 
miz Cumhuriyet Türkiye'sini 
Atatürk'ün çocukları oldukla· 
rını her an minnet ve şükraPla 
ve gururla kalblerinde taşıya
rak en yüksek bir mertebede 
temsil etmişlerdir. 

Denizcilerimiz başlarında 
Amiral Şükrü Okan olduğu 
halde işte böyle ulvi duygu 
ve böyle bir iftiharla ana va· 
tana dönmektedirler. 

Yunan karasularını terkeder· 
ken AmiraHmizle Yunan Ami
ralı arasında gayet samimi 
telgraflar teati olunmuştur. 

İstanbul, 3 (Hususi muhabi· 
rimizden) - Şanlı donanma· 
mız, Faler limanından hareket 
etmeden evel Yunan · donan
ması amiralı, beyanatta bulu· 
narak Türk donanmasının Yu
nan sularmı ziyaretinden bü· 
tün Yunan ulusunun çok mem· 
nun bulunduğunu söylemiş ve 
demiştir ki : 

- Donanmam, şu limanda 
olduğu gibi herycrde de Türk 
amiralinin emrindedir. 

• • • 
Dünkü sayımızda şanlı do· 

nanmamızm dün sabah lima· 
nımıza geleceğine dair lstan· 

bul muhabirimizin telgrafına 
atfen bir haber vardı. Gelen 
son haberlere göre donanma· 

mız, dün Faler limanından 
hareket etmiştir. Bu sabah li· 
mammızda bulunacaktır. Bü· 
tün lzmir halkı, şanlı ve kah· 

raman donanmamızı bu mü
him seyahatten dönerken gör· 

mek ve selamlamak için bü
yükkbir sabırsızlık içindedir. 

Dün gece Belgrad radyosu, 
donanmamızın Faler limanın· 

dan lstanbul' a hareket ettiğini 
bildirmişse de bu haber doğru 

değildir. lzmir halkı, bugün 
şanlı ve kahraman donanma· 
mızt göreceğinden fevkalade 
sevinç ve fahr içindedir. 

M.Bek 
Romanya' ya gidecek 

Varşova, 3 (A. A) - Bük
reş'ten bildirildiğine göre Po· 
lonya Dış işleri Bakanı M. 
Bek'in yakında burayı ziyareti 
beklenmektedir. 

Kral Karol ancak bu ziya
retten sonra Varşova'ya gide· 
cektir. 

Norveç 
balıkçılarının. Madrid 

••• 
Nuri Conker ---·· .. ···--verdikleri bir haber 22 Bin Ruı'un Ve saylav/arımız 

Metaksas'la görüştü! - Başı 1 inci sahifede_ mu haf azaıı altında. 
Paris, 3 (Radyo) - Figaro 

gazetesine göre Madrid 22,000 
Sovyet tarafından müdafaa ve 
muhafaza edilmektedir. 

Atina, 3 (A.A) - Atina 
Ajansı bildiriyor: 

mışlıır ve müteakiben de, de· 
nizin derinliklerini ölçmeğe 
başlamışlardır. 

Alakadarlar, Rus donanma
sının Norveç sahillerinde yap
mış olduğu bu manevraları 
manidar görmektedirler. 

Rus tahtelbahirlerinin Nor· 
veç sahillerinde yapmış olduk
ları manevra ve sair hareket
leri balıkçılar haber vermiş· 
!erdir. 

Paris, 3 (Radyo) - Rus 
donanmasının, Norveç sahil
lerinde yapmış olduğu manev· 
ralar, bura siyasal mahafilince 
alaka ile karşılanmıştır. 

Rus hükumeti, bu manev· 
ralar hakkında ketumiyeti mu
hafaza etmektedir. 

Romanya'da 
Bayram devam 

ediyor. 
Bükreş, 3 (Radyo) - Bu 

sabah hükumet erkanı ve teş· 
rii meclisler reisleri ve Fransız 
heyeti murahhasası, Çek ve 
Yugoslav meclisleri azaları hu· 
susi trenle Klüz'a varmışlardır. 

Burada üniversite salonla
rında Banat ve Romanya itti· 
hadı merasimi fevkalade şe· 
kilde yapılmışbr. 

Bu merasimden sonra be
lediye tarafından bir ziyafet 
verilmiş ve öğleden sonra da 
şenlikler yapılmıştır. 

Belgrad, 3 (Radyo) - Bük· 
reş'te bulunan Yugoslavya ve 
Çekoslovak Meclis meb'usan 
reis ve azaları bugün Aleka· 
sandr heykeline bir çelenk 
koymuşlar, Aten palasta şeref· 
lerine verilen ziyafette hazır 
bulunmuşlardır. 

Öğleden sonra saat 16,30 da 
Romanya Kralı Karol, Yugos
lav ve Çekoslovak meclisi 
reisi ve azalanndan mürekkep 
heyeti kabul etmiştir. 

Heyetler, Fransız askeri ClU· 

rahhaslart ile birlikte, Roman-
ya ilhakının yıl dönümü kut
lulanacak olan Kuloşlar şeh-
rıne hareket etmişlerdir. 

Fransa 
Yeni gemiler yapıyor 

Paris, 3 (Radyo) - Meclisi 
Meb'usan bahriye encümenin· 
de M. Gazine dö Park bah
riye büdcesini izah ederken 
35 bin tonluk üç, 10 bin ton· 
luk 10 · hattı harb sefinesinin 
inşası lüzumunu bildirmiştir. 

Kralın izdivacı 
Hakkmda Avam kamara
sında izahat verilecektir. 

Londra, 3 ( Radyo ) - Bu 
gün başvekalet dairesinde hiç 
bir içtima yapılmamıştır. Sir 
Sinkler başvekalet dairesine 
gitmiş sadece 15 dakika kal· 
mıştır. 

Bugünlerde Avam kamara
sında kralın izdivacı hakkında 
izahat verileceği söylenmek· 
tedir. 

Almanlar 
Cevab vermiyorlar. 

Berlin, 3 (Radyo) - Fran
sa ve lngiltere'nin nehirler 
hakkındaki protestosuna he
nüz hiçbir cevab verilmemiş· 
tir. Romanya, Çekoslovakya, 
Yugoslavya ve Lehistan'ın da 
notaları cevabsız kalmıştır. 

Alman'lara göre, nehirler 
mes' elesi artık tamamen ka· 
panmıştır. 

Kortez meclisinin Valensiya· 
da toplanması bir siyaset ko· 
medisinden ibarettir. 

Figaro: 
"Bu meclis 20 kadar şahıs

tan ibarettir ve kararlarının 
teşrii hiçbir kıymeti yoktur. 
M. Azanya ve Martinez Baryo 
anarşistlerin ellerinde esir gi· 
bidirler, ilk f ırsalta kaçacaklar· 
dır. Demektedir. 

Berlin - Atina 

Başbakan M. Metaksas ha
len Atina' da bulunmakta olan 
B. M. Meclisi reis vekili Nuri 
Conker'le diğer üç Türk meb· 
usunu kabul etmiştir. 

Nuri Conker ve diğer meb
uslan Elen başbakanına Tür· 
kiye elçisi Ruşen Eşref Ünay· 
dm tarafından takdim edilmiş 
ve hasbihal çok samimi bir 
surette cereyan eylemiştir. 

Türk gazetecileri aynca filo 
kumandam Amiral Sakalariyu 
tarafından da kabul edilmiştir. 

Fırtına 
Tayyare postaları 4 vapur battı 

başladı. Hamburg, 3 (Radyo) 
Belgrad, 3 (Radyo) - Al- Dançiğ'den Şerburg'a gitmek-

manya ile Yunanistan arasın- te olan büyük bir Alman va· 
da imzalanan muahede muci- puru batmıştır. Mürettebatın· 
hince, Atina ile Hamburg ara· dan ancak iki kişi kurtarıla· 
sında üç motörlü tayyare se- bilmiştir. Fırtınadan üç vapu-
ferleri başlamıştır. run daha battıği bildiriliyor. 

İtalya (Bey, efendi) yaıak! 
VekAlet yeni bir 

Konsey toplantısına Tamim gönderdi .. 
iştirak etmiyecek Dahiliye Vekaleti, bütün 

B 1 d 3 (R d ) A Vilayetlere mühim bir tamim e gra , a yo - yın .. . . . 
on d f k !Ad 1 k · t' gondermıştır. Bu tamımde ez-un a ev a a e o ara ıç ı· .. 

1 
d T k' 

ma edecek uluslar sosyetesi cum e enı ıyor ı: 
k · · b t l t Kanunen kullanılması mem· onseyınm u op an ısına 
ltaı k t•· ı k · t' k t nu olan ( bey, efendi, paşa, ya a ı o ara ış ıra e -
ml.Y" kt' ağa, hoca, hafız ) ve sair sı· ... ce ır. ,. 

fatların, bazı yerlerde hala 
Kücük itilaf • 

Bankacıların içtimaı 
1 Bükreş, 3 (Radyo) - Ro· 

manya Milli bankası müdürü 
M. Kostantinosko küçük itilaf 
bank müdiranı içtimaından 
dönmüş ve Hariciye Bakanı 
tarafından kabul edilmiştir. 

Arjantin ·Amerika 
tesanüdü 

Boenos·Ayres, 2 (A.A) -
Arjaniin cumhur reisi; Ruzvelt 
şerefine verdiği bir ziyafette 
söylediği nutukta ezcümle de
miştir ki: 

Amerika devletleri arasında 
hukuk musavatmın hakem usu
lünün muahedelere riayetin 
milletler arasındaki münase
batta hüsnüniyetin ve her türlü 
fütuhat fikrinden feragatın bi· 
rer hakikat olmasını görmek 
arzusundadır. Amerika'nın ar
zusu milletlerin bugün gittikçe 
daha ziyade ayrıldıklan eski 
beynelmilel hukuk prensiple
rini yeniden canlandırmakta· 
dır. Arjantin · Amerika tesa· 
nüdü eserine bütün varlığı ile 
teşrikimesai ctmeğe azmetmiş· 
tir. Tali harb yeni dünyadan 
ebediyen kalkmış olsun. 

M. Ruzvelt cevabında Ar· 
jantin 'de kendisine karşı gös· 
terilen hüsnükabulden dolayı 
teşekkürlerini bildirmiş ve Ar
jantin reisicumhurunu Amerika 
birleşik devletlerine davet ey
lemiştir. 

Afyon ıa. 
tıf ları iyidir .. 

lstanbu1, 3 (Hususi) - Bu 
sene afyon satışlan her sene· 
kinden çok daha iyi olmuştur. 
Dünyanın birçok yerlerine af
yon satılmış ve gönderilmiştir. 
Elde çok az stok vardır. 

Adliye tayin ve terfileri 
lstanbul, 3 (Hususi muha

birimizden) - Yeni Adliye ta
yin ve terfileri hakkındaki lis· 
te, yüksek tasdike iktiran et· 
miştir. 

kullanılmakta olduğu anlaşıl· 
maktadır. Resmi dairelere ve· 
rilecek dilekçelerde bu gibi 
lakaplar bulunursa kabul edil· 
memelidir. Bu tamim köylü, 
şehirli herkes tarafından du· 
yulması için mıntaka·mıntaka 
dolaştmlmalıdır. 

Buldan'da 
Parti ilçe 
kongresi çok 
ıamimi olmuştur .. 

Buldan, (Hususi) - ilçe 
kongresi müşahid ilbay Ekrem 
Engür ve ilçebay Erem Kolu
man hazır olduğu halde ilçe 
yönkurul başkanı Tevfik gür 
tarafından açıldı. 

Yapılan seçimde kongre 
başkanlığa ilbay Ekrem Engür 
ve asbaşkanlığa da Talat Ta
rakçı ve sekreterliklere de Ya
kub Türkmen ve Asım Gürel 
seçilmişlerdir. 

Seçimi müteakip Ekrem En· 
gür yerinde ve faideli söylev· 
de bulunarak çok alkışlanmış
lardır. 

Çalışma raporu okunub ka
bul ve tasvib edildi, hazırla
nan bütçe tatilcn kabul edildi. 
Kongrede ilçemizin ve ilçemize 
bağlı kamunların dilekleri okun
du, ve ilbay tarafından cevab 
verilerek kabul edildi. 

ilçe yönkurulu seçimine ge· 
çilmiş ve bu seçimde, Tevfik 
Gür, Cemal Öncel, Talat Ta· 
rakçı, Feyzi Kuyumcu ve Meh
med Aydın üyeliklere ve il 
delegeliklerine de Tevfik Gür, 
Talat Tarakçı, Cemal Öncel 
ve Feyzi Kuyumcu seçilmiş· 
!erdir. 

ilbay Ekrem Engür ilçe C. 
H. Partisi, uray ve ilçebayın 
el-ele vererek göz kırpmadan 
memleketin iyiliği hakkında 
samimi çalışmalarından, duy· 
duğu memnuniyeti bildir· 
miş ve hararetle alkışlanmış· 

!ardır. 
llbayın bu söylevini urbay 

Talat Tarakçı karşılamış ve 

O i 1ek1 er: 

Gayri mübadiller 
ve hakları .. 

29/11 /936 Tarihli nüshanı .. 
zın Şehir Haberleri sütununda 
(lzmir' deki Gayri mübadiller 
neler düşünüyorlar?) serlevha
sile çok haklı ve yerinde ya
zınızı derin alaka ile okuduk. 

Bir defa da (Gayri müba
dillerin mallarını satın alanlar 
neler düşünüyorlar?) serlev· 
hası ile de bir yazınızı bil· 
hassa sayın gazetenizde oku· 
mak isteriz. 

Senelerce bakımsız bırakı· 
larak çok mamur binalan ha· 
rabeye çevirdikten sonra yüz 
binlerce lira kıymette emlaki 
kısmen aid olduğu makam sa· 
tabildi. Daha satılacak ikiyüz 
bin liralık mal vardır. Fakat 
bu emlaki satabilmek için 
şimdiye kadar satılanların, sa· 
hiplerine maledilmesi lazım
dır. Zavallı bir aile senelerce 
didinerek binbir müşkülat ve 
fedakarlıkla biriktirebildiği pa· 
rast ile bir eve sahip olmak 
istemiş ve güvenerek bu pa
rayı aid olduğu satış komis
yonuna vermiştir. Fakat ay· 
larca, senelerce daire daire 
dolaştığı halde hala evinin ta· 
pusuna kavuşamamıştır. 

Böyle müşkülat karşısında 
geride kalan emlake nasıl iyi 
müşteri bulunabileceğini bil· 
mem kime sormalı? 

Satın almak için komisyona 
paranızı yatırırsınız. Daireler 
dolaşma faslı başlar, İzmir' de
kiler yetişmiyormuş gibi ls
tanbul ve Ankara'ya da so· 
rarlar. işiniz bitmek derecesi· 
ne gelirken tomar halindeki 
evrak hazan bir yerde sapla· 
hır, oraya gide-gele mekik 
dokursunuz. Nihayet bir iyi 
zamanına gelince mübarek 
e-vrakı çıkarabilirsiniz. 

Bunun sonunda da karşını· 
za vergi işi çıkar, uzun sene .. 
lerdenberi vergisini arayıp 

sormayan Maliye memuru bü
tün müterakim vergileri bil· 
mem hangi hak ile size ver· 
dirmek ister. 

işte bu gibi muamelelerle 
karşılaşınca şaşırır kalırsınız 
ve yüzlerce bu gibi vatandaş 
bekleyip dururlar. 

Bakalım daha kaç sene 
bekliyeceğiz. 

Okuyucularınızdan 
G. Rüşdü 

Ahırlar mes'elesi 
27-11-36 Tarihli nüshanızın 

2 nci sahifesindeki ahırlar 
hakkındaki yazıyı okudum. 
Bütün lzmir'liler gibi ben de 
sevindim. Ancak bütün sıhhi 
şartları haiz büyük hanlar var· 
ken sokak aralannın, ev alt· 
tarının, hatta eviçlerinin velev· 
ki bir gün olsun ahır olarak 
kullanılmasına belediyenin ha· 
la müsaadekar davranması ne 
dereceye kadar doğrudur? 
Belediye bu işte evvela hiçbir 
sıhhi şartı olmayan bu gibi 
yerlerden başlarsa hem halk 
arasındaki çirkin dedikodula· 
rm önünü almış, hem de hal
kın sıhhatini güzel ve çabuk 
sıyanet çaresi bulmuş ' olur. 

Akhisar'lı 

- R. Özcan d 

kongreye son verilerek ilba)' 
Ekrem Engür kamun delege'" 
lerile birer birer konuşmadı 
bulunmuş ve köylerinin duruın" 
hakkında izahat almış ve 
kongredeki dileklerinin yerine 
getirmeyi çalışacağını vade
derak bütün delegeleri kıvan~ 
içinde bırakmıştır. 
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- Başı 5 inci sahifede - • • ı • • d • Gediz (Hususi) - C.H.P. 
vannda bilhassa Tavşancıl, marangoz gu umse 1 -Baıı 1 inci sahifede - Cebelüttarık, 3 (Radyo) Gediz ilçe kongresi 29-11-936 
G b · la da ş Te kür etmiştir. Standerin şimalinde milis kuv-e ze cıvar rın çavu ' • ·------- günü akşamı saat yirmide 
k. d v • d k Ça k Bonyes-Ayres, 3 (Radyo) vetler asi kuvvetlere karşı biı 
ır ag m a yapınca • na • Mü J J • " M h d' • Parti salonunda toplandı. 

kale' de razzaki nevileri mak· aaeıumumı, ma~angoz e me ın Nasyon gazetesine göre Ulus- zafer kazanmışlardır. Asiler, Kongreyi ilçe yönkurul bq-
bul nevilerdendir. Trakya'da idama mahkum edilmesini istedi lar sosyetesinin ispanya işleri şiddetli müsademelerden sonra kan vekili Ahmed Tan açtı. 
birkaç yıldanberi teksirine ça- için toplanması doğru değildir. geri dönmüşlerdir. Yapılrn yoklamada 14 dele-
lışılan Hafız Ali, lznik civa- T cpecik'te karısı Hamide yi Bundan evel tayin edilen M. Blum ve M. Eden bu su- Karavansel .• Manzanaresi 

bıçakla sekı'z yerı'ndc 1 hl" k f t fı d cı'na t 1 1 dd l" .Senin hazır bulunduac..· aörül-rında istihsal olunup ikinci n yara ı- e ıvu u ara n an ye retle çok büyük bir hata irti· hattında da mi is er şi et ı 5
u • 

teşrin ve birinci kanun ayla- yarak öldüren Marangoz Meh· yerinde yapılan tetkikata aid kah etmiş olacaklardır. bir mukabil taarruz yapmış- dil. Şaphane nahiyesi kongre-
d . .. k 1 .1 . med'in muhakemesine dün bir rapor hazırlanmış ve mah- Sevili, 3 (Radyo) _ Gene- lardır. Asıler bunun netice· si hakkındaki şikeyetin tetkiki 

~= ~b~:tı~~;a:~:n~Ja n~~~~ şehrimit Ağırceıa mahkeme· kemeye verilmiştir. Bu raporda ral Kiyepo Dölyano Kabale- sinde 3 kilometre ilerledik- için bir komisyon aynldı ve 

görecek üzilmlerdir. Hali ha· sinde devam edilmiştir. !~~:d:~d~nak':ö~~er1~~=ri b~;~~ ro'nun ispanya işleri için Ulus- !erini iddia etmektedirler. neticede komisyon raporu it-
zırda istihsal edilen Üzümlerin Şimdiye kadar ceteyan eden iıan bir adamın tamamen gö- )ar sosyetesine müracaatından Berlin 3 (Radyo) - Niye tifakla kabul edilerek Şaphane 
birçoğu kurutulmakta ve pek· muhakeme esnasında hadisenin re bileceği ve teşhis olunacağı bahsederken: Monşe Nahrih'ten gazetesine kongresi tasdik edildi. 
ınez yapılmakta, mütebakisi şahitleri tamamen dinlenmiş bildirilmekte idi. Dünkü cel• - Bu müracaat manasızdır. göre, yeni ve umumi bir ta- ilçe yönkurulunun iki yıllık 
yaş olarlİi: istihlak edilmekte- olduğundan dünkü celsede id· sede maznunun vekili demiş- Çllnkü lıpanya'nın mes'e1esi arruz için General Franko ha- çalışma raporu beğenilerek 
dir. Yalnız lstanbul şehrinin dia makamını işgal eden Müd- tir ki: dahili bir mes'eledir, hiçbir zırlıklarını bitirmiştir. onaylandı, hesap bakma ve 
senevi istihlak ile diğer yaş deiumumi muavini Şevki Sun· - Müekkilim, boşu boşuna kimse karışamaz, demiştir. Lizbonda münteşir Diyaryo büdçe yapma komisyonlarının 
Gzüm 12 milyon kilo olduğuna er iddiasını serdetmiş ve Meh- töhmet altındadır, cinayetle Madrid, 3 (Radyo) - Hü- gazetesine iÖre, Madrid-Va- raporları onaylandıktan ıonra 
göre memleketin diğer şehirle- med'in işlediği müdhiş, tüyler hiçbir alakası yoktur. iki şa- kUınetin verdiği bir tebliğe lans yolunun açık olduğu in· seçimlere geçildi. 
rindeki yaş üzüm sarfiyatı hak- ürpertici cinayeti bütiin tafsi- hidimiz vardır. Abdurrahman göre asiler bütün bir gece kar edilmemektedir. Yedi kişilik ilçe yönetim 
kında bir fikir edinilmiş olur. litile anlatarak evelden zih- ve Ahmed adında iki kişi, Madrid'i bombalamışlardır. Bu T a:avera·Delarenya, 3 (Rad- kuruluna Süleyman Atay, lh-

lkinci bet )ıllık sanayi prog· ninde tasarladığı cinayeti ay- muhtar lsmail'in nasıl maznun bombardımana 48 tayyare İş- yo ) - Havas ajansının Mad- san Ocakoğlu, Hasan Alan· 
ı. b h l h l nen tatbik eden maznunun mevkiine düşürüldüğünü anla- tı'rak etmı'ştı'r. rid cephesinde bulunan mu- I 
.-amı muci ince isti sa ma a - b d yalı, Azmi Soylu, smail Gül-
1 Türk ceza kanununun 450 nci tacaktır. Bu iki şahid dinlen- Pozvel' de du-nku" müsademe- ha biri il iriyor: 
erinde tesis edilecek olan k A~ ·ı d"' · l · kılık, Ahmed Tan, Alı' Sara maddesine göre ölüm cezıisile miş, ayni zamanda ehlivu uf de asiler muhnik gaz kullan- sı er un şıma ıstasyo· 
soğuk hava depoları, ambalaj cezalandır.ılmasım istemiştir. sıfatile hadise yerinde tetkikler mışlardır. Milislere maske tevzi nunda birkaç hane daha iıgal seçildiler. Yedek üyeler seçi
evleri ve ihraç merkezlerinde Maznun Mehmed, hapishaneye yapan mühendis Hurşid de edilmiştir. etmişlerdir. Bundanbaşka işgal minden sonra il kongresine 
büyük frigorifik depolar, so- girmederi evel zayıf bir adam· gelsin. Kendisine bazı şeylet Asi tayyarelerden atılan edılmiş olan yerlerde bazı te- katılacak olan beı delegenin 
kuk havalı vagon ve vapurlar d h . h d . . k . t. bombalardan bı'rı"ıı' lngı"lı"z se· mizlikler yapılmıştır. Liyaso- seçı'mı'ne a-ilmiı Süleyman 
vasıtasile nefis yaş üzümleri· 1' apıs ane e epı şışman- sorma ıs ıyoruz. f vespera'da milislerin hareket- o-... 

ınizin beynelmilel piyasalarda lamıştır. Mahkeme heyeti, müda aaya farethanesine düşmüştür. leri şiddetlenmiştir. Atay, Hasan Alanyalı, Aziz 
ihracı kabil olabilecektir. Müddeiumuminin, kendisi taalluku olduğu için maznun Paris, 3 (Radyo) - Fransız Asiler Madrid'in bazı ma· Soylu, Kemal Karahan, Ihsan 
MUhim yaş UzUm ahcıları hakkında ölüm cezası istedi- vekilinin dileklerini kabul et- komünistleri ispanya hadise· hallelerini tahribkarane bom- Ocakotlu seçilmişlerdir. 

Ecnebiler arasında en fazla ğini duyunca gayri tabii bir miştir. Muhakeme, başka bir ı~ri dolayısile dahili yeni vazi- bardıman etmişlerdir. Kongrede köylerden nahi-
Yaş üzüm sarfedenler lngiltere şekilde gülmüş ve: güne bırakılmıştır. yetler ihdasına çalışmaktadır. Madrid, 3 (Radyo) - Har- yelere ve nahiyelerden mer-

ile Almanyadır. ln~iltere'ye - Ben evrakı okumak isti- I' . 9' lbiye nezareti tebliğinde, isi keze gelen dilekler üzerinde 

19 yorum. Ondan sonra miidafa- o" ., t ı .. ., • b b l tayyarelerin Madrid'i yeniden - .. ı I bazı 34 senesinde idhal olunan amı hazırlıyacağım. Gün verin gre men er, ogrencı Q Q QTl bombardıman ettiğini fakat goruşme er yapı mış ve 
Yaş üzüm miktarı 53 milyon önemli dilekler kabul edilerek 
kilodur. Bunun 6,5 milyonu hazırlanayım. AHMED ETiMAN Kita E • askeri mevkilere hiçbir bom- kongreye son verilmittir. 

Demi.,.ir. Maznunun müda- P VI banın isabet etmediğini bildi· 
Cenubi Afrika' dan, 34,S mil· "l'" 

Yonu ispanya' dan mütebakisi- faasını yapmaıı için muhake-
de Portekiz, Hollanda, Birleşik me ayın 24 üncü gününe bı-
Am rakılmıştıf. 

erika' dan gelmiştir. 
Almanya'ya 1935 yılında K:ıvakdera köyU 

~ariçten idbal edilen vaı üz&m cin•)'•ti 
-1 · Seferihisar kazuının Ka-

llıiktarı 69,6 milyon kilodur. 
Sunun 25 milyonu Bulgaristan, vakdere köyüyde Ayan oğlu 

Giridli Hassanı öldürmekle 21 milyonu ltalya, lO,S mil- maznun muhtar Jsmail'in mu
Yonu ispanya, 5,5 milyonu 
Macarista.ı, 2,S milyonu Yu- hakemesine dün şehrimizağır-
llan malıdır. ceza mahkemesinde devam 

Yaş üzümlerimiz yukarıda edilmiştir. . ... ............. 
ızab edilen şerait tahtında ve rinde kuracağı •istasyon ve fi. 
muntazam ambalajlar içinde danlıklar, lktısad Vekaletinin 
ıevkolunduğu takdirde, ıerek limonların muhafazası için vü
lngiltere ve gerekse Almanya cuda getireceği depo sayesinde 
Ve Orta Avrupa piyasaların- nerenciye bahçeleri sahasının 
da müsaid fiatlarla sı.tılabile- beş altı sene zarfında bir mis-
cekt ir. line çıkacağı anlaşılmıtktadır. 
Portakal ve llmo"larımız Kavunlarımız 

Cenub sahillerimizde An
Ülkemizin hemen her tara

talya, Dörtyol, Mersin ve Ada
fında istihsal olunan kavunlalla havalisile Ege mıntakası, 

Karadeniz' de Rize havalisi, na- rın cins itibarile en ınakbul-
leri Ege mıntakasındc. Manitenciye agaçlarınm mütekasif 

bir vaziyette bulunduğu yer· sa'dan Selimşahlar, Akhisar, 
lcrdir. Süleymanlı ve Kırkağaç mer-

T utulan istatistiklere göre kezidir. Bu l:avalide yetişen 
memleketimizde 466 bin por· kavun cinsler;nin en makbul
takal ağacı, 69 bin limon ağacı leri Altınbaş, Hasanbey ve 
llıevcuttur. 1935 yılında por· Kırkağaç dilimlidir. Marmara 
takal istih~alatımız ise şu ~ıe· mıntakasmda Bandırma, Gö
ticeyi vermiştir: Dörtyolda 70 nen, Karabiga, Trakya'da 
rnılyon, Anta!ya'da 64 milyon: Uzunköprü ve Tekirdağ kavun· 
Mersinde 10 milyon, Adana' da ları da dahil piyasalarda satı
l milyon, Blanya'da 1,5 mil- lan Altınbaş ve Hasanbey 
Y-'n adettir. cinslerindendir. 

Limonlara gelince; başlıca Kavunlarımızın cüz'i bir mik-
ist hsal merkezleri olan Mer· tarı Mısır piyasalarına ihraç 
sın, A...!ana ve Antalya vilayet- olunmaktadır. Kavunlarımızın 
lerindeki limon rekoltesi sene· Avrupa piyasalarına tamttırıl
aine göre 11·23 milyon adet masını .ve ihracını temin ma.k
atasındadır. sadile yapılan teşebbüsler ve 

Mersin havalisinde Lamas tecrübeler muvaffakıyetli ne· 
köyünde yetişen limonlar sulu ticeler vermektedir. 
Ve ekşidir. Kabukları ince ve Yaş meyva ihracat işlerile 
kalın olmak üzere ikiye ayrı- iştigal etmek üzere kurulması 
lır. Bahçe limonu namile anı· tasavvur edilen büyük milli 
lan neviler ise sulu ekşi, ka· bir şirket faaliyete başladığı 
buğu ince ve s:ırıdır. takdirde kavunlarımızı da bit-

Narenciye mahsulleri istih-' tabi ihmal etmiyecek ve bun
&alatımız, müstahsillerin elde )arı muntazam ambalajlarla 
ettiği kazanç yüzünden sene- ihraç etmek suretile kavuı· c.ı· 
den seneye artmaktadır. Ziraat luğumuza yeni bir veçhe ve 
Yekiletinin cenup viliyetle- inkitaf verecektir. 

Liselerle orta ve ilk ohl .kiı.planmn ubf yeridir. 

Ahmet Etiman kitap evi 
Kıta bir zamanda dürüstlüğü ile uyın müıterilerinin alikalannı 

kazaaarak (İzmir~ yarapr bir tekilde genitletilmiıtir. 
ltaltGr Bak-.nm kitaptan He ~ıkan e&erleri g&ıü gGntlne ta~ ip 

eder ve bütün mil§terilcrine ımnar. Ahmed Etimao Kitap Evi Jz. 
mir'in yegane kitap ve kırtasiye deposudur. Hnri~ten sip:ıri~ler sür' t. 

le gönderilir. 

lzmir Hükumet caddesi No. 58 - 60 Telefon (2535) 

lzmir Lise ve Orta okulları 
sabo alma komisyonundan: 

lzmir Orta okulları adına Kültür direktörlüğü ile Karşıyaka 
Orta okulu ihtiyacı için nümune ve fenni ve hususi şartname· 
lerine göre yaptırılacak 171 adet gürgen talebe sırasının be· 
heri dokuz liradan tutarı 1539 lira ve muvakkat teminatı 
115,5 lira olup 10/12/1936 tarihinde İzmir hükumet konağın· 
da Kültür yardirektörlüğü odasında toplanacak komisyonda 
saat 15 te açık eksiltme ile üsterilecektir. 

Nümune ve fenni, hususi şartnar.ıeler Kültür direktörlüğün-
görülebilir. 25 29 4 9 

Mücellit Ali Rıza 
Yeni Kavaflar çarıııı No. 34 

nyor. 
6 Cumhuriyetçi tayyare mü

dahale için derhal havalan· 
mışsa da asi tayyareler muha
rebe vermeden kaçmışlardır. 
3 Motörlü 3 isi tayyaresi dü
şürülmüştür. 

Madrid, 3 (Radyo) - Bey· 
nelmilel müfreze reisi M. Flar-
ker, 10 kişinin asilerin attığı 
zehirli gazlarla öldüğünü bil
dirmiştir. 

Valans, 3 (Radyo) - Hü
kumet neşrettiği bir karama· 
me ile, asiler tarafından dam
galanan paraların tedavülünü 
meneylemiştir. 

Belgrad 3 (Radyo) - Bu
raya gelen haberlere göre ih
tilal ordusu başkumandanı 
general F ranko, Almanya' dan 
ispanyaya hemen üç fırka 

f asker göndermesini istemiş, 
ve vaziyetin çok nazik oldu· 
ğunu bildirmiştir. 

Fazla asker göndererek Al
manların ispanyaya yerleşme· 
sinden ve bir daha bu top· 
raklardan ayrılmak istememe
leri ihtimalinden endişe edil· 
mektedir. 

Belgrad, 3 (Radyo) - Bü
tün Rus gazeteleri, Burgos 
hükumetinin Almanya ve ltal
ya tarafından tanınmasına mü
saade ettiklerinden dolayı 
Fransa ve İngiltere aleyhine 
neşriyat yapmaktadırlar. 

Madrid, 30 (Radyo) - ih
tilal başladığı gündenberi mi· 
lislerin yanı başında mevki 
almış olan İspanyol münev· 
verlerinin ateş hattında hizmet 
etmemeleri bildirilmiştir. Lar
go Kaballero, kendilerine te
şekkür ettikten sonra, ispan
ya' nın münevverlere fazla ih
tiyacı bulunduğunu söylemiş 
ve bunlardan mühim bir kıs
mını Valano3'a yollamıştır. 

Maamafih cephede çarpışan 
münevverler pek çoktur. Me
sela Madrid üniversitesi fel
sefe profesörü, elinde silah 
olduğu halde ateş hatbnda 
payitahtın müdafaası için ça
bımaktadar. 

ilin 
Alsancak Mes'udiye cadde· 

sinde 115 numaralı dükkinda 
tuhafiyecilik eden Papadona
nın istidası üzerine merciince 
kongordato ikit etmek üzere 

iki ay mehil [almıştı. Birinci 
ilanla verilen 20 gün mühlet 
geçmiş olduğundan alacaklı· 
ların kongordato teklifini mü
zakere etmek üzere 12/12/936 
tarihinde Güzel lzmir hanında 
9 numarada komiserin yazı-

hanesinde saat 10 da toplan
malan ve bu tarihe tekaddüm 
eden 10 gün içinde vcsikalan 
tetkik edebilecekleri ilin olu
nur. 

Komiser avukat 
Ahmet Tevfik llginer 

lzmir belediyeainden 
61 adanın 4 sayılı arsası· 

nın beher metre murabbaı 
225 kuruştan, 7 sayılı arsası
nın beher metre murabbaı 250 
kuruştan, 62 adanın 9 sayılı 
arsasının beher metre murab· 
baı 225 kuruştan, 17, 27, 28 
sayılı arsalarının beher metre 
murabbaı 250 kuruştan ve 63 
sayılı adanın 2 say~lı anası
nın beher metre murabbaı 
175 ve 61 sayıla arsasının be
her metre murabbaı 22S ku
ruştan s~lcizbin üçyüz otuzyedi 
lira seksen dokuz kuruş be
deli muhammenle bqkitip· 
likteki şartname veçhile 22112 
936 salı günü saat 16 da b
palı zarfla arttırma ile ihale 
edilecektir. Teldifler meıkOr 
arsaların beher metre murab
ına konulmuş olan muhammen 
bedelleri ayrı ayn arbrmak 
suretile yapılacaktır. iştirak 
için altıyüz yirmi alb liralak 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile 2490 salılı kanununun ta· 
rifi dairesinde bazırlanmıı 
teklifler ihale günü saat on 
beşe kadar encümen reisli· 
ğine verilir. 4-8·11·18 1427 



Pürjen 

İdaresini bilenler 
-·~---~,·-

METALLUM 
Lambalarını daima tercih ederler ve satıcı

lardan bu markayı ararlar. Emsaline nis
beten % 40 daha az cereyan sarfeder. 

M. Tevfik Baykent 
Elektrik - Radyo- T elefon Evi 

Siemens Fabrika ları mümessil i 
Peştemalcılar 77 / 79 j 
Telefon~: 3332: 

Noneua Lahkyağlarımn en hnlisi<lir. Şerbet gibi içilir, 2 defa eüriilınü~tih 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Oa~durak Büyük Salepçioğlu hanı karşrnnda 

Hellic en Lines Sıhhat memu
Limited ru aranıyor. 

1 - Bir şirket için diplo
mah bir Sıhhat memuru alı
nacaktır. 

2 - Sıhhat memuru amele 
ile beraber sabah işe başlı· 
vacak ve akşam amele ile iş
t en çıkacaktır. 

3 - Amelenin gece ser
visi halinde servisin devamı 
müddetince fabrikada kalacak 
ve İcab ederse yatacaktır. 

4 - Sıhhat me.nurunun 
hastanelerde çalışmış, asker· 
liğini yapmış ve evli bulun· 
mast hakkı rüçhan verdirir. 

isteklilerin açık adreslerile 
(106) posta kutusuna ya:zı ile 
müracaatleri. 7 D. 

& ...................... ~ 
Birinci Sınıf Mutahassıs 

Sayfa 8 . 
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= A. Kemal Tonay 1 
=Bakteriyolog t1e bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı~ = Bnsmahnne istasyonu karşısındaki dibek sokak ha~ında 30 sayı- ::::; = Jı ev ve m ua)cnehane.-inde sabah saat 8 den ak~aııı saat 6 a kadar ~ = hastalarım knhııl edn. :::; - ~ = Müracaat eden lıaııtalara yapılması lüzınıgı::lcn ııair tahlilat n~ ~ - -'-= mikroskopik muayeneleri ile \'cremli hastnlarıı } apılmasın,ı cevr.a ~ 
_ görülen Pnoınotoraks muayenehanesinde muutazaoıan }apılır. ~ 
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T.M. K 
BÜYÜK 

, 
TA#Aı ; 
~ t,/,ys"AI 

L:7 , , 'Al'f""' 

ahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


