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Şark 
Demiryolları murahhasları 

dün lstanbul'algeldi 

Talii harp milislere gülmeğe baıladı Fransa Mülkiye mektebinin• 60 ın
cı yıldönümü merasiminde 

Milisler Burgos'a 45 kilo
metre yaklaşmışlardır 

Nezdinde pro
testoda bulunduk .. 

lstanbul, 5 (Hususi) - Pa
ris sefirimiz Suad; Sancak'da 
yapılan tedhiş ve mezalimden 
dolayı bugün Fransız hariciye 
nazırı Müsyü (lvon Delbos) u 
görerek, hükumetimiz namına 

Başbakanımız, genç 
mülkiyelilere hitab etti. 

Aokar:ı, 4 (A. A) - Ba,bakan 
İtıınet İnönü Mülkiye mektcbiııin ~ 
kuruhı~unon 60°ıncı yıldonünıü mü
na .. ebetile Mülkiye mektebinde ya
pılııu ıuerasimJt! ıu nutku ı:öyle-

11ıi~tir: 

Sevil şehri, milisler tarafından bombardıman edil
di. Madrid, mü:stahkem biıt şehir llaline:getirildi pre!estoda bulunmuştur. 

--------------------------Sancak davası 
Frant1a hariciye nazırı ruccli.ıi 

meb'usand:ı hiikumetin harici ı-ip

&eti hakkında müzakereler cereyan 
~derken clırııııniyetle telıikkiye 15.
yık güzel Lir nutuk irad etmi~tir. 
Birı:ok <levlet adamlarının kırıp 

geçirmek.ten, yak.ıh yıkmaktan baş· 
ka dil kuUanmadıklRrı bu karanlık 
ve endişeli günlerde bir Fransız 

hariciye nazırının ağzından bu söz
lrr, kalbleri sulh emelile çarpan 
l>irçok insanlar için hakiki bir te-
1elli yPrini tutabilir. 

Bu güzel sözler arasında bu
gün için bizi en çok alakadar 
eden kısım M. Delbos"un:bilha!188 
1'iirkiye'ye taalltlk eden sözleri 
oldu. Bunları bir d~fa daha cıku· 
yalım: M. Delbee diyor ki: 

.. Her halde kıymetini mubafa· 
za eden milletler cemiyeti prcnei.11-
leri mucibince bir anlatma imki· 
nını daima görüyoruz. Bu prenııi· 
bin müestir olduğuna en güael de· 
lil Türkiye bakilmetinin, abi yol
da giden diğer birçok milletlere 
örnek olarak boğadar mee'elesini 
milletler ~emiyeti içind. ortaya 
kvym.. Ye halli imkıiosız farzedi. 
len bir mee'eleyi (Montrö) de halle 
munf fak olmamdır.,. 

Aleyhine netice YerebiJeeeli 
hir zamanda bile bir balabti ifa
de etmekten çekinmemi~ olmaeın· 
dan dolayı Franea hariciye nazmna 
tqekktlr edelim. Ve hemen ilave 
edelim ki biz Fransa'yı boğazlar 
mee'eleai gibi ltcndieini üçüncü, 
dördfinci derecelerde alikadar eden 
bir mee'clenin telikkiainde pe
rileo haktimelJk derecesinde diğer 
itlerde de " bilhaNa kendiıiai 
daha yH.uadua alü:adar eden baza 
ıneeelelerde de bakıinaı •• haki· 
kikalfinaı görmek ieteria. 

Filhakika boğ•lu mea'eleei 
tioanıt "'8 milletler araa münaae· 
bet noktai nasanndan ne kadar 
mühim oluru olauıı. Franea için 
nihayet tili bir ehemmiyeti haiz. 
dir. Türkiye cumhuriyeti kendisi 
için hayati bir kıymete malik olan 
boğazlar meı'eleeini diğer millette. 
re imtiulen bir emrivaki ile hal
letmek imkanı me.Tcod iken Moat· 
l'öye götürmekle aırf milletler arnı 
sulh davaıına bağlılığını gösteren 
hir jeet yapmak istemio ve bu 
uğurda çetin bir mücadele safhaaı 
geçirmiotir. Montrö müzakerelerini 
çok yakından takib etmio bir aılam 
sıfatile temin edebilirim ki biz 
Montrö'de Frauııa 'yı daima yanı· 
mızda değilse bile her zaman uz· 
l:ıoıırıcı ve uzlaotırmıya meyyal bir 
vaziyette giir•lük. Maamafilı lıı-rkes 

\'e herkesle birlikte Fransa harici
ye nazın da teılim eder ki, Mont
rö müzıtkereleri mil'!ıbet bir Dt'tice 
'ermişse ve Türkiye Monıro •tten 
tıulh davatıoa olan imanım kaybe
derek ı;ıkmam~ bunu milletler 
arası adalet hiuindeo ziyada o za
manki fl'YHi vaziyette ve bilhaımı 
1talya'DHI aldığı menH t·ebhe ile 
A rnsturya ve Almanya itilafoame
tıioin imzalanmasında aramak la
zımdır.. Siyasi vaziyetler her zaman 
miiJJeid olmıyabiiir, her meı'elenio 
ınüaakeresinde ATilllHya ile Al· 
manya bir. itilaf name imza edecek 
'Ye bunu ifşada bir beis görmiye
cek kadar dünyadan gafil hareket 
etmiyebilirler. Onun için herşey· 

den evel milletler ara81 adalet hie
sioi kunetlendirmek ve bu adalet 
hillİllİD me'fcudiyetini iabat edea 
fili deliller nrmek lizımdır. Bun~ 

_ __ -_ Sa_n_,, 3 üncü sa rf_atla-

Müfettişler 
Pazartesi günü 
Toplanacaklar .. 

Arkaıla.lar, 

Madrid cfoarında ıörülenler 

.Mülki)eyi 60 ıncı eenesinıfo 

cuın huri yet merkezinde selamlı) o·J 
ruz. l\lülki}cnin cumlıuri}el mt"r· 
kezine geloıeı;iııi hararetle bekli · 
yorduk. Bunu )alnız i tikbalimizi 
idare edecek olan arkadaşları mızın 
iyi ~:ırtlarJa rahat ve bol maheme 
ile <;alı,malarını temin için dt•ğil 

ayni zamanda cuıuhnriyct mcrkrzi
niıı zılırıi) elini anlay ı~ını onların 

gı•ııç 'c ) eti.ıııe hayatlarında zİ· 

lıiıılniuc yerlı.:.şıiıilmcleri iı;inıle i~

lİ) orıluk. Bii) iik llillet lleelisi, 
cuıııhuri)et hükumeti Mülkiye mek
tı bine ilk güodenheri sevgi İlft 

ehı·ıuıniyet ve kıymet ve~n hususi 
Lir nazarla bakmıştır. Eğer bu 
sene -izi rahat çalıotıracak bir bi· 
nıı~ a malik edebildiysek emin olun 
k.i yllkın bir zamanda gene sizin 
şahsınızda olmak üzere bunun 
gihi hirkaç bina daha vücuda getİ· 
reı·e~iz. Mülkiyelileri idare, maliye 
ve iyaset &abaeuıda memleketi 
idare edecek olanlbaolıca bir uneur 

Baş6aluınııruz ismet lnönii 
olarak sayıyorus. Bunun içindir ki 
arzumuz yann memleketi idare. 
maliye ve siyaael sahalannda idere 
edecek olanları bir zahit gibi ea 
küçük ıe'fiyesinden mülkiye meau· 
nu olarak baolatıp en yükeek de
recesiııe kadar yetittirmektir. 

Annecy, 5 (A.A) - Bildi- düşmüştür. lspanyolca bazı 
rildiğine göre büyük bir Al- beyannameler bulunmuştur. 
man tayyaresi Annecy şehrine Sanıldığına göre bu tayyare 
yakın dağlarda sarp bir yere - Sonu 3 üncü salıi/ede-

Şükrü Kaya 
- Sona S i1tci s1111/till•~ 

Amiralımız Şükür Okan 
şerefine verilen ziyafet Piyasa'da kağıt Filistin Arapları Ankara, 5 ( Ilusuıi ) - Toroı 

ekspresi; Bahçe ile 1\lahmuri isıas· 
yonLın arae1Dda yağmurlardan bf>o 
zulan yoldan Ankua'ya altı eıaat 

geç geldi. Bu sebeplen doğu vilıi· 

yeller umumi müfettişi Abidin Öv•n 

• 
lhtihan var 
Hükumet 
Tedliir almıştır .. 

Ankara, 4 (A..A) - ~ fU. 
rikuınm memleket klgıt ihtiyacım 
temin edecek bir YUiyettc olma· 
maeı yüzünden piyaaada kağıt ihti· 
kin yapılmakta oldap aolaplmlf" 
br. İbtiklnn önüne geçmek için 
piyasanın ihtiyacı olan kağıdı ha· 
riçten idhal ederek acus (iade pi· 
yasaya arzetmesi ioi Süınerbank'a 

verilmiıtir. 

Öğrendiğimize göre kağıt f ab
rikası seneden itibaren memleketin 
kiğıt ihtiyacını temin edebilecek 
bir hale gelecektir. 

İıwıbul, 5 (Husuıt) - Sü· 
merbank, Uğıd buhranını önlemek 
için kiğıd getirecektir. İzmit Uğıd 
fabrikasının süt'atle geniıletilmeııi 
kararlaobnlDP~r. 

iki gün aiiren mü. 
naltaıalardansonra 

Son tekliflerini 
bildirdiler. 

Kudüs, 5 (Radyo) - Arap· 
·-~ ..... lııeyetinıe .,. teklif
lerini yapmışlardır. Arap'lar 
ıunlan istemektedirler : 

- Yahudi muhaceretinin 
kat'i surette önüne geçilmesi. 

2 - Toprak altın satımı 
meselesinin halli ve yahudilere 
toprak satılmasına mani olun· 
ması. 

3-Meşruti hükumetin ihdası. 
İngiliz komisyonu, Araplann 

noktai nazarını reddetmiştir. 
Şerif Abdullah, Arap noktai 
nazarını komisyonda izah et
miı, kabul edilmediği taktirde 
mühim vakalar beklenmesi 
liztmgel~iğini söylemiştir. 

Donanmamız sah günü 
::ı~~~:~:d::d:1!::m~·k~:~.~.~;::; lstanbula hareket ediyor 
top1aahn Pa .. rteei1e k•lmıfbr. 

Alman tayyaresı Ziya( ette belediy.e reisi ve amiı;a.. 
lımız taraflarından samimi ve Ve dört 

cesed bulundu. 
Paris, 5 ( Radyo ) - Alp 

dağlannda dü~n Alman tay
yaresının parçaları ve dört 
şahsın cesedleri bulundu. 

mühim nutuklar söylendi 
Malta'da lngiltere'nin Ak

deniz filo;unu ve Faler lima-

nında Yunan donanmasını zi
- Sona 7 inci sahi/etle 

Uzak Şarkta vaziyet karıııyor 

Japon ordusu J ''Hazırol,, 
emrini almıştır 

Leon Blum kabinesine 
Çin askerleri, bazı noktal<ırda 

MongollarıJw püskürttüler 

itimad reyi verildi 
------~ 

Kornaniıtlerin ele iştirakile 171 muhalife 
karıı 360 reyle itimad edilmiştir 

Hariciye Nazırının sözlerini 
büyük bir memnuniy~tie kar
şılıyorlar. 

M. İvon Dclbos'un nutku, 
Viyana, Brüksel ve diğer Av
rupa payitahtlannda da mem-
nuniyet uyandırmışhr. 1-lelsing/ors,5 (Radyo) -

Paris, 5 (Radyo) - Fran- Sovget donanmasının Bal-
sız parlamentosu, bugün iki tılc. denizindeki Jaaligeti, 
defa toplanmıştır. Öğleden Finlandiya arazisinden Sov· 
sonraki toplantıda, birçok ha- Japon askerleri getlere karşı hücrım ebnelc 
tipler söz alarak hariciye na- Nankin, 5 (Radyo) - Si- Nankin, 5 (Radyo) - Son istigecek bazı lıülcli.metle,.in 
zm M. lvon Delbos'un rnutku yasal mahafil, Çin-Japon siya- haberler, Kuvan Tong'taki Ja- hareketlerine karşı lcogma/c 
Ctr-I d so"z so" 1 · ler ve sal müzakerelerinin had bir pon askerlerinin, 5 geniş mik· içindir. 

aıın a Y emış Paris, 5 ( Ratlgo) - Ald-
hariciye nazırının sözlerini tas· devreye gelerek büyük bir ih· yasta harekata hazır olmak katlar maha/iltlen ç,kan 

M. Leon Blum vib ettiklerini söylemişlerdir. tilafla inkıtaa 'Uğramasından emrini aldıklarını hildirmek- haberlere gö,.e, F,.ansa ile 
Londra, 5 (Radyo)-lngiliz Saylavlardan M. Sapedolen, endişe ediyorlar. tedir. Polongo. arasındaki sigasal 

F ' Al ·ı b' S 1 h b 1 ·· P · 5 (R d ) M 1 münasebat, çok lcaflflfllli gazeteleri, f ransız Hariciye ransa nın manya ı e ıran on ge en a er ere gore aras, a yo - ongo 
l l 1 b k J 'I h k k k l esaslara istinatl etmektedir. Nazırı M. lvon Delboc;'te, par- eve uz aşması azımgeldiğini u in ıta, apon arın u u u as er eri ile Çin askerleri ara- Fransa, Polonga'ga ilci mil· 

lamentonun dünkü toplantı- söylemiş ve hiçbir devletle düvel kavaidine mugayir is- smda müsademeler başlamıştır. gar frank iJcraz edecektir. 
sında verdiği siyasal söylev- ihtilaf halinde bulunmamasını teklerinden doğmuştur. Japon- Çin askerlerinin, bazı nokta- /Ik parti olmak üzere tliin 
den uzun makaleler yazmakta- istemiştir. lar'ın şiddetli bir hareketine larda Mongol'lara püskürttük- Polonga'ga tlörtgüz elli 
dırlar bu azeteler, Franıız • Sonu 6 ıncı salaif•tle • intizar edilmektedir. leri bildiriliyor. milgon frank oerilmiftir. 
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Biraz da sevda 

~Kt-Q 
Radyo ve Donanma 

Atalar sözüdür: 
"Sabırla koruk, helva olur . ., 

• • • 

E 
Köylünün 
tohumtuk~~ih-::---

RLERI 
Buseneki tütün mahsulü 

tamamen - satııam:-
Dün (5 birinci kiinuo) qaat tam 14 . .Makine baıında Ankara radyo-

ıunu dinliyordum. Şöyle bir haber verdi: 
"- Donanmamız, bugı1n Yunan sulanndan Tilrkiye'ye müteveccihen 

hareket etmiştir. Bu münasebetle Yunan matbuatı ... İlh,. 

tiyacı mes'elesi A t .. -. b. •1 k. 
----~· •.• vus urya reJısı ır mı yon ı-

Şaşırdım; etrafıma baktım. Ônümdf}k.i gazetey.i gözden geçirdim. Seylaba uğr~yan köy lo daha tütün alacak. 
ler halkına zıraat ban Dinlediklerim mi, giirdüklerim mi rilya idi? 

Gazeteler, donanmamızın 4 birinci kilnun sııat 12,5 eulannitıı İzmir 
limanına muvaMlftt ettiğini yazıyordu. Pencereden de şanlı Yavuzun du· 
manlannı ve yüzer metre fasıla ile yan ynna duran torpido ve muh· 
riblerimiz.i görüyorum. 

• •• 
E\·et, radyomuzun biçare ve hazin halini biliyoruz. İkide hir çatlak 

bir düdük sesi ile, hazan devamlı bir parazitle, hazan da fısıltı ve ho· 
murtularla radyodan lıaşka herşeye benzer amma, kf'mliwizc, donanma· 
mıza aid haberlerde bile gösterilen bu gülünçlüğe ne demeli?. · 

Dün radyoda.ki spikerin vereC'eği haber ancak ve an<'ak şu olabilirdi: 
"Donanmamız, dünkü 4 kiinun evel günü İzmire muva~alat etmiştir.,, 
Halbuki, radyo, donımmayı bu tarihten bir gün sonra, Yunan su· 

Janndan hareket ettirdiğine göre, yarınki radyoyu dinleyiniz. Şüphe ve 
tereddüt etmeden söyliyebilirim ki, fU haberleri duyacaksınız: 

"Donanmamız İzmir'e \'armıştır.,. 
S.iz hu hale güleceksiniz amma, onun kula~ı sizin yanınızda olmadı· 

~ için aldın' etmiyecek. Yoksa her radyo istasyonu, bir radyo makine· 
ainin başında bulunanlann neler söylediklerini duyabilseydi; bi,im radyo 
müessesesi de çoktan kendini toplar hiç olmaz a susardı. 

• •• 
Bakalım bu koruk ne vakit helva olacak? 

iyi aşçı arıyormuş! 
Bir havana ~igaraları fabri

kası sahibi bulunan çok zen
gin ve çok şımarık bir adam 
boğazma çok düşkün imiş, o 
kadar ki şimdiye kadar şe
kimperverliğini tatmin edecek 
derecede mükemmel bir aş
çıya henüz malik olmadığını 

iddia eder dururmuş! 
Zenginlik bu ya .. Neye muk· 

tedir olmaz? Hele şekim
perverlik dedik mi?.. Bunun 
hududu yoktur. Herif bir asap 
ve dimağ mütehassısına kafa 
teşekkülatı en ziyade aşçılığa 
müsaid bir adam bulmasını 
ısmarlamış! 

Anlaşılan bu obur sigara 
fabrikatoru ile bulduğu doktor 
kafi derecede coğrafya bilmi
yorlar; yoksa bizim Bolu'yu 
bilirler ve en mükemmel aş· 
çıyı bulurlardı. 

En bUyUk ce
saret madalyası .. 

En büyük cesaret altın ma· 
dalyası lngiltere'de busene bir 
kadına; Mis Evetin Graham'a 
verilmiştir. 

Bu cesur kadın, bir nehirde 
boğulmak üzere bulunan diğer 
bir kadını pek çok kimselerin 
cesaret edemiyerek çekildikleri 
en tehlikeli bir sırada kurtar
mıştır. 

Saime Sadi 

. . .· 

~· ' . .. . 

Kulüb, gene doktor Ernes
tin başkanlığı altında bir eser 
neşredecek, doktor veya eks
pre hacet kalmadan her ferdin 
bir asır yaşıyabileceğini isbat 
edecektir. 
Kibritin yUzUncU senesi 

Ne olursa olsun, yüzüncü 
sene demek birşey demektir. 
Bunun için fosforlu kibritin 
yüzüncü senesini idrak ettiği
mizi kibrit kullananlara müj
delemekle şeref buluruz. 

Fosforlu kibrit Macar işi
dir. 1836 da Yuhan Truigi 
isminde bir kimya 'talebesi 
tarafından Viyana' da keşfe-
dilmiştir. Vakıa bu" tarihten 
30 sene kadar evel kibrit keşf 
edilmişti. Fakat çok ibtidai 
ve çok tehlikeli idi. O kadar 
ki, durduğu yerde ve en kü· 
çük bir sademe ile ateş alı
yor, bu sebeble gayri kabili 
istimal birşey addediliyordu. 

( ' Bugün doğan 
çocuklar .. 
- Bugün -

Bu ııabah zuhal ilı• werih 
arasında husule gelecek tesir hü· 
tiln günün naho~ geçmesine sebeh 
olacaktır. Çalışmak hevesi büyük 
olacak fakat aile sızıluları lıu 

hevesi kıracaktır. Ncptunun te· 
sirleri bizi bu sıkıntıdan uzaklaş· 
tıracak \'e hayalata sevkedecektir. 

kası yardım ediyor .• 
Ziraat idaresi tarafından 

Vilayetimize getirilmiş olan 
tohum temizleme makinesile 
Bergama müstahsillerinin ge· 
tirdikleri altmış bin kilo to
humluk Buğday temizlenmiş 
ve tarlalara ekilmiştir. 

Diğer kazalarda da tohum
luk ihtiyacı, iyi buğdaylar ay
rılmak suretile temin edilmiştir. 
Gelecek sene müstahsillerin 
tohum ihtiyaçlarının başka su· 
retle temini düşünülmektedir. 
Ziraat müdürlüğü, gelecek yıl 
üç tane tohum temizleme ma
kinesi getirtecek ve bu maki· 
neler, mıntakanın her-tarafına 
gönderilerek müstahsillerin el· 
lerindeki tohumlar temizlene
cek ve sonra ekilec~ktir. To· 
hum temizleme makinelerini 
mıntakada dolaştırmak ıçın 

hususi arabalar yaptırılacaktır. 
·söylece, köylü~ün kai'.iş'"ikto~ · 
hum ·kulianması-nın önüne ge··· 
çilecPktir. 

Kredi kooperatifi teşkilatı 
bulunan yerlerdeki çiftçilere 
bu kooperatifler vasıtası ile 
para ve tohumluk buğday da· 
ğıtılmaktadır. Yalnız kredi 
kooperatiflerine olan borçla
rını ödememiş olan müstahsil
leı e yardım edilmemektedir. 
Fakat geçen sene Seylaba ma
ruz kalan ve buğday ile pa-
muk tarlalarından hiç mahsul 
alamamış olan Tire'nin Subaşı 
köyü ile civarı köyler .. halkına 
istinaden yardım edilmesi mu
vafık görülmüş ve Ziraat ban
kası tarafından yardıma baş

lanmıştır. 

Bir ihracat evi 
Taahhütlerini 
Yerine getirmemiş. 
Şehrimizde tanınmış bir ih

racat evinin giriştiği taahhüt
leri ye!"İne getirmemesi yüzün· 
den dış piyasalardan birçok 
şikayetler gelmekte idi. Son 
zamanda bu şikayetler, son 
haddini bulmuştur. Haber al
dığımıza göre bu firma hak
kında yakında ciddi kararlar 
alınacaktır. 

Kanunen bu gibi ticareta
neler hakkında ihracat ruhsat· 
namesi verilmediği gibi ayrıca 
müddeiumumilikçe de takibat 
yapılmak Iazımgelmektedir. 

"Krali insaniyetperverler ce
miyeti" dük Dö York'un riya
setindedir ve altın madalyasını 
ilk defa olarak bu kadına ver
miştir. 

Bugün doğacak çocuklar çok T 1.. f. d 
zeki fakat kurnaz ve hatta hile· • ÜrRO lS mÜ ÜrÜ 

Asırdideler kulUbU 
Londra' da bir "Asırdideler 

kulübü,. vardır; fakat bu ku
lübe aza olmak için mutlaka 
bir asır yaşamış olmak lazım 
değildir; yalnız çok yaşamak 
işleri ile esaslı surette alaka· 
dar olmak bu kulüb azalığı 
için kafidir. 

Kulüb bundan sekiz sene 
evel doktor Ernest tarafından 
tesis edilmiştir. Kulübün Aris
to' dan bugüne kadar insan 
hayatı hakkında neşredilmiş 
bütün kitaplardan mürekkep 
mükemmel bir kütüphanesi 
vardır. 

kar olacaklardır. Eğer ihtirasları· Cemal Ziya bir 
na hlikinı olabilirlerse, çok zeki kaç güne kadar geliyor. 
ve işgüzar oldukları i~in hayatta İzmir Türkofis müdürlüğüne 
muvaffak olacaklardır. 

\.. _) tayin edilen Prağ ateşemiz 
_::..-:.-:.-:.::.-:.-:.-:.-:..-_--_-:..-:..-:..-_-_-_-_-_-__ Cemal Ziya; birkaç güne ka-

Mahmud 
Merasimle gömüldü. 

İstanbul 5 {Hususi) - Siird 
Saylavı Mahmud, bugün me
rasimle defnedilmiştir. İktısad 
Vekili Celal Bayar, cenazede 
bulunmak üzere dün Ankara
dan gelmiş ve merasimde ha
zır bulunmuştur. 

Tijo'yu işgal etmişler 
Adis·Ababa, 5 (Radyo) -

General Maryoti bugün Daros 
eyaletinin merkezi olan Tijo
yu işgal etmiştir. 

dar şehrimize gelecektir. Yeni 
müdürün Ankara'ya geçtiği ve 
Vekaletten talimat alacağı, 

oradan İzmir' e geleceği haber 
alınmıştır. 

Samsun ofis şubesi müdür
lüğüne tayin edilen mitat, ya
rın Is tan bul yolile Samsun' a 
gidecektir. 

Dikili mezbahasmda 
Dikili mezbahasında ikinci 

teşrin ayında 59 koyun, 132 
keçi, 15 öküz, 10 inek, 15 
dana olmak üzere 131 baş 
hayvan kesilmiştir. 

Bu seneki tütün rekoltesinin 
28 - 29 milyon kilo arasında 
olduğu tahmin edilmekte idi. 
Son gelen haberlerde, rekol· 
tenin iyi tesbit edilmiş olduğu 
anlaşılmıştır. Ege bölgesinde, 
rekoltenin mühim bir kısmı 
satılmış ve müstahsilin elinde, 
üçüncü ve dördüncü nevi ol
mak üzere bir milyon kilo 
tütün kalmıştır ki, bu da 20 • 
40 kuruştan satılmaktadır. 

Bu sene, Amerikan kum· 
panyaları Bulgaristan' dan hiç 
tütün almamışlar ve Yunanis· 
tan'dan da gayet az mübayea 
etmişlerdir. Bunun sebebi, her 
iki memleket tütünlerinin bo· 
zuk olmasıdır. 

Tütün rekoltesi geçen sene 
15,5 milyon kilo idi ve kami
len satılmıştı. Bu seneki re· 
kolte hemen hemen iki misli 
olduğu halde alıcı bulunmuş 
ve mahsul iyi fiatlerle satıl
mıştır. Bu vaziyet tütün müs· 
tahsilinin yüzünü güldürmüştür. 

Daha şimdiden birçok yer· 
lerde yeni sene için tütün dik
me hazırlıkları başlamıştır. 

Rençber tarlasını nadas etmek
tedir. 

• • * 
Birkaç gün evel şehrimize 

gelmiş olan Romanya reıısı 
mümessilleri, tütün tacirlerile 
temaslarına başlamışlardır. Ro
manya rejisi, bundan evel bir 

miktar tütün almış ıken, bu 
defa Yunanistan ve Bulgaristan 
tütünleri fena olduğundan ye
niden bir milyon kilo tütün 
mübayea edecektir. 

Davas'ta 
200 ,ooo,:kilo tütün 

.bekliyor 
Davas, {Hususi) - İlçemi

zin çalışkan çiftçileri, bu yıl 

geceyi gündüz yaparak .çok 
nefis tütün yetiştirdiler. Fakat 
ne çare ki kazanın lzmir' e 
uzak bulunması bu zavallıları 
yalnız bir iki kumpanyanın 
elinde bırakmıştır. 

Diğer birçok yerlerde bo
zuk tütünleri bile mübayea 
ettikleri halde burada bugün 
tam ikiyüz yetmiş bin kilo tü
tün vardır. Bazı kumpanyala
rın memurları ucuza kapmak 
için ara • sıra birkaç parti al
maktadırlar. Fakat böyle ted
rici bir surette mübayea çift
çiyi sukutu hayale düşürmek· 
tedir. 

Maamafih çiftçilerimiz vazi
yeti kavramışlardır ... . ve tütün
lerini kolay kolay satmamak·] 
tadırlar. 

İnhisar idaresinin muhakkak 
surette müdahale ederek na
zım rolünü oynaması lazımdır. 
Halk, bu hususta alaka bek· 
lemektedir. 

--------~~---========================-----------~~ı 

Zehirlenen çocuğun ce
sedi mezardan çıkarıldı. 
Müddeiumumilik, havagazı ile zehirlenme 
vak'asına büyük ehemmiyet atfediyor. 
Geçen gün Basmahane ci

varında Devlet demiryolları 
Basmahane istasyonu şefi İb
rahim 'in evinde feci bir zehir
lenme vak'ası olmuş ve İbra· 
him'in 13 yaşındaki oğlu Mu
zaffer, havagazından zehirle
nerek ölmüştü. İstasyon şefi 
İbrahim'in evinde havagazı te
sisatı bulunmadığı halde vu· 
kubulan bu zehirlenme vak'ası 
çok şayanıdikkat bir hadiseydi. 
Adliyece yapılan tahkikatta 
zehirlenme vak'asının, lbrahi· 
min evi önünden caddeden 
geçen ana borudan bir de
likten sızan havagazının lağım 
tesisatı vasıtasile eve gırme· 

sinden ileri geldiği tesbit 
edilmişti. 

Müddeiumumilik bu hadi
seye, büyük ehemmiyet atfet
mektedir. Gene böyle bir ha
dise yüzünden bütün bir ev, 
hatta üç-dört ev halkının ta
mamen zehirlenerek feci bir 
surette ölmeleri .. muhtemeldir. 
Bu bakımdan adliye, tahkika· 
tı genişletmektedir. Zehirlene
rek öldüğü tesbit edilen kü· 
çük Muzaff er'in cenazesi, dün 
müddeiumumiliğin gösterdiği 
lüzum üzerine mezarından çı

karılarak memleket hastahane
sine getirilmiş ve orada otopsi 
yapılmıştır. Bu suretle çocukta 
başka bir hastalık bulunup 
bulunmadığı tedkik olunmuş
tur. Haber aldığımıza göre 
Muzaffer' de başka hiçbir has· 

talık yoktu. (Ölümü, havagazı 
ile zehirlenme yüzünden ol· 
muştur. 

İzmir'in havagazı tesisatı 20 
senelik ve eskidir. Bu tesisa
tın ne şekilde ve ne zaman· 
larda kontrol edildiğine dair 
hiçbir malumat yoktur. 

Havagazı ana borularında 
gazdan husule gelen naftalin 
ve saire 2'ibi maddelerin top· 
lanmasını ve çıkarılmasını te
min tçın tesisatta muhtelif 
yerlerde cadde üzerine kadar 
çıkan temizleme boruları var· 
dır. Bu borular, çok sağlam 

olmadığından üzerinden bir kam
yon veya araba geçmek sure· 
tile ana borudan ayrılabilir. 
Hadise yerinde tahkikat yapan 
adliye heyeti bile, harici bir 
tazyik sebebile açılan borudan 
sızan havagazı yüzünden güç
lükle vazife görebilmişlerdir. 

Bundan üç sene evvel de 
Şaphane sokağında gene böy
le bir havagazı borusu pat· 
lamış ve o civarda uyuyan 
bir sabıkalı da zehirlenerek 
ölmüştü. 

Ara-sıra bu gibi vak' alar 
olmaktadır. Müddeiumumilik, 
bu gibi hadiselerin kat'i su
rette önüne geçmek kararını 
vermiştir. Yirmi yıllık eski 
tesisatı kontrole memur olan· 
lar tesbit edilecek ve bunların 
vazifelerinde ihmalleri anlaşıl

dığı takdirde haklarında ka· 
nuni muamele yapılacaktır. 

Bulunmuş 
Bir mektub .. 

cBen mi hisse\mİ)Orum; ben 
mi?. Ben ha? 

Fakat eğer ben hissetmiyorsam, 
eğer bu içimde kanıyan ve bütün 
mevcudiyetimi larümar eden ihtiraa 
fırtına~ı, coşmnş, kendini tutamıyıın 
bir hissin iföılesi değilse o halde? .. 
O halde his yok elemek, in!anlur 
histen mahrum demek .... 

Bilir misin bu neye benziyor?. 
Ilani bir zamanlar l\fısır'dn milyon· 
larca insana sultanlık eden, yüzbin· 
lerce imanı kıvırcık saçlarının tel· 
!erine, ilahi gözlerinin hiiyiilü ha· 
kışlanna, kızıl dudaklannın dayanıl 

maz tebessümlerine esir eden bir 
kadın varmış. Her akşam güneş, 

gündüz kavurduğu o son uz kum· 
lıınn içine göıniilılükten sonra bu 
f iravn·kadın emqıılsiz güzeJliğinin 

yüıbinlcrce esirinden birini yamna 
alır, bütün bir gece ona dünya 
zevklerinin en iHihiııini tattırdıktan, 
sabaha kadar bütün kaprislerinin 
yakın-köleliğini yaptırdıltan onra 
~üneş mahmur gözlerini kırpıştıra 
kırpıştıra Xilin e:ırışın eulannda yı
kanarak yük«elirken onu henüz nş· 
kının terleri ıslıık. duran yatağından 
çıkarır. celladının kanlı ellerine 
verirmiş. 

Mısır'ın bu zalim melikesi her 
sabahki kan çukuruna rağmen her 
akşam yüzbinlercesi arasından birini 
seçtiği Aşıklarına aşktan bahsetmek 
hakkına ne kadar malik e ııen de 
bana ancak o kadar hiıten, duygu· 
dan ve;.. aşktan dem vurabilirsin! .. 

Daha dün birisi bana gelip te 
histen, aşktan bohsetmiye kalksay· 
dı, duymadığım için bütün inanma· 
dıklanma yaptığını gibi ona sadece 
omuzlarımı l'ilker, geçer giderdim. 

llalbuk.i bugiin ..... 
Bugün içimde alevlenen bir 

ate~. 

Tutuşturan bir yangın, kavuran 
bir cehennem var. Ve asıl en acısı 
yüzbinlerce esirine karşı hiçbir hiı 
duymıyan :Mısır'ın o dilber kan içi· 
cisi gibi i1:inıe hu ateşi düşüren de, 
bugüne kaıbr aşk nedir, vgi; u • 
dir hiçbirini duymadığını gururla 
E'öyliyen, ııen oluyorsun!. 

Maamafih bir bakıma hak.L.:ın 

da var: Ateşin vazifesi yanınak: de
ğil, yakmaktır. 

Ben bu hıılimle biraz da Jerail 
oğullarının en eski çobanı .Musa 
peygambere benziyorum. Bilirsin ya, 
Israil oğulları Kızıl denizi aşıb kız· 
gın çöllerde clarma dağınık olduk
ları zaman Musa peygamber de Tur 
dağına çıkmış. Uğurunda ümm~tini 

ta haşre kadar serseriliğe mahkum 
ettiği «Allaht ının cemalini görmek 
iı<temiş. Yıllarca ve yıllarca]'.münıı· 
cat etmiş. Nihayet bir gün.... Bir
denbire gökler gürlcmiye, şimşekler 
çakmıya, yıldınmlar düşıııiye, kaya· 
far yanmıya. kumlar kaynamıya ve 
deniz tutu~mıya başlamış, göklerden 
cAllah• ın cemııli görünmüş... Gö· 
rünmü' amma l\lnsa peygamber de 
ayni zamanda Celalin hu uzameti 
önünde kendini yüzü korun yerler· 
de bulmu,. 

Ben de öyle ol.lum. YıJlarca, 

bütün bir hayat bo) unca a§kı ara· 
dım.. Onu ııenin o ciJden eşi görül· 

memiş ateşlerle yanan gözlerinde 
bulduğum zaman birdenbire baeım 

dönmiye, kanım kaynamıya, içimde 
cehennemler tutuomıya başladı. Ve 
hen de Musa peygamber gibi ken· 
dimi yerlerde bulclum. 

Ilalbuki ben iııterdinı ki .. 

fAslına mutabıktır.• 

H. N. Ç. ----
Orhan Köni 

İstanbul müddeiumumi mua· 
vinliğine terfian tayin edilen 

şehrimiz müddeiumumi mua
vinlerinden Orhan Köni, pa-

zartesi günü İstanbul'a gide· 
rek yeni vazifesine başlaya· 
caktır. Orhan Köni lzmir' de 
bulunduğu müddetı;e vazife
sindeki ciddiyet, nezaket ve 
dürüstisile h ' rk 'S t arafından 
sevilmiş bir adliyecimizdir. 
Yeni vazifesinde de muvaffa
kıyetler dileriz. 
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MM! 1. 
lntihabatta~ Kürd Reşid lata· 
nın.kazanmaması!mes 'el.e oldu 
----==---------------------------

Laz kiye de Kürdlerinlsyan 
etmelerinden korkuluyor. 

~~ ---------~ 

T aşnaklar, rey vermiyenleri tazyika başladılar. 
Bu gibiler, elleri bağlanarak hapsediliyorlar. 

İstanbul, 5 (Hususi) - intihabat neticesinde Kürd Reşid ağanın kazanmaması yüzünden 
Lazkiye' de şiddetli bir memnuniyetsizlik başlamıştır. 

Son gelen haberlere göre, Lazkiye'de Kürd'lerin hadise çıkarmalarından korkuluyor. 
Diğer bazı haberler, Humus'ta taşnakların, rey vermiyenlere işkence yapmağa başladıklarını 

ve ellerine kelepçe vurarak hapis ettiklerini ve sokaklarda şapkaların yırtıldığını bildirmektedirler. 

Şar 
Demir yolları 
murahhasları geldi .• 

lstanbul, 5 (Hususi) - Şark 
demiryolları murahhasları bu
gün geldiler. Hükiimetimizle 
müzakerelerd~ bulunmak üzere 
Ankara'ya hareket ettiler. 

Ankara 
stadyumu 
Bayramın birinci 

günü açılıyor. 

1 

,, 

---..mr~tıt-+-+-•-aı~----~--~~~----~ 

/ngiliz kabinesi tekrar toplandı 

lngiliz milleti kra
lını istiyor 

~------~-------~~ 
l Yarın Avam kamarasında M. Baldvin'in 

mühim beyanatına intizar olunuyor 
Londra, 5 (Radyo) - Bu 

gün lngiltere'nin bütün alaka 
ve menafii kralın evlenmesi 
etrafında dönmektedir. Kabi-
ne, siyasi mahafil, parlamento 
ve halk ancak bu mes'ele ile 
meşguldür. 

Halkın ve bilhassa amele 
sınıfının ve işsizlerin bütün 
ümidi kralda idi. Bu sınıflar 
kralı hükumete karşı bir hami 

değiştirmekte tamamen ser
best bırakmak istemesi arzu
sunun bir tezahürü gibi telakki 
olunmaktadır. 

Madam Simpson kanunu 
esasi bahranın.n hallinden 
evel Londra'ya dönmesi bek· 
lenmemektedir. 

lstanbul, S (Hususi) - An
kara stadyumu, bayramın bi
rıncı gunu merasimle açıla
caktır. Açılma merasiminden 
sonra lstanbul, İzmir ve An
kara şampiyonları arasında 
birer maç yapılacaktır. · telakki etmekte idiler. 

Blois, 5 (A. A)· - Madam 
Simpson dün akşam saat 20 de 
otomobille buraya 2'elmiş, bir 
otele inmiş ve sabah saat 

Karadeniz 
Sahillerinden 
lstanbul'a kadar 
Büyük yol yapılıyor. 

İstanbul, 5 (Hususi) - Ka· 
radeniz sahillerini takiben İs
tanbul' a müntehi olacak bü
yük şosenin inşası için lazım 
gelen tedbjr)er alınmıştır. in
şaata yakında başlanması mu
karrerdir. 

Alpullu 
Şeker firketi aley
hine dava açıldı .. 

Ankara, 5 (Hususi) - Hü· 
kumet; eski Alpullu şeker şir
keti aleyhine sekiz yüz bin li
ralık bir alacak davası açmıştır. 

Şimali Avrupa memleket· 
leri ile ticaretimiz .. 

lstanbul, 5 (Hususi) - lk
tısad Vekaletince İsviçre, Ce
nevre, İskandinavya ve Baltık 
memleketleri ticaret konsiye
liğine tayin edilen Kamran 
Hayreddin, Ankara' dan bura
ya gelmiştir. Pazartesi günü, 
yukarıda yazılı memleketlerle 
iş yapan tüccarlarla İstanbul 
Türkofis salonunda bir top· 
lantı yapacaktır. 

TAKViM 
BiRiNCi KANUN 

Pazar 
Arabi 1355 
RAMAZAN 

21 
Rumi 1352 
Teşrinisani 

23 
Kasım 29 

6 
1936 

Alaf· saat Alat. saat 

7,10 Güneo 2,29 
12,04 Üğle 7 ,24 
14,28 ikindi 9;4 7 
16,ıo Akoam 12,00 
18,19 Yatsı 1,38 

5,25 İmsak J 2,44 

Kral Sekizinci Edvard, halkın 

en sevdiği bir kraldır ve eğer 
kardeşi lehine saltanat huku
kundan vazgeçerse bütün ln-
giliz'lerin en fazla sevdiği bir 
şahsiyeti olacaktır. 

Londra, 5 ( Radyo ) - İn
giliz kabinesi bu sabah baş
vekalet dairesinde ve M. Bald
vin'in riyasetinde toplanmıştır. 
Baldvin'in kralın izdivacı etra
fında yeni vaziyeti izah et· 
miştir. 

Kabine; pazartesi günü bir 
daha toplanacaktır. Bu vazi
yete göre pazartesi gününe 
kadar mühim bir karar veril
miyecektir. Kral ile başvekilin 
son mülaakatta cevab verece
ğini söylemiştir. 

Londra, 5 (Radyo) - Kar
terboru ba~peskopusa, kralın 
izdivaç mes' elesin in Pazar günü 
(Bugün) nihai bir şekil alaca-
ğını söylemiştir. 

Bütün Anglikan kiliseleri 
bu mes' ele ile şiddetle alaka· 
dar görünmektedirler. 

Kral Edvard, bugün hususi 
doktorunu kabul etmiştir. Bu 
sebeple kralın hasta olduğu 
tahmin edilmektedir. 

Yarın. meclislerin fevkalade 
bir içtima yapmaları muhte
meldir. 

Avustralya en ziyade alaka 
gösteren birldöminyondur. Avus· 

tralya parlamentosu 9 Kanu
nuevvelde toplanacaktır. 

Londra, 5 (A.A) - F ort 
Belvedre'ye yaptığı ziyaretten 
sonra M .• Bald"lin, M. John 
Saymen'i kabul etmiştir. M. 
Saymen sonra Malocolm Mak 
Donald ve Neuville Camber
)ain ile görüşmüştür. 

Londra, 5 (A.A) - Madam 
Simpson 'un İngiltere' den mü
farekah kralın hatta hareketini 

3,20 de meçhul bir semte 
hareket etmiştir. 

Londra, 5 (Radyo) - Bu
kingam sarayı önünde topla
nan binlerce halk. ellerinde 
"Kralımızı ve Baldvin'i isteriz,. 
cümlelerini havi bayraklar ol
duğu halde nümayiş yapmış· 

lardır. Zabıta, toplanan halkı 
dağıtmıştır. 

Londra, 5 ( Radyo) - Bu· 
gün M. Baldvin'in riyaseti al
tında toplanan lngiliz kabinesi 
kral mes' elesini uzun müddet 
konuşmuştur. 

Londra, 5 (Radyo) - Baş· 
bakan M. Baldvin, pazartesi 
günü kralın evlenmesi mes'elesi 
hakkında mühim beyanatta 
bulunacaktır. Umumi efkar ve 
siyasal partiler, bu beyanatı 
sabırsızlıkla bekliyorlar. 

Londra, 5 ( Radyo ) - Bu 
sabah, Bukingam sarayından 
çıkan bir bülten, kral 8 inci 
Edvard'ın, bu hafta içinde 
yapması evelce tekarrür etmiş 
olan bütün resmi ziyaretlerin 
kaldırıldığı bildirilmiştir. 

Bakanların büyük bir ekse· 
riyeti de morgantik bir izdivaç 
aleyhinde bulunmuşlardır. 

Bugünkü kanunu esasi buh· 
ranında kralı küçük olmakla 
beraber mühim siyasi ehem
miyeti bulunan bazi faal akal· 
liyetler teşvik etmektedirler. 
Öğrenildiğine göre bakanlar 
arasında yalnız M. Coper ve 
Saymen kralı tutmaktadırlar. 
İyi haber alan mahafil bir 
kabine değişmesi ihtimaline 
inanmamaktadır. Çünkü bu 
ta"-dirde buhran çok şiddet· 
lenecek ve milletin hakemlik 
yapması icap edecektir. Ayni 
mehafil parlamyntonun mütte· 
fikan M. Baldvio 'in sözlerini 
-Sonu 6ıncı sayfada -

Milisler Burgos'a 
45 kilometre 
yaklaşmışlardır .. -.... 

-Başı 1 inci sag/ada
Stuttgrattan Lizbon'a gitmek
te idi. 

Burgos, 5 (Radyo) - Cu
muriyet kuvvetleri tarafından 

harplarda ihtilalcilerin zehirli 
gaz kullandıkları hakkında
ki haberler tekzib edilmekte
dir. Şimdiye kadar ihtilalciler, 
hiçbir vakit zehirli gaz kullan
mamışlardır. 

Bundan evelki hadiae Fail
lerinin bir kısmı kaçmıştı. 

Şimdi bir çuval mes'ele
si daha mı çıktı? 

Salahi.vettarlar; bu, fimdilik bir ihbardan 
ibarettir. Tahkikat devam ediyor, netice 

alınmamıştır, diyorlar. 

Madrid, 5 (Radyo) - Mad· 
rid ve Guadarama cephele
rinde yeni hiçbir hadise ol· 
mamıştır. Diğer cephelerde ' 
hükumet kuvvetleri ılerlemiş 
ve Burgos vilayeti hududun
dan içeri girerc:k ile rlem~ğe 
başlamışlardır. 

Hükumet kuvvetleri, Burgos 
merkezine 40 kilometre uzakta 
bulunmaktadır. 

Sevil, 5 (Radyo) - Milis· 
lere ait beş bombardıman tay-
yaresi, bugün Sevil üzerine 
gelerek bombalar atmışlardır. 
Atılan bombalardan mühim 
hasarat husule gelmişf r. 

Madrid, 5 (Hususi) - Şehir 
dahilinde kanlı muharebeler 
devam ediyor. Milisler, ihtilal· 
cilerin bugün tekrar yapmış 

oldukları hücumları püskürt
müşlerdir. 

Burgos 5 (Radyo) - lhti
Jalci tayyareler Madridin bazı 
mahallelerini bombardıman et
mişlerdir. 

Madrid, 5 ( A.A ) - Dün 
saat 12 de müdafaa konseyi 
tarafından neşredilen bir tebliğ 
Madrid, Tage ve Guaderema 
cephelerinde yeni bir hadise 
olmadığını, buna mukabil San
tander cephesinde hükumet 
kuvvellerinin Emuiilla'yı ve 
Burena'yı zaptcttiklerini yaz-
maktadır. 

Hükumet kuvvetleri Burgos 
vilayetine girmişlerdir. Bask 
cephesinde milis kuvvetleri 
Mazarrato ve Lospinos'u işgal 
etmişlerdir. 

Cebelüttank, S (Radyo) -
Asiler yeniden hücumlara baş· 
lamışlardır. Bu hücumlar el 
bombaları ve süngüyle yapıl
maktadır. Villa Verde'yi milis· 
lerden almışlardır. 

Milisler bu müsademelerde 
çok zayiat vermişlerdir. Müsa· 
deme sahasında kalan ölülerin 
çoğu ecnebidir. Şehirden bir 
kısım binalar daha asilerin 
eline geçmiştir. 

Salamank, 5 (Radyo) - Res
mi bir tebliğe göre dahili har
bın başladığı gündenberi asiler 
hükumete mensub 120 tayyare 
iskat etmişlerdir. Bundan baş
ka 40 Rus mamulatı tank al· 
mışlardır. 

Londra 15 (Radyo) - ls
panya'ya gitmekte olan gö
nüllüler mes' elesi, ademi mü
dahale komitesini silah ve 
mühimmat kaçakçılığından zi
yade işgal etmektedir. 

Çünkü bu suretle ispanya
nın dahili harbı, beynelmilel 
bir harp şeklini almaktadır. 
Bu halin vahim ihtilatlar hu· 
sule getireceği muhakkaktır. 

General Franko'nun Londra 
murahhası Dün Dalb, bir be· 
yan atta: 

"Kızıllar Madrid'i müstah· 
kem bir şehir haline sokmuş· 
lardır. Bu sebeble Madrid 
hava ve kara bombardıman· 

larmdan azami öir zarar gör
mektedir. 

"Kızıllar tarafından yapılan 
katliamlar meskUt geçilemiye· 
cek kadar çok ve fecidir. 

Demiştir. 

Gümriik binasının bir görünüşü 
lzmir gümrüklerinde vaktile 

büyük mikyasta bir çuval ve 
zuruf yolsuzluğu olmuş, yüz 
binierce liralık bir hazine va
ridatı üzerinde oynıyan büyük 
bir kafilenin mes'uliyeti çıka
rılmıtı. Kabulü muvakkat su· 
retile ithal edilmiş çuvallara 
ait olan bu suiistimalin mey
dana çıkması ve tahkikatı bi
raz uzamış, neticede maznun 
olarak sivrilen bazı Musevi 
tacirler, memleketi terk ile 
kaçıp gitmişlerdi. 

Son günlerde Vekalete, 
gümrük baş aüdürlüğüne ve 
teftiş heyetine ayni şekilde 
bir suiistimal hakkında bazı 

ihbarlar vukubulmuş ve derhal 
tahkikata başlanmıştır. 

Bunda da ismi geçen ve 
daha doğrusu suiistimali tertib 
eden şahısların başında birkaç 
Musevi ithalatçının bulunduğu 
ileri sürülmektedir. 

iddiaya nazaran, bunlar, ka-

Fransa 
parlamentosu 
Harici siyaset hak
kındaki müzakere
lerine devam ediyor 

Paris, 5 (Radyo) - Meb'u
san meclisi harici siyaset üze
rine başlanmış olan müzake
relerine bugün de devam et· 
miştir. Bu celseye M. Alber 
Polen riyaset etmiştir. 

Müteaddit hatipler söz al
mışlardır. Vaziyete göre mü· 
zakereler akşamın saat 18-19 
ndan evel neticelenmiyeccktir. 

M. Delbos muhalefet erka
nına mühim cevaplar vermiştir. 

Kamutayda geçen 
Müzakereler .. 

Ankara, 4 (A.A) - B. M. 
Meclisi bugün Fikret Silay'ın 
reisliğinde toplanarak nasıb 
tarihlerinin tashih edilmesini 
istiyen iki zabit hakkındaki 
encümen mazbatalarını kabul 
etmiş ve mühendislik, mimar
lık hakkındaki kanuna ek ka
nun layihasile subay ve asker; 
memurların tekaüd için rütbe 
ve sınıflarına göre tayin olu· 
nan yaşları bildirilen kanunun 
deği~tirilmesine dair kanun la
yihasının birinci müzakereleri· 
ni yapmıştır. Meclisin bugünkü 
toplantısında Nafıa Teknik 
okulu teşkili hakkındaki ka
nun layihası da müzakere ve 
kabul edilmiştir. Meclis Pazar· 
tesi günü toplanacaktır. 

bulü muvakkat suretile ithal 
edilib de gümrük resmini de· 
pozito olarak ya~ırdıkları Ka• 
naviçeyi dahilde sarfetmişler, 
bilahara bazı ihracatçılarla an· 
)aşarak bu ihracat müesseseler 
rinin eski çuvallarını ve kana· 
viçelerini, kendilerinin ithal 
ettikleri zuruf imiş gibi mem· 
leketten çıkarmışlar ve depo
zitoyu alarak kendi aralarında 
paylaşmışlardır. 

Hadisenin sıhhati derecesini 
alakadar bir zattan sorduk. 
Bize şu cevabı verdi : 

- Bu, bir vakıa değil, bir 
iddia, bir ihbard.r ve her za· 
man böyle ihbarlar o'.abilir. 
Şimdiye kadar yaptığımız tah· 
kikat ve isf cvap, bunu teyid 
eden hiçbir delıl vermemiştır. 
Maamafih tahkikatımız henüz 
bitmemiştir. Ayni zamanda, 
60 bin liralık bir gümrük za· 
ran ve sairesi de mevzuubahis 
değildir. Yani ortada hiçbir 
rakam yoktur. 

Sancak davası 
da en ı;ok alakadar olan devlet 
iae biç şüphe yok Fransa'dır. Bu
nun için de Fransa 'nın elinde bi
yük bir fıra:ıt v:ırdır. 

Frau a ile Türkiye arasında 

bir Sancak mes0 elt"si mevcuddur. 
Bugün değil, tii 1921 seneıind• 

imzalanan Ankara itilifnametil« 
ba~lamı~ olan bu mes'ele her sa• 
man iı;in iki hükumet arumclaki 
münasebete zehir katmaktan de~ 
&e bile fenalık etmekten hali ~ 
mamı~tır. 

S:ıncak Türk'lerine medeni bir 
milleti nıedeniyetten iğrendireeek 

:ı:nlümler yapılırken bile Tılrkiye 
cumhuri) eti mes'elenin milletler 
cemi} elinde müzakeresini kabul 
edecek kadar sulh davaaına ,.. 
Fransız do tluguna bağlılığım gleo 
tcrmiştir. Fransa'dan da bizim için 
bir vaıan iei, kendileri için nihayet 
bir manda i~i olan bu m• 
elt"nin milzakeresinde milletler a~ 
sı adalet hissini kuvvetlendire 
hibnüniyet delilleri göıterm • 
beklemiye hakkımız vardır. 

Dnnyanın mukadderab mevs 
balıs olurken Sancak mes'eleai • 
Fransa için nihayet onuncu de 
cede ehemmiyete malik bir meıı'e 
yüzünden Türkiye'nin ı;ok kıym 
olması lazım gelen dostluğunu 
betmemek lizımdır. Fransa ha • 
ye nazırı m<' liai meb'uaanda 
)ediği sözlerin hoş ve kuru bir 
tabet lhimesi olmadığını San 
işi milletler cemiyetinde müuk 
edilirken de göstermelidir. 

hamdi Nüzhet Ça 

Somali valisi 
Adis-Ababa, 5 (Radyo) 

General Santini Somali val' 
sıfatile buraya gelmiş ve 
reşal Graçyani ile görüşmü 
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y ci r 1n1 n Har b 1 Bergama halkevi verimli 1 
14 ___ _. bir şekilde çahşıyor 1 

~{)Al)V/ 
.. ·. /"'\ı~. L) 

ınlar bu işlerde daha iyi çalııabilirler. DövmUt B k k · - · kl Bu akşamki profram 
Hele aenç ve a(ızel olurlarsa.. ikinci Beyler sokağmda a ımsız ve ımse~ız çocu ara lstanbul Radyosu 

e e Taflan gazinosunda sarhoş v d d ·ı · l •b f • 1 • Programı 
olarak garson Nuri'yi döven ı ar ım e l ıyor. ınzı a lŞıerı Saat 12,30 - 14 Plakla in'in karısı, bizzat gizli 

baada çalışırdı. Matbaa, 
nberg zamanından kalma 

bombalar şehirden şehire nak· 
)ediliyor; şimendiferler berhava 
ediliyordu. 

Mustafa oğlu Hüsnü tutul- halk şarkılan, haberler, hafif 
muştur. musiki. 

pres ile bir-iki klsa harf· 
ibaretti. Bu baskı çok 
ai idi. Kağıdı evvelden 
mak lazımdı. Lenin 'in 

Majorfey'in bunlardan ha· 
berdar olmaması imkansızdı. 

Yankesicilik 18,30 Plakla dans musikisi, 
Perşembe günü, gözlerini 19 Spor müsahabelui, 20 Bel· 

Hadise günü naziler F ey'i el· 
)eri bağlı olarak Dolfus'un 
yaralı yattığı salona getirdiler. 
iri çaplı bir mermi Dolfus'un 
gırtlağına isabet etmiş diğer 

muayene ettirmek üzere Mem· ma ve arkadaşları tarafından 
leket hastanesine gelen Gelal Türk musikisi, 21 Stüdyo or-

11 bu işi yapardı! Gene 
kadın l:iasılan gazeteleri 

, adreslerini yazar ve 
klarını geçirir idi. Lenin 
gazeteleri ceplerine dol· 

ve tevziye çalışırdı. 

kızı Nebahat'ın, içinde 260 kestrası, 22 Ajans haberleri. 
kuruş bulunan para çantasını Ankara Radyosu 

bir mermi de omuzbaşını pa: • 
çalamış, kolu mefluç bir hale 
getirmiş ve kemikleri meydana 
çıkarmıştı. 

çalan yankesicinin sabıkalı· Programı 
lardan Elifi kadın olduğu an· Saat 12,30 - 13,30 Halk 
!aşılarak yakalanmıştır. şarkılara, haberler, hafif mu· 

Bıçak taşımak siki, 19 Türk musikisi Servet 
in'i Paris'te çarlık gizli 
lan adım adım takip 

Dolfus henüz ölmemişti; fa· 
kat söz söyliyemiyor, yarala· 
nnd3n mütemadiyen kan sızı

lrgatpazarmda dolaşan Ha- ve arkadaşları, 19,30 Leman 
lil oğlu Ali'nin üzeri aranmış ve arkadaşları tarahndan, 20 
ve bir bıçak bulunarak müsa· rlerdi. 

Lenin'in fikirlerini Fransada, 
anya ve Awsturya'da, 
a 'da neşrrdebiJmesi bir 

ka idi. 

yordu. 
Çocuk masalları, 21,20 Piyano 

dere edilmiştir. sololar, 20,40 Ajans haberleri, 
_ Sonu f1tll' _ 

3o lirası çahnmı9 2i Stüdyo orkestrası. 
-.,....-----,------ Birinci Aziziye mahallesinde Bergam• lıarabeleri 
Ôgretmen/er Gülizar sokağında oturan lb- Halkevinde çahşmalar 

'Ölüm muharriri bana: 
- Vaziyet bugün de ayni· 
• Rote-Fane gazetesinde de 
mlar, o zamanki Lenin'in 
ı gibi faal bir rol almış

ır. Kadınların bu işlerdeki 
eri, erkeklerden daha mü
dir. Kadmlar, bu işlerde 

iyi çalışabilirler. Hele 
el ve zeki olurlarsa .. 

Pilsudeski de kadınlardan 
suretle istifade etmişti. 

-n de Almanya' da kadın· 
faal bir rol oynamaktadır. 
an hapishaneleri kadın 
i mahkumlarla doludur. 

Mazarik te, şimdi BenPs te 
le hareket etti; Habisburg-

la mücadelede kadın on· 
en büyük yardımcısı 

arasında.. rahim oğlu Yaşar'ın evine hır· Bergama, ( Hususi muhabi-
sız girmiş ve bazı eşya ile 30 rimizceı ) _ Halkevi kış ge· 

lzmir Kız öğretmen okulu lira çalarak kaçmıştır. Hırsız celeri için çok alakalı prog· 
yeni mezunlarından Bezmiye aranmaktadır. rammı tatbik etmektedir. Her 
Şehid Fadıl mektebi öğretmen· Hırsızhk hafta konferanslar verilmekte· 
liğine, Balıkesir erkek öğret· Dün akşam, Çorakkapı'da dir. Konferanslara Altı oktan 
men okulu mezunlarından Mu· Hasanağa sokağında lsmail başlanmış ve bunun ifade et· 
hiddin lzmir Misakı Milli oku- kızı Huriye'nin evine kapının tiği yüksek mana salahiyetli 
luna, ayni oku) mezunlarından kilidini kırarak giren hırsız, kimseler tarafından anlatılmak· 
Vehbi Tire-Çiniyeri okulu öğ· yatak, yorgan ve sair eşyaları ta bulunulmuştur. 
retmenliğine, lzmir Kız öğret- çalarak kaçmışsa da, hırsızın 
men okulu mezunlarından Sa- M*!hmed adında biri olduğu Ve g~ne bu hafta Namık 

1 Kemal gecesi yaşatılmıştır. 
liha ismet Tire- kinci okul öğ· anlaşılmış ve yakalanmıştır. 

- -••,..·• •-- Her Cumartesı" akşamları retmenliğine, ayni okul mezun· • • 
larından Ayşe Bergama-Kınık Yeni Neşriyat aile eğlencelerine tahsis kılı· 
okulu öğretmenliğine, Bursa Havacılık ve spor nan salon, gene haftanın bir 
Kız öğretmen okulu mezunla· gecesini umumi eğlencelere 

Tayyare cemiyeti tarafından t 
rından Fatma Kuşacfası'mn Sel· ayırmış ır. 

çıkarılmakta olan Havacılık Bu toplantılara hazan caz 
çuk nahiyesi öğretmenliğine, mecmuasının 180inci sayısı da takımı, hazan bando neş'e 
vali Kizımpaşal okulu eski öğ- çok z-;ngin bir .şekilde intişar vermektedir. 
retmeni Dildar smetpaşa okulu · · Ok l · 
ö~retmenli~ine, Selçuk okulu etmışbr. ur arımın tavsıye Di§-er taraftan kütüphaneye 

5 5 eyleriz. büyük ehemmiyet verilmek· 
- 16 - eski öğretmeni Celal Kemal- venı· A -'am d B d k" 
•ı · .ı ı ı aı te ir. u son ay için e i ı 
1naıor,eg paşa'nın Armutlu okulu öğret· 

Bana Avrupa'da harp to- l"ğ" K D 1 Terbiyeci lsmail Hakkı'nın yüzü yazma olmak üzere üç-men ı ıne, onya um upınar 
tarından bahseden kadm: okulu baş öğretmeni Kemal yeni Adam gazetesinin 153 üncü yüz elli kitab temin edilmiştir. 

- Bugün dünün hatta umu· Kartaç lzmir'in Tınaztepe okulu sayısı da çıktı. Yeni Adam; Müze kolu, Bergama' da 
harpten evvelki vaziyetin öğretmenliğine, Konya'nın Sa· kültür gazetesidir. içinde yerli müze olduğu için oraya yar· 
i hüküm sürmektedir. Mer- karya okulu öğretmeni Emine ve ecnebi birçok tetkikler var. dım etmekle beraber salonda 
· Avrupa'nm , esrarengiz Kartaç fzmir'in Halidbey okulu Hiçbiri bir kültür adamı ve bir etnoğrafya müzesi vücude 
adamı vardır: Majorfey.. öğretmenliğine, Çiğli öğret- hiçbir genç mektebli onu oku- getirmekte ve memleketin al

ajorfey Dolfüs'un katli ile meni Faruk fzmir Tınaztepe maktan geri kalmamalıdır. bümünü yapmaktadır. Yeni 
alakadardır. Bu adam, mektebine, Çorum'un Hamza Lise, yüksek okul talebelerine, seçilen temsil kolu intizamla 

suikasdın yapılacağını en mektebi öğretmeni Şemsiddin mualJimlere ehemmiyetle tav- çalışmaktadır. Yakında istiklal 
tı 3 saat evvel biliyor ve Kurşun lzmir'in Çiğli köyü ıiye ederiz. 20 sayfa 10 kuruş. piyesini oynıyacaktır. 
amen önüne geçecek mev· öğretmealiğine, Uşak orta mek· Arıcıhk levazımı Çocukları esirgeme 
e bulunuyordu. tebi tarih-coğrafya öğretmeni Çekoslovakya' da tanınmış Bakımsız çocukların giydi-

Majorfey, Dolfus hadisesi Nedim Tuğrul Torbalı-Tepe- bir firma, Türkofis'e müracaat rilmesi ve yidirilmesi için ter· 
tı sırada, Awsturya da· köy Kizımpaşa mektebi öğ· ederek, memleketimizde arıcılık tibat alınmış bulunmaktad1r. 
e bakanı idi. Dolfus is· retmenliA"ine, Uşak Gül mek· levazımı ithal eden müessese- Çocuk esirgeme kurumu, 
adını idame edecek hü· tebi öğretmeni Ihsan Tepeköy )erin adreslerini istemiştir. her yıl olduğu gibi busene de 
taburları, resmi ve gizli Kazımpaşa mektebine, Malatya Deriden elbise yapacaklar okullarda bulunan yüzden faz· 

bıta tamamen idaresinde Besni-Balkar öğretmeni M. Tur· Danimarka' dan bazı mües· la çocuğun giydirilme işini 
• Buna rağmen Hitler'in gud Çeşme'nin Alaçatı mele- seseler, Türkofise başvurarak üzerine almış ve bunun mü

lan Avusturya' da ve Vi· tehi öğretmenliğine, Çeşme'nin memleketimizden elbise ve el· him kısmını şimdiye kadar te· 
a'da istedikleri gibi faali· Çiftlik mektebi başöğretmeni diven imalinde kullanılmak min etmiştir. 
erine devam edebilmişler· Rıza Ôzkan lzmir'in Duatepe üzere kuzu oğlak derisi almak Diğer taraftan dört okul 
Kadınlar Berlin-Viyana mektebi öğretmenliğine naklen istediğini bildirmiş ve bu işi için dört himaye heyeti seçil· 
ında mekik dokuyorlar, ve yeniden tayin edilmişlerdir. yapan firmaları sormuştur. miş ve bunlar da bir gurup ________ .... _______________ ... ._ __________ __ 

Yazan : Orlıan Ralımi Gökçe 

Anneleri geri döndü. Ner
'le Bekir göz-göze geldi· 

• Küçük Nermin, küçük 
rını açb, boynunu büktü; 

- Ne yapalım, galiba bir
yler oluyor, 
Der gibi bir tavır aldı. An· 
i balkona gitmişti. 

- Otur Bekir .. Nasılsın ha· 
'1m yavrum? 
- iyiyim anne! 
- Bu sene onuncu sınıf-

Biraz çalaşmaldıAın li· 

- Çalışıyorum anne! 
- Eminim ıaten çocuğum .. 

lstanbul'a dayına mektub yaz· 
dın mı hiçi 

Bekir kıp-kırmızı oldu: 
- Hayir, yazmadım. 
- Ya Sumru'yal 
- Ona yazdım, mektubu-

na cevap verdim. 
- Ondan sonra biç mek

tub aldın mı? 
- Hayır, almadım. 
- Hasta imiı zavallı Sum· 

bir mektub yaz, 

olmaz mı? Düşün ki, dayının 
kızıdır. Hem de çok terbiye 
edilmiş, ruhu iyi, zeki bir kız. 
Onun hastalığına karşı alaka 
göstermekliğini rica edersem 
beni kırmazsın değil mi? 

- Ha)'Jr anneciğim, hemen 
yazanın .. 

Nevin hanım ayağa kalktı: 
- Peki yavrum. Ben seni 

yalnız bırakayım da sen ona 
bir mektub yaz ve hemen 
postaya götürüp elinle ver. 

Annesi başka bir söz söy
lemedi ve merdivenlerde kay
boldu. Odasının kapısı açıl
dı. Nermin gözüktü. Ağabe
yine işaret etti: 

- Gitti mi? 
O da işaretle cevab verdi: 
- Evet! 
Nermin ayaklarının ucuna 

basarak aeldi. 

- Ne dedi annem, ağabey? 
- Sumru hasta imiş. Mek· 

tuh yazmaklığımı söyledi .. 
- Yaz, yaz ağabey, Sumru 

ablacık sevinsin! 
- Yazacağım, hemen şimdi! 
Bekir, düşünceli düşünceli 

odasına çekildi ve derhal ka· 
leme sarıldı. Şöyle bir mek
tub yazdı: 

Sumru, 
Birdenbire hastalanışından 

hepimiz büyük bir teessüre 
düştük. Ben senden cevab 

beklerken hastalık haberin geldi. 
Bu, mllhakkak ki kendi lakaydi 
ve hatalarından çıkagelmiş bir 
hastalık olsa gt rek. 

" Sumru, 
Neyin var, niçin mektub

larında yorgun ve bezgindin? 
1 lstanbul gibi bir yerde, henliz 
l gençlik çağının ilk merdive-

halinde faaliyete geçmişludir. 
Bugünlerde yüz yetmiş kadar 
çocuğa sıcak yemek vermek 
için hazırlık yapılmaktadır . 

Bu çok mühim ve çok hayırlı 
işin başında kıymetli adliye
cilerimizden hukuk hakimi Ab· 
durrahman, şarbay Nafiz ve 
mütekaid subaylardan Mustafa 
gibi iş bilir zevat bulunmak· 
tadır. 

inzibat işleri 
Memleketin asayiş ve inzi· 

batı çok iyi yürümektedir. De· 
nebilir ki hemen hiçbir ha· 
dise olmamaktadır. Her taraf 
telefon şebekesi içine alın
mıştır. Civar kazalarla da 
muntazam surette görüşmek 
mümkün olmaktadır. 

37 kilometrelik yapılan te· 
lefon hattms Balıkesir vilaye-
tinin de karşılaması arzuya 
şayandır. 

Yeni yapılan iki katlı kara
kol binası da iarıdarmamızm 
şerefile mütenasip güzel ve 
kullanışlı bir yer olmuştur, 
Yakında mahalle bekçileri de 

yeni elbiselerini giymiş ola· 
caklardır. 

ilçemize geldiği sekiz dokuz 
aydır mütemadi çalışmasile 

idare ve inzibat işlerini yoluna 
koyan ve halkın işlerini cu
muriyet hükumetinin istediği 

gibi kolaylaştırmakla kendisini 
sevdiren iandarma komutanı 
yüzbaşı Talat Gürel bu kıy-

metli mesaisinden dolayı takdir 
olunur. 

Hazine vekilleri 
Çoktanberi açık olan ha· 

zine vekilliğine a~ukat Abbas 
tayin edilmiş ve bu günlerdt.. 
emri gelmiştir. 

Hazinenin orman işlerini ta· 
kib için de avukat Galib daha 
önce tayin edildiğinden şimdi 

nine ayak atan bir kız, hayatı 
daha başka türlü görmelidir. 
Sen ise, ruhuna ve kafana, 
onların sürükliyemiyecekleri 
deruni ve hissi bir takım 

ağırlıklar vermişsin. lstırabın· 
da çok samimi olduğunu an· 
lıyorum. Fakat mustarip ol
mak hakkını da sana vermi
yorum. Tanışalı daha çok az 
oldu. Her halde görüşlerimde 
aldanmış olmak isterim. iyi 
olmağa çalış, daha çok çok 
konuşacağız Sumrul 

Sen bizim ailemizin yetiş· 
miş ve iftihar edilecek bir kı· 
zısın. Hastalığında. sevincinde, 
üziintünd müşt r kiz.. Bana 
yazacağın mektupta, sıhhat 
haberlerinlc beraber, ayağa 
kalkmış. doğrulmuş bir ruh 
görmek isterim.,, 

Mektubu derhal postaneye 

Italya 
Deniz ticaretine 
ehemmi vet veriyor. 

Roma 5 (Radyo)- Kabine 
bugün sJat 10 da M. Musso· 
linin riyasetinde toplanmış· 
tır. M. Mussolini'nin teklift 
üzere Maliye Bakanı tarafın
dan verilen üç kanun liyi· 
hası kabul edilmiştir. Bu ka-
nunlar deniz ve "-ara ticare· 
tine aittir. 

Yeniden dört büyük seyri· 
sefain şirketi teşkil edilecektir. 
Bu şirketler, dört muhtelif is-
tikamette va_pur işletecekler· 
dir. Loid Triyestino şirketi 
yakın ve uzak şark deniz se· 
ferlerini yapacaktır. 

1941 sergisi için de mü
him kararlar verilmiştir. Bu 
sergi komitesi M...-olini'nin 
riyasetinde çalışacaktır. Hava 
kuvvetleri hakkında da karar· 
lar verilmiştir. Kabine çar
şamba günü toplanacaktır. 

Papa 
Mefasıl 
hastalıf ına tutuldu. 

Vatikan S (Radyo) - Papa 
11 inci Pi mefasıl hastalığına 
tutulmuş ve bugün dairesinden 
çıkmamıştır. Resmi papalık 
gazetesi PapaPın sıhhi ahva
linde vehamet olmadığını yaz· 
mıştır. _ .................. . 
hazinenin iki vekili bulunmak· 
tadır. 

Berberler 
Yeni çıkan kanun üzerine 

geçen hafta lzmir berberleri 
ilk defa Pazar tatili yapmışlar 
ve bugünü bayram olarak ya· 
şatmışlar... Halbuki Bergama· 
da bulunan berberler bu tatili 
tam ondört yıldır yapmakta
dır. Bergama' da otuzbeş her· 
her dükkinı bulunmaktadır. 

götürdü. Sokakta; 
- O da bitti! 
Diye mırıldandı ve ellerini 

cebine sokarak ağır ağır Ka
rataşa doğru yürüdü. Maşatlık 
denilen mezarlığa gelmişti ki, 
bir hatıra ile sapsarı oldu: 

işte tam burada, Rizan'ı di· 
ğer bir genç kız ve bir za· 
bitle beraber görmüştü. 

Şimdi ayni noktada düşü
nüyordu: 

O zabit kimdi? .• Acaba? .. 
Ve bu ihtimal, onun kalbini 

yakıyor, acıtıyordu. O gün, 
kendisini bir dıvar köşesine 
zor atabilmiş ve görünmemişti. 
Rizan'ın yalnız 'geçmiş olma
sını ne.kadar istemişti? Eğer 
böyle olsaydı, yavaş yavaş ona 
do2ru yürüyecek, selim ve
recekti. 

• Sonu filli' • 
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.. 2 8 • Gene~bir ramazan ayı. Nas- Esrarengiz bir adam, beşe· 
Davud reis, ileriye doğru Osman reisin ~vinde idiler. raddin hocanın kapısı " Tak- -Başı 1 inci sayfada - vaş devletin büyük kadrola- riyet ve medeniyet için muzır 

laktı: Kapıdan girerken, Davud reis tak" vurulmuş, hoca açmış, Memleketin iyi idare olun- nnda geniş mikyasta çalışmak bir adam öldü. Bu adamdan 
Şaşı Pandeli sahilde dur- Pandeli'yc : bakmış ki bir bektaşi. ması muktedir ve faziletli me- için saha bulsunlar. Sizin an· bütün cihan matbuatı bahse· -"ş d 1 d 1 d · b - Tanıyor musun · dedi • J d · } d b l l · k l~b h f a et d" l l " ' a gm a gın enıze a- - Buyurun eren er · emış· murlar e in e u unması, o ayışınızı ın ı a ı mu a az - ıyor ar 
Yordu. bu kahramanı.. fakat yanlış gelmiş olmıyasın, memleketin hayatı için en bü- mek, korumak ve memleketi Büyük bir mucit mi idı? 
- Ali, şu karşıki adama - Hayır. burası Nasraddin hocanın evi. yük ve en mi.ihim teminattır. yüksek seviyeye çıkarmak için Hayır! 
~Zdirmeden bak! - İşte, Fırtına Ali denilen Bili)orum hocam. Misafir Arkadaşlar, başlıca bir temel olacaktır. Hatta tahsili bile yoktu. 
- Baktım Davud reis. korsan bul umduğunu değil, bulduğunu Eğer Osmanlı tarihinin son Hocalarınız sizi ona göre ha- Fakat dalkavukları kendisine 
- Ne anlac ın? Pandeli, Şaşı gözlerini büs- asırlarını dikkatle okursanız zırlamaya çalışacaklar, siz bü- haklı olarak: 
- Yabancıya, hatta gavura bütün şaşılatan bir bakışla yır_.. Buyurun öyleyse erenler. en az ikiyliz sencdcnb,.ri mer- tün hayatınızda çok ehemmi - Siz en büyük hüküm· 

''•iyor. Kenara çekip soruş- Ali'ye baktı. Zavallı hocanın sofrası da kezde devlet idaresinin kud- yelli sahalarda hizmetler gö· dnrlarla boy ölçütc:k
1 

büyük 
talım, nereden gelmiş, neye - Yaaaa, demek ki 0 ce- o akşam pek züğürtmüş: Bir retsiz ve batta memleketi tah- receksiniz. bir mevkiye mali sinız 
imiş, nereye gidecek! sur korsan bu hal.. tas çorba, bir kap yt~mek... rip etmek için seçilmiş sanı- Arkadaşlar, genç ve kıdemli Derler, 0 da: . 

Al. ld d" e·ıAk• d ki . - İngiliz kralının yeğenı - Dur, o kadar acele et-
1 

a ırış etme 1
-

1 
a ·ıs Top atılınca bektaşi: lan ad'lmlardan mürekkep kal- arkada~ların göster i erı mu-ı. ı 1 h f'f h f"f d" 1 . dat d ki "k de<Til miyim?. ~e. şte o da, bizim sarıldı- a ı a 1 ış erını gıcır ı- - Sofra Ali'nindir, dığını görür ve bu frnpara- habbet ve söyle İ eıi teşvı • 0 d" 

"' b yordu. Kaşları haA la ratıktı. f d . 
1 

b. · k Cevabını verir ı. 
"

1

IZ heriflerden iri " Hoca da torluğun nasıl yaşadığına hay- ve talti e · ici soz er ızı ço ld" ·· k .. 
. Osman reisin odasına girdiö-i ' - E k Ve haksız deği. ı; çun u 

- Anlanıadım.. " - Sofra Alı'nin amma, ret edersiniz. Akıl ve hikmt t rniitehassis etmiştir. n ı- dizbağı nişanına malikti. Diz· 
~ Evet, bu adam, Zeliha vakit Zeliha oradaydı. masraf ta hocanındır. icabı okur ki Osmanlı İmpa- demi ilerden Ahmed Ihsan Tok- bağı nişanı alanların da bu 

~~kkında malumat sah . .>i idi. Nişanlısına; Deyih sofraya oturmuşlar. ratorluğunun 1700 den sonra göze bilhassa teşekkür edeıim. sıfatı kullanmaları adet iktı-
•,ze ı · H A O - Zelı"ha, sen çekil biraz! f ı E k d · k d 1 

e inı uzattı. atta s- Hoca; bir iki kaşık alıncaya en geç elli sene zar ırıcıa eser n ·ı t.:msız ar a aş arımı- zası idi. 
an reis onun emrine gemi Dedi. Genç kız nişanlısının kadar bektaşi de çorbayı bi- kalmamalı idi. Bu kadar çü- zın burada B. M. Meclisinin 
eti.Yordu. Karar verilmiş, iş yüzündeki gayri tabiiliği anla- tirmiş ve "Sünnettir,, diyerek rümiiş ve ınnkezde anlayışı muhterem reisine ve B.M.Mec-
1lttıişti. Derhal hareket ede- mış ve çekilmişti. Davud reis- tası kaldırıb mütebakiyi de bu kadar bozulmu? bir İmpa- lisinin muhterem azalarına ve 
kti. le Şaşı Pandeli içeriye girer içmiş .. Sıra bir sahan yemeğe ratorluk eğer daha 200 sene hepimize karşı mülkiyeli-
- Canım, Davud reıs, sen girmez, Fırtına Ali, Osman gelmiş. Bektaşi, bir hamlede yaşayabilmişse bu v~layetle- !erin nazır bir zihniyetle ha-

~ler söylüyorsun? reise baktı: onu temizlemiş, hoca bakmış, rin de, hudutlarında bulunan zırlandıkları hakkındaki söz-
- Neler söyliyeceğim, la- - Baba, bu gavur korsan- bakmış; idare adamları ve hudut ku· !eri bizi ayrıca bahtiynr et-

lıtdı söyliyorum İşte evlad! la pazarlığa girişmişsiniz doğ- _ Aman erenler, sünnettir, mandanları sayesinde müm· miştir. Bu sözler istikbalden 
l - Demek ki bu adam ga- ru mu? d h 1 kün olabilmiştir. ümitlerimizi teyit etmektedir. 
'Ut h E ~ l sahanı iyi sıyır a iç 0 mazsa AhlaA kAı, anla'-

1
151 ve iktısadi k 

al - vet og um. bizim bacı bulaşık yıkamaktan .1 • Şüphe etmiyorum i yarın 
k ......._ Hem gavur, hem korsan. - Nesine? kurtulsun. yerinde iyi bir İdare kadrosu memleket bu sözleri zevkle 
~tn de onun adamlarından! - Kızımı, o da ararnağa birçok fenalıklara uzun müd- k k · · d t" 

Demiş. Bektaşi biraz sonra; okuyaca ve aş ıçın e ye ı-ı. Bu son söz, Fırtına Ali'yi çıkacaktı ve ben de ona bir det mukavemet edebilmek ·ık· l"I 1 k t" 
l - Çok-... şükür -demiş- bu şen miı ıye ı ere mcm e e ın tdenb· b" t "b" pa gemi verecektim, işte bu kadar! için bir teminattır. Eğer mem- b l · d ~· ~ ıre ır a eş gı ı r- akşam da karnımız doydu. istik a ini emnıyet e ecegın-tını t K p t' Ali, Pandeliyi korkunç bir lcketin bütününü idare eden d l · ld ş ı. orsan anayo un Yarına Allah kerim.. den dolayı vatan aş ar genış 
~ aınlarından biri yirmi, otqz bakışla süzdü : l l b' . merkezi siyasetle idare maki- yürekle haz duyacaklardır:. . 
~ette ileride duruyordu. Bu - Doğru söyle, maksadın, - yi amma eren er, ızım nesi iyilikte hemahcnk olursa Atatürk için biitün mulkı-
e cesaret, bu ne cür'etti? hakiki maksadın neydi? bacı aç kaldı. o memleketin az bir zaman yenin, hocaların, eski ve yeni 
l Davud reis onu bileğinden Pandeli büyük bir itidalle - Merak etme hocam, Allah içinde en ileri memleketler yetişenlerin gösterdiği hususi 

ltu : cevap verdi : rezzakı alemdir, kimseyi aç ve milletler sırasına geçmesi muhabbet ve saygı kendilerine • 
L·- Tek dur Ali! Bu adam - Fırtına Ali, kendimi kah- bırakmaz. için bütün unsurlar ve şartlar iblağ etmek berıim iç.in şerefli 1

Zt iyilik edecekti diyorum.. raman veya doğru bir adam İki gün sonra b ektaşi ge~ mevcuttur. bir vazife olacaktır. 
lam o sırada Şaşı Pandeli olarak gösterecek değilim. Fa- gelmiş, kap"ıyı1 çalmış. Hoca Bundan yüz sene sonra yeni Mülkiyeliler, kurulmakta olan 

~lara doğru bakmış, Davud kat bazan öyle kuvvetli tesir- kafesten bakıb ta bektaşiyi Türkiye'nin muazzam ve bey· yeni Türkiye'nin ikbali şevketi 
i tıs te ona yaklaşması için ler olur ki, insanı merd yapar. görünce hemen karısını çağırıb nelmilel sahadaki şanlı, yük- sizin aşkla, idealle vücudunuzu 
Şaı- t etmişti. Yalandan uzaklaştırır. Maksa- talimat vermiş ve kadın kapı sek varlığını vücuda getiren memlekete vakfetmenize bağ-
~li, bir türlü vaziyeti kav- dım, kaynatandan iyi bir gemi arkasına gelmiş, bektaşi ile unsurlar mütalea ve tetkik Iıdır. Mülkiyeliler çalışmak için 

:Yamıyordu. Bilhassa bu fe- koparıp denize ··çılmaktı. konuşmağa başlamış: edildiği zaman ümit ve temen- yarın çok geniş saha bulacak-
~~etj geçirdikten sonra bir - Sonra? - İnayet ola, inayet ola! ni ediyoruz ki, fJliilkiye bu !ardır. Kendileri memuriyet 
. tıstiyan hayduda nasıl em- - Nişanlını kurlarmağa ça- _ Ben dilenci değilim, varlığı kuran birlikler içinde hayatında belki yüksek refahı, 
~et edebilirdi? lışacaktım. · tanrı misafiriyim... bilhassa ayrı bir yıldız olsun. zengir.liği hiçbir zaman göre-

ı - Davud reis, benim miw - Daha sonra?, _ Gözü açık dilenciye sa- Bu mektebe girenler ilk sınıf- miyeceklerdir. Fakat büyük 
l'ın bozuldu doğrusu. - Daha sonra, kendi inti· daka veremeyiz biz! tan itibaren kendisini büyük devlet hizmetlerinde yararlık 
- Bozulmasın Ali .. Biz de karnımı alacaktım. _ Aman hemşire beni ta- bır ideale vakf etmi~ bir adam göstermekle memur bir vatan 

* * * Vasil Zaharof'un serveti 3 
milyar tahmin edildi; hepsin_i 
de metresinin kızıııa verdı; 
bu kızın bu mazhariyetine 
binbir dedi-kodu katan da 
yok değil!. . 

Vasi! Zaharof'un hayır ışlc· 
rile: hiçbir alakası olmamıştır. 
Fakat Paris'in şimdiki Eksd
sior gazetesi henüz proje 
halinde iken müteveffa Piyer 
Latin· e gazetenin neşri ıçın 
bir kalemde 2 milyon frank 
sermayeyi vermişti. 

Silah ticaretini, kumarhane
lerin soygunculuğunu kolay
laştıracak her vasıtayı:t mil
yon \ar vermekten çt kinıne

miştir. 

Vatansız ve kan içici bir 
herifti. Klemanso umumi mu
harebede bu herifi Alman 
tahtclbahirlerine mühimmat ve 
benzin tedarik ettiği için kur· 
şuna dizdirmek istemişti, ama 
nedense ihtiyar kaplan bira.z 
sonra müthiş bir Zaharofıl 
olmuştu. 

F. B . 

-::'refler ve edinecekleri zevkl~r 
ve inşirahlar insanlara nasıb 
olabilenlerin en büyükleri ve 

~ilin kadar düşünürüz. - Kimden? ? zihniyeti ile çalışmağa. başla· viicuda getirmekle erecekleri nımadın mı. e-~?şı Pandeli yaklaşmıştı. - Eski kaptamm Panayot- Tanımadım, kimsin? malıdır. Bu mektebe idare ve Bu kanlı vak'ada kadın 
Utun dikkati ile Fırtına Ali- tan ve kızından! siyaset kademelerinin en ufa-~c b k d · d v · · - Geçen akşamki misafir. 

L • a ıyordu ve için en gayn Ali, ara kapıya ogru gıttı omdan baslamak arzusu ile 
Qt I d" Tanıyamadım vallahi, 0 ~ v arm iŞ 1

.Yari mırıldanmıştı : ve ses en 
1

: kusura bakma! gin:cek olanlar memleketi imar parmag 1 V 

en tatlıları olacaktır. 

...._ Ne güzel, ne levend de- - Zeliha! etmek, memlekete hizmet et-ı~"nl 1 s· · M · • Zelı"ha hafı"f bir baş örtüsü - O halde hocafendiyi ça- ------· - • , • "fd .. ~ q 1 ızım arıya nın ara- mek için her sahada bütün 'A.Tarlıdere muhtarı Hüseyın l o uren-1~1 ve ruhunda yaşattığı kah· ile çıktı, ğır. menfi unsurlara karşı memle- 1 ?f, k d 
t4llıan da olsa olsa böyledir, - İyi bak, şu herifi tanı- - Hocafendi sizlere ömür. keti müdafaa etmek için ha- /eri tesvik eden bir a ınmış 

D ? - Allah - allah, nasıl olur, ~ l H 
t». avud reis onların ortasına yor musun. kiki bir kararla, vicdan kara- Narlıdere köyü muhtarı Hü- Hüseyin'c çatmış ar, asan 
'lt'Cdi - Tanıyorum. Benim bu- daha iki akşam eve! beraberce 1 ·ı h.. t · b n 

: rile mücehhez olurlarsa bu seyin'i öldürmekle maznun Li- sanda ya ı e ucum e mış, u • ...._ Buyurun -dedi- Osman lunduğum gemide idi ve beni iftar etmiştik. 1 k . d y .. t"f d . d ı·h ·ı M da11 ı"stifade eden Ihsan' da 
r .. • d"k · d"b d mem e etın e ecegı ıs ı a enın san, dig"' er a ı san ı e ur-~ıse . d r kurtaracag~ ına söz ver ı ten - iyi ya, ne ısrar e l u- kl ht kol gı e ım. hududu yoktur. taza ogy lu Hasan ve bu iki bıça a ansızın mu an -1\ h h ı · ·· ·· · sonra-.gecc vakti denize atıldı. ruyorsun, işte o iftardan sonra l d ·· ıd·· ·· ·· b" 
l a ve ane erın onune ge- Sonra birşey daha söylemek kı"şı· b'ır suça teşvik etmekle tuğu a tın an o urucu ır ilce F t Al" · · · · - Bu adam, o haydudun hoca senin için ölüb gitmiştir. 

1 ~ıı' , ır ına ı ıçerıye gırıp isterim. Çok çetin sert ve aksi n1aznun Zehra haklarında sor· darbe ile yara amıştzı. h "ıle zo-~ Ah d' b l bir kızı oldugv undan bahsedi- Çimdik T hk"k t ·· e ra 
' ()ar " me e azı şey er şartlar içinde bulunduğu halde gu hakimliğince yapıln~akta a ı a a gore ~()Yledikten. sonra o?lara ilti- yor, doğr.ı mu? Seyhan nehri bu mekteb 60 seneden beri olan tahkikat sona ermış ve muhtar Hüseyin arasında muh-

''ak etti. Bırkaç dakıka sonra Zeliha, baştan aşağı titredi. k tar intihabatı yüzünden eski 
r kendisine iyi bir an'ane yap- üçünün de Türk ceza . anum~-

......_._ ___ lll2IM!~:S2&111m~- Korktuğu şey başına ge ıyor • kabarıyor ı·ı d b b nun 448 ı"nc"ı nıaddesı mucı - bir husumet ve igv birar vardır. ANADOLU mıştır. k gün en iti aren u-
""l. gibiydi. radan yetişenlerin çoğu bu hince muhakemeleri için Ağır Zehra, Ihsan ile Hüseyin ara· 

_____ :=-_!.o_n_u _v_a_r_-__ Adana 5 (Hususi) - Dört mektebe faziletin iktidar ve ceza mahkemesine sevklerine sında bir evlenme mes'elesin-

___ , __ 
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve başyıızganı 

Fiaydar Rüşdii OKTEM 
»:ııımi ncşriyaı ve vazı i~lı•ri 

~İiılürü: IIn:!.:..!',"üz.het Çauı;ar 
ılarehanc i: 

t_ h:ınir 1k.ind Beyler ı;okağı 
Halk parıisi binası için1le 

l l'cJ,.raf: İzmir - A ADOI.lJ 
elcfon: 2776 .. Posla kutu u ·105 

\' ABONE ŞERAİTİ 
1llıg1 ] 200, altı :ıylığı 700, iiç 

\'. a} lığı 500 kuruştur 
;thancı mcmlekcller için senelik 

abone ücrcıi 27 liradır 
Hcı yerde 5 kuruştur 

' ·%~ -
~eçmiş nii~halar 25 kuru~tur. 

J\ı.\,\JJOJ .. U l\IA '!'BAASINDA 
'-.v BASII~!ŞTIH 
~ .. ____ ......... _~ ........... .. 

gündcnberi sürekli yağmurlar sebatın ideal sahibi iyi ah- karar verilmiştir. den doğan iğbirarı körükliye-
düşmüştür. Seyhan nehri çok laklı ve iyı yürekli olmanın Tahkikat, bu ölüm hadise- rek feci hadiseye sebebiyet 

Amele grevi baş/adı kabarmıştır. Seylaptan kor- damgalarını vurmuşlardır. Bu sinde kadın parmağı bulun- vermiş ve vak'a gecesi, muh-
Nevyork 5 (Radyo) - De- kuluyor. size kıymetli bir emanettir. duğunu meydana çıkarmıştır. tar Hüseyin yaralı olarak kah-

. 1 · b"" b""t·· Krallık Bu··yl··ık 111ektepler sag~ lam ana- Vak' ayı evelce tafsilatilc venin önünde yatarken orada nız ame esi grevı us u un 
dd l N d. "b h k k r1eyc ı"st"ıııad ed"rek geliş"ırler. y3zmıştık. Muhtar Hüsevin ile toplanan köylüler: şi et enmiş ve orman ı naı inin u u i ~ J 

vapurunun bin tonluk hamu- Biz bu ananeyi bilcrektir ki köylüler, gece Salepçi Musta· - Bunu Zehra öldürttü. 
lesinin de tahliyesine muha· Vaziyeti genişliyor mülkiyelilerin hiç olmazsa 20· fanın !kahvesinde otururken Demişlerdir. Bütün şahitler 

f d l k d P t 5 (R d ) K b. 25 senede bu memleketı·n:bu·· - l
0

hsan v. e Hasan, sarhoş halde bu husumeti ve teşviki söyle· le et e i me le ir. eş e a yo - a ıne _ 

Harb malOlleri reisi M. Darani Macar mecli· tün memur kadrosunu kapla- gelerek kahvenin dışında gü- mişlerdir. Vak'a günü Zehra-
p · 5 (I~ J ) S b k · d b" k · d d k yacak kadar zengı"n bı"r ku""tle ru""ltu·· yapmıya başlamışlar, nın ansızın lstanbul'a gitmesi arıs, "a yo - a ı sın e ır nutu ıra e ere 

muharipler konfederasyonu bu krallık naibinin yeni hukukun- haline gelmeleri ıçın ~eniş Muhtar: de hadisedeki alakasını gös-
gün İtalyan harb malulu ve dan bahsetmiş ve: mikyasta mülkiyeli yetiştirmek -- Gürültü yapmayın,~gidin termişlir. 
meb'usu M. Karlo Del Krua'yı - Hükumet naibinin hu· hevesine dü.şmüşüzdür. Az bir buradan! Diye kendilerine ih- Yakında kadınlı, erkekli 
k b 1 · · B !Al b k kA · t ·· t · zan"anda mı-ı" lk"ıyel .ıler·ı çok ar- tarda bulunmuştu. Oradan maznunların muhakemelerine a u etmıştır. u ma u me - u ı vazıye e gore cvsı ve • 
us mühim bir içtimaa riyaset tecdid edilmelidir. tırmayı düşünüyoruz. IO suretle uzaklaştırılan maznunlar, biraz Ağırceza mahkemesin tle baş· 
edecektir. Demiştir. ki buradan çıkanlar ya\ aş ya- 1 sonra tekrar gelerek Muhtar lanacaktır. 

Amerika'da 
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lng~I~~ milleti kralını istiyor'nenizz,-~ -" 
Bugün 

lik maclarına , 
Başlıyoruz .. 

Milli küme müsabakalarına 
gireceR iki takımımızın tesbiti 
için tertip edilen tek devrelik 
lik maçlarına bugün Alsan• 
cak sahasında başlanacaktır. 
Memleketimizde ilk defa ola· 
rak tatbik edilen milli küme 
usulünün çok gerilemiş olan 
sporumuza ne kadar da fay
dalı olacağını bilmeyiz. Ancak 
milli küme müsabakalarının 
başlangıcı olan bu maçlar için 
bütün takımlarımız tanı m

0

ana-
sile hazırlanmış vaziyette bu· 
lunmaktadır. Bu itibarla bugün 
göreceğimiz oyunlar baştan 
nihayete kadar heyecanlı ve 
alakalı geçecek demektir. Ev
velce tanzim edilmiş fiküstüre 
göre müsabakalar saat tam 
dokuzda Göztepe - Egespor 
takımlarımızın karşılaşmasile 
başlanacaktır. Bu oyunu saat 
1 1 de Buca - Demirspor maçı 
takibedecektir. Demirspor ta-
kımı her haf ta maç bağlamak 
suretile iyi çalışmıştır. Ve bi-
naenaleyh Buca için tehlikeli 
bir rakip olmu~tur. Hatta 
Demirspor takımının bu sene 
büyük takımlarımıza karşı bile 
sürpriz yapması ihtimali de 
vardır. Üçüncü maç Burnava
lzmirspor takımları arasında 
ve tam saat 13 te başlıyacak-
tır. Bu maçtansonra sıra gü
nün en mühim karşılaşmala-

rından biri olan K. S. K-Altay 
maçına gelmektedir. Her iki 
takım milli küme için nam-
zetlik koymuş takımlardan ol
duklarına nazaran müsabaka· 
ları tam bir alaka ve heyecan 
uyandıracaktır. Birinci takım· 
!arımız Alsancak sahasında 

karşılaşırlarken ayni kulüblerin 
B takımları da aşağıda yazılı 
sıra ile Halk sahasında lik 
müsabakalarını yapacaklardır. 

Birinci oyun saat 9 da Altay· 
K. S. K, ikinci oyun saat 11 de 
Burnava [- İzmirspor, uçuncü 
oyun saat 13 te Buca - De
mirspor, dördüncü oyun saat 
15 te Göztepe - Egespor. 

Bu gece hava yağmurlu geç
tiği taktirde yeni tesviye edil
miş olan Alsancak sahasının 
kabaracağı ve oynanmıyacak 
vaziyete girebileceği de düŞü
nülmüştür. Böyle olursa, B 
takımlarının bugünkü liki tehir 
edilecek ve bu suretle birinci 
takımlarımız Alsancak stadyü
ıııundan halk sahasına geçerek 
burada oynıyacaklardır. 

Bugünkü 
güreş müsabakaları 

Şehıimizde bulunan donan
mamızın kuvvetli güreş takı-
mile şehrimiz seç.ıne güreş 
takımı arasında bugün saat 
yirmide Halkcvinde güreş 
müsabakaları yapılactlktır. Du
hur ye Licrcts izdir. 

Birkaç giindenbcri şehri· 
n.i:7de bulu ımakta olan milli 
güreş takımı kaptanı Nuri 
güreşçilerimiz arasmda müsteit 
görerek çalıştırdığı göreşçiler
den seçme bir takım hazırla· 
mıştır. Daima kuvvetli olan 
Yavuzun güreş takımile yapı· 
lacak müsabakaların çok zevk
li olacağı şüphesizdir. 

Dünkü mac , 
Berabere 1 kaldılar 
İstanbul, 5 (Hususi) - Ce

ki Karlin takımile Galatasaray 
takımı arasında yapılan maçta, 
her iki takım üç üçe berabere 

~almışlardır. 

Manisa'da 
Spor işleri yürüyor 

Manisa, (Hususi) - İlbay 
ve parti başkanı Dr. Lütfü 
Kırdar'm memleket işlerine 
karşı gösterdikleri büyük alaka 
Manisa'lıları çok memnun et· 
mektedir. Bu meyanda · ön 
safta gençlik ve spor işleri de 
gelmektedir. 

Daha evel de yazdığım gibi 
Manisa' da spor hareketlerine 
imkan verebilmek için mühen· 
dis Viyoletti getirtilerek ihtiyaca 
kafi bir spor sahası projesini 
yapmak işi kendisine veril
miştir. Şimdi de gençlerin ha
rekete g .!tirilmesi işi başla
mıştır. 

Diin gece Halkevi salonunda 
Albay lsmail Hakkı Alban 
tarafından spor konferanslarına 
başl anmıştır. Eski bir sporcu 
olan komutan bu değerli kon
feransını dağcılık ve kayak 
sporuna tahsis ederek gençle
rimizi bu sporla da meşgul 

olmağa davet ve teşvik el· 
miştir. Konferansta ilbay ve 
Tüm komutan hazır bulunmuş
lardır. 

-Albay Alban her Salı günü 
akşamı sporun muhtelif mev
zuları üzerinde konferanslarına 
devam edecektir. Bu gece 
Halkevi salonunda ilbay Lütfü 
Kırdar'ın huzuru~ile yapılan ilk 
toplantıda dağcılık kısmına 

girenler arasında muvakkat bir 
idare heyeti seçimi yapılarak 
işe başlanmıştır. 

Haftaya Salı günü akşamı 
verilecek konferanstan sonra 
binicilik ve daha sonra da 
atıcılık şubeleri kurulacaktır. 

Hemen faaliyete geçecek 
olan dağcılık kolu kayak ders
lerine başlıyacak ve bu kış 

mevsiminde Bozdağ tepelerine 
çıkarak onda talimlerini ya
pacaktır. 

Manisa gençleri bu spor 
hareketlerine büyük alaka gös
tererek hergün muhtelif spor 
şubelerine bıydedilmektedirier. 

Sporcularımıza başarılar di-
leriz. -----r Leon Blum 

kabinesine iti-
mat reyi verildi. 

- Başı 1 inci sahi/ ede 
Hatip, uzun süren beyanatını 

şu cümlelerle bitirmiştir: 

Fransız bayrağını ve Fransız 
milletinin şerefini koruyan hii· 
kumete itimat reyi vermekli
ğimiz lazımdır. 

Bu sırada, bütün sıralardan 
alkış tufanı kopuyordu. 

Bundan sonra M. Flanden 
söz almış ve Avrupa statuko
sunun tehlike<ie bulunduğunu 
söyledikten sonra, muahede
leri yırtmış olan Almanya'ya 
hücum etmiştir. 

M. Flanden'den son a ko
miinistler lideri M. Tores söz 
almış ve harbın önüne geçil
mesi lazımgeldiğini söyledik
ten sonra, komünistlerin, M. 
Leon Blum kabinesine rey ver· 
mek istemediklerini ve fakat 
cepheyi yıkmış olmamak için 
prensiplerinden feragat ederek 
itimad reyi vereceklerini söy· 
!emiştir. 

Müzakereler, geç vakte ka
dar devam etmiş ve neticede 
171 muhalife karşı M. Leon 
Blum kabinesine 360 reyle 
itimad reyi verilmiştir. 

Reyler verilmeden eve! na-

- Başı 1 ıncı sahı/ede - Aman vermeyin. Neşriyat te- 1 

alkışlamış olduğunu kaydet· siri ile kralın acil bir karar 
mektedirler. almak mecburiyetinde kalması 

Londra, 5 ( A .A) - Press lazım değildir. 
Association, Londra' daki buh- Liberal lider Sir Archibald 
ran hakkında ezcümle diyor ki: Sinclair Surbiton de şu söz-

. - Son üçgünün faciası öyle !eri söylemiştir. 
bır merhaleye gelmiştir ki her Madam Simpsonun Ameri· 
türlü uzlaşma ihtimalleri kay- kan millet;ne ve burjuva sını· 
~~]maktadır. Cumartesi sabahı f ına mrnsub oluşundan dolayı 
ıçın bir kabine içtimaının ka- kralın izdivacı aleyhine kuv· 
rarlaştınlmış olması vaziyetin vetli bir muhalefetin mevcu· 
ciddi olarak devam ettiğini diyeti hakkındaki haberler 
göstermektedir. doğru değildir hakkında bir 

Dün akşam Kanada başba- karar verilrne~i lazım gelen 
kanı beyanatta bulunarak de· tek mes'ele butlu ... Kralın ev· 
miştir _ki: lcnmek iste !iği bayana kra!i-

- lngiltere hükumeti mec- çeden başka bir mahiyet ve· 
buren tekbaşına bir teşebbüste rect k bir kanun yapılması 
bulunmaktan ihtiraz edecek acnba mümkiin ıniidür? 
ve Büyük Britanya imparator· Londra 5 (A.A) - Geçen 
luğunun bütün hükumetlerinin güıı avam kamarasında kralın 
menafiine mutabık bir şekilde tahtından vazgeçmesine mani 
hareket eyliyecektir. olmak ıçın lazım g len her 

Cenubi Afrika birliği kabi- şeyin yapılması hakkında bir 
nesi vaziyeti tedkik için muh- takrir veren işçi saylav M. 
temel olarak pek yakında top· Greeuvood birkaçı Kanada· 
lanaktır. Başbakan general dan yollanmış bulunan birçok 
Hertzog hükumetin istifasını tebrik telgrafı almıştır. 
mucib olacak bir vaziyet hu· Londra, 5 (A.A) - Siyasal 
lunmadığını bildirmiştir. mahafil M. Vinston Churchilin 

Londra, 5 (A.A) - Deyli kanunuesasi mes'cle.,inin halli 
Telgraf gazetesi acil bir su- için yeni bir kabine teşkil 
rette karar alınmasını istemek- edeceği hakkındaki haberlerin 
tedir. Çünkü her teehhür teh· esassız olduğunu söylemek· 
likeli olacaktır. tedir. 

Deyli Herald gazetesi de Bu mahafıl yeni kabinenin 
mes'elenin bir dakika evel parlamento tarafından tasvib 
Başbakan M. Baldvin tarafın- ed . lmiyeceği muhakkak oldu-
dan tavzih edilmesini istemek· ğundan kralın bir hükumet 
tedir. Çünkü memlekette daha buhranının başgöstermesini ar· 
şimdiden suitefehhümler baş zu et mediğini sanmaktadırlar. 
göstermiştir. Bunlar tehlikeli Diğer taraftan çok dürbin 
olabilecek mahiyette bulun· bir siyasa adamı olan M. 
maktadır. M. Baldvin'in bütün Churchil umumi seçimleri isti· 
haki katı bildirmesi ve f ngil· cal ettirecek bu kadar tehlike li 
tere kabinesile dominyonlar bir rol oynaması da mümkün 
hükumtıtlerinin bir izdivaç pro- değildir. Mevzuubahis şayia-
jesine muhalefetleri esbabını ların M. Churchilin krala karşı 
izah etmeleri elzemdir. olan büyük sevgisinden doğ· 

Daily Mail'in fikri ise bir duğu sanılmaktadır. 
uzlaşma sureti halli bulunması Fakat bir tek saylavın bile 
merkezindedir. Başbakanın nok· kanunuesasiye muhalif hare· 
tai nazarı krala karşı biraz kette bulunmak mes' uliyetini 
ağır gözükmektedir. Millet bu kabul etmek meşkuktur. 
derece alastekiyetli olan kanu- Parlamento mahafilinde baş 
nuesasinin ikisi ortası bir su- gösteren yegane anlaşmazlık ta 
reti halli mümkün kılabilece· krala bir müddet verilib 
ğini ümid eylemekte idi. verilmemesi veya kralın pa-

Daili Ekspre~ kralın evlen· zartesi günü · kararını bildir-
meı,ine taraftardır. Baldvin'in mesi lazım geldiğinin tesbi-
Avam kamarasındaki beyanatı tidir. 
buhranı bir kat daha fazlalaş- Muhafazakar Vilson ve işçi 
tırmıştır. Hükumet kralın iz- Vodgvod gibi bazı saylavlar 
divaç planlarına karşı aldığı karar verilmesi için Krala za-
menfi vaziyeti değiştirirse bu man bırakılması fikrindedirler. 
buhrana bir nihayet verilebi- Fakat bunların parlamento ve 
lecektir. kabine tarafından tutulan haltı 

Nevs Chroniclein fikri, bu· hareketi değiştirmeye muvaf • 
gün Morganatik bir izdivacı fak olacakları sanılmamaktadır 
ıçın kanuni ve hukuki bir Londra, 5 (A.A) - Dün 
mesnet mevcut olmadığı, fa. gece tczahürcülcr " Yaşasın 
kat kanunların değiştirilebile· Kral, Baldvin aşağıya ,, diye 
bulunamayız. Parlamentonun bağırarak sokakları gczmiş-
hukuku her ne bahasına olursa lerdir. Tezahürcüler saray 
olsun idame ettirilmelidir. önü_nde Vetivning Stretde de 

Aarkvap da söz alan işçi ceğı merkezindedir. 
saylav Arnod Vilson Bradford Times gazetesi ise Baldvin'in 
başpapazının yüksek siyaset tereddütlerine nihayet veren 
işlerine karışmasını takbih et- beyanatını alkışlamaktadır. işçi 
miş ve demiştir ki: partisi ve muhalif liberal par-

teakiben Londra'ya dönmüş
tür. Bugünkü vaziyet kral ile 
başbakan arasında daimi mü
nasebet idaınesini mecburi kıl
maktadır- Çünkü ya tahtta te
beddülü hazırlamak yahud 
avam kamarasına ve millete 
hükümdarın brarını bildirmek 
için çabuk anlaşmalar yapıl
ması elzemdir. 

Kabine bu sabah saat 10 
da toplanmıştır. Bu toplantıda 
pazartesi günü parlamentoda 
yapılacak beyanat hazırlana

cak ve ayni zamanda domin
yon !ar mümessillerinin noktai 
nazarları tedkik olunacaktır. 

Öğrenildiğine göre dünkü 
Kahi r e toplant ısının sebebini 

Kral, Dük Dö Yoı-k, validei 
kraliçe ve Baldvin arasıııda 

yapılan konuşmalar esnasında 
kralın morgantik bir izdivaç 

ihtimalini ileri sürmüş olmasını 
teşkil eylemiştir. M. Baldvin ise 

böyle bir izdivaca muhalif bu
lunuyordu. Fakat derhal do· 

minyonlar mümessillerinin fik
rini almayı elzem telakki et-

miş ve dominyonlar mümes
silleri ise derhal menfi ce\ıap 
vermişlerdir. 

Siyon, 5 (Radyo) - (Mis· 
ters Simtson) buraya gelmiş-

tir. Otomobili, Kumadya sina
masının önünde durmuş ve 

otomobilden çıkan bir şahıs, 
bütün gazeteleri alarak tekrar 
otomobile atlamıştır. 

Londra, 5 (Radyo) - ln
giliz kabinesinin son toplantı-

sından sonra, Kralın evlenme
den vazgeçmek istemediği ha-

beri alınmıştır. Neticenin, pa· 

zartesi günü anlaşılacağı söy
leniyor, 

Londra, 5 (A.A) - Dün 
bazı siyasal şahsiyetler kanunu 
esasi buhranı hakkında nutuk· 
lar söylemişler veya beyanatta 
bulunmuşlardır. İşçi birlikleri 
başkan Beckin demiştir ki: 

Şimdiki mes' elenin çok bü
yük ehemmiyeti ve güçlüğüne 
rağmen halkın rızası ve irade· 
sile kendi kendimizi idare et
memizi temin eden büyük mü
essese olan parlamentonun te
fevvukuna karşı hareketlerde 
nümayişte bulunmuşlardır. Te· 
zahürcülerin ellerinde Üzerinde 
"Kralı terkedemeyiz.,, Diye 
yazılı bayraklar vardı. Polis 
tezahiircüleri dağıtmak iste
mişse de tezahürcüler biraz 
ötede yeniden toplanmışlardır 

Londra, 5 (A. A) - Sanıl

dığına göre M. Baldvin bu
günkü kabine içt!maının dün 
kral ile yaptığı mülakattan 
haberdar etmiştir. Kabine 
Pazartesi sabahı saat 11 ,30 da 
toplanacaktır. 

Maamafih bakanlar hafta 
tatilini Londra civarında geçi
receklerdir. Fakat Pazartesi 
gününe kadar vaziyette bir 
değişiklik olacağı umulmamak
tadır. 

• 

Kaza kongre~i . . 
Denizli, ( Hususi ) 
Bir ınüddettenberi devam 

etmekte olan C. H. Partisi 
kamun kongreleri neticelen
miştir. Kamun kongrelerinde 
yapılan yeni kurullarda mer
kez kamun kurulu başkanlı
ğına Dişçi Abdurrahman Tü
fekçi oğlu, Üyeliklere Emin 
Erciyes, İbrahim Ôzhan, Peri
han Tezcan. Fahri Sarp ve 

Kır oda kamun kurulu Baş
kani ığına İpek böcekçiliği uz
manı İbrahim Yılmazer, üye
liklere Hatice Meller, Nec
meddin Yücel, Niyazi Bayrak
tar, Şükıü Suer ve dağ ka
mun kurulu Başkanlığına Avu
kat Etem Mutlu, Habibe Oral, 
Ali Riza Türül, H üseyin Köse 
oğlu, Mustafa Bağadır ve Ova 
kamun kurulu Başkanlığına 
Ahmed Hamdi Güngen, Hakkı 
Karaiıner, Nahide Tüzüner, 
Ahmed İhsan Hazinedar, Ka· 
mil Karamil, Honaz kamun 
kurulu Başkanlığına Urbay 
Mustafa Erşak, Rüşdü Munan, 
Rıza Bak-kal, Fevzi Uzunoğlu 
seçilmişlerdir. 

Beş kamundan seçilen dele· 
gelerin iştirakile 30/ 11 / 1936 
Pazartesi günü lıbay ve llyön· 
kurul Başkanı Ekrem Engü· 
rün Başkanlığında kaza mer· 
kezinde kaza kongresi aktedi· 
lerek büyüklerimize saygı ve 
bağlılık telgrafları çekilmesi 
alkışlarla kabul ve bundafl 
sonr:! ruzname müzakere olu· 
narak İlçe kurulunun çalışma 
ve hesap raporları onandı. 

Ocaklardan gelen ve kamun 
kongrelerince kabul ve İly& 
kongresine arzedile.ı dileK:ter 
üzerinde kongre derin bir 
alaka ve hassasiyet göstermiş 
ve bu dileklerin taalluk ettiği 
makam ve idarelerce sağlan· 
ması yoluna gidilmesi kabul 
edildi. 

ilçe kurulu yeni seçiminde 
Saadet Kaymakçı, Salih Su· 
cullu, Osman Bayraktar, Sev
ket Çetin, Nuri Alkaya, Rasinı 
Sürücü, Nuri Yalvaç kurulıt 
ayrılmışlardır. 

llyönkurul kongresine iştira~ 
için Hatice Meller, Saadet 
Kaymakçı, Ahmed Akşit, Kadı1 
Ôzbaş, Osman Bayraktar, Şe•J' 
ket Çetin, Salih Sucullu, Nur1 

Alkaya delege seçilmişlerdir. 
Kongre çok samimi ve be· 

yecanlı hasbihallcr ve dertlcf 
meler içinde sekiz saat devat11 

etmiş ve ilçe kurulunun kÖ) 

ocaklarında gösterdiği ciddi li 
ve yakın alaka kongre heye' 
tincc teşekkürlerle karşılaO' t~ 

mıştır. J. t 

+. d ~ 

QORS~:· 
OzUm sahşları 

· Ç. Alıcı K. S. 
267 A. R. üzüm. 14 
223 inhisar ida. 12 50 

Bu gayri mes'ul şahsiyetin tisi Başkanları hükumetin si-
mütaleaları vaziyeti daha faz- yasetini makul bulmaktadırlar. 

----- 117 K. A. Kaz. 15 50 

Ticaret 
muahedesi 

la nazikleştirmiş ve mes' elenin Yalnız Churchilin etrafında 
hallini çok güçleştirmiştir. toplanan muhafazakar meb'us-

Sir Arnold Vilson şu söz- lardan mürekkep bir gurup 
leri ilave etmiştir. parlamentonun bizzat kararını 

*AH• - vermeden e:vel herhangi kat'i 
zırların bir kısmı, komünistle- bir teşebbüsün yapılmamasını 

---··---
Büyük mera-
simle imzalanacaktır 

rin aldıkları vaziyete karşı ka- arzu etmektedir. İşçi partisin· Belgrad, 5 (Hususi) - Fran· 
binenin istifa edip çekilmesini <len bazı meb'uslar ayni nok· sa ile Yugoslavya arasınd ki 
istedile r. Diğer nazırlar, bunu tai nazarı gütmektedirler. ticaret muahr desi parafe edil-
muvafık bulmadılar. Bunun Lon<lra, 5 (A.A)-M. Bald- miştir. Muahetlc, büyük mera· 
üzerine, komünistler de reye vin diin akşam saat 18/05 de simle imzalanacaktır. 
iştirak etmek mecburiyetinde Fort Belvdre'c giderek 25 da- Fransa namına, Fransız ti-

caret nazın ımza vaze ece tir. kalıııışlardır. kika kralla go""ru··şıııu··ş ve mu··. · d k 

112 Solan 16 20 
7 5 Ş. Rıza halef. 16 
65 J. T. mah. 12 
61 D. Arditi H.> 75 
53 S. Süleyma. 9 
50 Ü. kurumu 15 
46 Koope. itti. 13 50 
26 Ali Kaptan 10 50 
15 H. Alberti 13 50 
12 S. Emin 18 
8 J. Kohen 15 
1130 

362254 
363384 



~ Sa~a1 .......................... mınıımıı ............. ANADOLU._ ............................................ .. 61121 936 ~ 

~ Donanmamız salı günü 1\.skeri fabrikalar umum mü- , .. ---· .. 
Oğretmenler, öğrenci babaları 

lstanbula gidiyor dürlüğümlen; AHMED ETiMAN Kitap Evi 
-Başı 1 inci sahifede - miş ve bir aralık Amiral Şükür Muhteıı·f elektı·n·k malzemelerı· Liselerle ıırta ve ilk okul kitaplarının eau., yeridir. 

yaretten dönen şanlı donan- Okan şu nutukla mukabele 
mAmız erkanı şerefine bele- eylemiştir: Tahmin edilen bedeli 35,000 lira olan yukarda cinsi yazılı Ahmet Etiman kitap evi 
diye tarafından dün akşam - Sayın şarbay ve arka- malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko· 

l<ültürpark gazinosunda yüz daşlarımt misyonunda 11/1/937 tarihinde pazartesi günü saat 15 te ka· 

kişilik mükellef bir ziyafet ve- Gerek Malta'ya, gerekse Yu- p:lh zarf ile ihale edilecektir. Şartname 1 lira 7 5 kuruş muka· 

rilmiştir. nanistan•a yapmış olduğumt:i 1 

bilinde komisyonda verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
Saat 19,30 da Amiral Şükür bu seyahata şimdi şarbayın 

2625 lirayı havi teklif mektuplarını mezkür günde saat 14 e 
Okan ve maiyeti erkanı ziya- alaka gösterdikleri gibi bütün 
feti şeteflendirmişler ve diğer milletin de alaka gösterdii'ini kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 No. lı ka-

davetliler tarafından karşılan· g-örüyorum. Biz Barbaros ve nunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve n 
ı· 

mışlardır. Turgud'un çocuklarıyız. Onlar saatte komisyona müracaatları. 1309 

e Ziyafette vali namına vali bütün yelkenlilerle bütün aor- J 
muavini Cavid Ünver, müs- lukları yenerek Hind denizfe,; zmir Komutanlığı ilanları 
tahkem mevki komutan vekili rini ve Bcahrisefid'i dol1t.ştılar. İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 

Albay Remzi, belediye reisi Bizse şimdi makineli modern 1 9100 metre mavi renk kaputluk kumaş kapalı zarfla 
doktor Behçet Uz, generalle- vasıtalara malikiz. Bu sebeple 

eksiltmeye konulmuştur. 
rimizden Mustafa Muğlalı, Ra- gezişlerimiz bu bakımdan daha 
sim, Refi ve maiyetleri ile be- kolay, fakat diğer bakımdan 2 Tahmin edilen bedeli 31850 lira olup ilk teminat pa· 

lediye reis muavini Suad Yurd- teknik iş olmak itibarile de rası 2389 liradır. 
koru, ağırceza reisi Süreyya, daha zordur. Uzun zamandan- 3 - ihalesi 23/ 1.kanun/936 çarşamba günü saat 15 tedir. 

nıüddeiumumi Asım Tuncay, beri donanmada bulunduğum 4 - Şartnamesini almak ve nümunesini görmek istiyenlerin 

emniyet müdürü Selaheddin için deniz arkadaşlarımı iyi 160 kuruş mukabilinde M. M. V, satın alma komis-
Aslan Korkud, vilayet idare tanıdım. O zamanın kuvvetli, yonundan alabilirler. 
heyeti ve daimi encümeni ve merd gemicileri yelkenli gemi· 

5 -- Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma-
r, şehir meclisi üyeleri, kibar lerde denizin bütün müthiş 

nazik ve şanlı denizcilerimiz zorluklarına nasıl tahammül lan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
ve gazeteciler hazır bulunmuş· ettilerse bu arkadaşlarım da 3 ncü maddelerinde yazılı vesaik ile birlikte teklif ve 

a· 
o 
y lardır. zamanın mecbur ettiği bütün teminat makbuzlarını ihale saatında en geç bir saat 

n, Ziyafet çok samimi ve s ~ya· 
\u hata aid çok enteresan has· 

bihallerle geç vakite kadar 
devam etmiştir. Ziyafetin baş
langıcında Belediye reisi Dr. 
Behçet Uz, bir nutuk iradet· 
llliş ve şanlı denizcilerimizi 
selamlamıştır. 

Nutuk şudur: 

ve Sayın arkadaşlar; 
Türk tarihinin çok şerefli 

&'Ünlerini hatırlatan, bütün mil
leti, milletimizi sevindiren, Türk 

ma Inilletinin yüksek meziyetlerini, 
bilhassa harice karşı gösteren 

esı 

an 
\u· 

un bir seyahatten: dönüyorsunuz, 
hoşgeldinizl 

Atatürk'ün yeni bir varlıkla 
Yeniden kurduğu Türk milleti
nin kendi varlığı içinde yap
tığı yeni ve büyük işlerden 
haberdar olmıyanlara bunu 

ul böyle güzel vesilelerle anlat
ltıak bir vazifedir. Bu vazife, 
t~tlı olduğu kadar da güçtür. 
~ız, denizcilerimiz bu güç va· 

b•.~e~i, bu ağır yükü hepimizi, 
Ulun Türk milletini sevindi

~erı bir muvaffakıyetle başar
"ınız. 

ra~ I Biz lzmir'liler, tarihe ün sa
det arı Türk denizciliğinin, Türk 
adf'I 1 nizcilerinin bu yeni muvaf-
ev' akıyetini ilk Türk limanında 
ur• qlkışlamakla büyük bir bahti

~arlık hissediyoruz. 
Türk milletinin gözbebeği 

{)lan ordusu, her yönden yük
•~ırn. ktedir. Bu sözü bilhassa 
~eknik hususunda ordumuzun 
rer gün artan miikemmeliye-
1ne işaret ederek söylüyorum. 

Yoksa doğuşunda asker ya
tatıtan Tlirk çocuklarının vü
~\lda getirdiği ordu esasından 

Jvvetlidir ve yenilmez. Bu 
ielık çocuklar, bu çelik ordu 
~kniı<: kabilıyetini de yüksel

tck herkesin boy ölçüşemi
~~ eği bir hedefe varmaktadır. 

K. ' l Denizciler!. Dost illere yap· 
8 1•kınız bu dostça seyahat, yo· 
2 t~ çıktığınız gündenberi bü-
7 \ın kaili ile, bütün ruhu ile 
7 'f 1 . 1 takibeden Türk ulusunun 
1 &ı~e "k . . d ~ şu ran ve ıtıma duygu-

15 
1 
•ını artıran bir muvaffakı-

18 t e~ıe neticelendi. Sizi candan 
l~ ~t tik eder ve Türk ulusunu 
1

9 
r,er. Yönden yücelten Ulu Şe-

t l'tıız· ' ·· b b ğ" · · O ~ ın, goz e e ımız azız or-
13 ~ \ııııuzun ve onun kudretli bir 
1 Olu J • ·ı · d . . 
1
9 1 . o an sız sevgı ı enızcı-

t 5 erırn·z·n şerefine içiyorum. 
~ Yavuz orkestrası ıııüntehib 
iltÇalar çalmakta devam et-

deniz tekn.ğini böylece ihata evvel M. M. V. satın alma komişyonuna vermeleri. 
etmiş bulunarak modern ma- 6 10 15 20 1438 
kineleri mükemmelen kullan
maktadırlar. 

Dedelerimiz, bütün Ummanı 
aşmış oldukları için bizim bu 
küçük Malta seyahatımızı ge· 
micilik bakımından da o ka· 
dar mühim görmiyorum. Deniz 
bizipı hem dostumuz, hem 
düşmanımızdır. Her şeye rağ
men hazan ağır deniz vazi
yetleri bizi istediğimizden alı
koyabilir. Fakat bu defa seya· 
hat programımızın bütün kı

sımlarını dakikasına kadar za
manında tatbik edebilmiş ol
maklığımızdan zevk duyuyo· 
rum. iftiharla söyliyebilirim ki 
bunu arkadaşlarımın, meslek
lerini sevmeleri, işlerini, vazi
felerini iyi bilmeleri ve kavra
mış olmalarını temin etmiştir. 

İzmir Şarbayının ordumuz 
ve onun bir kolu olarak de
nizde vazife gören donanma
mız hakkında gerek şahısları, 
gerekse şehir halkı namına 
gösterdikleri bu alakaya tken
dim ve donanma namına te
şekkkür ederken bizleri mu
vaffakıyetlerden muvaffakıyet
lere ulaştıran büyük önderi
miz Atatürk'le onun kıymetli 
mesai arkadaşlarına da arzı 
tazimat eder ve yüksek şeref
lerine kadehimi kaldırırım. 

Ziyafette bulunanlar kadeh· 
lerini Atatürk ve mesai arka
daşlarının şcrefıne kaldırdılar: 
Ziyafet saat 24 de kadar çok 
samimi bir şekilde devam et
miştir. 

Yavuz orkestrası, başta or· 
kestra şefi lhsan olduğu hatte 
bugün saat 15 de Kültürpark
ta İzmir'in nezih halkına bir 
konser verecektir. Halkımızın, 
bu yüksek konsere alaka gös
tereceği şüphesizdir. 

Amiralımız Şükür Okan ta
rafından izmir'lilere Kiiltür
plrk gazinosunda bir ziyafet 
ve balo verilecektir. 

Baloya, lzmir'in birçok aile
leri davet edilmişlerdir. Şarılı 
donanmamız, salı günü lstan· 
bul'a hareket ede"ektir. 

Dün akşamki ziyafette sa· 
mıını hasbihaller arasında 
duyduğumuz göksümüzü ka· 
bartan hasbihalleri burad:t 
yazmaktan kc:ıd:mizi alam::ı l ' 

Bunlarda ı biri Malta'daki 
Ataşenavalimizlc mühim bir 

lzmir P. T. T. Başmüdürlü
ğünden: 

Evvelce ilan edilen 50 potrel direkle buna muktezi takaz 

vesaireye talip çıkmadığından münakasa müddeti 13/12/936 

tarihine kadar uzatıldı. Taliplerin başmüdürlükte müteşekkil 

komisyona müracaatları. 1435 

İngiliz bahriyelisi arasında ge- /zmir belediyesinden 
çen bir vak'aya aiddir. Mü-
him İngiliz bahriyelilerinden 
bir zat: 

- Evelce Malta'ya gelen 
Türk donanmasının sis yüzün· 
den limanı bulamamış oldu· 
ğunu söyliyerek: 

- Acaba bu defa ne ola
cak? 

Demiştir. lngiliz bahriyelisi, 
bu sözleri hüsnüniyetle söyle
mekle beraber Türk denizci
lerinin eskisine nazaran şim· 

diki durumlarını görmek iste
diğinde sabırsızlandığını gös· 
teriyordu. Ataşenavalimiz: 

- Türk donanması gelecek 
ve tam zamanında limana gi
recektir. 

Demiştir. Biraz sonra Ata
şenavalimiz ve lngiliz bahriye
lisi bir motörle limandan dı
şarı çıktıkları vakit, muayyen 
vakitten iki saat eve! gelmiş 
olan şanlı donanmamızı limana 
girmek üzere manevra yapar· 
ken görmüşlerdir. 

Diğer bir vak'a da şudur: 

Bir gemimiz, saatte onsekiz 
mil sür'atle hareket ettiği hal· 

de liman kanalından bir ham· 
lede limana girmiş ve demirle

miştir. Bu kadar sür'atle dara
cık bir kanaldan limana giren 
bu harp gemimizin sevk ve 
idaresinde gösterilen muvaffa
kıyet, bütün İngiliz denizcileri· 
ni hayrette bırakmıştır. 

Ankara, 5 (A.A) - Malta 
>Sularından anavatan sularına 
unutulmaz bir hatıra ve dost
luk hislerile dönen filomuza 
Malta' da gösterilen hüsnü ka
bulden dolayı çok mütehassis 
olan Cumhuriyet :hükümetinin 
teşekkürlerini Londra büyük 
elçimiz Fethi Okyar İngiltere 
Hariciye Nazırına bildirmiş 
ve ayrıca bu hususun Amirote 
ile Malta erkanı bahriye ve 
mülkiyesine de iblağını rica 
etmiştir. 

1 - Altıyüz doksanbir lira 
bedeli keşifli hava gazı fab
rikasında yapılacak tamirat işi 
11/ 12/ 1936 cuma günü saat 
onaltıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Keşif ve şartna
mesini görmek üzere başmü
hendisliğe i5tirak için de elli 
li ralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve sa
arte encümene gelinir. 

2 - Beher metre murab
baı yüzyirmibeş kuruştan üç 
yüz seksen beş lira altmış ku
ruş bedeli muhaınmenlc 63 
sayılı adanın 25 sayılı arsası 
başkatiplikteki şartname veç
hile 18/12/1936 cuma günü 
saat 16 da açık artırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 

otuz liralık mavakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

1347 26 29 3 6 

Kemalpaşa ıcra memurlu-
ğundan: 1440 

Roma bankasına vesaireye 
borçlu Girtli lbrahim'in Ulu-

cak tımarında olup satış ilanı 
41911936 tarihli Anadolu ga· 
zetesinin 6 ıncı sayfasında 

neşredilmiş olan yan zeytinliği 

müşterisi namına ihale edilmiş 
ise de bedeli ihaleyi ödeme
miş olduğundan ihale feshe· 
dilerek 23/12/1936 çarşamba 
günü saat 11 - 12 de Kemal
paşa icra dairesinde son art· 
tırmasının yapılacağı ilan olu
nur. Dosya No. 35/266 dır. ......................... 
Varşova'da 

Sol cenah kulüpleri 
feshedildi 

Varsova, 5 (Radyo) - Le· 
hisian Şark hudutlarındaki 
şiddetli komünist propagan· 
dası hasebile Vilna büyük 
voyvodası bütün sol cenah 
kulüplerini feshetmiştir. 

Kı a bir zamıında dürüstlüğü ile ,_ayın müşterilerinin alBkalanm 
kazanarak (fzmir)c yaraşır hir şekilde genişletilmi§tir. 

Kültür Bakaıılı[;ımn kitapları He t;ıkan ec:erleri günü gününe talı ip 
eder \t' bütün mfıeterileriııe sunar. Ahmed Eıiman Kitap Evi lz. 
nıir"in ycgıine kitap ve kırta9yc deposudur. Hariçten &ipari~ler eür' t. 

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

Çırpı Zirai kredi kooperati
finden: 

428 Sayılı Çırpı köy Tarım kredi kooperatifi ambarında 
mevcut 300,000 kilo pamuk kozağı 30,000 kiloluk on müza
yede kaimesine taksim suretile müzayedeye çıkarılmıştır. 

Talipler şartnameyi Çırpı köyde kooperatiften Bayındır'da 
Ziraat bankasından öğrenebilirler. Mektupla istenil<liği taktirde 
adreslerine gönderilir. Muvakkat teminat beher kaime için 
202,5 liradır. 

l 11:ıle 9/12/936 çarşamba günü saat 14 te Çırpı köyde ko
operntif binasında icra kılınacaktır. Kooperatifimiz Arıkbaşı 
istasyonuna çok yakındır. 22-24-26-28-1-3-6-8-9 1291 

lzmir ili Vakıflar direktörlü-
ğünden: 1402 

Lira Vakfı Mevkii No. Cinsi 
80 Kazak oğ. vak. Burnava dere sokağı 15 Arsa 

40J " " .. " türkmen " 15 " 
150 " " " " yıkık minarede 78 " 
400 " " il " patersn civarında Bili " 
120 lhsaniye camii vak. Yapıcı oğlunda çeş- 8 Bir oda 

400 " " 
me dere s. 

" Çukur çeşme mevk~- Bili 
inde. 

700 Yapıcı oğlu vak. Saraç ali sokağında 2/4 

Baraka nal
bant dükkina 
Altı dükkan 

üstü üç odalı 

1000 İhsaniye camii vak. Çukur çeşme mev- 637 
kiinde. 

ev. 
Araba tamir
hanesi Önün-
deki arsasile 

150 Sarı hafız mes. vak. Medine yokuşunda 4 Oda 
250 " " .. " '' " 2 " 

20 Mahlul evkaftan Abdullah ef. mahallesi Arsa 
400 Alaca mes. Uzun imam s. 4/6 Ev 
200 Hasta mesçidi Hasta sokağında 43155 Ev 
500 Peksimetçi ibrahim Kestelli çıkmazında 67 /69 Arsa 
400 Müstağna anha lkiçeşmelik caddesinde 226 Dükkan 

1000 Batçı mesçidi " " 318/246 Kahvehane 
400 " " Gedikli sokak 2 Sütçü dükkanı 

Yukarda mevkii, vakfı, numara ve cinslerile muhammen be· 
delleri yazılı ev, dükkan ve arsalar paraya çevrilmek üzere 
mülkiyetleri 20 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. 2490 
sayılı arttırma, eksiltme ihale kanunu dairesinde muameleleri 
bitirilecek olan bu akaratın ihalesi 21112/936 pazartesi günü 
saat onbeşte Kcmeraltındaki Evkaf direktörlüğü binasında ya· 
pılacaktır. Satış peşin para iledir. istekli olanların hususi şart· 
)arını öğrenmek üzere her gün Evkaf direktörlüğü varidat me
murluğuna ve ihale günü de 0o 75 teminat akçelerile birlikte 
toplanacak olan komisyona müracaatları ilan olunur. 1-7-14-21 

l2mir Vilayeti defterdarlığın
dan; 

lssısının vergi borcundan ötörü tahsil emval yasasına göre 
haczedilen Karşıyakada Kemalpaşa caddesinde kain 163 sa· 
sayılı hane tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle satılığa 
çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat 
kalemine gelmeleri. 18 25 1 6 1237 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlü günden; 
Kınkkalede Yapılacak inşaat 

Keşif bedeli 132089 lira 36 kuruş olan yukanda yazılı 
inşaat Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma Ko
misyonunca 18/12/936 tarihinde Cuma günü saat 15 te kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname altı lira 61 kuruş mukabi
linde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
7854 lira 50 kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde 
saar 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
No. lı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı vesaikle mu
ayyen gün ve saatte komisyona müracaatları. 1 3 5 7 1351 

T. C. Uyuşturucu maddeler 
inhisarı Izmir şubesinden; 
Dokuma, Trikotaj ve çorap ima
lathaneleri sahiplerine: 

Pamuk ipliğine ihtiyacı olanların doğrudan doğruya lstan· 
bul' da dördüncü vakıf hanındaki Uyuşturucu maddeler inhisa
sına müracaat ederek dileklerini kaydettirmeleri lüzumu ilin 
olunur. 6 8 10 
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w. F. H. VAN
DerZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSHE LEVANTE LINİE 

"SAMOS" Vapuru 7 birin
cikimmda beklenmekte ve 12 
birincikanuna kadar ROTTER
DAM, HAMBURG, BREMEN 
limanlarına yük alacaktır. 

:A.MERIKAN EXPORT LlNES 
" EA E.LLO ,, vapuru 6 ilk 

kanunda bekleniyor, NEV· 
YORK için yük alacaktır. 

11EXMOUTH,, vapuru 18 
ilk kanunda bekleniyor, NEV· . 
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELIA,, vapuru 26 
ilk kanunda bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 
"EXTAVİA" vapuru 5 ikin· 

cikanunda bekleniyor. NEV-
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SERİ 
SEFERLER 

"EXOCHORDA,, vapuru 
4 iJkkanunda PİRE' den BOS
TON ve NEV-YORK'a hare
ket edecektir. 
"EXCALİBUR,, vapuru 18 

.1 nci kanunda PİRE' den BOS
TON ve NEV·YORK için 
hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDEL· 
HAVSLİNLİNJE 

OSLO 
"BOSPHORUS,, vapuru 16 

ilk kanunda bekleniyor. IS
KENERİYE, HAYFA, DİEP
PE ve NORVEÇ limanları 
için yükliyecektir. 

SERViCE MARİTIME 
RUMAIN BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 23 
ilk kanunda bekleniyor. KÖS
TENCE, SULINA, GALATZ 
aktarmaıı olarak BELGRAD 'a 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRA TISLAVA, VIY ANA ve 
LfNZ için;yük alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tuib)eri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi
let1teı:. Telefon No. 2008 2008 

lliliııliıiiiiiimiilii............ 

Fratelli Sperco 

·~ "', __ . :. .. ·. ' :'..· .... ) =~· . : . ... ', . ... 

f İdaresini bilenler 
METALLU_M __ 

Lambalarını daima tercih ederler ve satıcı
lardan bu markayı ar.arlar. Emsaline nis

beten % 40 daha az cereyan sarfeder. 

M. Tevfik Baykent 
Elektrik - Radyo- Telefon Evi 

Siemens Fabrikaları mümessili 
Peştemalc1lar 77 / 79 J 

Telefon:: 3332 

~ ~nnımıııımııııııııımııı.. Doktor ,11111ıııımııııım1111111111~ 
-

A. Kemal Tonay ~ 
- Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı= = Basmahane istasyonu karşı,.ındaki dibek so~ak başında 30 sayı· =: , = lı ev ve muayenehanesinde sahalı saat 8 den akşam saat 6 a kadar =: = hastalarını kabul eder. :E = Müracaat eden hastalara yapılması liizımgelen :-nir tulıliliit ve ~ 
= mik.roskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapı1masıııa cevııı § = görülen Pnomotoraks muayenehanesinde muntazaman yapılır. := 
i lllllllllllllllllfllllflf lllllllHlllllltlllllllllllllllllillllJ Telef on : 4115 llllUlfi 

Beynelmilel oris 
Şinasi hastanesi 
baştabipliğinden : 
~Manisa' da kain Beynelmilel Moris Şinasi hastanesinin cins 
ve miktarları aşağıda yazılı mahrukat ve tenvirat mevaddına 
aid malzemesile 24 kalemden ibaret olan iaşe maddeleri 23. 
12.936 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 10 da Hüsrev 
ağa mahallesindeki Manisa sıhhat müdürlüğü dairesinde müte
şekkil komisyon tarafından münakasaya konulacağmdan talip· 
lerin 100/7,50 teminatı muvakkate ve 100/ 15 teminatı kat'iye· 
lerile birlikte mezkar komisyona müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

Adı 

Maden kömürü (Fin lave zero 
Türk antrasiti (Zoniuldağın) 
Motorin 
Garg1l oy (Dizel makine yaiı) 

lstupi (Birinci nevi 
Benzin 
Gazyaıı 

Ton Kilo Gram Teneke 
diz) 50 

10 
15 

384 
5 

1 7 15 20 1368 

135 
20 

Vapur Acentası ·-----------------------------.:mma-.-.-... -----
RoYAL NEERLANDAIS Olivier v E Şürekası SIHHAT BALIKYAGI 

KUMPANYASI Limited 

"Ut. YSSES,, vapuru 30/ 11 Vapur Acentası 
36 gün beklenmekte olup 5-
12136 gününe kadar ROT- Birinci kordon Rees binası 
TERDAM, AMSTERDAM ve Tel 2443 
HAMBURG limanları için ELLERMAN LINES LTD. 
yük alacaktır. "THURSO,, vapuru 20 ikin-
SVENSKA ORfENT LINES ci teşrinde Londra, Hull ve 

"AASNE.., motörü 21/ 12/36 Anvers'ten yük çıkaracak ve 
tarihine doğru beklenmekte ayni zamanda Liverpol ve 
olup 26/12/36 ya kadar ROT· Glasgov için yük alacaktır. 
TERDAM. HAMBURG ve "POLO,, vapuru 3 birinci 
SKANDINAVY A limanları kanunda Londra, Hull ve An· 
için yük tahmil edecektir. versten gelip yük çıkara c:ık 

ZEGLUGA POLSKA ve ayni zamanda Londr .ı ve 
KUMPANYASININ Hull için yük alacaktır. 

"SARMACJA,, V;\puru 7- "DRAGO,, vapuru 10 bi-
12/36 günü beklenmekte olup rinci kanunda Liverpol ve 
12/12/36 gününe kadar AN- Svanseadan gelip yük çıka-
VERS ve GDYNİA için mal racaktır. 
yükliyr.cektir. GENERAL STIM 

FINSKA AGFERTYGS 
KUMPANYASI "PHILOMEL,, vapuru 18 

"SAVONMAA,, motörü 28 ikinci teşrinde gelip Londra 
11/36 günü limanımıza gele· için yük alacaktır. 
rek 3/12/36 gününe kadar Tarih ve navlunlardaki de· 
ANVERS ve FİNLANDiYA ğişikliklerden acenta mes'u-
için yük alacaktır. livet kabul etmez. 

SERViCE MARJTIME -o:•ri•v•e-T.en•a•su•· ı•H-as•ta•-•• 
RUMEN KUMPANYASININ lıkları Mütahassısı 

"SUÇEAVA,, vapuru 16· Doktor 
12/36 günü gelerek MALTA, 
MARSILYA ve ALGER li· Osman Yunus 
manlarına yükliyecektir. Hergün hastaları sabah 

İlandaki hareket tarihlerile saat 10 dan akşam altıya 
navlunlardaki değişikliklerden kadar kabul ve tedavi eder. 
acenta mes'uliyet kabul etmez. Adres: Kem~raltı Şamlı 
Daha fazla tafsilat için ikinci sokak No. 19 

Norveua J.alıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi içilir, 2 defa •üziilaitliir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Ba,durak Büyük Salepı;ioğlu bam kar~ısmda 

Hellenes Lines Sıhhat memu
Limited 

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

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

Anglo -Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve İskendcriye için 
9600 tonluk "Cairo City,, va
?uru her ay Pireden munta-
zaman iki sefer hareket ede
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 75 saat, 
Port-Sait ve İskenderiye li

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

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

Limited 
acentasma müracaat olunması. 

Telefon : 3171 

ru aranıyor. 
1 - Bir şirket için diplo

malı bir Sıhhat lmemuru alı
nacaktır. 

2 - Sıhhat memuru amele 
ile beraber sabah işe başlı
yacak ve akşam amele ile iş
ten çıkacaktır. 

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

4 - Sıhhat me.nurunun 
hastanelerde çalışmış, asker· 
)iğini yapmış ve evli bulun· 
ması hakkı rüçhan verdirir. 

isteklilerin açık adreslerile 
(106) posta kutusuna yazı ile 
müracaatleri. 7 D. 

Birinci Sınıf M:•a•ss.ıs-ı 
Dr. Demir Ali 

1 

Kamçı oğlu 
Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kagbedersen pa' 
ran heba olmamıştır. Hem 9üzlerce vatandaşını zengifl 
etmiş hem de yurdun göklerine birkaç filo katmış olur' 
sun. Bu 9üzleıce zenginden birinin de senin olmıyacağı' 
nı kim iddia edebilir. 

Mücellit Ali Rıza 
kordonda FRATELLı SPER- ,_ .... ___ mm1-.llllllimııiıımı• . • • • • ,c ' • _,..._, "' - Yeni Kavaflar çarşısı No. 34 
CO vapur acentalığına müra
caat edilmesi rica olunur. 

T elefen: 20().i/2005/2663 

Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. o kadar zararsızdı, ki gebelere, kalp, böb 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 

• 
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a 


