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Afferin Ya Seydi, demek, D •d• ' 
herşey gül gülistan öylemi? onanmamız gı ıyor. 

Taymis gazetesi bile TürkHarek~t .hug_!i~ür. K~aman denizcilerimiz 

d h k 
. I2mır'ı sevinç veJ gurur içinde bıraktılar 

avasına a verıyor ::;~.::· ;~~:~~=:!~-:: 
• hallen diineli beri fz. 

Seydi'ler ise, kanlı hadiseler olmadığını (!) intiha- nıirliler Lü) ük bay· 
ram sevinci i~indc lıu
lunu) orlar. Her gün batın iyi geçtiğini(!) söylüyorlar 

------------- •• binlerce halk, moıör Fransa başvekilı· Tu··rkı·ye ı·le ,.e ka)ık1a r1a., ~aıııı 
donanmamızı zİ) aret Bir mes'ul 

arıyoruz kimdir? 
Cumhuri' t t adliyesi ve İzmir 

ıehri, mülıiıu bir hldiıe karşı· 
dostluktan bahsetti; amma!.. etmekte, kahraman 

J dt>nİz<'İlerimiz tarafın· 

. ı dan büyük bir nı•za-

ııındadır: kctle ~ernilere alımı· 

rak geztlirilmektc-
<lirler. 

Bun<lau bir haf la önce, Bu· 
mane i tasyonu şefi İbrahim na· 
ruındaki vatandaşın e\inde 13 ya- I · ·ı · ı znıır ı ı•re Lii· 
şınıla 'auıı,.,u ölüyor, hizmetçi kız 

" ld b l ,·ük lıir gurur '~ 
baygın bir ha e u unuyor ve " 

l b 
se,inç \ eren ,anlı do· 

anlaşılıyor ki, sokana pat ıyan a· 
vacrazı borusunun sız1Dtıları, lağım· naumaınız Lugün ı:ıa ut 

c 
dan geçerek evin içine ve alt kıs- 11 de limanımızdan 
tollla yayılmış. Hizmetçi kız bil· İstanbul'a hareket 
,nkçe oldu~u için zorlukla kurla· edecek.tir. Donanma· 
rıl11bilmiı. Fakat 'diğer yavru, göz· mızın Çanakkale'de 
lerioi yummuı, gitmiş. biraz kalması mubte· 

Gene gazetelerde:razıyoruz: 
Bundan birkaç sene evel de mel görülmektedir. 

diAer bir oahıs, ayni şekilde ölmüı. Donanmamızı, bilhassa şanlı Ya· 
Tahkikatın verdiği netice ise vuzumuzla denizaltı gemilerimizi 

çokJmühimdir: İzmir mekteblileri, büyük bir heye-

•eleb~~~~e Ht:t~~ke~~; d~S:ı8, ~~~:: /skenderundan bir görünüş can ve alaka ile ziyaret etmişler 
" e· ve malumat almışlardır. 
eY halkını tamamile zehirleyib Afferin Ya Seydil idare ilan edilmemiştir. Meh'us Pazar akoamı, amiral Şükür 
bo&arak? Berut, 7 (Radyo) - Türk intihabatı muntHzam geçmiş ve e Okan tarafından Kültürpark gazi· 

Hldiaeyi beraberce tamik edelim. matbuatının verdiği haberler bili- tahrik.ita rağmen nizam ve asa) iş -------------
Bn ,ehrin_bir havagazı tesisatı fına olarak Jskenderun'da kanlı muhafaza edilmiştir. LJ b h l 

•ardır ve yirmi · seneliktir. F~~t')im- hidiseler cereyan etmemiş ve örfi - Sonu 5 inci sahifede uar, azır, ıyan 
diye kadar, toprak alu şebekesının.mu- ~~~~-;---=======:=~:;:;:=;;:;;;;;;:::;======::-
ayene n kontrol edilib edilmediğini A t / ~ Milletler 

kimeecikler bilmemektellir. ı,, san- n a ya vapuru- ş f. • • 
ki, Tannmn merhametine bırakıl· r_ k l' _J e JmJZID 
mıtbr. iyi veya kötü fewıin ve in· nUn f GT f I iri Ul. d v d Jff.,. 
ıımn mGdahalesi 'f'e kontroltl artık og U5 .. ev 
elini eleğini çekmiıtir. " . yolcular epi 

İzmir vak.tile bu yuzden hır k k • d•l 
felaket geçirmiı. Fakat nasılsa kuv- Or U geçır 1 er•• 
vctli bir aksülamel, bir uyanıklık 
tevlid edememiı. Aradan bir müd
det sonra bidiııe .şehrin bir batka 
yerinde, göz göre göre ve en fed 
tartlar altında bir ya'fl'11)'11 alıb 
gitmek. auretile tekrar etmiıtir. 

Mes'ulü tebarüz ettirmeden, 
bu hidisenin kapanabilecek hiçbir 
tanfı yoktur ve olamıyacaktır. De
mek oluyor ki, yann öbftr gün 
,ehrin bir tarafından top yeldin 

Evelki gfln limanımızda bir 
kaza olmuş. denizyollan iıletme 

idaresine aid Antalya vapurunun 
ıaf tı kınlmıştır. 

Antalya vapuru, İstanbul'dan 
gelmekte idi ve ayni gün Merain'e 
gidecekti. Vapur, pratika aldıktan 
sonra limana girmek üzere tornis
tan etmiı ve şaf l bu sırada kop
muıtur. HAdisenin vukuu sıraeıoda 

Sellnik belediyesince 
sat1n ahnıp tapusu Ata· 
türk'e hediye edilecek 

lstanbul 7 (Hmusi) -
Sel/inik belediye reisi, 
Atatürk'ün doldalıı eoin 
satın alınması hakkındaki 
mukawleyi dün imza et
miştir. 

Amerika Dış 
Bakanı ne dedi? 
lhtillflar1n hallinde harb bir 
Usul olarak kullanmahdır. 

Ziya/etlen iki intiba 
no~nntla 1zmir' in nezih halkına ve- defa balo vermek oerefiDi de do

rilmiş olan ziyafet ve ziyafeti taki- nanmamız kazanmııur. lsmir'iıı 
ben balo, çok parlak olmuı ve sa- güzide aileleri baloya duetli idiler. 
baha kadar devam etmiıtir. Güzel eğlenceler, baloya bir reY• 

Kühürpark gazinosunda ilk nak vermiıtir. 

Adana'da misli görülme
miş bir feyezan. -------

Halkevi yıkıldı, hapishane boşal-
tıldı. Tehlikede köyler var!. 

lstanbul, 7 (Hususi) - Adana' da misli görülmemiı feyezan 
olmuştur. Beş gün beş gece durmadan yağan ryağmurlar neti· 
cesinde" Seyhan nehri birdenbire normal seviyeden S metre 
75 santim yükselmiştir Şimdiye kadar böyle bir yükseliş gö· 
rülmemiştir. Karşıyaka mahallesi ve şehrin büyük bir kıımı 
su altındadır. Evlerinden çıkarı· - Sonu 5 inci salıi/ede -

Bir facianın içyüzü 

bir veya birkaç aile de sönfib ~
debilecektir? Çünkü havagazı tesı-
eatı bozuktur, borular eskidir, kaldı· 
rımlann çökmesi ve harici tesirler
le patlaymca, içinden aızacak gaz, 

vapur fazla Hrsıldığından yolcular 
epi korku geçirmiıler, Antaly• va
puru da limana giremiyerek açıkta 
demirlemiıtir. 

Denizyollan İzmir acenta11, 
derhal lstanbul'dan vapur istemiı, 

Kiracı binayı derlıal 
tahliye edecek ve bıı ev 
Sel/inik belediyesince Tür· 
kiye reisicumhuru Kamil 
Atatürk' e lıediye edile
c•ktir. 

Yavrucuk nasıl zehirlen
di. Babası neler anlat.yor 

j O dakika bir kibrit yakılmış olsaydı, kdfi 
yakında bir mecra, bir liğım bu
lunduğu takdirde oraya girecek ve 
oradan da bir yuvaya- geçecektir. 

Şirket yıllarca bu tesisata bak
mamıı mıdır? 

Bu yavrucuğun ölümünün mü
sebbibi olarak hiçbir kimııe mey· 
dana çıkmıyacak mıdır? İzmir 
ıebri bu hadise karşısında ne ka
dar asabiyet göstene haklıdır, çün
kü şehirlinin bayatı, ıunun bunun 
liikaydisine, vazifesini yapmamasına, 
tesiaatm köhneliğine feda edilemez. 
Bizi memnun eden cihet, İzmir 
artliyesinin bu meı'ele üzerinde 
ısrarla durmakta olmasıdır. Biz. 
Adliyeden bir mes'ul bekliyoruz. 
Şu veya bu şekilde bu facia üze· 
rinde tesiri mevcud bir mes'ul.. 

Ve; memleketi bu cihetten dai· 
ma tehlikeler karıısıuda bırakmıı 
bir mes'ul.. 

Bunu müteakib de işin teknik 
ciheti gelir. Yani meı.'ulü bulubda 
cumhuriyet malıkemeeinin huzuru
na tıkardıktan sonra bu tesisatın 
baştan aşağı, esaslı bir suretle 
ıntıa)eDe edilmesi lazımdır. Eğer 
bu ) irmi sendik zaman, hilhaQı;a 
yangınlar, lağımların bozulma ı 
vesaire aebeblerle, tesisatı berbad 
bir hale getirmiıse, derhal iptali 
cihetine gidilmelidir. 

Bu cihet te belediyenin vazife· 
ıidir eanıyoroz. Hakikaten vazi)el 
o hale gelmişse, teeisat kaldırılsın, 
daha iyi. 

Biz medeniyeti, faydalı bir 
nesne olarak tetakki ederiz. Yoku, 
havadan gelmiı bir düşman değil, 
yer altından sızıb gelen bir dost 
nesnesi şı:klinde bizi tehdide kal
kana ondan müstağni yapm•Aı 
daha mantıkl bulunuı. 

ANADOLU 

- Sonıı 6 ıncı salıi/ede -
______________________ ,; 

ltalyan'lar 2500 kişilik 
bir kuvvet daha gönderdi 

Cephelerde milisler lehi
ne sükunet var 

~-~-----·--·~---~-
Madrid' de_~ 600 kişi yakalandı. 

=Asiler 1 arasında Alman aske-
1. rinin mevcudiyeti :anlaşıldı 

11 

Madrid sokaklarından bit manzara 
Madrid, 6 (A.A) - Finlan- ı altında bulunan bir binada 

di a sefarethanesinin idaresi - Sona 1 inci sag/atla-

Amerika hariciye nazırı 
M. Hal 

Buenos Ayree, 6 (A.A) - Sulh 
konferansında bir nutuk eöyliyen 
M. Cordel Bul muahedeleri ihlAI 
eden ve harbı hazırlıyan milletlere 
tiddetle hücum etmiolerdir. 

Hatib konferanstaki murahhas
lara bir program tevdi etmiştir. Bu 
program Amerikan sulhu ile dünya 
sulhunun muhafa:ı:a~ını temine ma
tuftur. Hatib silahların tahdidi, mü-
himmat ticaretinin kontrolü, harb 
menfaatlerinin ortadan kaldırılması 
normal iktısadi münasebetlerin te· 
sisi suretile sulhun muhafazasını 

istihdaf eden gayretlere Amerika'oın 
ne suretle iştirak etmiı olduğunu 

anlatmıştır. 
M. Hol ilave ederek demiştir lı.i: 
cBiz beynelmilel ihtilaflann 

bal ve faslında harbın bir usul ola-
rak kullanılmaeına muarızız. l zlaş· 
tırma ve hakem konferansları · gibi 
bu işi görecek. başka usuller de 
mevcuttur ... 
--~-~----------

Tüccarlarımız 
Mallarını Türk para. 
sı üz.erinden satacak 

lstanbul, 7 (Hususi)- Tüc· 
carlarımız, bundan sonra ha
rice gönderdikleri mallan, 
Türk parası üzerinden sata· 
caklardır. 

idi: Daha birçok masumlar ölecekti! 

Tahkikatı yapan müddeiu
mumi muavini Şevki Suner 
Lağım yollarından nüfuz 

eden hava gazı ile, Basmaha
ne istasyon müdürü lbrahim'in 
onüç yaşlarındaki oğlu Mu
zaffer'in zehirlenerek öldüğünü 
geçen hafta yazmıştık. Müd
deiumumilik, bu hadise üze
rine derin tedkikat ve tahki
kata başlamıştır. 

Zavalh Muzaffer'in babası 

lbrahim, hadise hakkında şu 
malumata veriyor: 

- Ben, hadise günü sabah 
saat 7 de kalktım ve evimin 
alt katında aşağı yukarı bir 
saat kadar tevakkuf ettim. 
Yüzümü yıkayıp giyindikten 
sonra, sobayı yaktım ve sıcak 
kalsın diye odanın kapısını 
kapadım ve vazifeye gitmek 
üzere evden çıkbm. istasyona 
geldikten sonra kontrol için 
Halkapınara gittim ve döndüm. 

Acı haberi ahb evime git
tiğimde, evin bertarafı bava 
gazı kokuyordu. Oğlumu oto
mobile bindirerek derhal Fran· 
sız hastanesine götürdüm. Ya· 
pılan bütün tedavilere ve göı· 
terilen ihtimama rağmen oğ· 
lum kurtulamadı. Hadisenin 
ne olduğunu ben de, başıma 
gelen felaket yüzünden bida· 
yeten tahkike imkan bulama· 
dım. Bilihara refikamdan tah• 
kik ettim. Hadiae bana şöyle 
anlabldı: 

Çocuğum, ben g;ttikten son• 
ra aşağıya iniyor, onu takiben 
hizmetçi kızı da iniyor ve 
çocuğun kahvaltısına hazırla• 
mak üzere mutfağa giriyor, 
-Sona 6ıneı sag/ad« -
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Fransa -
Almanya .. 

~~~ 
Servetimize uzanan hırsız eller 
Diğer sütunlarımızda okuyacaksınız: 
Çeşme'nirı Ildır köyü sahillerinde deniz altında yatan 

bir tarih hazinesine, meçhul eller uzanmıştır. /tem de 
ecnebi el.. Guya ava çıkan bu s<>yguncular, hakikatte, 
bizim koynumuzda ve milli müzemizin bir köşesini süs-
lemesi icabeden eserleri, "Yağlı bir keklik avı,, rıa çe
virerek aşırmağa başlamışlar .. Bunu haber veren, Türk köy 
lüsüdür. Köydeki şuur hareketine ve uyanışına bakınız. 

Bundan yıllarca evel, köy köy dolaşan bazı tu/eyli
ler, Yahudi simsarlar, tarihi eserleri, 

- Adidir, taş parçası, demir parçasıdır, 
Dige diye şehir merkezine aktarır ve buradan, Garb 

pazarlarına, yabancı müzelere gönderirlerdi. Medeni in
sanlık müvacehesinde sarahatla görülen ba hırsızlık 
vak'aları, hiilti. ve halci devam ediyor. Bereket VP.rsin ki, 
köylü artık uyanmıştır. Toprağına taşına, kenar ve bu
caktaki bir madeni parçaya yan bakanı, göz hapsine 
alıyor. Çünkü o da biliyor ki, bu taş, mermer, maden 
parçaları, bir tarih vesikası, bir servettir. 

Biz, camileri bile müzeleştirirken, sözde ava çıkmış 
herif /erin, gizli kaçamaklı SfJggunculuğuna karşı, adale
tin demir kelebçesini takmakta elbette tereddüt et
migeceğiz. 

Sonra, gene haber veriyorlar ki: 
Buradaki hazineye, halli Türk tarihçisinin, Türk arke

oloğunun eli değmemiştir. Biliyoruz ki, Ege mıntaka
sındaki toprak kabuğunun altı, tarihlere ulaşan büyük 
bir servet ve vesika yatağıdır. Fakat mademki bu eser, 
kendini göstermiştir. 

Hırsızın iştihası fazla kabarmadan, biz, elimizi koy
malı ve kapağını açmalıyız. Ve bu hırsızları meydana 
çıkarmalıyız. Sapan 

Maruf bir serseri öldü 
Vah, vah... Diyecek değil

siniz, fakat herif cidden ser
serilerin şahı, sultanı imiş. 

Ölen bir maruf serseri. Sahte 
kont Nikola Dö Lutsen - Lu
buz' dur. Şanghay' da ölmüştür. 

En büyük marifeti Bulgar 
hükumeti namına Viyana' da 
20,000,000 koronluk bir is
tikraz akti ve az daha Bul
gar'lar tarafından kral edilmesi 
macerasıdır. 

Herif, ikinci Hamid nam ve 
hesabına da bir dolandırıcılık 
hazırlamakta imiş; amma, ken
disini vaktile tıraş etmiş bu-

. . ' 

'\"··~ ... 
l • • • • .. .... • 

!arına mirasçt olmuştur. 
Milyonları alan bu kadın Paris'te 

seneler senesi binbir rezalet 

içinde yaşamış, aşıkı doktor 
Ganto'yu tabanca ile yarala-

mak suçundan beş seneye 
mahum olmuştur. 

Şimdi ise Londra' da bulun
makta ve meteliksizdir. 

Yapılan bir tahmine göre 
bu kadın sade kumarda on 
milyon frank sarfetmiştir. 

1937 senesinde Viyana 
sergileri. 

Viyana ilkbahar sergisi her 
sene olduğu gibi Laypzig ser-

lunan bir Türk berberin sa- gisini müteakiben Martın 7 inci 
yesinde bu dolandırıcılığı akim gününden 14 üncü gününe 

kalmış. kadar akdedilecektir. Viyana 
Bu son haberin ne kadar uluslararası Sonbahar sergisi 

doğru olduğunu bilmiyoruz; 5 Eylul 1937 tarihinde açıla-
günahı lngiliz gazetelerinin ba- cak ve Eylulün 12 nci günü-

şınal. ne kadar devam edecektir. 
Krup'un 125 inci senesi ,.----------, 

Cihanın en meşhur silah J 
fabrikalarından olan Krup fab- Bugün aoğan 
rikaları 20 Teşrinisanide 125 çocuklar .. 
nci senesi bayramlannı yap· 
mıştır. 

125 sene... bu fabrika mü
temadiyen ölüm vasıtaları saçtı 
durdu. Versay muahedesi bu 

1 
menhus miiessesenin kökünü 
bombalayamadı. Emin olma· 
lıdır ki Vasil Zaharof gibi bu 
fabrika müdürleri de cihanda 
haksız olarak binbir kanlı ma· 
cera ihdas etmişlerdir. 

Ve, şüphe yoktur ki, 100 
binden fazla amelesi ile bu
günkü istilacı ve harbcı Al
manya 'nın en başlı stoku da 
gene bu müessesedir. 

Serseri kadm 
Lord Oven'in karısı, mete

liksiz kalmış. Bu; Londra'da 
bir mahkemede resmen tesbit 
edilmiştir. 

- Dun -
Bugün kapauık ,.e sıkıntılı 

bir gün olııraktır, lıugi!n nahoş 

lıiidi eler :r.ulıuru ~ok muhıemel

dir. lııamafih kar~ımula so~uk· 

knnlılı~twızı muhafaza cdelıilc<'e· 

ğimiz Jııuıgi nahoş hir hiidiscden 
1..arar gömıiycceğiz. 

Bugün doğaı:,ak çocuklar kıe· 
kııaç. \'C hadiıJ olııcaklarılır; hun· 

larla ı;cı;iıımek pek mii;kiildür. 
Bunlar ne a@k ne ıle aile cihetin· 
den nıes'uıl olamıyacaklardır. 

- Bugün -
Bugünün vasfı güne~ ile nıe· 

ribiıı müşterek tesirleri altında 

kudret ve zindcliktir. Ilerlınngi 

bir işin kararlaetınlmasını \'C) a 
in tacını ) nrına talik etmemelidir. 
Ilugün i..-in teşebbüs ve muvaffa. 

in} et günii demek zaruridir. 
Bugün doğacak çocuklar, faal 

kanı sıcak, atılgıııı \'C l"CSur ola
cak.lardır. J• akııt hu çoeukların 

lııı husu~iyetlt!ri tahsillerine nıa· 

kıis tesir yapacaktır. Bugün do
~nı·ak çocukları me 'uli) eti az 
fakat fazla faaliyet iı-tiyen ruc~

le&..lere sc' ketmelidir. 

Ehram Mağa
zasını soyan .. -.•. -
Şükrü Çetin Cin 

yakalandı. 
Geçenlerde Kemeraltı cad

desinde Ehram mağazasında 
bir hırsızlık vak' ası olmuş ve 
binanın kiremitliğine çıkan 

meçhul bir hırsız, oradan bir 
delik açarak içeri girmiş, ba
zı eşya çalmıştı. 

Daha sonra da Karantina
da bir bakkal dükkanına gi
ren bir hırsız 12 lira para 
çalmış, ayni zamanda sardal· 
ya balığile karnını da doyur
duktan sonra dükkan sahibine 
hitaben bir de mektup yaz· 
mıştı. Bu mektubunda hırsız 
alaylı bir lisan kullanmakta 
ve ihtiyacı olduğu için 12 lira 
aldığını, ileride vaziyet düze
lince ödeyeceğini bildirmekte 
idi. 

Evvelki gece Kantar polis 
karakolu mıntakasında Alaşe
hir 'li Islam oğlu Şükrü Çetin 
Cin adında biri hırsızlık ya· 
parken, birçok hırsızlık alat 
·ıe edevatile ve çaldığı eşya 

ile birlikte yakalanmıştır. Şük· 
rü Çetin Cin Ehram mağazası 
ile Karantina' daki bakkal dük
kanında yapılan hırsızlıkların 

faili olduğu gibi İzmir'in muh
telif yerlerinde ve muhtelif ta· 
rihlerde yapılan hırsızlıkların 
da faili olduğu anlaşılmıştır. 
Çaldığı eşyalar, tamamen mey
dana çıkarılmış ve sahiplerine 
verilmiştir. Maznun da dün 
akşam evrakile Adliyeye tes· 
lim edilmiştir. Zabıtamızı, bu 
muvaffakıyetinden dolayı tak
dir ederiz. 

Evlenenler 
Bir ayda 109 
Kişi evlendi ... 

Teşrinisani ayında Belediye 
evlenme dairesine 114 kişi ev· 
lenmek üzere müracaat etmiş, 

bunlardan 109 unun nikahları 

kıyılmıştır. 6 kişi evlenmekten 
vazgeçmiştir. Geçen sene ayni 
ay zarfında 11 O kişi müracaat 
etmiş, bunlardan 90 nı evlen
mişti. 

,------- ~-··-- -... ----~ Bir generali 
daha kaybettik . 

Senelerce Harbiye ve 
mülkiye mekteplerinde inşa
at fenni ve kozmoğrafya 
muallimliğinde ve muhtelif 
zamanlarda fırka kumandan
lıklarında ve divanı harp 
riyasetlerinde bulunmuş olan: 
mütekaid general Osman, 
geçen Cuma günü Nazilli' de 
ölmüş ve cenazesi, mera
sim le kaldırılmıştır. Merhum, 

... h7Ça7;;;'da çok temiz bir 
şahsiyet olarak tanınmış ve 
kendisini son derece sev· 
dirmişti. Bütün Nazilli halkı, 
bu yüksek ruhlu adamın 

ölümünden teessür duy
muştur. 

Kederdide ailesine, da· 
matları müfettiş Haşmet, 

İstanbul Gureba hastanesi 
başhekimi Dr. Ömer Lütfi 
Eti, Mani,!:a Moris Şinasi 

hastanesi dahiliye mütahassı
sı Dr. Cafor Soyar ve Na
zilli belediye doktoru İsmail 
Hakkı Şevkya taziyetlcriınizi 

Türkkuşuna yazılanlar 
pek çoktur. 

Şimdiden 25 münevver genç yazıldı, mek
tepliler arasında alaka arttı. 

Şehrimizde faaliyete geçmek üzere bulunan Türkkuşuna, şim
diden gençlerimiz arasında büyük bir alaka vardır. lzmir mü· 
nevverlerinden Türkkuşuna üye yazılmak istiyenler, birbirine 
rekabet edercesine hareket etmektedirler. Bilhassa kız ve er
kek talebelerimiz arasında bu alaka fevkaladedir. 

Henüz Türkkuşu açılmadığı halde öğretmenlerle Lise ve 
Orta okulların son sınıflarından üye yazılanların miktarı 25 i 
grçmiştir. Öğretmen ve talebe bayanlarımızın da Türkkuşuna 
yazılmak için gösterdikleri yerinde rağhet, takdire değer dere· 
cededir. Türkkuşu bu miktarın yüzden fazla olacağını tahmin 
etmektedir. 

T epecik'te dün de kanlı 
bir vak'a oldu 

Tabancalar ateş almayınca bı
çaklar işlemeğe başladı 

Dün sabah saat sekizde 
Tepecik'te Sürmt:li sokağında 
kanlı bir vak'a olmuştur. Şam· 
lı Mdek'in 11ınumi eviı.ıde ser· 
maye Muzaffrr adında bir ka· 
dın, sigara almak üzere so· 
kağa çıktığı sırada Turan adın· 
da biri tarafından üzerine ta
banca sıkılmışsa da tabanca
da':i mermiler ateş almamış 
ve bunun üzerine Turan, bı· 
çağını çekerek kadını kolu ile 
baldırından yaralamış, kaç
mıştır. Muzaffer, yaralanınca 

yere düşmüş ve istimdada 
başlamıştır. 

Etraftan yetişenler, genç 
kadını alarak e\.ine götürmiiş
ler ve bir doktor getirerekl 
yaralarını sardırmışlardır. 

Turan, vak'a yerinden kaç
tıktan sonra doğruca müddei· 
umumiliğe gelmiş ve teslim 
olarak bıçağını da vermiştir.I 
Turan, isticvab edilince bu 
kadırıı yaralama~a teşvik edil-

1 diğini ve teşvik edenin de 
IMalatya'lı Feyzi olduğunu söy
lemiştirr 

Bursa paviyonu 

Tahkikata göre Malatya'lı 
Feyzi, yaralanan kadının dos
tudur. Bundan on beş gün 
evel Feyzi, bu kadından para 
istemiş, Muzaffer, anası Şamlı 
Melek'ten 30 lira para alarak 
vermiştir. Feyzi bu defada 50 
lira para istemiştir. Fakat ka
dın, haraç şeklinde kendisin· 
den para istendiğini görünce 
dostu ile alakasını kesmiş ve 
onunla görüşmemiye başla
mıştır. 

Turan diyor ki: 

- Malatya'lı Feyzi, bana 
beş lira verdi, (Muznffe_r'i vurl) 

_Dedi, ben de yaraladım. Fey
zi' de tutulmuştur. Dün akşam 
müddeiumumiliğe verilen maz
nunlarla şahidler ve yaralı ka
dın, hastaneye yatırılmak is
tendiği halde yatmamış ve 
davacı sıfatile müddeiumumi
liğe kadar gelmişti, adliye ko
ridorunda mütemadiyen ahla
yup oflıyordu. 

Adliyece tahkikata devam 
edilecektir. Suçlular tevkif 
edilmişlerdir. 

Yerli malı 
Ve T. haf tası .. Bursa Valisi, Fuar komitesi 

başkanlığına bir mektup gön-
dererek 937 İzmir fuarı için Yerli malı ve tasarruf haf-
Bursalı '!ara 300 metre murab- tası bu ayın 12 sinde başlı-
baalı k bir yer ayrılmasını iste- yacak ve 19 unda sona ere-
miş ve burada betonarme bir ~ektir. Milli bazı müessesele· 
paviyon inşa edilmesi için ne rimiz, hafta münasebetile yüzde 
suretle hareket edileceğini 10 tenzilatlı satış1ar yapmak 

; sormuştur. Belediye heyeti üzere hazırlanmaktadırlar. 
- fenniyesi, Bursa'lılar için yeni Yerli malı ve tasarruf haf-

plana göre bir yer ayıracak tası, çok zengin merasimle ve 
ve neticeyi bildirecektir. iyi çalışılarak kutlulanacaktır. 

Adliye dairelerinde Bunun için hazırlanan zengin 
Yılbaşı yaklaştığından ad- bir proğram tatbik olunacaktır. 

tiyenin muhtelif dairelerinde idam mı? 
ve mahkemelerdeki evrakın Motör cinayeti 
tasfiyesine çalışılmakt1:1dır. Yeni kararı bugün .. 
:yıla, az miktarda evrak devri, Hüdaverdi motöründe Ha-

için bütün adliye dairelerinde lil ve Hüseyin adında iki tüc-
hummalı bir faaliyet göze carla Recep kaptanı paraları-
çarpmaktadır. na tamah ederek öldürmekle 

Orhan Köni maznun Osman kaptan ve çi-
Terfian lstanbul müddei- pinoz Ahmed'in muhakemele-

umumi muavinliğine tayin edi-J ri bitmiştir. Bugün Ağırceza 
len şehrimiz müddeiumumi mahkemesinde karar tefhim 
muavinlerinden Orhan Köni; edilecektir. 
dün Ege vapurile İstanbul'a Müddeiumumi, bu maznun-
gitmiş ve birçok dostları ta- lar hakkında idam cezası ıs-

rafından uğurlanmıştır. te .. iştir. 
Konferans inzibat komisyonu 

Memleket hastanesi <la!ıili Kültür inzibat komisyonu, 
marazlar ınütahassısı doktor dün öğleden sonra Kültür 
Kemal Şakir dün, Erkek lise· direktörHiğünde toplana .. ak hazı 
sinde verem hakkında bir öğretmenlerin evrakını tetkik 

Aslen Fransız ve Haver'de 
bir öğretmen olan Oven; Lon
dra' da kendisini Lord Oven'e 
sevdirmiş, onunla evlenmiş 
ve... ihtiyar Lordun mil,yon- \.. ______________________ ../ .. ~.~u•ı•ıa•r•ız ............. ~l!lllll!ll•~l konferans vermiştir. etmi.ş,, kararlar almıştır. 

Frnnsız parlamento. unda parti
ler tahii bir taz) ike ı:ıhi değildir. 
Dünyanın biitiin pnrl.iıııcntolarm-

daki partileri sağ müfritler, ııol nıüf
riıll'r ve nihayet iticlnlcilı:r diye üçe 
ayırmak nıüwkiin iken Fransn'cla 
parti i~leriuin içinden <;ıkınak her ba
ha }iğitirı kiin değiloir. Arkasında 
sekiz on ınt'lı'us sürüklmck kabili
yetinde olan her kuvvetli şahsiyet 
yukarda zikrettiğim üç e astan her 
hangi birinin başırıa veya eoouııa 

bir kelime ilih·e ederek bir pnrti 
te~kil eder. Onun için en mutedil 
ve en sakin zamanında bile Fran ız 
p:ırlfiıneııtosuııdaki parti adedi on 
heşten a .. ağı de~ildir. 

Bütün hu kanş1klığa rağmen 
Fransız parliimentosıında \"Ok dera· 
lar çok büyük hakikatlerin bu~rıl
ılığı vaki olur. Bunun en soıı mi· 
«alini de Fruıısız nıeclis.iııiıı iki gün 
evclki müzakerelerinde gördük. Sİ· 
yasi temayül ve kanaatleri itibarile 
sağet•onhıı değil, merkezin hemen 
hemen de radikallere yakın bir kı • 
mına meıısub olan ve bir iki clefa 
nezaret sandalye ini i~gal etmiş bu
lunan 1. Şapı.iden hariciye nazın 
4'I. Delbos'un bir gün evel bnlıset
tigim nuıku lıakkıııdnki düşüncele
rini eöylerken .Anııpa ,.e hatUi dün
ya Eiyaset lileminin en lıüyiik bir 
yarasına temas ederek Fransa'nın 

biran evl'l Alın:ınya ile uzlaşması 

lüzumunu ileri sürmüştür. 
Bu ıı.öılcr Fransız parlamento

sunda ve hilha~sa Fransız efkunu
munıiyesinde nasıl knrşılaııaf'.ak hil
rniyoruın, _fokat Lugünüu en lıiiyük 
h:ıkikıı tlerimleıı birini ihth":ı etti· 
~ine şiiplıe etmiyorum. 

IIavasııulnn mıdır uyundan mı· 
clır nedir hakikatte bir ırkın ikiye 
Lölünınüş lıirer pıırçn"ından bnşkn 
}Jirşey olmadıklıın .• halde I:'ransız· 
Jarla Alman'lıır tarın ahııe ıne çık· 

tıklarıııdanhr.ri bir türlü uzla~nrua
mı~lar, Avrupa'mu Eulhunn daima 
ihlale hazır birer ıclılike halinde 
kalwı~larıl ır. 

Bn.,ünkii Avrııpa'ıln giizle ,giirü· 
o ı . .. )en, elle tutulan ne kaı .ır sıyası la· 

lıammürler vnrea biraz karıştırmcn 
hepsinin altuıJnn dnimn 'e <laima 
Framm • A lmuıı) a Tckııheti zuhur 
eı)e(·cktir. Bu iki de,•Iet Avnıpa'nın 

Kootiınantal kısmıncla kendi lehle
rinı· bir lıegeınunya tc is etmek 
hülyasınllan bir türlü vazgeçenıe

mişlenlir. 1870 se,ue_inc ı.:adur Fransa 
bu iddiada idi, }'an ız'lar (Sedan) da 

imparaıorlunnı e~ir vcr~lik.tcn sonr:ı 
bu bül) a Alıııan lnra ıntıknl ettı. 
Ka)Ser ikinci \ ılhelm tacını tahtını 
ve lıullii ıncnı leketiııi tcrketmck zn· 
ruretiııde kulıu<'ıyu kuclnr Alınaıı'lnr 
bu hülyap be lenıcktcu fariğ ola· 
ınaclılar. Vcrsay ınunbcdceiııden beri 
de her I<'raııEız'ın velev tnhtı~uurun· 

da olsun gidi gidi yaşı) un ~mel 
hudur. ŞinıJi de 1 litlcr ) enıdcn 
Lu hülyayı .Almnu'lar he ahına kn· 
zanoıak iddia ınün<lır. 

GönilüyQr ki Auııpa kolay ko· 
lay bir hükumetin hegcmouyasıua 

bo) un eğecek bir kıt'a tleğil. Ve 
"ene alıiı oluyor ki bu iki millet 
~e yapsalar lıiri diğeriııin vücudunu 
dün)a )Üzünden kaltlırucak kudreti 
ikti,.alı eıleıni,ccek ... Şu halde her 
ılakika nıütlıi; Lir rckııhet hissi ile 
lıoğuşacak ) Prde şu dün) n ) üzül)(lc 
\'C ~u ırüne~ ahımla her insana bir 
ha' at l~akkı olabileceğini knhul ede· 
rek !.\1. (-. :ıpdclcn) in pek ıloğru ola· 
rak dedil\İ ırihi uzlaşsalar dünyamn 

e o- ' b- - k ve bil ha 511 Avrup:ı oın en uyu •' 
en belli hıışlı fesad~memhalanodnn 
lıiri kurumuş olurdu ...• 

1~tc anc:ık o znruıın belki Av

rupa için rahat lıir nefes almak ''~ 
bir ,·rupa birleşik lıükfımetlen 
emeline clo~rn ciddi adımlıır utmak 

iwk:iııı hasıl olurdu ... 

Hamdi Nüzhet Çançar 
-------

Kefaletle tahliye 
Menemen' de polis Fatma 

adında ihtiyar bir kadını bas
tonla döverek ölümüne sebe· 
biyet vermekle maznun Dede-
başı köyü imamı Mustafa'nın 
muhakemesine ağırcezada de
vam edilmektedir. 

Dün imam Mustafa'nın ve
kili ağuceza reisliğine ~ir is· 
tida vererek mahkemenın son 
safhasına nazaran müekkHinin 
para kefaletile salıverilmesini 
istemiştir. Mahkeme heyeti bu 
istida üzerine imam Mustafa
nın 200 lira para kefaletile 
salıverilmesine karar vermiştir. 
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1 
Köylerin f kalkınn ası ~için 

bir proje hazırl nıyor 
Hükumet 100 milyon lira sermaye ile bir banka 

tesis ederek köylülere yardımda bulunacak 
Ankara 7 (Hususi) - Köylerimizin kalkınması için alınan tedbirler gayet geniştir. Alaka

darların verdikleri haberlere göre hükumet, bu hususta bir proje hazırlamaktadır. Projede, 
köylerimizin kalkınması hakkında mühim esaslar vardır. Bunların başında 100,000,000 lira 
sermayeli mahalli idareler barıkasının tesisidir. Kurulacak olan bu banka, köylülerimize azami 
yardımda bulunacaktır. Proje 20 senede tamamen batarılacal<tıt. ----------··-..... ··----------------,.. ---------,, 

Atatürk 
Fransız sefirini 

Mevcut mLıahedelerin 
tadili = Harb. 

---------------
kabul buyurdular· Çekoslovakva 'da ki akalliyetlerin 

Ankara, 7 (Hususi)- Ata- 'J 

türk; evelki gece çocukları mühim bir tonlantısı. 
esırgeme kurumunun tertip I" 
ettiği baloyu şerrf 'endirdiler. Belgrad, 7 (Radyo) - Çekoslovakya'nın Provensko ayaleti 
Büyük Şef, baloya gelmiş merkezi olan Bratislava şehrinde halkın ve Çekoslovakya'daki 
olan Fransa'nın Ankara sefiri bütün akalliyetlerin içtimaı ile büyük bir toplantı yapılmıştır. 
M. Bonson'u localarında ka· Toplantıda mevcut muahedelerin değiştirilmemesi lehinde nu-

tuklar söylenmiş ve gençler, Çekoslovakya tamamiyetinin muha
bul buyurmuşlar ve ilk dansı, 
sefirin refikası Madam Bon- fazası için kanlarını dökmeğe hazır olduklarını söyliyerek bu

nun için andiçmişlerdir. 
son ile yapmışlardır. 

'---------__ _.,,J kAlman akalliyetleri namına bir Alman genci, irat ettiği nu· 
"'r tu ta, muahedelerin tadili istendiği taktirde Avrupa sulhunun 
.1 ayyare ihlal edilmiş olacağını söylemiş ve Macar'ların muahedeleri 

seferleri.. değiştirmek hususundaki dilekl~rinin doğru olmadığını bildirmiştir. 

Diyarıbekir ve Vana Cenubi Fransa, 
1 

k~~~~ ~<~~~~f ac'!~;.,_ Amerika.. Yugoslavya. ----·---- .. tişler kongreı1i, bugün Dahili} e Ve· 
le.ili Şiıkrü Kaya'nın ha~kanh~ı al-
tında toplanmıştır. Kongreye, em· 
niyeti umumhe direktörü ve nmum 
jandarma ku.i'ıaodanı da ittirak et· 
mi~lerdir. 

General 

Bitaraflık Ticaret anlaş. 
Misakı Yapıyor. ması imza ediliyor. 

Buenoı-Aireı, 7 (Radyo) - Belgrad, 7 (Radyo) - Ya-
Birleşik Amerika'nın Pan A- rın:( Bugün ); Fransa. Yugos-
merikan konfuansı murahhas- lavya ticaret muahedesi imza 
!arı cenubi Amerika devlet- edilecektir. Muahedeyi Fransa 

ziya Nuri öldü.. leri arasında bir bitaraflık mi- namına imza edecek olan 
sakı akdini teklif etmişlerdir. Fransa Ticaret nazırı M. Pol 

Ankara, 7 (Hususi) - Ge- Bu hususta elde edilecek ne- B 1 z· N · b - l astid, Paris'ten Bclgrad'a 
nera ıya urı ugun Ö • ticeler, konferansa iştirak eden hareket etmiştir, gazetecilere 
müştür. devletler tarafından imzala- beyanatında bu muahedenin 

Şair Leyla nacaktır. ehemmiyetinden bahsederek: 
Bu müzakerelerde çıkan ih· - Yugoslavya'yı çok se-;;: 

Dün öldü. tilafların sulhperverane şekil· rim. 1937 beynelmilel sergisi 
istanbul, 7 (Hususi) - Şair lerle halli, hariciye bakanla- için Yugoslavya' dan pek çok 

Leyla, 86 yaşında olduğu hal· rından mürekkep bir bitaraf· ziyaretçi gelecektir. Merhum 
de bugün vefat etmiştir. lık komisyonunun muayyen kral Aleksandr'ın hatırasını 

F enerbahce zamanlarda toplanması, bir daima tazimle yadediyoruz. 
, harb zuhurunda müttehid bir Yugoslavya başbakanı Milan 

Mağlub oldu.. Amerika bitaraflığı ilan edil- Stoyadinoviç, çok değerli bir 
· b · · 1 devlet adamıdır. Yugoslavya, 

lstanbul, 7 (Hususi) - Çe- mesı, ir ıstışare mec isinin 
l b. fi bu büyük devlet adamının 

ki Kari takımı, 2-1 F enerbah- top anarak ıtara ığın muha-
çe takımını yendi. fazası ve mütecaviz olanın idaresinde her sahada inkişaf 1 

k etmektedir. 

Antren o" r aelı~vor ~tesbiti için çalışılaca tır. J 
~ · 'J Amerika devletleri muharip lkmekteb 

fstanbul, 7 (Hususi)- ikinci devletlere nıa ıi kredi de ver- Muallimleri 
futbol antrenörü geldi. Çar- miyeceklerdir. 

şamba günii lzmir'e hareket Akdeniz 
edecektir. 

Mes'ele~inde 
Uzlaşıyorlar mış .. 

~ Ortamekteb muallimi 
Nasll olacaklar? 

/ngilterede'ki buhran 

~ Kral 8 inci Edvard'ın izdi
=1==sp=a=ny=a=v=az=iy=e=,;= vacı ve lngiliz kamoyu 

• 
Madrid kapılarında ve so-

kaklarında, harb sonrasının 
açıktan açı2'a adını taktığı iki 
nizam [Çünkü bu nizamlar fikir 
halinde çok eski zamanların 
mahsulüdür], alabildiğine bo
ğuşmaktadır. İspanya hadise· 
lerine hala ve hala, dahili bir 
mücadele süsü veren poletika, 
neredeyse ateşe "Kırmızı çiçek,, 
kana da "Boya,, diyecek .. Dip
lomatlar bir taraftan, lspan· 
yollara muharib hukuku ver· 
memekte ve diğer taraftan 
Madrid hükumetinin sosyeteye 
mUracaatını da doğru görme
mektedir. Şu halde Avrupa 
matbuatı niçin telaşlı telaşlı 
feryad ediyor? Bütün parla
mentolardaki istizah ve izah-
lara sebeb nedir? 

Ademi müdahale komitesin
deki Sovyet·ltalyan delegeleri
nin münakaşasına sebeb nedir? 
Hatta ve hatta - Mademki is
panya işi, dahili bir hadisedir -
bu komitenin müdahale hakkı 
ve vücudu hikmeti nereden 

l. ? ge ıyor .. 
Uıiiğa gitmiyelim: 
Franko uzaktan uzağa M. 

Hitler ve Mussolini'ye selam 
çakıb iltifat yerine tayyare, 
mukabil selama bedel mühim· 
mat, birkaç söze karşılık olarak 
da gemi istiyor. O kadarla 
kalsa, ne ala: 

Her ikisinden, Portt-kiz' den, 
lrlanda 'dan, Macaristan' dan, 
Almanya' dan, silah omuzda, 
asker istiyor. 

Madrid 'in şapkası da bol 
bol, Moskova'y1 ve Paris'in 
halk cephesini selamlıyor. Bu 
da şüphesiz füsunkar gözleri 
için değildir. Bu asrın midesi, 
şüphesizki birçok hakikatları 
dcğirmentaşı gibi öğütmüştür. 
Mütemadiyen çuvalı dürtükli
yen bu beynelmilel hadiseye, 
daha ne vakite kadar "Dahili 
bir hadise,. etiketi vurula
caktır?. 

ispanya toprağında çarpı· 
şanlar, hakikatta lspanyol de· 
ğildir. Rus'tur, Fransız'dır, Al
man, italyan, lrlanda'lı vesai
redir. Her gülle ve fişeğin 

kapçığında markalar tamamen 
ayrı ayrıdır. 

Dünyayı tehdid eden bir 
tehlike, ispanya' da çelik ök
çelerile binlerce insanın beynini 
çiğniyerek raksedib tepiniyor. 
Hakikat, budur. 

Orhan Rahmi Gökçe 
------ -----

. Müfettişler 
Kongresi toplandı 

1 tanbul, 7 (Hueusi)- Ta) yore 
scfcrlninin, Diyanbekir ve \ 'an'a 

kadar uzatılması kanırla~tırılmıştır. 

Buhran halledilmek üzeredir. Halk, kralı 
serbest bırakın, yoksa ihtilal çıkar, diyor. 

Londra, 7 (A.A) - Havas 
aiansı bildiriyor: 

Buhranın halli bir zaman 
mes'elesi olduğuna ve kralın 
kararını almak için acele ede
ceğine dair yarı resmi suret
te yapılan beyanat Londra' da 
hayret uyandırmıştır. 

Siyasi mahafil hükumetin 
aşağıdaki sebeplerden dolayı 
kararını tehir ettiği kanaatın

dadırlar. Evvela her türlü taz
yika maruz bulunan efkarı 
umumiyenin son hareketleri 
hükumet üzerinde tesir yap
m ı, t ı r. Saniyen kabine bu ih
tilafı hal hususunda bütün 
mes'uliyeti parlamentoya bı
rakmak niyetindedir. Salisen 
diğer taraftan kralın da karar 
verebilmek için bir mühlet ta
lep etmiş olması ve evlenmek 
hususunda şimdiye kadar gös· 
termiş olduğu kuvvetli azmi 
biraz zayıflamış bulunması ih
timal dahilindedir. 

Londra, 7 (A.A) - Kanu
nuesasi buhranının muhtelif 
cephelerini tetkik etmek üzere 
her iki meclisin azalarından 
mürekkep fevkalade bir heyet 
bugün saat 11,30 da topla
nacaktır. 

Bu içtimaa genç konserva
tuvarların son toplantılarında 
karar verilmiş ve neşredilen 
tebliğin sonunda şu cümle 
kullanılmıştır: 

Hükumetin hareket tarzı 

büyük endişelere sebep ol
maktadır. 

Londra, 7 (A.A) - Kralın 

otomobili saat 17 ,30 da bü
tün perdeleri kapalı old~ğ; 
halde Londra'ya hareket et· 
miştir. 

Londra, 6 (A.A) - Vinston 
Çurçil bugünkü buhranda sa
bır ve müsamaha lehinde yap· 
tığı bir beyanatta ezcümle de· 
miştir ki: 

- Kral ile parlamento ara
sında bir anlaşmazlık mevcud 
değildir. Parlamento il~ hiçbir 
suretle istişare edilmemiştir. 

Ortadaki mes' ele şudur: 
Kral iktidar mevkiindeki 

kabinenin fikri üzerine istifa 
etmeli midr, etmemeli midir? 

Parlamenter rejimde böyle 
bir fikir bir krala karşı hiçbir 
zaman ileri sürülmemiştir. 
Kral hiçbir halde burada beş 
ayda dahi tahakkuk edemiye· 

cek bir arzu izhar etmiştir. 
lngiliz kanunu esasisinde böyle 
bir farazi esas üzerine kraldan 
saltanattan vazgeçmek ve muh-

dır. Kral bu hususta nazırla
rın istediği şekli kabul etme· 
dikleri takdirde ise nazırlar 

istifada serbest bulunmakta
dırlar. 

Fakat muhalefet liderinin 
icabında bir kabine teşkil et· 
miyeceği hakkında teminat iı· 
tiyerek kral üzerinde bir taz
yik yapmak hakkına malik 
değildirler. Ve bu noktada 
mes' elenin diğer cephelerinde 
olduğu gibi zaman ve aabır 
lazımdır. 

Londra, 6 (A.A) - B. At
lee B. Çurçil'in nazırlann mu
halefet başkanından icabında 
bir kabine teşkil etmemek için 
teminat istediklerine dair olan 
beyanatı dolayısile böyle bir 
beyanat için hiçbir sebep 
mevcud olmadığını bildir • 
miştir. 

Londra, 6 ( A.A) - ltçi 
meb'uslardan Stalford Crippı 
Stokentrentde yaptığı beya
natta f ngiltere' de monarşiye 
devam edeceğimizi kabul ede
rek kralı izdivaç için yaptıtı 
intihaptan dolayı istifaya mec
bur etmek için şahsen kifi hiç 
bir sebep görememekteyim, 
demiştir. 

Londra, 6 (A.A) - lstipre 
dün gece gsç vakta kadar de
vam etmiştir. Şimal lrlanduı 
Başbakanı Carignaven M. Bald
vin ile yaptığı görüşmeden 
sonra demiştir ki: 

Hiçbir şey söyliyeınem. Fa
kat Baldvin' e itimad ediniz: 

Sir Con Saymen dün ak
şam M. Baldvin'le tekrar ıö· 
rüşmüştür. Buhranın yarın hal· 
ledileceği sanılmaktadır. 

Vinosor, 7 (A.A) - Fort 
Belvede şatosunun etrafı poliı 
tarafından büyük bir itina ile 
muh1afaza edilmektedir. Birçok 
otomobiller civardaki ayalet 
yolundan geçmekteler ise de 
bunların sarayın yakminde 
durmalara kat'i surette mene· 
dilmiştir' 

Dün fecir vakti bir tayyare 
şatoya yaklaşmış ve civarda 
karaya inmiştir. Zabıta bu 
meraklı tayyarecileri hemen 
havalanmağa mecbur:etmiştir. 

Ortalık karanrken sarayın 

etrafında kimseler kalmamıt 
idi. Ve artık hiçbir otomobil 
durmıyordu. Herkes Londra'ya 
dönmüş idi. Zira 
galiba Londra' da 
cektir. 

Maraş halkı 
Tahvilata büyük 
rağbet göstermiştir. 

Maraş, 7 (Hususi)- Maraş'a 

gönderilmiş olan Erzurum· Si
vas tahvillerinden 325 liralığı 
~atılmıştır. Halkın rağbeti tak
dirle karşılanmıştır. 

Paris, 7 (Radyo) -- Madam 
Tabui Ôvr gazetesine yazdığı 
yaz1da siyasi mahafillerin ver· 
diği malumata göre Fransa'nın, 

Ankara, 7 (Hususi) - Dört, 
beş, altı sınıflı lıkmuallim mek
tebi mezunlarından istiyenler, 
bazı derslerden imtihana tabi 
tutularak Ortamekteb hocalı· 
ğına terfi edebileceklerdir. im
tihan Haziran'da olacak ve 
imtihana girmek istiyenler, ma· 
halli maarif idarelerine müra
caat edeceklerdir. Dört ve beş 

sınıflı Muallim mektebi mezun
larının, en az üç sene meslekte 
çalışmış ve muvaffak olmuş 
bulunduklarını tesbit ettirme
leri lazımdır. Birkaç sene evel 
muallimlikten ayrılmış olan ve 
tekrar mesleğe avdet etmek 
istiyenler de son olarak mu· 
allim bulundukları yerin Maa
rif idaresine müracaat ile im
tihana girebileceklerdir. f mti
han, ~ Türkçe, Tarih, Coğraf
ya ve daha birkaç dersten 
yapılacaktır. 

Memleketler 
ive milletler ara
sındaki an/asmalar. 

temelen memleketten çekilmek 
gibi fevkalade fedakarlığı is
tilzam ettirecek hiçbir kayıd 
mevcud değildir. Hiçbir nazır 
krala istifa tavsiye etmek se
lahiyetini haiz değildir. . · 

Londra, 7 (A.A) - Kanu· 
nuesasi buhranı hakkında he-o 
nüz hiçbir karar verilmiş de· 
ğildir. Ve vaziyette tebeddül 
yoktur. 

M. Baldvin'in etrafında bu
lunanlar başvekilin hafta tatili 
esnasında bir karar vermeıi 
için kralı kat'iyyen sıkıştırma· 
makta olduğunu dün akşam 
söylüyorlardı. 

TAKViM 

~yakında ltalya'nın 1-iabeşistan 
üzerindeki hükümranlığını ta
nıyacağını yazıyor ve Akdeniz 
hakkında ltalya ile muvakkat 
bir itilafname imzı 1 ıyacağını 
ilave ediyor. 

BiRiNCi KANUN Papaz ve politika 

Salt 
Arabi 1355 
RAMAZAN 

23 
numi 1352 
Tr•rini.,nni 

8 
1936 

Alof· "aat Alat. ııaot 

Varşova, 7 (Radyo) 1 Le
histan baş papazı Kardinal 
Hlond, bir nutuk iradetmiş 
ve bütün gazeteler taratından 
nakledilen bu nutukta Kar-

7,12 Güne~ 2.31 dinal: 
12,05 Öğle 7,25 
14,28 ikindi 9;48 " Sulhün idamesi için ko-
16,40 Akşam 12,00 münizmin mi1!ctlrr taraf.nda ı 

25 ı ı 
_ 18, 19 Yatsı 1.38 reddedilmesi lnzıın.lır.,, 

•- !<'_:t
4
u·m-•3•1--5-,2·7-tm.sa_k _1_2_,4_6 •• ı ı Demiştir. 

~ 

M. Pol Bonkur, Almanya
"'" da milletler cemiye
tine gelmesinden bahsetti 

Belgrad, 7 (Radyo) - Fran
sa devlet nazırı ve milletler 
cemiyeti daimi murahhası M. 
Pol Bonkur gazetecilere be
yanatta bulunarak demiştir ki: 

- Memleketler arasında 
anlaşma ancak Cenevre'de ve 
Cenevre paktına göre olma
lıdır ve olacaktır. Almanya'
nın da oraya gelmesi ve muh
telif memleketlerle orada an
laşması lazımdır. Milletler ara
sındaki anlaşma da Lokarno 
paktı esaslarına göre olacaktır. 

Kabine hiçolmazsa parla
mentonun muvafakatını evel· 
den istihsal etmeden böyle bir 
me..;'ele hakkında hüküm ver· 
mek hakkına hiçbir suretle 
malik değildir. Bugünkü va
ziyet içinde derhal istifa ka
nunuesasi vaziyetine çok mü· 
him zarar verebilecek ve biz
zat esas teşkilat için muzır 
olabilecektir. 

Eğer ima edildiği gibi kral 
nazırlarına onların teklife mü· 
temayil olmadıkları bir kanuni 
tedbir teklif etmişse nazırların 
cevabı bir red cevabı olmalı-

Kabinenin dünkü içtimaı 

saat 17 ,30 da başlamış ve 
saat 19,30 da sona ermiştir. 

Nazırların görüşmüş olduk· 
ları şeylerden bir giina malü
mat tereşşu etmemiştir. 

600 kadar insan, başveka

let dairesi ve M. Baldvin'in 
ikametgahı önünde toplanmıı 
idi. Bunlar vaziyet hakkında 
hararetle konuşuyorlardı. Na· 
zırlar birbirlerini müteakip gel-

- Sonu 6 ıneı salıi/ede -
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-. Major Fey'le bizzat görüştüm. Bu şayia 
ıJe dedi-kodulara nazarı dikkati celbettim 

1 1 

1 ) 

Dolfus'un etrafında koyu 
kırmızı bir kan gölcüğü teşek· 
kül etmişti. 

" Dolfüs haleti nezideydi. 
Fakat naziler, bu yaralı ada
mın yanma gidib geliyorlar, 
hatta kaba kahkahalarla gülü
yorlar, hiçbir kimse en ufak 

E • insanı bir yardımda bulunmu-

1 1 

1 1 

' l 
1' 

yordu. 
Dolfüs, belki zalim bir adam

dı; belki sahte bir vatanper
verdi; küçücük boyile büyük 
işlere kalkışmış, becerememiş, 
Avusturya' da hüküm ve salta
nat sürmek için belki de Avus· 
tıırya'yı Mussolini'ye satmtş 

olabilirdi. F2kat şu anda in-
sanlık kendisjne mutlaka yar
dim etmeliydi. Bu yardım ya
pılmamış ve Dolfüs'ün ihtizarı 
t&m üç saat, bütün fecaatile 
hüküm sürmüştü! 

Avusturya'lılar vaziyete ha
kim olunca, Maior F ey suikastçı 
nazi ve Alman'Jarm firarım 

adeta kolaylaşbrmıştır. Bu, 
herhalde hayatını kendisine 
bağışladıkları için olacaktır! 
"Fey Hitler'in müttefikidir; 
Dolfüs'ün onlar tarafından katle 
meydan bırakmıştır,, diyenler 
Viyana'da çoktur. 

Viyana ve bütün Avustur· 
ya'yı birbirine katan bu ha· 
berleri, kime veriyor, bu dedi
koduları kim çıkarıyordu?. 

Dolfüs'ün katli ve bu yüz
den birçok Nasyonal sosyalist 
ve demekrat sosyalist imha 
edilmiş olmasma rağmen Vi
yana' da bir sürü nazi ajanı 
daha vardt; Bunlar Berlin' den 
aldıkları direktifle bu haber
leri, hem de red ve inkarı 
güç vesikalarla alakadarların 

kulağına ve ağzina kadar gö
türüyorlardı. 

Major F ey'le bizzat görüş

tüm; bu şayia ve dedi-kodulara 
nazarı dikkati celbettim. Brma: 

- Evet, dedi. Bunları hep 
biliyorum. 

- Pekala.. Önüne geçmek 
güç olmıyacak. 

- Evet.. Çünkü bu dedi· 
kodulan çtkaranlar da hemen 
hepsi de bellidir. 

- Maksatları da şu halde 
size meçhul değildir. 

- Evet, maksatlarım da 
biliyorum. 

- Şu halde, neye harekete 
geçemıyorsunuz, bunları da 
diğerleri gibi kurşuna dizdir
mek mümkün değil mi?. 

Mümkün, fakat.. 
Fakat?. 

~' 
' \ 

- . . . Korkuyorum. Haya
tımdan korkuyorum, şimdi de 
gene hayatımdan korkuyorum. 

Major Fey'in dili altında 

p~kçok şeyler olduğu aşikardı 
sualleri tekrarda fayda gör· 
düm. 

-17-
Dolfüs'ün esrarı 

Major F ey' e: 
- Dolfüs'e son zamanların

da yardım etmeniz imkam yok 
muydu?. Diye sordum. 

Major F ey' in yüzü buruş· 
tu ve: 

- Bu hususta söyliyecek 
hiçbir şeyim yoktur! 

Cevabını verdi. 
Fakat ben istediğimi gene 

kendi ağzından, başka yollarla 
öğrendim: 

Major F ey' e göre Dolfüs, 
prens Starhaymberg'in elinde 
esir ve oyuncaktı. Bu müna
sebetle yüzde 50 de kendi 
emrinde demekti. Fakat Dol
füs kendisini bu nüfuzdan kur
tarmak istemiştir. 

F ey bu mes' ele etrafmda 
bilhassa polis müdürlerinden 
Staynhavzen'le Avusturya'nm 
yüksek rütbeli zabitlerinden 
general Haydeln'den bahsetti. 
Bu iki adamdan daha fazla 
malumat almak mümkün ol· 

duğunu anlamakta geç kal
madım. 

Bunları buldum: bunlardan 
sonra Alman nazi tarihinin 
unutmıyacağı dört zabit ami· 
rinin isimlerini, Bib, Bolramb, 
Malçen ve Kakl'in isimler:ni 

öğrendim. Bunlar, nazilerin 
Dolfüs hazinei hükumetini mu-
vaffakıyetle neticelendiren en 
mühim kimseler olmuşlardır. 
Bu arada; hareket esnasında 
en faal rolü oynamış olan M. 
Lang'la görüştüm. 

Bu adam, görünüş itibarile 
çok munis ve sakin bir adam
dı; sırtında kızıl gömlek değil, 
medeni bir redingot, ellerinde 
siyah güderi eldivenler vardı. 
Bana: 

- Ben bir bankada küçük 
bir vazife deydim .. Dedi. Sonra 
ilave etli: 

- Yaptığım işin en haşin 
ve gücü maslubun boynuna 
yağlı ipi geçirmek olmuştur. 
Maamafih ipi o kadar güzel 
kullanıyor ve o kadar kuvvetle 
ve meharetle çekiyordum ki ... 
Kemiklerinin kırıldığı duyulu
yordu. 

- Dolfüs'ü öldürenler hiç
bir itirafta bulunmadılar mı?. 

- Sonıı var -
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73 Yazan : Orhan Rahmi Gökçe 

Herşey, hergün birer göz 
açıp kapaması içinde geçi
yordu. O günden sonra bir 
daha Rizan'a rastgelmemişti. 

* * * Birbuçuk sene sonra, bir 
yaz akşamı, evde yapa-yalnızdı. 
Yıldızlara bakıyordu. Üç gün 
evvel, Sumru'ya son mektu
bunu yazmıştı. O mektubu 
yazdığı dakikalarda geçirdiği 
üzüntüyü ve döktüğü teri 
hayatı boyunca unutamıya· 
caktı. 

Sumru' dan bi~ mektup al
mıştı. Genç kız, bir izd1vaçtan 
bahsediyor ve şöyle diyordu: 

"Doğrusunu söyliyeyim ki, 
babam bu izdivaçtan beni 
haberdar ettiği vakit derhal 
seni hatırladım. Sana neden 
bu kadar inandım ve senin 
fikirlerinin bendeki bu kud
retli nüfuz ve tesiri nereden 
geliyor, bunu düşünmüyorum. 
Bana izdivaç teklif eden, genç 
bir üniversite müderrişidir. 
Kendi.sini de gördüm. Başka-

Yankesicilik 
Eşrefpaşa pazarında Süley· 

man karJSl Remziye'nin man
tosunun cebinden dört lirası· 
nı çalan yankesici Recep oğ· 
lu Emin yakalanmıştır. 

kadınlı, Erkekli 
Karşıyaka' da Ankara paza· 

rında Mustafa oğlu Asım, Ha
lid oğlu Mehmed, Yusuf oğlu 
Mansur, Tevfik oğlu Şahap 
fuhuş maksadile dükkanlarına 
aldıkları Ahmed klZl Ayşe ve 
Müşerref'le rakı içerek gürül
tü yaptıklarından ve herkesin 
istirahatini selbettiklerinden 
zabıtaca tutulmuşlardır. 

Yaralamak 
Hayreddin paşa caddesinde 

Ahmed oğlu Şükrü, Demir 
oğlu Arif'i çekiçle başından 
yaralamıştır. 

Eve taarruz 
Bayraklı' da Kanarya soka

ğında Hasan oğlu Ali, Emin 
karısı Fatma'nm evini Hod
behod işgale teşebbüs ettiğin
den zabıtaca tutulmuştur. 

Dolandırıcı hk 
Çorakkapı' da F aikpaşa parkı 

içinde Süleyman oğlu Ah111ed, 
tanımadığı bir şahıs tarafından 
10 lirasının dolandınldığını 
zabıtaya şikayet etmiştir. 

ÖIUmle tehdid 
Çorakkapı'da Makaralı so· 

kağında Hamza oğlu Mehmed 
Ali, boşadığı karısı Emine'nin 

yanında bulunan çocuğu al
mak üzere evine gitmiş, Emine 
ile dostu Ahmed'i orada bul
muş ve jilet göstererek ölümle 
tehdid etmiştir. Hasan zabı· 
taca tutulmuştur. 

Modern inekhane 
Ziraat Vekaleti tarafından 

Üçpınar çiftliğinde tesis edile· 
cek inekhanenin yeri muvafık 

görülmüştür. Vekalet, gelecek 
yıl, burada modern ·bir inek· 
hane tesis edecektir. 

Sütçülük sanayiine ikinci 
beş yıllık sanayi planında bü
yük ehemmiyet verilmektedir. 
Memleketimizin muhtelif yerle
rinde tesis edilecek inekhane

lerden biri de İ:zmir' de vücude 
getirilecek ve bunlardan köy
lülerimize modern sütçülük 
sanayii gösterilecek ve öğre· 
tilecektir. 

Kuduz ve r"am 
Teşrinisani ayı içinde İzmir 

mezbahasmda 10618 baş hay
van kesilmiştir. Geçen sene 

ayni müddet zarfında 9700 
baŞhay;~-~mişti. -Bir -ay 
zarfında belediyece itlaf edilen 
köpeklerin miktarı da 341 dir. 
106 Hayvana ruam aşısı ya
pılmıştır. 
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ları onu güzel buluyor. Ben 
bu hususta hiçbir düşünce 
sahibi değilim. Olacağımı da 
sanmıyorum. iyi bir aileye 
mensubmuş. Serveti vesairesi 
varmış. Kuvvetli bir münev
vermiş. Ben busene onyediyi 
bitirdim. 
Şu mektubu, odamda yazı

yorum. Pencereler at;ık, deniz 
pırıl pırıl.. Sularm sahildeki 
çırpınhsmı dinliyorum .. İçimde 
derin bir yorgunluk sızıyor. 
Bu, biraz da ruhi ezginlikleri 
andırıyor. Senin, yanımda bu
lunduğunu isterdim. Seni din
lemek, ruhumdaki muammayı, 
ruhumdaki garib esrarı sana 
anlatmak isterdim Bekir!. Öy
le zannediyorum ki, onu yalnız 
sen anlıyabileceksin. Senin 
kuvvetli iradenin, insanın en 
iç, en gizli, en derin noktasına 

Tüfk saylav ve gazeteci
leri Selanik'e vardılar 

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

Heyet Atina'dan ayrılışında ma- l'I Bu_günküprogram 
: • • ~c lstanbul radyosu 

artf nazırını da Ziyaret ettı Gündüz neşriyatt: Saat 12,30 
14 plakla halk şarkıları, ha· 

~--
.....,........, berler, hafif musiki. 

Selanikte1ı bir görünüş ~~ ~ 
Selanik, 7 (Hususi) - Dün kalmalarını ~ rica etmişse de 

sabah Türk meb'us ve gaze- mümkün olmamıştır. 

tecilerinden mürekkep heyet Atina,17 (Hususi) - Sela-
buraya gelmiş ve istasyonda nik' e hareket eden Türk meh-
~matbuat direktör ve muhar-:'• us ve gazetecileri, Maarif Ve-

rirleri ile yüzlerce halk tara- kilimizi ziyaret etmişler, güzel 
fından karşılanmıştır. san'atlar ve maarif teşkilatı 

Hükumetin emrile tren Se· etrafında izahat almışlardır. 
lanik'te yanın saat kalmış ve Bu izahattan fevkalade mem-
bu müddet zarfında heyet nun kalan heyet, iki memle-
Atatürk'ün doğduğu evi ziya· ket arasınd manevi münase-
ret etmiştir. Halk, kendileri- betlerin inkişafı temennisinde 
nin bir gün olsun Selanik'te bulunmuşlardır. 

Stoyadinoviç partisinin 
büyük bir zaferi 
-------------

Belediye intihabatında yüzde seksen reyle 
milli radikal partisi kazandı 

Belgrad, 7 (Radyo) - Yu
goslavya'da yapılan be\e<li~e 
intihabatı, umumi şekilde ve 
her yerde milli radikal parti· 
sinin zaferi le neticelenmiştir. 

Bütün Yugoslavya' da rn illi ra
dikal partisi, yüzde 80 gibi 
kahir bir zafer kazanmıştır. 
Yalnız bir mm takada münte
hiplerle jandarma arasında bir 
vak'a olmuş, iki kişi, iki jan· 
darmayı yaralamıştır. Bunun 
üzerine yaralı jandarmalardan 
biri nefsini müdafaa için sila
hını ateş etmiş, bir kişi öl-
müş, iki kişi yaralanmıştır. İn
tihabatın neticesi, halkın milli 
radikal partisine olan itima
dını göstermiştir. Tuna eyale-
tinde 571,971 reyden 402,225 
rey milli radikal partisine ve-
rilmiştir. Demokrasi, muzaffer 
olmuştur. 

Koşucu tren 
Belgrad, 7 (Radyo) - Bu· 

günlerde Belgrad ile Zagrep 
arasında (Koşucu tren) adı 
verilen Aero-dinamik trenlerin 
tecrübelerine başlanmıştır. Sa-
atta 130 kilometre sür' at te· 
min edilmiştir. Bu trenlerin 
gelecek seneden itibaren bü-

saplanan gözlerinin önünde 
bu ağır ve müzminleşmiş şey
den kurtulabilirdim. Fakat sen, 
çok uzaklardasın.. Maddeten 
ve manen, uzakta!. 

Bilirsin: 
Bazı ruhiyatçılar vardır, in

sanı teshir ederler. Onlara 
artık mukavemet imkanı yok
tur. İpnotize veya manyatize 
edilmiş gibi onların peşinden 
sürüklenirsiniz. 

İşte ben de şimdi tıpkı öy· 
leyim. Gözlerimi kapayarak 
sana itaat ediyorum Bekir!.. 
Kayıtsız, şartsız, feragat, sabır, 
samimiyet dolu bir itaat!.. Ne 
yapacağımı sen tayin edect'k
sin! Ve!'eceğin cevabı iyi <lü
şün! Bu izdivaç teklifine karşı 
ben, karar vermiyeceğim. Söz, 
senindir. 

Bekliyorum.,, 

• 

M. Stogadino uiç 
tün Yugoslavya demiryolların
da işletilmesine başlanacakhr. 

Yumurta -ihracata 
İstanbul, 7 (Hususi) - İs

panya'ya yumurta ihraç etmiş 
olan tacirlerimize, malları be· 
dellerinin yüzde sekseni Mer-
kez Bankasındaki bloka İspan· 
ya parasından verilecektir. 

Bekir o gece hiç uyuma
mıştı, Sumru artık sarahatle 
söylüyor, demekti. Zaten bü
tün mektubları, bunları dolu 
değil miydi?. Onun samimi· 
yetinden emindi. Fakat Sum-
ru'yu aldatamazdı. Hasta ve 
dolu bir kalbin peşi sıra onu 
sürüklemek bir cinayet olurdu. 
Fakat hakikati nasıl örtecekti? 
Birçok müsveddeler yaptı ve 
sonra şunları yazabildi: 

Sumru: 
Mektubunu aldım. Cevab 

vermek için, düşünmekten ev
la, bir fedakarlık yapmak za· 
rureti vardı ve yaptım. Bu, 
böyle laztmdı ve başka türlü 
olması, sana, layık olduğun 

saadeti veremezdi. Bu t eklifi 
reddetmiyeceksin .. Umarım ki, 
daha doğrusu içime öyle ge· 
liyor ki, mes'ud olacaksın. 

Akşam neşriyatı; Saat 17 ,30 
plakla dans musikisi, 19 sağ
lık konferansı Dr. Ali Şükrü 
tarafından çocuk bakımı hak
kında 20, Bedia ve arkadaş
ları, 20,30 Be1ma ve arkadaş· 
lan tarafından Türk musikisi, 
21 .Şehir opereti san'atkarları 
tarafından Deli-Dolu opereti· 
nin üçüncü perdesi, 22 Ajans 
ve Borsa haberleri ve sololar. 

Ankara radyosu 
Gündz neşriyatı: Saat 12,30 

13,30 halk şarkıları, haberler, 
hafif musiki. 
Akşam neşriyatı: Saat 17 ,30 

İnkılab dersleri Halkevinden 
nakil, 19 Türk musikisi, 19,30 
Leman ve arkadaşları tarafın· 
dan şarkılar, 20 Dr. Fadıl 
Haldun tarafından konferans· 
20,20 salon orkestrası, 20,40 
Ajans haberleri, 21 İstanbul 
radyosundan nakil Deil·Dolu 
opereti. 

Rusya'da 
Yeni kanunuesasi 

Moskova, 7 (Radyo) - Sov
yet'lerin yeni kabul ettikleri 
kanunuesasiden bahseden İz
vestiya gazetesi, bu- hadisenin 
alemşümul ve tarihi ehemmi
yetini kaydederek içtimai hadi
selere yeni bir yol vereceğini 

yazmakta ve: 
"Stalin kanunuesasisi, sulh 

yolundaki mesaiyi artırmışhr. 

Mütecavize karşı harb ilanı 

hakkını hükumete bahşetmiş
tir.,, Demektedir. 

Pravda gazetesi de, Sovyet
lerin hukukunun tahkimi nok
tai nazarından bu kanunun 
ehemmiyetini işaret ettikten 
sonra suikastlara karşı her· 
türlü şiddetli tedbirlerin devam 
edeceğini yazmakta ve: 

-
0 faşistler, bizim sükunet 

:içindeki hayat mızı bozmağa 
teşebbüs ederlerse onlara karşı 
imha tedbirleri alacağız. Bu 
kanunu Sovyetler, kanlarının 

son damlasına kadar müdafaa
ya azmetmiş ve andiçmiş bu
lunmaktadırlar.,, 

Demektedir. 

Vunanistan'da havalar 
Atina, 7 (Hususi) - Dün· 

den beri Yunanistan' da hava
lar birdenbire soğumuştur. 

Bazı yerlere kar düşmüştür.ı 
Atiı°IB'ya- da-·hafifç;-ka-;-yağ--
mıştır. Yunan denizlerinde fır-
tına hüküm sürmektedir. -

Kalbin henüz adı konmamış 

birtakım çiçek açışlarile do
ludur, biliyorum. Evet, gözle· 
rimi kapayarak bu açıhşm 
ince kokusunu da içime çeki
yorum. Fakat bütün bunlar 
birşey, müsbet bir.şey ifade 
etmezler Sumrul.. Yarın, öbür 
gün, birkaç sene sonra kar
şıma çıkacak Sumru'yu, mes'ut 
bir hanımefendi olarak göre
ceğimden eminim. Hayat, çok 
şeyleri değiştirir, Çiçek bir 
tomurcakhr. Bazısı beyaz ola
rak gözükür, sonra penbeleşir, 
daha sonra kıpkırmlZl olur. 
Sonra bazı hisler vardır ki, 
tabii değildir, kabuk gibidir, 
kurur ve dökülür. Onun ardı 
sıra, başka bir doğuş başlar .. 

İnşaallah, hu da böyle ola
cak!. 

·Sonu var -
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T aym is bile Türk dava
sına hak veriyor 

-Başı 7 inci sahifede -
Londra, 7 (A.A) - Royter 

bildiriyor: 
Tim es gazetesi Fransa ile 

'I'ürkiye arasında İskenderun 
ıtıes' elesirıden doğan ihtikafı 
anlattıktan sonra ezcümle di
Yor ki: 
Vakıa bugün Fransa·Suriye 

muahedesinden sarfınazar eder
se vaziyetin ne olacağını na
zarı dikkate almamış oldu
f:'undan dolayı eski ihtilafları 
tenkid etmek kabildir. Çünkü 
bu vaziyet şimdi husule gel
ıtıiştir. Fransa ve Türkiye hü
kumetleri bu eski itilafları baş
ka şekillerde tefsir etmekte
dirler. Türkiye efkarı umumi
Yesi ise Antakya ve İskende
tun 'daki Türk'lere karşı alaka· 
Sız olmaktan pek uzaktır. 

'I'ürk'ler sancak dahilinde kat'i 
bir ekseriyeti haizdir. Bu nok
ta belki müphemdir. Fakat 
l'ürk'lerin sancak dahilinde 
•dr.t itibarile en büyük ele
ltıanı teşkil ettiklerine inandı
tacak birçok sebepler mev
cuttur. 

Times gazetesi makalesini 
bitirirken bilhassa şu nokta 
İizerinde durmaktadır: 

"Muhakkak olan birşey var
dır ki o da Irak gibi Filistin 
~İbi arap memleketlerindeki 
~adiseler Suriye ekalliyetleri 
Uzerine büyük korkular hu· 
8llle getirmiştir. Antakya' da 
"e lskenderun' da yaşayan ken
di akrabalarının bu korkuları
na Türkiye dahilindeki Türk
lerin iştirak etmemeleri şaya
tıı hayret olurdu." 

1 
Belgrad, 7 (Radyo) - Ge

en haberlere göre Fransa'nm 
Suriye' deki manda idaresi, 
l'iirkiye - Suriye hududunda 
lahşidat yapmaktadır. Buna 
ltıukabil Türkiye'nin de hudu
da asker sevketmekte olduğu 
~Öyleniyor. İstanbul gazeteleri, 
u münasebetle haklı ve şid

detti neşriyatta bulunmakta
dırlar. 

Paris, 7 (Radyo) - Komü
tıistler; Fransız parlamentosu
nun Cumartesi günkü celse
sinde, ispanya işlerine müdaw 
hale ederek Madrid hükume
tine muavenet etmek isteme
diğinden dolayı M. Leon Blum 
kabinesine itimad reyi verme
ltıişlerdi. Bu münasebetle dün 
bir söylev veren Başbakan 
~. Leon Blum, ezcümle de
ltıiştir ki: 

" - Bizi, diğer devletlerle 
bağlı bulunduğumuz taahhütler 
hilafına harekete mecbur ede

rezler. Bilirsiniz ki, ültimatom
L~r, silah kuvvetine istinat eder. 
ııalbuki Fransa, sulhu seven 
~,onu korumıya çalışan hır 

ANADOLU --·--
r-...... Günlük siyasal gazete 

Sahip ve başyazganı 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
Unıumi neşriyat ve yazı işleri 

llıiidürü: Hamdi üzhet Çançar 

ldarebanesi: -
İzmir Jkinci Beyler sokap 

C. Halk partisi binası içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

l'e}efon: 2776 -Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
\> •Uı~ı ı 200, altı a> lı~ı 700, üç 
)' aylığı 500 kuruştur 
•bancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
lleı yerde 5 kuruştur 

'iL -

memlekettir. Ben de, belki 
günün birinde istemediğim 

bir harekete mecbur olacağım. 
Fakat bu hareketim, ancak 
Fransız topraklarının müda
faası için olacaktır . .,• 

M. Blum sözlerine devamla 
şöyle demiştir: 

" Hükumetim vazifesini 
layı kile ) apmı.ştır. Fransa'nın 

Avrupa siyast tinde yalnız kal
maması, bunun iyi bir netice
sidir. İngiltere ile aramızdaki 
misak büyük ehemmiyeti haiz-

ir. Bu misak ahkamı ile hu
dutlarımızın emniyeti mütcka· 
bilen taahhüt altına girmiştir. 

Fransız - Sovyet misakı baş

kalarının tesirile hiçbir zaman 
bozulmıyacak kadar kuvvetli
dir. Küçük antant, Polonya ve 
Türkiye ile münasebatımızın 
gayet iyi ve samimi olduğunu 
zikretmek isterim.,, 

Komünist Nazırların kabine
den çekilmek istedikleri hak
kındaki rivayetlerden de bah
seden Fransız Başbakanı: 

- Çekilmek isterlerse, ka· 
bule amadeyiz. Hükıimet, hiç 
bir zaman milletten almış ol
duğu kuvvet ve itimadı unu
tarak vazifesini terketmiye
cektir. 

Paris, 7 (A.A) - M. Blumun 
parlamentoda söylemiş olduğu 
nutuktan bahseden Temps ga
zetesi, Fransa'nın menfaati dün 
şerefli bir surette müdafaa 
ediimiştir, demektedir. 

Paris, 6 ( A.A ) - Harici 
siyasete ait müzakerelerden 
sonra hükumete itimad mese
lesinde komünistlerin müsten
kif kalmaları bütün gazeteleri 
meşgul etmektedir. Pupulair 
gazetesinde Resenfeld yazıyor: 

Komünistlerin beyannamele
rinin mütecavizane tabirlerinin 
okunması Halkçılar cephesi 
meb'uslarile bizim sosyalist 
gurubumuz arasında çok bü
yük bir infial tevlit etmiş ve 
vehametini gizlemekte hiçbir 
fayda melhuz olmıyan siyasi 
bir huzursuzluk ihdas eyle
miştir. 

M. Blum tarafından gazete
lere tevdi edilmiş olan mek
tup vaziyeti teşrih etmekte, 
Amele dkarı umumiyesini te
yakkuza davet ve komünistlere 
mes'uliyetlerini ihtar etmek

tedir. 
Komünistler tarafından gece 

geç vakit verilmiş olan nutuk
da M. Duclos'un nutku ile bir 
tezad teşkil etmektedir. 

Ôvr gazetesi diyor ki : 
Biran hükumetin hemen is

tifa etmesi ciheti derpiç edil· 
miştir. Fakat harici ve dahili 
bir takım sebepler dolayısile 
bu fikirden vazgeçilmiştir. 
Ortada çok vahim bir ekseri· 
yet mes'elesi çıkmıştır. M. Blu-
mun elinde yedek bir ekseri
yet vardır. Fakat o bunu is· 
tem emektedir. 

Halkçılar cephesine sadık 
olan başbakan bu cephenin 
bütün gilruplarına istinad et
mek istemektedir. Eğer komü
nistler başlarını alıp gidecek 
olurlarsa başbakan da çekilip 
gidecektir. Söz şimdi komü
nistlerindir. 

Petit Jurnal de diyor ki : 
M. Dujos söylemiş olduğu 

nutukta komünist gurubunun 
hükumet aleyhinde rey ver
memesının sebebi halkçılar 

1
'..:_'Qlü geçmiş ııüshalar 25 kuruştur. 
~~::::::==================I cephesinin mukadderatile oy

namamak ve başlanılmış olan ANADOLU MATBAASINDA 
1ııı....._ BASILMIŞTIR her şeyi ıslahatı durdurmamak 

Ucuzluğa do'tru 
hareket. 

HUkOmet tedkiklerine de
vam etmektedir. 

IAdeaeme çarpanla 

Aile ve Mekteb 

Yavuz ba":dosu Kültıi.rpark önünde 

·---------------------------------, 
Akdeniz Dönüşü 

[Amiral ŞükUr Okan'a armağan] 

Atam din yaptı suyu, dedem suda kışladı, 
Yenilmez gücümüzü dalgalar alkışladı! 
Mor şarkılarımızda tadı yaşar o, tuzun. 

Yelken kanatlarımız dolaşırken batıyı, 
Şimşek varlığımızı tayfun !!ildi her kıyı; 
Nabzımız dalgalarda vurmuştu uzun uzun! 

Dün mavi uf kum uzu saran kızıl bir landı, 
Kadırgaların içi göz yaşları ve kandı; 
Bugünse şanlı yükü çelenk/erdir "Yavuz,, un!. 

1L11AN iLERi 
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Ankara, 7 (Hususi) - Hü· 
kiimet, havayici zaruriye fiat-
leri üzerinde tenzilat yapılması 
için tedkikata devam etmek
tedir. Şimdiye kadar alınan 

müsbet neticelere göre, benzi
nin litresinde 2 kuruş tenzilat 
yapılarak litresinin 16 kuruş
tan satılması temin edilebil-
miştir. Bundan başka petrol 
ve şekerin de ucuzlatılması 

imkanları arann.aktadır. 

D i 1ek1 er: 
=v•w 

Vatandaşlara 
Hürmet isteriz .. 

Göz tepe' <le oturan Cemil ve 
Arapcleresindc oturan Salih 
namında iki vatandaş idare
hanemize geldi. Salih, kendi-
sine ait evlenme muamelesini 
bitirmek üzere evrakı, alacağı 
kadının yakın dostlarından, 
hatta akrabasından Cemil'e 
vermiştir. Nihayet Cemil'le 
Salih heraberce evlenme dai
resine gitmişlerdir. Cemil ev-
rakı memurlara verince; muha
tabı olan memur zarfı kendi
sine çarparak, 

- Sen defol, 
Diyerek kendisini tahkir 

etmiştir. Cemii diyor ki: 
- Ben evrak sahibi olma

sam bilP., bir memurun bana 
hakaret etmiye ne hakkı vardır? 
Bunu bana nezaketle söyle-
mesi lazım değil miydi? Ne 
hakla evrakı yüzüme çarpıyor 
ve defol diyor? 

Anadolu - Doğru söylü
yor bu v"'tandaş. Tahkire sa-
lahiyet ve lüzum nereden?. ........................... ~ ...... ~ ......... ~ ..... ~ .................................................................................................................. .. 

Adana'da misli görülmemiş tuğyan 
- Başı 1 inci sahi/ede -

lan halk, belediyece otellere 
ve hanlara yerleştirilmiştir. 

Halkevi yıkılmış, Kız lisesi, 
hapishane tahliye edilmiştir. 
Hükümet konağının bodrumu
nu sular basmıştır. Seyhan ve 
Ceyhan' ın birleştiği mıntaka
daki köylerin vaziyeti çok teh
likelidir. Muhabere imkanı 
kalmadığından bu köylerin 
akıbetleri hakkında hiçbir ha
ber alınamamıştır. Suların ge
tirdiği molozlarla taş köprü
nün gözleri dolmuş ve sular 
köprü üzerinden aşmağa baş
lamıştır. Köprünün 1 yıkılma~ 
tehlikesi mevcut olduğundan 
gelip geçme yasak edilmiştir. 
Su baskınına uğrıyan halka 
belediye yardım etmektedir. 
Yağmur devnm ettiğinden, 
felaketin büyümesinden endişe 
ediliyor. 

İstanbul, 7 (Hususi) - Ka
radeniz' deki fırtına dün din
miştir. Vapurlar emniyetle se
ferlerine başlamışlardır. 

Adana, 7 (Hususi) - Tuğ-

yan, pek müthiş zararlara se
bebiyet vermiştir. Karşıyakada 
oturan halk güçlükle kurtarıla
bilmi~tir. Büyük sedin şimal 

tarafındaki kısmı, yükselen su
larıe taıyıkına tahammül ede
miyerek yıkılmış ve sular, bir 
sür'atle Yeni şehri kaplamış

tır. istasyonla şehir arasındaki 
asfalt cadde, su altında kal
mıştır. Suların şehre hücumu 
bir panik tevlit etmiş, binlerce 
insan, sular içinde müthiş fer
yadlarla iki tarafa kaçışmıştır. 
İç sokaklarda bulunan halkın 
vaziyeti çok fecidir. Bir taraf
tan evler yıkılmakta, diğer 

taraftan istimdat sesleri gel
mektedir. Saat 20 de gecenin 
sükuneti içinde uzaklardan: 

- lmdadl 
Diye bağıranların acıklı fer

yatları akc;ediyor, ayrıca istim-
dat için atılan silah sesleri 
duyuluyor. Bahçelerde kalan
ların vaziyetleri çok fecidir, 
Bunların kurtarılması için hiç 
bir tedbir alınamıyor. Bahçe
lerdeki kulelerde oturan 70 
ten fazla ailenin hayatı talihe 
bırakılmıştır. İmdadlarına im
kf.n yoktur. 

Saat 20 den sonra sular, 
yavaş yavaş çekilmeğe başla
mıştır. Şu ande birçok evler 
sular altında yıkılıyor. İtfaiye 
ve polis, tehlike içinde çalı-: 
şarak felaketzedeleri kurları· 
yorlar. Telefon ve telgraf hat
ları tamamen harab olmuştur. 
Bütün Çükurovanın sular a\
t ında olduğu muhakkaktır. 
Maddi zararın bir milyon li
rayı mütecaviz olduğn tahmin 
ediliyor. 

Ovac.la bulunan yüzlerce in
sanın öldüğii tahmin ediliyür. 
Hanlar, oteller, mekteb bina
ları, evleri yıkılan zavallılarla 

doludur. Mezruatın ve şehir
deki maddi zararının iki-üç 
milyon lira olduğu kuvvetle 
tahmin ediliyor. 

Adana-Mersin hattı, bu sa
bah açılmıştır. lstanbul treni 
yolda kalmıştır. Sular henüz 
çekilmemiş·ir. Adana' daki bü
yük köprü yıkılmıştır. 

Adana, 7 ( Hususi ) - Sa
bahleyin tuğyanın bütün feca
ati görünmüştür. Trotuvarlar, 
menfezler ortada yoktu. So
kaklarda başı açık dolaşan 
ve korku içinde bulunan kim
seler görünüyordu. Karşıyaka
da 50 ölü tesbit edilmiştir. 60 
ev yıkılmıştır. 200 Ev, yıkılmak 
tehlikesine maruzdur. Şt!hrin 
üçte ikisi sular altındadır. 

Açıkta kalan halkın 30,000 
kişi olduğu tahmin ediliyor. 
Kızılay ve Belediye, felaket· 
hedelere yardıma başlamış

lardır. 

Ankara, 7 (Hususi} - Sıh
hiye Vekıli Refik, Büyük Mil
let Meclisinin bugünkü toplan
tısında Adana seylabları hak
kında izahat verdi ve Eskişe
hir' den çadırlar gönderildiğini 
Aeana sıtma mücadele heye
tile Adana valisinin emrine 
verildiğini ve evsiz kalanların, 
otuz bin kişiden ibaret oldu· 
ğunu bildirdi. 

İstanbul, 7 (Hususi) - Ada
na' dan gelen haberlere göre, 
Seyhan ve Ceyhan nehirler! 
birleşti. Bu yüzden, Adana 
ovası sular altında bulunuyor. 
Yüzden fazla ölü vardır. Bin
lerce kişi açıkta bulunuyor. 
Halk, evelki geceyi evlerinin 
damlarında geçirmişlerdir. Yal
nız bir evde 18 kişi boğuldu. 
Yıkılan evlerin, ikiyüze vardığı 
söyleniyor. Zarar, milyonlara 
balığ olnyor. 

Ankara, 7 (A.A) - Kızılay 

kurumu Adana tuğyanından 
müteessir olan felaketzedelere 
ilk yardım olmak üzere 5 bin 
lira göndermiş ve kurumun 
Adana merkezi kasasında bu
lunan bin liranın da bu uğurda 

- Korkunç bir serseri 
ve katill 

- Beş yaşmdanberi ter· 
biyeden mahrum, 

- Berut'tan Fransa'ya 
kadar binbir macera! 

Fransa'da Corç Sapiro is· 
minde 25 yaşında bir delikanlı 
müebbed küreğe mahkum 
edildi. Fakat benim dikkat 
göziimü çeken katilin gençliği, 
macera'arı veya c,e,zası de,ğil
dir; bu gencin yetişme prtları 
Ye ~eklidir. 

Bu delikanlı beş yaşından· 
beri sers~riliğe başlamıştır. 

Corç' fü;rut'ta ve beş ya
şında iken bir meyhane kapısı 
önünde fakir bir kadın t~ra
fından bulunmuş, .l;>u kadın 
tarafından tam üç sene dilen· 
ciliğe sevkedilmiştir. Az para 
dilenebildiği günler dayak yi
yen küçük Corç hırsızlığa mec
bur kalmıştır. 

Üç sene sonra, kocakarının 
zulmünden firar eden Corç, 
bir f alyan tarafından alın ıııış 
ve lskenderiye'ye götürülmüş
tür. Bu ltalyan esrar kaçakçısı 
idi. Bu çocuk vasıtasile müş-

terilerine esrar paketleri gönderi
yordu. Fakat üçüncü ayın so
nunda herif tevkif edilmiş, 
Corç ta sefil ve peri~an bir 
halde yabancı bir memlekette 

kalmıştır. 

Üç gün ve üç gece aç ka
lan Corç bir sokak köşesinde 
bayılmış kalmış, bir katolik 
rahibe tarafından Manastır'a 
alınmıştır. Fakat serserilik ru
huna sinmiş olan Corç bu 
Manastır disiplinine çok ça
buk isyan ederek kaçmış. Ve 
hırsızlıkla geçinmeğe başlamış
tır. Bu suretle birçok defalar 
hapse mahkum olmuş, hapis
ten çıkınca gene hırsızlık yap
mıştır. 

Beş sene süren bu sefalet 
hayatında Corç birkaç lisan 
öğrenmiştir. Buradan Pire'ye 
geçmiş ilk hırsızlıkta yakayı 
ele vermiş altı aya mahkum 
olmuştur. Hapsini bitirdikten 
sonra İstanbul'a gitmiş orada 
da hırsızlıı<: yapmış hapse gir
miş, Köstence'ye geçmiş, hapse 
girmiş çıkmış, Belgrad'da so
luğu almıştır. Burada hırsızlık 
yapmışsa da yakayı ele verme
den Triyeste'ye, Viyana'ya, ni· 
hayet Marsilya'ya gitmiş ve 
her geçtiği yerde menfur bir 
hatıra kazanmıştır. Sayısını 
kendisinin bilmediği hırsızlık
lardan sonra bir cinayet işle
miş ve müebbed küreğe mah
kum olmuştur. 

Eğer ... Bu Corç Sapiro bir 
aile yuvasında ve bir mekteb 
muhitinde yetişmiş olsaydı, 
böyle olur mıydı diye düşün
mekten kendimi alamıyo.um. 

F-B. 

Bir terfi 
İzmir merkez hükumet tabibi 

Kazım, Moğla, Sıhhat ve içti
mai Muavenet müdürlüğüne 
tayin edilmiş ve emri Vilayete 

gelmiştir. 
- 1 fQl;:ii 

sarfedilmesi için emir vermiş· 
tir. Kızılay ıkurumu ilk para 
yardımile beraber evsiz kalan
için 300 çadırla, mühtaçlara 
dağılmak üzere bin don, bin 
gömlek, çocuklar için de 500 
don, 500 gömlek, bin yatak 
kılıfı, bin yatak çarşafı ve bin 
tane de battaniye gönder
miştir. 
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/ngiltere'deki buhran mes'elenin kral'dan başka Yavrucuk nasıl zehı·rıen- Eskı· Eserleri 
mes'ul bir şahsiyet tarafından 

Kral 8 inci Edvard'ın izdi- ;:;~~~·.ı!:"1:~im ~~0ı~~i~ di. Babası neler anlat.yor Aşırıy-~~~~r .. 
vacı ve lngiliz kamuyu keli bir hata olur. - Başı 1 inci sahifede yük olacaktı. Bundan dolayı Bu hırsızlar 

Deyli Telgraf; nihai bir ka· fakat o sırada kedinin ölmek Allaha şükrediyorum ki, ha· • d• ? 
Buhran lhalledilmek üzeredir. Halk, kralı rara büyük ve daima artan bir üzere çırpındığını görüyor. Bu dise, yalnız benim ciğerlerimi Acaba kımler ır. 

l heyecan içinde intizar olun- sırada kız da yere düşüp ba- delmekle kalmış, daha birçok 
ıerbest bırakın, yoksa ihtilal çıkar, diyor maktadır. Uzun müddet de· yılıyor. Anlaşılan, çocuk gi- kimselerin hayatına mal olma· 

- Başı 3 üncü salıi/ede - kaldırarak sallamağa başla- vam edecek olan kararsızlık yinmekte olduğu odada daha mıştır. 
mcğe başladıkları zaman bu mışlardır. Bu levhalarda şu ya· daha büyük teşevvüşlere se- evvel düşüyor. Refikam, yu· 
balkın asabiyeti artmıştır. zılar yazılı idi: bebiyet verebilir. karda ufak tefek ütü işlerile 

Saat 17 ,30 a doğru siyah "Kralımızı serbest bırakınız, Kralın üzerinde tazyik ya· meşgul iken, birdenbire saate 
gömlekliler gelmişlerdir. Bun· onun tahtından feragatı ihtilal pan nazırlar değil, hadiseler· bakıyor ve çocuğun biran ev
lann ellerinde faşist gazeteler işareti olacaktır." dir. Bazı şayiaların ve bazı vel mektebe gitmesini temin 
vardı. Bu gazetelerin ilk say- Londra, 7 ( A . A ) - B. suitefehhümlerin tevlid etmiş için aşağıya iniyor. 
falarında adeta ilan şeklinde Baldvin'in bugün avam kama- olduğu yanlış intibaları orta· Bu sırada evin her tarafını 
aşa~ıdaki cümle yazılı bulunu- rasında yapacağı beyanat ile dan kaldıracak mahiyette bu havagazı kaplamış bulunuyor-
yordu: kendisinin kralJa yapmış ol- gün avam kemarasında yapı· du. Refikam, aşağıda benzin 

.. Kralımızı isteriz." duğu görüşmeler hakkında lacak beyanata intizar olun· döküldüğünü zannetmiş, fakat 
Birkaç dakika sonra birçok izahat vereceği beyan edil- maktadır. Diyor. alt kata inip hizmetçi kızının 

kimseler .. Allah kralımızı mu· mektedir. Bu gazete bundan böyle yere serilmiş bir halde yat· 
hafaza etsin " diye başlıyan Kralın niyet ve maksadlı.rı artık bir uzlaşma mes' elesinin makta olduğunu görünce, şüp· 
milli marşı terennüm etmiye ancak nazırların ve hanedan mevzuubahsolmıyacağını ilave helenmiş ve derhal karşıki 
başlamışlardır. Hazır bulunan erkanının malllmudur. eylemektedir. odaya girerek çocuğun ne 
halk ta bunlara imtisal etmiş Londra, 7 (A.A) - Hükii· Morning Post yazıyor: yaptığını anlamak istemişse de, 
\'e bunun üzerine marşı oku· met taraftan gezeteler kanunu Bütün hayatını üzerinde ic· onun da yerde baygın bir 
yanların sesleri uzak mesafe- esasi buhranı mes'elesi etra- rayı saltanat etmekte olduğu halde yattığını müşahede et
lerden işidilmiye başlamış ve fındaki yazılarında B. Bald· imparatorluğa vakfetmiş oldu· miş ve o zaman bağırarak 
yeni bir takım nümayişçiler de vin'in ve dominyonlar hükii· ğunu bildirdiğiniz kralımız sokağa fırlamıştır, felaket ha· 
bu tezahürata iştirak etmiş· metlerinin hakiki isteklerile büyük harb esnasında yüzbin· beri, bana ondan sonra geliyor. 
lerdir. yanlış telakkileri ayırt etmek· lerce naciz tebaanın katlanmış Şimdi bana olan oldu ve 

Bu esnada Başvekaletin on te diğer gazeteler ise bilhas· oldukları fedakarlıklardan çok yegane çocuğumu bu suretle 
numaralı dairesinde M. Bald- sa halkın krala karşı olan daha ufak bir fedakarlığa kat· kaybettim. Buna rağmen çok 
vin ile arkadaşları müzakere- muhabbetini tebarilz ettirmek· lanmıyacak olursa onun hak· müteşekkirim ki, hizmetçi kızı 
lerdc bulunuyorlardı. tedirler. Times diyor ki: kında ne gibi bir düşüncede ~aşağıya-indikten son'"ii" --at~ 

Nazırlar başvekalet daire· M. Baldvin bazılarının inan- bulunabiliriz. yakmağa teşebbüs etmeden 
sini terke başladıklan zaman dırmak istedikleri gibi kralı Daily Mail gazetesi yazıyor: düşüp bayılmıştır. Yoksa tek 
aşikar bir surette kabineye herhangi bir ültimatom karşı· Eğer kralın yapacağı bir bir kibrit yakmış olsaydı, evin 
karşı hasmane mahiyette olan sında bırakmamıştır. Bilakis hareket ile onun imparatorluk her tarafı havagazı ile dolu 
bir nümayiş daha yapılmıştır. izdivaç mes'elesinden ilk ola- hakkında geniş bilgilerinden old~ğuna göre:-bfiyükbir in
Halk kütlesinin miktarı pek rakl kral bahseylemiştir. ve halk arasındaki fevkalade filak olacak ve daha birçok 
ziyade artmış idi. Allah kralı Bir taraftan kral ve diğer merbutiyetinden mahrum kala- masumlar kurban gidecekti. 
muhafaza etsin marşı yeniden taraftan muhalefet ~liderleri cak olursa millet bu mahrumi- IZira evimin yanı başında ida-
ortalığı çınlatıyordu. kabine azası ve dominyonlar yetten dolayı derin bir tees· renin gaz deposu vardır. i 

Biraz sonra zabıta müdaha· arasında anlaşmazlıklar vücuda sür duyacaktır. -Binaei;leyh-facia, -Çok bü-'. .. 
lede bulunmuş ve nümayişçi· getirilmiye çalışıldığı da doğru Nevs Chronicle gazetesi -----------• 
leri bulunduklan yeri terket- değildir. halkın krala karşı olan sem· re istediği kadar vakit hıra· 
meğe mecbur eylemiştir. Nü- Ayrıca ya tahttan feragat pati hislerini ehemmiyetle kılması merkezindedir. 
mayişçiler mukavemet etmiş· ve frahut izdivaçtan feragat kaydetmekte ve slelacele ve Kabinenin krala tutacağı 
ler ve biz kralımızı isteriz. O için kralın üzerinde tesir icra düşünülmeksizin hiçbir karar yol hakkında herhangi bir ül-
kahraman ve civanmerd bir edildiği de hakikata tevafuk verilmemesini istemektedir. timatom ve hatta herhangi 
hükümdardır, diye bağırmış- etmektedir. Dail Heral diyor ki: kat'i bir fikit verilmiş olması 
lardır. Daily Telgraf gazetesi de Şimdiki çıkmaza acilen ha- mevzuu bahis değildir. Şim· 

Dün akşam lsling'de bir herhangi bir tesirin mevzuu time çekmek icabeder. Hü- diye kadar olup biten morga· 
nutuk söyliyen sabık amele bahis olmadığını kaydeyle- kümdarımıza karşı olan mu- natik bir izdivacın hukukileş· 
hrkası lideri B. Lansbury kral mektedir. habbetimiz bize onun izdivacı tirilmesi ihtimali etrafında kral 
hanedanına karşı beslemekte Daily Herald ise şöyle diyor: mes'elesinin bir menfaati am· ile Başbakan arasında yapıl-
olduğu sempatiden bahsetmiş Bizi alakadar eden cihet me mes'elesi olduğunu unut· mış bir seri mülakatlardır. 
ve şöyle demiştir. kralın izdivacının bir devlet turmamalıdır. Ufak bir ekalli- M. Baldvin kral ile yaptığı 

Hükiimdanmıza karşı ihdas işi olup olmadığını öğrenmek- yetin kabineye karşı hasmane mülakatlar esnasında bittabi 
edilmiş olan müşkül vaziyetten tir. Yoksa mevzuu bahsolan nümayişlerde bulunması krala lngiltere krallığının ve dom in· 
dolayı mütessifiz. Ve mes'ele- ne Baldvin hükumetinin istik- ve memlekete fena bir hiz- yonlar hükumetlerinin morga
nin gerek millet ve gerek ha· bali ne de kralın şahsiyetidir. mette bulunmaktan başka bir· natik bir izdivacı hukukileşti
nedan için memnuniyetbahş Daily Mail ise kral hakkında şey olamaz. Bu nümayişleri recek bir teşebbüse girişmek 
bir şekilde halli çaresinin bu- çok sitayişkar bir lisan kullan- istemiş olan ufak gurublar ka- niyetinde olmadıkları hakkın
lunacağını ümid etmekteyiz. makta ve lngiltere'nin şimdi- bineye mıJhafazakar olduğun- daki malum telmihleri de 

Validei kraliçe Mary dün ye kadar kral Sekizinci Ed- dan dolayı değil parlamento mevzuu bahseylemiştir. 
Kengsinvton'a gitmiş ve orada vard kadar sevilen bir hü- olduğundan dolayı muhalif- Sanıldığıda göre kabinede 
eski ispanya kraliçesile birlikte kiimdara malik olmadığını işa- tirler. dün kralın kanunu esasi üze· 
çay içmiştir. Kraliçe berabe- ret eylemektedir. Londra 7 (A.A) - Dömin- rinde tesiri görülebilecek bir 
rinde kızı prenses ve Düşes Daily Ekspres gazetesi de yon gazeteleri kralın taç ve karar alması takdirinde lüzuınu 
De Cloucester olduğu halde meselenin bugünkü inkişafları tahtından feragat etmesinin formalitelerin hazırlanması me· 
saat 18/25 de Amarbbrough' a çok büyük birer sürpriz mahi- önüne geçileceği ümidini izhar selesi ile meşgul olmuştur. 
dönmüştür. Halk kral hane· yetini almış bulunduğundan, etmekte, kabinenin hükümdarı M. Baldvin bugün Avam ka· 
danı erkanı görebilmek üzere düşünmek için zamana ihtiyaç acil bir karar ittihazına icbar marasında muhtemel olarak 
Buckingham sarayı civarında olduğu kanaatını ileri sürmek- etmemesini arzu eylemektedir. beyanatta bulunacak fakat bu 
toplanmıştı. Saat 17-30 a doğru tedir. Sydney Morning Heral di· beyanat vücut bulmuş olan 
kanunuesasi tepesine doğru Sydney, 7 (A.A) - Avustu· yor ki: bütün yanlış telakkileri orta· 
ilerlemeğe başlamışlardır. Çün- ralya federal hükumeti lngiliz En büyük hata kabinenin dan kaldırmıya inhisar eyliye
kü validei kraliçenin binmiş kabinesinin fikrini tutmakta krala vazih bir karar alabil- cektir. 
olduğu otomobilin Amaelbo- ise de gazeteler ve efkarı umu- mesine kafi gelmiyecek müh- Pazar günü dahi bakanların 
rougba House' den ayrılmış miye kralın tahttan feragati ve let varmesi olur. devamlı surette müzakerelerde 
olduğu öğrenilmişti. Kraliçe bu hareketin imparatorluğun Londra, 7 (A.A) - Royter bulunmalarının sebebi bir ka
geçerken halk kendisini hür- mevcudiyeti üzerindeki muh· bildiriyor: rar vermesi için krala bırakılan 
metle ve sempatile selamla· temel tesirleri karşısında çok Dün kabinenin içtimaından mecburi mühletin tabiatile iti· 
mış ve alkışlamıştır. müteheyyiç bulunmaktadırlar. sonra tebliğ edildiğine göre, mada zarar verdiği yeni işçile-

M. Stanley Baldvin'i ziyarete Eski başbakan Bughes kra-
/ 

Bu toplantıda hiçbir karar rin işe alınmasına mani olduğu 
gelmiı olan Canterbury baş im imparatorluğun selameti alınmamıştır. Ve bugün avam ve beynelmilel mes'elelerde 
piskoposu saat 16,25 te baş- için fedakarlıklarda bulunaca- kamarasında kat'i beyanatta mühim mikdarda hiikumeti atıl 
vekilet dairesini terkederken ğını ümid eylemekte ve krala bulunulması da muhtemel de· bırakmasıdır. 
zabıta müdahale mecburiye- düşünmek için zaman bırakıl- ğildir. Halen vukubulmakta olan 
tinde kalm11br. Baş piskopo· masını istemektedir. Royterin öğrendiğine göre, muvakkat hazırlıklar ancak yu· 
sun otomobili hareket ettiği Londra, 7 (A.A) - Times son kabine içtimaından son· karda söylendiği gibi kralın 
zaman halk gürültülü bir nü· gazetesi başmakalesinde şöyle raki vaziyet morganatik izdi- nihai karanndan çıkacak ka
mayiş yapmış ve Dovning diyor: vaç meselesinin tamamen or· nunu esasi mes' eleleri ile en 
caddesile Vhitehall caddesin· - Kral'ın ortaya çıkarmış tadan kalkması üzerine kralla kısa bir zamanda meşgul olu· 
de iki kadın, ellerinde bulu- olduğu mes' ele ancak kral takibedeceği hattı hareket nabilmesini istihdaf eylemek
nan iki büyük levhayı havaya tarafından halledilebilir. Bu hakkında kararını vermek üze· tedir. 

Antalya vapuru· 
nun şaftı kırıldı. 

-Başı 1 inci sayfada-
idare Anafarta vapurunu gönder· 
ıniştir, Dün, açıkta bulunau Antal· 
ya vapuruna rampa eden Anafarta, 
yük ve yolcuları almıı, akşam 

Mersin aeferini yapmak üzere li· 
manımızdan aynlmıştır. 

Antalya vapurunun pervanesi 
dalgıç vaııtaıile çıkarılmış ve gemi· 
ye alınmıştır. Vapur çift t uskurlu 
olduğundan, şimdi tek uıkurla ha· 
vuzlanmak üzere İıtanbul'a gide· 
cekti.r. 

Sıtma mücadelesi 
Belediye bu sene sıtma mü

cadelesine daha erken başlan
masını muvafık görmüş ve be
lediye sertebabetine lazımge· 
len emirleri vermiştir. Bütün 
tedbirler Kanunusaniye kadar 
tamamile alınmış olacak ve 
derhal faaliyete geçilecektir. 

Kara ve Sivrisineklerin ya· 
pabilecekleri fenalıklar, küçük 
kart postallar üzerine kısa 
cümlelerle ve vazıh bir şekilde 
yazılacak bütün mekteplere, 
evlere, umumi yerlere dağıtı-
lacaktır. Kart postalların nü· 
muneleri hazırlanmıştır. 

T. Ofis mUdUrU 
Samsun Türkofis müdürlü

ğüne tayin edilen Mitat, dün 
Ege vapurile lstanbul'a gitmiş 
ve Türkofis memurları tarafın· 
dan uğurlanmıştır. 

Ruhsatsız ihracat 
Ankara, 7 (Hususi) - Ruh· 

satsız ihraç edilecek mallar 
hakkındaki kararname, dün 
Vekiller heyetinden çıkmıştır. 

Yeni kararnameye göre, hem· 
hudud olan bütün memleket· 
lere; Kıbrıs ve Rados' da dahil 
olduğu halde Adalar denizin· 
deki bütün adalara, · beşyüz 
liraya kadar her nevi eşya 
ruhsatsız olarak ihraç edile
bilecektir. 

Şark demir. 
yolunun mübayeası. 

lstanbul, 7 (Hususi) - Şark 
demiryolları mümessilleri bu 
sabah Ankara'da Nafıa Veka· 
letine giderek, hattın satılması 
için pazarlığa girişmeğe amade 
olduklarını bildirmişlerdir. Mü
messillerden biri ancak bu 
sabah şehrimize gelebilmiş ve 
derhal Ankara'ya gitmiştir. ..................... 

OORSA 
Ozum satışları 

Ç. Alıcı K. S. 
321 inhisar ida. 9 
289 Jiro ve şüre. 14 50 
183 S. Süleyma. 13 75 
153 M. J. Taran. 15 
36 K. A. Kazım 12 75 
20 A. kaptan 14 
8 M. Ardidi 13 
1010 

363384 
364394 

Zahire satışları 

K. S. 
12 
17 
15875 
15 
12 75 
14 50 
13 

Çu. Ginsi K. S. K. S. 
9()26 Buğday 5 6 

180 Arpa 4 4 
8 Kumdarı 4 50 4 50 
4 Fasulya 9 9 
3 Burçak 4 75 4 75 

145 Mısırdarı 4 125 4 125 
28 Ton Bakla 4 875 4 875 

380 B. Pamuk 47 50 50 
1805 Ken. pala. 310 480 

Çeşme ( Hususi ) - Ka- Pa 
zamız çerçivesi içinde 2000 
küsur senelik mazisile tanın· 

mış ve Eritre hükumdarlığı· 
nın idare merkezi olan (lldırı) 
köyü henüz hafriyat görmemiş 
bir antikite membaıdır. Kos
koca şehrin bir kısmı büyük 
bir sarsıntı neticesinde çök· 
müş ve denizin altında kal· 
mıştır, Elyevm sünger avla· 
yanlar pek derin olmayan bu 
denizin altında bazı mermer 
direklerin ve evlerin bulundu· 
ğunu söylüyorlar. 

- Denizin kaplayamadığı yer 
lerle daha yüksek mahallerde 
ve tepelerde antikite aid bir 
çok eserler ve bu meyanda 
kale duvarlan, kitabeler, süs· 
lü mabet zeminleri, duvarları ~ 

sütunlar ve sütun başlıkları, 
kaideleri, Mağaralar, kabart· 
ma resimler ve tezyinat göze 
çarpmaktadır. (Bu eserlerin 
resimleri lzmir müzesi müdür· 
lüğüne gönderilmiştir.) Hafri· 
yat yapıldığı takdirde tarihin 
gizli kalmış birçok safahatını 
aydınlatacak eserlere tesadüf 
edileceği kuvvetle muhtemel· 
dir. Köylüler bu şehir hak· 
kında birçok efsaneler söyle• 
mekte ve bu meyanda bazı 
ellerin ve bilhassa lzmir' ce 
maruf (Ecnebilerin) şahsiyet· 

lerin 2 ay evvel avlanmak ba· 
hanesile buraya çıktıklarının 
ve burada birçok mermer hey• 
kel kitabe vesaireyi alıp git· 
tiklerini yana yakıla anlatmak· 
tadırlar. Köylüler bu badisif 
nin faillerini tesbit etmişler 
dir. Bu hususa hükumetin bil· 
hassa nazarı dikkatini celbe· 
derim. 

Göçmenlerin vaziyeti •• 
ilçemiz merkezinde ve köy· 

lerde iskan edilen göçmenler 
durumlarından çok memnun· 
durlar. Kışın birdenbire baş· 
laması dolayısile her aileye 
75 şer kilo kömür ve-;yiyecek 
Buğday ve Hayvanları için de 
kafi miktarda ot dağıtılmıştır. 
Göçmenlerin iskan edildikleri 
köylerde kendilerine verilecek 
arazi, köylüler tarafından ime· 
ce suretile sürülmüş ve ha· 
zır lanmıştır. Yakında tevziata 
başlanacaktır. 

Mısırh oGlu 
şosesi tamir ediliyor .. 

Mısırlı oğlu şosesi, beledi· 
yece baştan-başa tamir edil· 
mektedir. Bu yol, iyi bir şek· 
le sokulacaktır. 

Bir ay zarfında şehirde 80 
metre murabbaı parke, 814 
metre murabbaı kesme taşı 
döşenmiş, 915 metre murab
balık idi kaldırım, 11 S met· ~lı 
re murabbalık su, hava gazı, 
vezir Osman ağa suları boru· 
larının geçeceği yerler 11e 
1321 metre murabbaı da muh• 
telif semtlerde yol yapılmıştır· 

Ôdemif'te 
Kumarcılar yakalandılar 

Ôdemiş'in Cumhuriyet ma· 
hallesinde garip oğlu Meh· 
med'in evinde ötedenberi ku· 
mar oynattığı zabıtaca tesbit 
edilmiş, ve on kişi kumar oy· 
narken tutulmuştur. Kumarh•· 
ne şeklinde işletilen bu e11irı 
avlusunda 88 m >deli ve dol&J 
bir mavzer de gömülü olarak 
da , bulunmuş zabıtaca abn" 
mıştır. 
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h 
• • • k .A. t İzmir müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 ne $ U Un e Var•• 1 Menemendeki piyade alayının bir senelik ihtiyacı için 

186,000 kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
-Başı 1 inci sagf ada - kum eti eşhasın hususi müsaa· 

G -. yapılan araştırma neticesinde de olmadan radyo kullanma-
öztepe '/i Fuat]on gol atarak beyne[. 600 kişi tevkif edilmiştir. Bun- larını yasak etmiştir. 

a- milel gol rekorunu kırdı. larm arasında yüksek tabaka- Valansiya, 7 ( Radyo ) 
00 Pazar günü Alsancak stad- - , ya mensub insanlar da vardır. Hükumet mehafilinin aldığı 
ın· ~~rnunda yeni başlayan şanı- ._... Madrid, 6 (A.A) - Dün haberlere göre asiler cephe· 
ğı· ~'Yona maçlarının en heye· Madrid cephesinde sükun hü- sinde Madrid 'de pek çok 
m) ~nl~ haftalarından birini ge- küm sürmüştür. Sabahleyin Alman askeri vardır ve taar· 
iş ~r~ık. Altay· K.S.K. saı fettik- asilerin tayyareleri payitahtı ruzlan bundan böyle Alman 

os- ı tı gayrete rağmen oyun 1-1 bombardıman etmiştir. Birçok generalleri yapacaklardır. 
Oerab k Id l F k t ,, yaralı vardır. G F ·· k ere a t ar. a a eger eneral ranko, vaziyetin 

.~k- ~nun cereyan tarzını ince- Öğleden sonra şehrin mer- 48 saat içinde halli teklifi 
al· rsek dünkü oyunun birçok kezine obüsler düşmüştür. Ha- karşısında kalmıştır. 

la
- lti~şılacak taraflarını bulabili- sar mühimdir. Birkaç kişi öl- S 1 a amank, 7 (Radyo) -

bu a
z. Mesela birincı· devrenin müştür. Cumuriyetçilcr asile- G l F k , kk enera ran o nun muva -at 
aha ilk dak'k I d hA rin Madrid'in garbında yap-er l· 1 a arın an a- hükumeti adliye bakanı M. 

U-
1l'll bir oyun tesis eden Al- mış oldukları bir taarruzu on-'- Garçıya Olivar' ın nutkunun 

1qy takım ya t " h" I d lara ağır zayiat verdirmek su· ı P ıgı ucum ar a bir suretini uluslar sosyetesine 
llluvaffak olamadıg" 1 gibi Kar- retile tardetmişlerdir. r ~ gönderecektir. Bu nutuk ta, 

e r%ka' k b'I h"' ı Guadalaı'ara mıntakasında de U nm mu a ı ucum arı adliye bakanı Fransa'nın yar· 

b
. 

1 
a. kolayca kırıldı. Her iki ra- cumuriyetçiler birçok .kasaba- d d b h ır ~ ımın an a setmiştir. Bundan 

d 
ı.ıp takımın hücum hatları, lan işgal etmişlerdir. b k 

a "t l Madrid, 7 (Radyo) _Ava- aş a milislerin gayri kanuni 
üs· bı~darında anlaşma varmış gibi ve insani hareketlerine aid 

l
, u afaa hattından gelen topu la Otino' da asiler taarruz et· arı u.. . h .

1 
Go""ztepe'den 'C'uad ve l . ,,_ . , birçok vesaiki de konseye ve-

~ .. Umsuz çevırme areketlerı e r' me erme ragmen rıc ate mec· 
l 

recektir. 
rtı: ~. etemiyor, fırsatları öldürü- kaleci Mahmud bur kalmışlardır. Cumhuriyet· 
r lo 1 d N gollük avantaı'ın verdig" i ilima- çiler, ası"lerı'n l

0

yera mevkileri- Londra, 
7 

(Radyo) - Ce-. I r ar ı. itekim 90 dakika· b ı·· k' h b · ıd · · ~e 
1
'.k oyunda her iki tarafın çek· dı da hesaba katmak icap ne hakim Anpera tepelerini e utları tan a er ven ığı-

:,ın 11Ri şutların yekunu sekizi te· eder. Birdenbire Altay'ın be- ele geçirmişlerdir. Villa Real- ne göre, 
25

00 ltalyan asilere 
u:· a\tiiz etmedi. Karşıyaka takı· raberlik sayısını kaydediyor. de asilerin bombardımanı te- yardım için Elcezire' de kara-

hf~ı· 1nda yer alan İzmir'in ma- Ve galibiyeti temin için var sirsiz kalmış, hükumetçi ba- ya çıkmıştır. 
ın .

1
f orta müdafii emeklisi Ha· kuvvetile çalışıyor, fakat mu· tarya mukabelede bulunmuş- Madrid, 

7 
(Radyo) - As-

ı~ı ~l d?nkü güzel oyunile ve ka- vaffak olamıyor ve bu büyük tur. Düşman büyük taarruzda turya cephesinde sükun hii· 
<Juf ~ 1 ıdaresile geçmiş zamanla· oyun da bu suretle 1-1 bera· ağır zayiata uğramıştır. küm sürmektedir. Hükiimetçi-
el- ~l\ canlı spor hatıralarını uyan· bere bitiyor. Cumhuriyetçi kuvvetler, tah- ler Ovido'yu bombardıman et-

ak· ~'tdı. Altay takımı ise daha Günün müsabakaları Göz- liye edılmiş olan Viktorya şeh· mişlerdir. Birçok kamyonlarla 
le· eçen güne kadar güzel oyu- tepe - Egespor karşılaşmasile rine yaklaşmışlardır. geçen bir asi kol üzerine ateş 
azı b~nu gördüğümüz takıma hiç başladı. Bu oyunu Göztepe Valadera de Larebne, 7(Rad- açılmış kafile imha edilmiştir. 
'ce ~ erızemiyordu. tikinci devrede takımı 15 gol atmak suretile yo ) _ Bütün cephelerde bir Pek çok kamyon, mühimmat 
et· p '' iki tarafta azimkiir bir kazandı. Gollerin tam on ta· nebze tevakkuf eseri vardır. ve erzak ele geçirilmiştir. 

ba· Yun başladı. nesini milli oyuncularımızdan Sabahleyin her tarafta sükun Paris, 7 (A.A) - Beynel-
nıo ~·l'~akat Karşıyaka takımı Ha- Fuad atdı. Fuad'm atdığı bu vadı. Öğleden sonra asiler milel sendikalar federasyonu 
ey· ın bu kerre idaresile sağ- goller dünya resmi Fudbol payitahtın şimal mahallesini ilk sosyalist amele cnternas~ 
it· ıı soldan mütemadiyen hii· müsabakalarında ilk defa ola- bombardıman etmişler, hüku- yonalinin müşterek içtimaı Pa-

ak· ~~ ve Altay kalesini tehdit rak kaydedilecek bir muvaf- metçiler mukabele etmemiş- ris'de M. Citrine ile M. Brou-
k 1Yor. Nitekim beşinci daki- fakıyettir. Binaenaleyh Fuad'ın !erdir. Cumhuriyetçilerin, payi- kere'nin riyasetleri altında ya· tda Karşıyaka' da oyunun bu muvaffakıyet\ yalnız Tür- tahtın muhasarasını ret için pılmıştır. 
~ golünü atıyor. Bu gol kiye rekoru değil, dünya re· fazla gayret göstermelerinden Heriki enternasyonal gene-
~! tşıyaka'nın azmini arttırdı. korudur. Fudbol ajansı keyfi- dermansız oldukları sanılmak- ral Franko'nun beynelmilel bir 
tt lay'_ın da buna mukabele yeti tesbit etmeli ve federas· tadır. Bazı kimseler ise, tekrar kontrola tabi olan Fas' da para 
~~esıle oyun birdenbire çok) yon vasıtasi\e beynelmilel fe- taarruza geçmek için, cumhu- ile asker toplamasına bir ni· 

öy· aı 1 ve heyecanlı bir cereyan derasyona bildirmelidir. riyetçilerin kasten atalet gös- hayet vermeleri için alakadar 
ler s dı. Oyunun da en güzel Bu oyundan sonra Demir- terdiklerini söylemektedirler. hükumetler nezdinde teşeb· 
un· Y~fhası bu sıralardadır· Ne spor - Buca takımları karşılaştı Havalar....ıgüzel ~ olmasına rağ- büslerde bulunmağa karar ver-

2 Şartnameyi görmek istiyenler alay satın alma komis· 
yonunda görebilirler. 

3 İhalesi 2411.nci kanun/936 çarşamba günü saat 15 te 
alay satın alma komisyonunda icra olunacaktır. 

4 Muhammen bedeli 22,878 yirmi ikibin sekizyüz yetmiş 
sekiz lira muvakkat teminatı 1716 bin yediyüz onaltı 
liradır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma· 
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerindeki belgelerile birlikte ihale gün 
ve saatından en geç bir saat evvel teminat ve teklif 
mektuplarını Menemen Askeri satın alma komisyonuna 
vermeleri. 8 12 17 22 1444 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Müteahhid nam ve hesabına biçilen ederi 27654 lıra 

54 kuru:;; olan 14557 kilo 650 gram yün çorap ipliği 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 İhalesi 21 Birinci kanun 936 pazartesi günü saat 
15 tedir. 

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

yonundan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunu 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte ihale gün ve saatinde M. M. V. satın alma 

komisyonunda bulunmaları. 3, 8, 13, 18 7394 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Yerli fabrikalar mamulatı olan 105,000 çift kundura

nın her bir ç.ifti 424 kuruştan olmak üzere kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

· 2 - Şartnamesini 22 lira 26 kuruşa olmak ve örneklerini 
görmek istiyenlerin her gün oğleden sonra komisyona 
gelmeleri. 

3 İlk teminat miktarı 21558 liradır. 
4 İhalesi 12/12/936 cumartesi günü saat 11 dedir. 
5 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

üncü maddelerirıde yazılı vesikaları ilk teminatlarile 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatından en az bir 
saat evvel M.M.V sat. al. komisyonuna vermeleri. 

24 29 4 8 1311 

İzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
l - Burnavadaki alayın ihtiyacı olan 55,000 kilo un ka· 

palı zarf usuhle münakasaya konulmuştur· 
2 Kapalı zarf usulile müakasası 25/12/936 cuma günü 

saat 11 de yapılacaktır. 
3 Umum tahmin tutarı 6325 lira olup muvakkat temi

natı 475 liradır. 
4 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 İsteklilerin muayyen vaktinden bir saat svvel teklif 

mektuplarını Burnavadaki Askeri satın alma komis· 
yonuna vermeleri. 8 12 18 22 1437 

İzmir 2 inci icra memurlu- 14 de yapılacaktır. Borcun 
ğundan : ödenmesi tarihi 2280 numa· aş· q~~ık ki bazı maçlarda gör- ve oyunu Demirspor 0-1 men geceleri şiddetli soğuk miştir. 

eye ~~Ümüz büyük oyunlar an· kazandı. Bunu lzmirspor- Bur- çıkmakta ve sefalet artmak- Enternasyonaller sulhün an-; Mustafa Rahmi'uin Cemale 
cek ~ beş on dakika içine sı- nava maçı takib etti. İzmir- tadır. cak demokrasinin Santaia ve~ olan borcundan dolayı icraen 

ralı K. mevkii mer'iyete gir
diği tarihten sonra olması ha
sebile 2 inci artırmada tahmin 
olunar. kıymetin yüzde 75 şini 
bulmazsa dahi taliplerine iha· 
lesi icra olunacaktır. 

de s ~ıp kalmaktadır. Bu sırada sp~r takımı. Fethi, Zihn~ İs- Salamank, 7 ( Radyo ) - faşist tehditlerine-karşı a;f~-J mahcuz Burnova'nın köse kuyu 
tır. a;ıknı birbiri üzerine iki' sağ . maıl, Reşad dan mahrum~ola-l Barselon'un resmi gazetesine karane karşı koyması takdi- mevkiinde kain tapunun 13. 

0 
ra oyuna gır ıgı guze Ç,göre Katalonya'da 9 alay pi-~ rin e muhafaza edileceğini be- 7.936 tarih ve 31 sıra numa· lerl

. t, 1 Tevfik bir, sag"iç İlyas k · d"" · halde ·· l cl 
cek ~ıt gollük fırsat kaçırdılar. oynadı ve oyunu 1-4 kazandı. yade, 3 alay topçu, 3 alay yan etmişlerdir. rasında kaytlı şarkan Mustafa 

me· oı:ııı~ P:~:~rın da mağlup Halk sahasında B takımlar süvari ve 1 istihkam alay"i" vü~ • - garben giridli Siileyman şima-
ha· t..ı·cagı mu a azalarını tevlid arasında yapılan müsabaka- cude getirilmiştir. /zmir belediyesinden l 1 b I 

at
" '·\llYordu. Dakikalar geçiyor. la da Alt y 3 O Karşıyak , en yo cenu en ya ancı pavli 

Gayri menkul üzerinde intı
fa ve sair surette her hangi 
mükellefin hak talebinde bu
lunursa yedlerindeki resmi ve
sika ile birlikte 20 gün zar· 
fmda 2 inci icraya müracaat
ları lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicilince malUm 
olmayanlar paylaşmadan ha
riç kalacaklardır. Müşteriden 
yüzde 2 buçuk dellaliye ister. 
Satış peşin para iledir. Şart
name 31-12-936 tarihinden iti· 
haren herkese sçık bulundu
rulacaktır. Taliplerin yüzde 7 
buçuk teminat akçası veya 
bank itibar mektubu ve 34/ 
8936 dosya numarasile 2 inci 
ıcraya müracaatları ilan olu-

.. , r a - · a yı, Bundan başka, Barselon hü- 61 adanın 4 sayılı arsası- ·ı ·ı· · · d 12 · 9 

l ~ K. S. K. müdafaaya çekı' - 1 . 2 O B nava'y B ı e çevn ı ıçın e yemış ' 
~tek zmırspor - ur 1' uca • ' • - nın beher metre murabbaı zeytin 2 fi renk elması 30 nar 
~ l topu avuta atmakla meş- 4-0 Demirspor'u mağlub et- ~dan Osman İzmir'li Baki'yi 225 kuruştan, 7 sayılı arsası· 10 dut ağacı ve bir dolaplı su 
li~ .. K. S. K. m bu gevşek- mişlerdir. Göztepe - Egespor 4, 12 dakikada tuşla mag" liip... nın beher metre mura'bbaı 250 k .. d 

. 
~~e Altay'm oyununun bir B t k l 

3 3 
b b k l ·uyusu mevcut ıçın e aynca 

d ., a ım an . - era ere a - etti. kuruştan, 62 adanın 9 sayıi;:: bir kule ve bir damı havi ta-
ı- 1\. ~tices1 olmakla beraber tek mışlardır. 87 K'l d Y 'd O dil· ! ......._ ı o a, avuz an s- arsasının beher metre murah- puda 9 dönümü bahçe 10 dö-

k LI lk • d k• • • ı man ve İzmir' den Halil'in kar- baı 225 kuruştan, 17, 27, 28 nümü tarla mukabili bir hek-
e • .,a evın e 1 gureş er şılaşmaları çok heyecanlı geçti. sayılı arsalarının beher metre tar ve 7461 metre ınurabba-

~Nihayet Halil 3,37 dakikada murabbaı 250 kuruştan ve 63 ından ibaret ise de vazıyet 
80 
14 

taşı 

rab· 
net· 
1 

razı, 

bru· 
ve 

~uh· 
~tır· 

ııar 

i
ma· 
eh· 
ku· 

sbit 

1=n gece yapılan G k R 1 1 
h ıd '"' re o· omen tuşa ga i ge i. sayılı adanın 2 sayılı arsası- zabtına nazaran indelmesaha 

Serbest güreşlerJ nın beher metre murabbaı ayni hudut içinde 3 hektar 

güreşte 3-3 berabere kaldılar -B~ miisabakaları serbest gü:- 175 ve 61 sayılı arsasının be- miktarında bulunan ve için-

~ f>azar akşamı Halkevi salo· 61 kiloda Yavuz' dan Hüse- reşler takib etti. her metre murabbaı 225 ku- deki ağaçlar ve kule ve kuyu 
tırıda do a k h · İ . 'd O .. 56 Kiloda Yavuz' dan Hay· ruştan sekiz bin üçyüz otuzyedi dahil oldugu u halde beher do··. 

"",,. .,. .. n .nm~mızı~ . a .. ra- yın zmır en sman gureşti· -··ı,.l'l g ı j 
1 

O b.. .. d k dar, lzmir'li Mustafa'yı sayı lira seksen dokuz kuruş be- nu~m mukabı'l'ı olan beher de-
'tı .. ureşçı en zmır gureş er. sman utun oyun a en-
\' 1.thtelit takımile karşılaştı. dini kurtarmak.la meşgul olu· ile mağlub etti. deli muhamınenle başkatip- karı 25 lira hasebile ev t.:ı-
q Cl.pılan Greko·Romen güreşin· yordu. Nitekim Hüscyin'i tam 66 Kiloda Yavuz'dan Seyfi !ildeki şartname veçhile 22/12 mamı 750 lira kıymetinde olan 

1 
e takım} 3 3 b b .

1 
k b" h 1 İzmir' den Mustafa güreştiler. 936 sah günü saat 16 da ka- 1·şbu tarlanın borçluya aı'd olan 

ill\l arımız ·.. era. ~re manası e ta atsız ır a e ge-l ~ılar. Serbest gureşlerı ıse tirdi ve bu suretle 18,45 da- Seyfi'nin ayağı ağırdığmdan palı zarflı arttırma ile ihale 7 hissede 6 bissei şayiası açık • 
~lllır 1-4 kazandı Gu"reş mu" k'k d t l ~ıA . güreşi terketti ve Mustafa ga- edilecektir. Teklifler mezkuAr artırma suretı"le satılıg"a çıka- lzmir Tramvay ve 
'ab · · ı a a uş a ınag up ettı. ~ akalarını güreş federasyo-

66 
k'l d y 'd Al'' lib ilan edildi.. arsaların beher metre murab- rılmıştır. Birinci artırması 11- Elektirik SOSY.ele. 

11tı reisi Ahmed Fetgeri alaka k 
1
.1 0

. ~1 . Mavuz fan b A kı 7e 72 Kiloda lzmir'li Tahsin,~ ma konulmuş olan muhammen 1-937 tarihine müsadif pazar-
e tak· tt' B'lh 87 k' arşı zmır 1 usta a a ım Y 'd M ff •· 8 O d b d il • el I ıp e ı. ı assa ı- d . avuz an uza er ı ,5 a- e e eri ayrı ayrı artırmak tesi günü saat 14 te yapıla· sın en: 
Oda H 1.1,. .. . . k b oyna ı ve 7 ,28 dakıkada ra· kk d t l d' 1 . ı a ı ın gureşını ço e· k"b. . l ,, A • 1 a a uş a yen ı. sureti e yapılacaktır. iştirak caktır. Bu artırmada satış be· Şebeke ameliyatı ldolayısile 
~endi. Evela Grekoromen gu··- 1 mı tuşa maglup cttı. 79 K"l d Y 'd O · · I ~ ı o a avuz an s- ıçın a tıyiiz yirmi altı liralık deli tahmin olunan kıymetı'n eşler yapıldı. 72 k_iloda Yavuz' dan Mu· ı· 'd cereyanın bu ayın 9 unda sa-man, zmir en Mustafa karşı- muvakkat teminat makbuzu yüzde 75 ini bulursa en çok 

56 kiloda Yavuz'dan Hay- zaffer lzmir'den Hasan karşı- ı t ı O f 'k b b k at 12 den 13 e kadar lzmir-d aş ı ar. sman aı ir oyun- veya anka teminat : me tubu artırana ihalesi yapılacaktır. 
laar İzmir'den Mustafa karşı- l~ştıla~: 20 dakikalık hakim dan sonra 7,39 dakikada ra· ile 2490 salılı kanununun ta· Aksi takdirde en çok artıra- de Şehitler caddesinde, Bor-

l 
Şlılar. Daha çevı'k ve daha hır gureşten sonra Muzaffer kı"bı'n1·n s t t" d' "f" d · · d h 1 nova Ka yaka T ır mı yere ge ır ı. rı ı aıresın e azır anmış nın taahhüdü baki kalmak şar- ' rşı ' uran ve 

.ı~Crübeli olan Haydar, 6,13 hükmen galip geldi. 87 K"l d i · •ı· H ı·ı kl"fl ·h l B kl 'd k ·1 · " k ı o a zmır ı a ı , te ı er ı a e günü saat on tile satış 15 gün daha uzatı- ayra ı a esı cceğı sayın 

nu~ 1450 

l
_a. ikada Mustafa'yı tuşla mag" - 79 kiloda çok çetı· n ve kuv- Yavuz'da M h d'' 44 · b d ·· · ı· b Q n e me ı sanı- eşe ka ar encumen reıs ı- larak 2 inci artırması 26· 1-937 a onelerimizce bili.ımek üzere 
P etti. vetli bir güreşçi olan Yavuz- yede mag" lu"b ett' "· ·1· 4 8 11 18 1427 'h' d f ~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...:...~~--=:__~~ı-· ~~~~~:......'.".g~ın~e::__:v~e~rı~ı~r.~~--=-- ::..=_·.:.:.~:_:.::..:_~t:ar~ı~ın:e~m~u:·s:a~i~s:a~lı~g~u~·n~ü~sa~a~t~~ilan olunur. 
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.... 8'121936 ----------------~~~~ 
W. F. H. VAN-
DerZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSHE LEVANTE LİNİE 

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

AMERiKAN EXPORT LINES 
" EAELLO ,, vapuru 6 ilk 

kanunda bekleniyor, NEY· 
YORK için yük alacaktır. 

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

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

"EXTAVIA,, vapuru 5 ikin· 
cikanunda bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

11EXOCHORDA,, vapuru 
4 ilkkanunda PiRE' den BOS
TON ve NEV-YORK'a hare-
ket edecektir. 

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

DEN NORSKE MIDEL· 
HA VSLINLINJE 

OSLO 
"BOSPHORUS,, vapuru 16 

ilk kanunda bekleniyor. IS
KENERIYE, HAYFA, DIEP
PE ve NORVEÇ limanları 

için yükliyecektir. 

SERViCE {MARITIME 
RUMAIN BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 23 
ilk kanunda bekleniyor. KOS
TENCE, SULINA, GALATZ 
aktarması olarak BELGRAD'a 
NOVlSAD, BUDAPEŞTE, 
IRA TISLA VA, VlY ANA ve 
LINZ için:yük alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi
le•eı. Telefon No. 2008 2008 .......... ~------

F r at elli Sperco 

İdaresini bilenler 

METALLUM 
Lambalarını daima tercih ederler ve satıcı· 
lardan bu markayı ararlar. Emsaline nis· 

belen % 40 daha az cereyan sarfeder. 

M. Tevfik Baykent 
Elektrik - Radyo- Telefon Evi 

Sit'mens Fabrikaları mümessili 
Peştcmalcılar 77 I 79 

Telefon : 3332 

s #-. 

Vapur Acentası -:-=--. -. iiiıiiii' vıiiiE•Ş-.. -k· .. --~S~IH~Hl!!IA~T~B~A~L~IK~Y!'A~G~I~-
1'0v AL NEERLANDAIS Olıvıer ure ası 

KUMPANYASI Limited 
"U_ı.. YSSES,, vapuru 30/11 vapur Acentası 

36 run beklenmekte olup 5- 8. . . k d R b' 
8 ırıncı ·or on ees ın sı 

12/36 gününe kadar ROT· T l 2443 
TERDAM, AMSTERDAM ve e 
HAMDURG ı· 1 · · ELLERMAN LINES LTD. t> ıman arı ıçın 

yük alacaktır. "THURSO,, vapuru 20 ikin-
SVENSKA ORIENT LINES ci teşrinde Londra, Hull v~ 

"AASNE motörü 21/12/36 Anvers'ten yük çıkaracak ve 
tarihine d~kru beklenmekte ayni zamanda Liverpol ve 
olup 26/12/36 ya kadar ROT· Glasgov için yük alacaktır. 
TERDAM, HAMBURG ve "POLO,, vapuru 3 birinci 
SKANDINAVYA limanları kanunda Londra, Hull ve An-
için yük tahmil edecektir. versten gdip yük çıkara cak 

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

"SARMACJA,, vRpuru 7- "DRAGO,, vapuru 10 bi-
12/36 günü beklenmekte olup rinci kanunda Liverpol ve 
12112/36 gününe kadar AN- Svanseadan gelip yük çıka-
VERS ve GDYNIA için mal racaktır. 
yükliyr.cektir. GENERAL STIM 

N•neçya balıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi içilir, 2 defa ıibil•ilttiiı

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Ba~durak Bü)·iik Salepçio~lu hanı kar~ısındı 

Hellenic Lines Sıhhat memu
Limited ru aranıyor. 

Hamburg - Brcmen, Rotter- 1 - Bir şirket için diplo-
dam --Amsterdam ve Anvers malı bir Sıhhat lmemuru alı-
limanları için her ay munta- nacaktır. 
zam iki sefer yapacaktır. 2 - Sıhhat memuru amele 

Ren, lskandinav ve Baltık ile beraber sabah işe başlı-
limanları için doğru Konşi· yacak ve akşam amele ile iş-
mento ile eşya kabul eder. 

ten çıkacaktır. 
Ang/o.Egytian Mail 3 - Amelenin gece ser-

line visi halinde servisin devamı 
Marsilya ve lskendcriye için müddetince fabrikada kalacak 

9600 tonluk "Cairo City" va· ve İcab ederse yatacaktır. 
?Uru her ay Pireden munla- 4 - Sıhhat me.nurunun 

8 zaman iki sefer hareket ede- hastanelerde çalışmış, asker· "PHlLOMEL,, vapuru 1 
cektir. ]igv ini yapmış ve evli bulun· 

FINSKA AGFERTYGS 
KUMPANYASI 

ikinci teşrinde gelip Londra y 1 ı· t• d t 'IAt 
O cu ıa m e enzı a : ması hakkı rüçhan verdirir. için yük alacaktır. p· M ·ı h t .. d 
ıre- arsı ya seya a mu - isteklilerin açık adreslerile Tarih ve navlunlardaki de- deli 75 saat, 

Sayfa 8 

Çırpı Zirai kredi kooperatı· 
finden: 
--428 Sayılı Çnpı köy Tarım kredi kooperatifi ambarında 
mevcut 300,000 kilo pamuk kozağı .. 30,000 kiloluk on müı.a· 

- yede kaimesine taksim suretile müzayedeye çıkarılmıştır. 
Talipler -şartnameyi Çırpı köyde kooperatiften r Bayındır' da 

Ziraat bankasından öğrenebilirler. Mektupla istenil<liği taktirde 
adreslerine gönderilir. Muvakkat teminat beher kaime için 
202,5 liradır. 

ihale 9 '12/936 çarşamba günü saat 14 te Çırpı köyde ko· 
operatif binasında icra kılınacaktır. Kooperatifimiz Arıkbaşı 
istasyonuna çok yakındır. 22-24-26-28· 1-3-6·8-9 1291 

T. C. Uyuşturucu .. maddeler 
inhisarı lzmir şubesinden; 
Dokuma, Trikotaj ve çorap ima' 
lathaneleri sahiplerine: 

Pamuk ipliğine ihtiyacı olanların doğrudan doğruya İstan· 
bul' da dördüncü vakıf hanındaki Uyuşturucu maddt!ler inhisa· 
sına müracaat ederek dileklerini kaydettirmeleri lüzumu ilao 
olunur. 6 8 1 O 

111111111111111111111111111111ı.. Doktor ,,n1111111111111111u111111111 

~ A. Kemal Tonay 2 

~Bakteriyolog ue bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı 
= Basmahane istasyonu karıısındak.i dibek sokak başında 30 sayı· ~ 
:: lı ev ve muayenehane8iodc sabah saat 8 den alı.wam !!aat 6 a kadar~ 
:::E hastalarını kabul eder. = Müracaat eden hastalara yapılması lıizımgclen sair tahliliit \'e 
_ mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasınıı cevza 
:= görülen Pnomotoraks nııuıyenehanesinde muntazaman yapılır. 

m 11111111111 111 1 111 111 1 111 111111111111111111111111111 111 l ili 11111 Telefon : 4 11 5 111111 il 
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"SAVONMAA,, motörü 28 
11/36 günü limanımıza gele· 
rek 3/12/36 gününe kadar 
ANVERS ve FINLANDIY A 
için yük alacaktır. 

ğişikliklerden acenta mes'u- Port-Sait ve İskenderiye li- (106) posta kutusuna yazı ile 
livet kabul etmez. manian için "VELOS,, vapu· müracaatleri. 7 D. -

SERViCE MARITIME 
RUMEN KUMPANY ASiNiN 

"SUÇEAVA., vapuru 16· 
12/36 günü gelerek MALTA, 
MARSILYA ve ALGER li· 
manlarına yükliyecektir. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikinci 
kordonda FRATELLı SPER
CO vapur acentalığına müra-
caat edilmesi rica olunur. 

'(el.fen: 2004/D>5/26'3 

Deri ve Tennsül Hasta- ıı ru her hafta pazartesi günü saat *"iiir~nci Sınıf r:utahassıs 1 Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen pa' 
M h 12 de muntazam Pireden ha· ı ... lıkları üta assısı D D • A/ • ra:ı heba olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşını zengıı• 
k rcket edecektir. Yolcu ve eşya r. emır Z I k l Do .tor kabul eder. etmiş lıem de yurdun göklerine birkaç filo almış o ur· 

Osman Yunus Kamçı oğlu 1 sun. Bu yüzle1Ce zenginden birinin tle senin olmıgacağl' Fazla tafsiiat için Pasaport 

H h l 
b h yolcu salonu karşısında Lokal Cilt ve Tenasül hastahk- 1 nı kim iddia edebilir. _ _../ 

ergün asta arı sa a ~iz binasında. No. l68 ları ve elektrik tedavisi 

1 

-™™.. aw 

saat 10 dan akşam altıya Umumi Deniz Acentahğı izmir - Birinci beyler sokağı ·, Mu·· cel ı ·ıt Al 111 Rıza 
kadar kabul ve tedavi eder. Limited Elhaınra Sineması arkasında 

Adres: Kemf!raltı Şamlı acentasına müracaat olunması. Telefon : 3479 1 y v fi AT 34 
sokak No. 19 • Telefon: 3171 • - ·, eni n.ava ar çarşısı ıyo. ..,.~ 

P •• rı·en ş'ahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb' U rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


