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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. 



r " Ylrmialtmcı yll 
No. 7089 

Çarşamba 

9 
Kanunuevel 936 Hergu·n sabahları çıkar, slyasal gazetedir. Telefon: 2776 

,----------------------·--------... 
Dışbakanımız 

Konseyde bulunmak iizere 
Cenevre 'ye gidiyor 

Adana seyl8bı ~ok müthiş bir facia halindedir 
150 kişinin cesedleri bulundu. 
Bin iki yüz ev de yıkılmıştır. 

Su baskınında yükselen 
iniltiler çok hazindi 

Binlerce insan yarı çıplak koşuşuyor, birçok 
yerlerden atdan silah sesleri işitiliyordu 

Adana seylabı 
karşısında vic
dani vazifem iz. 

Geçen kış Tit"c ve Torbıılı köy· 
lcri korkunç eeylabın üııüncle epice 
aareıldı ve bu hadise, memleketin 
her tarafında derin, acı 11kisler 
uyandırdı. Seylab gibi, zor muka· 
vemet edilen ve ani felaketlerin • 
tesirleri, her cemiyeti daha çabuk, 
daha şuurlu ve ineani hareketlere 
eevkcder. Geçen senede, Torbalı ve 
Tire mmtakasına o suretle eluzalıl
mıştı. O yetişmiyormuş gibi dün 
ve bugün, ~azetclerin eabifdcri, 
Adana'dan gelen matemi haberlerle 
adeta siyah birer yaprağı andırmağa 
başladı. 

Yatağından fırlıyan Seyhan ve 
Ceyhan önündeki şehirleri, dudak· 
lannın ucuna düşen köyleri; ova· 
ları pilskürterek, eüpürüb yıkaral 
geçiyorlar. 

Adanada hülcümet caddesi 
Ankara, 7 (A.A) - Kamutayın 1 Saydam, Adana 

bugünkü toplantmnda Sıhhat_... katp: 
fftlbıal llunenet l'ekBi Refik - Sona 5 inci sag/ıu/iı-

Bir dakika için, bir uoiye 
için, bu (adanın k.orkuaç name· 
tini düşününüz: 

Evinizin veya işinizin başında 
daha doğrusu, çoluk çocuğunuz, 

alınterinizle biriktirdiğiniz, serveti· 
niz, iş aletleriniz, yiyeceğiniz, içe
ceğiniz ve herşeyinizle hazırlanmış 
muhitinizde otururken, nehir kaba
nyor. Vakit gecedir veya gündüz
dür. Sular, korkunç bir hızla o 
muhite doğru yayılıyor. 

Fransa'da ltomünistlerin ye· Amerilca silahların talı· 

Bakıyorsunuz: 

Ilerşey yavaş yava9, bu azgın 
seyllibın önünde silinib gidiyor. 
Çı~lıklar yükseliyor ve biraz sonra 
sizin de saadet, ümid ve hayatını· 
zm kopıeında artık sulann derin 
homurtusu haolamıotır. 

O dakikanın korkunç ve ür
pertici manzarası acaba nasıl ola· 
caktır?. Boğazınıza sanlan yavru· 
lnrını:r.ın ..... 1lb. . 

Daha fazla anlatamayacağız. 

Fakat dün ve evelki güır, Egenin 
bu fChirlerinde biz, temiz b~ Se• 
manan altında, işimizle, gücümüzle 
meşgul olurken, Adana ve civann· 
da i~te böyle bir facia cereyan 
ediyordu. Gelen haberler, gerçi bu 
lrnduroıuş tabiat hadisesinin feci 
hliinçosunu tamamile tcsbit ede· 
miyorsa da; 

1 - Birçok kardeılerimizin su· 
lara kapılıb .boğuldu\ı.lan , 

2 - Eirçoklarmın ölüm ve 
l1İrioılcri hakkında malumat ah· 
ıınmadığı, 

3 - Birçok köylerin sular 

altında kaldığı, 

4 - Kurtulmak için dağlara, 
t<'pelere, şuraya buraya can atan 
30 hin kadar ntnndaşın soğukta, 

yııpmurda, çamurıl:ı ve açıkta öliirıı 
telılikcroile kar~ı kar~ıya geldi~i, 

5 - Adana oehrindc birçok 
Linnlann yıkıldığı, 

6 - Büyük arazi parçalarının 
sular ahında bütün varlıklarını çü· 
rilttü(;ü tahakkuk etmiştir. Bu, sa
dece Adana'Iıların değil, bütün 
Türk toprağının geçirdiği bir fe. 
lfıkcttir. Şark hududundaki köyde 
kar altında boğulan vatandaşa aid 
sı:ıo;ı, o anda garb hududundaki köy· 
de çift süren rençherin vicdanında 
aıı:is bırakmalıdır. Bizim gibi, İn· 

Orhan Rahmi Gökçe 
- Sonıı 6ıneı -.fadtı -

ni bir harelceti ıözii.kügor.. didine ganaşmıgacalcl. 

Blum kabinesi 
cekilecek .. • 

Fransa'da hadi. 
sel er bekleniyor! 

Paris, 8 (Radyo) - Komünist· 
lerin aldıkları vaziyet yüzünden M. 
Leon Blum kabinesinin yakında 
istifa edecegi söyleniyor. 

Komünistlerin naoiri ef kin 
olan Üınanite, baohakan M. U.on 
Blum'a hücum etmekte ve İspanya 
hiikdmetine taraf tar göründfiğü 

- Sonıı 5 inci salıifede -

Buna da sebeb 
Avrupa'dır .. 

Ruzvelt'in 
son beyanatı •• 

Nevyork, 8 (Radyo) - Amen
ka reisi cumhuru M. Ruuelt, İn
di ya Novil vapurundaki radyoda 
bir söylev vermİf, Amerika'mn 
Avrupa'da vnkubulacak herhangi 
muharebede, muharib dr.vletler için 
ambargo vasedeceğini bildirmittir. 

Boenos·Ayrea, 8 (Radyo) - Ni

- Sonıı 7 inci sahi/ede -

Acaba demokrasi ve adale. 
tin yüzü kızarmıyacak mı? 

Fransız askerleri Türk 
mahallelerini yağma etti ------Kardeşlerimiz,!ko~l!]~çind~ şe_~!!_ 
l terkederek dağlara_ kaçıyorlar 

Antalcyada zulme ıılrıyan kardeşlerimizden bir ırııb 
lstanbul, 8 (Huıuıi)-Fran· ı askerler, S&Dcak'ta Türk ma-

ıız'lann pndermit olduldan - Sona 6 useı -1ıl/.d• -

Büyük Şef Şanh donanmamız d ...... ·• 
Adana felaketze. lzmir'den ayrıldı 

r 

delerine onbin lira lzmir, mavi denizlerf._n_ö_t_e-=sı-.n-de enginı 
göndermişlerdir ulaşan donanmayı heyecanla aeyrediyo 
Ankara, 8 (Hususi) - Dört gündcnhcri 

Atatürk, Adana Jelli/cet· 1zmir'Jileri Lü) ük 

!zedelerinin acil ihtiyaç- La)T:tın tezııhiiratı 
larına sar/edilmek üzere ve ze,ki içiı ıle ya· 

şatan şanlı donanma· 
10,000 lira vermişlerdir. nıız, dün l•tnulrnl'a 

Hükumet, açıkta kalan hareket t·tmi~tir. 
halkın, Hiltilialımerden Dou:ınmanıızın 
gönderilen çadırlara ger· gidi~i münasebetilc 
leştirilmesini emir egle- şehrin yüksek yerle· 

rindeki meydanlara, 
miştir. \. J vapur is• elelerinc ve 
"·--------__ __, birinci kordona top-
Balıkçılar kongresi sonunda lanan on bine yakın 
lktısad vekilimizin nutlc--;; halk. siyah bir du

Denizciliğe 

verilen önem 
VE 

Atatürk'ten 
alınan ilham 

Kongre sona erdi 

man bulutu salarak 
ufuklara doğru eii· 
zülüb giden ve su
ların üstünde gilmüt 
reııginde geoit bir 
eaha bırakan donan· 
manıızın cmıaleiz manzara81Dl eey· 
l'etmişıir. Bu aıametli manaaı\daıı 
fahru gunırla göğOlleri kabafao 
lzmir'liler donanmamın heyecanla 
alkışlamı~lardır. Donanmamızı tet
kil eden gemiler ŞJ.ra ile İzmir'den 
ıynlmlflardır. 

Saat 9,30 (Erkin) denizaltı ana 
demir alarak yola çıkmıt 

nmıs, Hamidiye bavuirtl 

- Sonıı 6 ıncı Mlıi/etle 

U. Müfettişler kongres 

lktısat oekili C. Bayar 
Ankara, 7 (A.A) - Balık· 

çılık kongresi bugün mesaisini 
bitirmeden önce lktısad vekili 
Celal Bayar şu nutku söyle· 
miştir. 

Arkadaşlar; 
Sizi buraya toplamaya karar 

verdiğimiz zaman acaba bir 
faydasız harekette mi bulunu· 
yoruz · diye ufak bir endişe 
geçirmiştik. Buradaki çalışma· 
lannı gördükten ve kararlaı •· 
nazı okuduktan sonra isabetli 
bir karar verdiğimize kanaat 
geldi. 

Cumhuriyet hükumeti bahk
çıhğa ve alelumum deniz işle· 

- Sonıı 6 ıncı sahifede -

KIKQ 
lstan/Jal, 8 ( IJususl) -

Hariciye Vekilimiz doktor 
Tevfik Rüşdü Aras, Ulus
lar Sosyetesi konsegi top· 
lantısına iştirak etmek üze· 
re garın Ankara' dan Ce
nevre'ge hareket edecektir. 
Hariciye Vekilimiz birgün 
lstanbııl'da kalacaktır. 

Münih 8 {Radyo)-Vol
lcişer Beobalıter ıazetesi, 
Çelcoslowı"ya' dalci Alman 
tebaasının zulüm ıördülü· 
nü ileri siirere/c Çelcoslo
•alcya hiilcdmeti• ıiddetle 
W... ..,~tı.rlr. 

Hangi mevzu
arı konuşacak? 

Ankara, 7 (A.A) - Umumi 
müfettişler kongresi bugün Da· 
biliye Vekaletinde Dahiliye ve· 
kili ve parti genel sekreteri 
Şükrü Kaya'nm reisliği altında 
saat 10 da toplandı. 

Bu içtimada birincil umumi 
müfettiş Abidin Ôzmen, ikinci 
umumi müfettiş General Kazım 
Dirik, üçüncü umumi müfettiş 
Tahsin Özer, dördüncü umumi 
müfettiş General Aptullah Alp· 
doğan'la iandarma umum ku· 
- Sonu 6 ıncı sahifede - Dahiliye Vekili Şlllail /{j 

Son feci lıci,dise 

Adliyemizin hassasiye · 
ni candan alkışlarız 

-------
Dün de yazdık. Mes'ul arıyoruz. 

Buna karşı çok hassasız. 

Zavallı baba ile gavrıuıı Mııza//er solda hnartla 
Basmahanede devlet demir· 

yolları Basmahane istasyonu 
şefi lbrahim'in havagazı ile 
zehirlenerek vefat eden oğlu 
onüç yaşmda Muzaffer hak· 
kmdaki tahkikata müddeiu· 
mumilikçe ehemmiyetle devam . . 
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~EHiRMABERLERl-·ura 
Anlamadığım Şeyler 

!olamadığım ıeyleri yazıyonım: 

\lücadelesiz hayat, fikirsiz yazı \·e eöz, felaefeı:lz kO.ltür, a§kaız iz· 
, ıosyal meuşurdnn geçmiyen zenginlik, inzivada kalmıı san'at ve 
OJİ, aebebsiz hastalık, faziletııir.; süs, gösteriı halinde ahllk, meynıız 
kuru şöhret, renksiz bahar, dilsiz bülbül.. 

Evet, bunlun anlamıyorum ve bu gidişle aolıyaca~ım da yok.! 
• • • 

Hayatta hcrşeyin bir rolü ve nzifesi, bir iş mea'uliyeti, daha doğ· 

bayat kanunlanna göre işliyen büyük çarkın bir yerinde bir kıy· 
, bir tesiri olnıası icabeder. 

•yun üstüne ntılınış bir kuru kabak gibi, rüzgara, dalgalara tabi 
·<:Anlı cansız· hcrşey; toprak, toprak altı, gök ve &u üzerinde boşuna 

ı gal etmektedir. Yaşamanın tathlığını veren, onun uğrunda akan 
eridir, ona harcanan zekıi, enerji ve sermayedir, ona işlenen deruni 
, ilmid ve zevktir. El·leniyorsunuz: 
Niçin; Yuva kurmak fikrindesiniz. 
Bu, yalnız bir fikir değildir. Hem deruni, hem ele cismani bayatı· 
l bir tezabürü•lür. Ondan birşey bekliyorsunuz: 
Mea'ud olmak, i}i bir arkadaşa, çoluk çocuğa sahih olmak, cemiyete 
eeer, birşey verebilmek, hayatınızı, itidal, mü,·azene \"e intizam 
ıda bulundurmak: 
Ve .bö,le haılıyan bir düıilnce, bir tezalı!lr, yıllar geçtikçe yeni yeni 

;alarla hayatın asıl \'e eu güzel renğini, ıeklini bulmaga doğru gidi-
daha doğrusu sizi ona sevkediyor. Muvaffakıyet veya ademi mu· 

alnyet bittabi ayn!. 
Gene tasavvur ediniz: 
Münevvers:iniz, Hem de hayatı, baıka bir ~uur ,.e idrak aleminden 
~k kadar yükııelmiısiniz. Niçin?. Bunlan sadece .kendi değirmenini· 

lgütüp gene ayni kemik kutu içinde mi saklıyaeakeınız; hayır! Top· 
1111nıı ve toplıyorsunuz. Ayni zamanda yaymalı:, saçmak ve neıret· 

, ' için .. 
İşte bütün hu sebebledir ki, anlıyamadığım şeyleri tesbit ettim. On· 

ı 6İz de kendinizden birçok halkalar daha ilave edebilirsiniz. 

Saime Sadi 

BağJarda 
••••• 

Ôdemis haşeresi ile 
mücadele edilecek 

Manisa ve Kemalpaşa bağ
larında geçen sene görülen 
ödemis haşeresi epi tahribat 
yapmıştı. Geçenlerde Ziraat 
Vekaleti, bu iki bağ mıntaka
sında ödemis haşeresine karşı 
mücadele yapılması lazım ge
lip gelmediği hakkında tetki
kat yapılmasını vilayet ziraat 
müdürlüğü ile Manisa ziraat 
müdürlüğüne bildirmişti. Vila· 
yet ziraat müdürü Nadır, Ma
nisa ziraat müdürü ile birlikte 
Manisa mıntakasında tetkikler 
yapmak üzere Manisa'ya git
miştir. Orada tetkikat yap
tıktan sonra Kemalpaşa'ya ge
çecek ve şehrimize dönecektir. 

Mütahassıs ziraatçıların söy
lediklerine göre ödemis haşe
resi, ayni şekilde mücadele 
edilmiyecek olursa on sene 
içinde yüzde 70 nisbetinde 
zarar yapabilir. Onun için bu 
sene Manisa ve Kemalpaşa 

bağlarında bu haşereye karşı 
mücadele edilecektir. 

Şekerciler 
dün toplandılar. ---·· ... ··---

ngmı ne ile söndUrdUler 
Gene Duy' da, istersen hiç· 
r vakit inanma!. 

gösterirse, mesele yoktur, 
şan aktedilmiş olur! 
Japonya'da 

Şekerli maddelerde 
şeker nisbeti yüzde 

nı· elliden fazla mıdır? 

Amerika' da Minezotor' da 
r mektebte yangın çıkmış. 
faiye yetişmiş, fakat tulumba
r ıçın su bulamamış. Ne 
ıpsınlar?. 
Mektebte - anlaşılan mekteb 

raat mektebi idi - büyük bir 
it hazinesi varmış, ağız· ağı· 
ı da sütle dolu imiş. 
Tulumbacılar: tulumbalarile 

ütü basmışlar süt'le yangını 
öndürmüşler. 

Ya herif1er petrol hazinesi 
•olsalardı .. Bununla da yavgın 
öndürmeğe çalışarak bizim 
isreddin hocanın ruhunu şad
decekler miydi?. 

Garib ölümler 
Çekoslovakya köylerinden 

>İrinde Androviç ailesinin dört 
jğlu vardır. 

Bu dört kardeşten ikisi 
~leksandr ve Pada geçende 
.>İr fırtınada düşen bir yıldı-

mla bir anda ölmüştür. Feci 
bir kaza... Fakat bu feci ka· 
zanın bir de daha feci ve çok 
ğarib safhası vardır: 

Bu dört kardeşin diğer ikisi 
Nıkol ve Pier isminde olan
lan da bundan dört sene evel 
ayni şekilde bir yıldırım isa
beti ile ölmüşlerdir! 

Buna bir tesadüf mi dime1i? 
Yoksa... Bu dört kardeşte 
yıldırım cezbeden bir hususi
yet olduğuna mı kani olmalı?. 

TUtUn ile nişanlanmal 
Yeni Gine' de garib bir adet 

vardır. Nişanlanmak istiyen bir 
delikanlı, en iyi yaprak tütün· 
lerle bir Puro sarar, bunu süs
ler, yarısına kadar içer ve yarı 
kalan Puroyu nişanlanmak is· 
tediği kıza annesile gönderir. 

Delikanlının annesi ertesi 
n kızın evine tekrar gider; 

z eğer Puroyu içmemişse, 

u nişanlanmıya taraftar ol· 
dağını göstermiş olur; eğer 

yarım Puroyu içmiş ve deli
annelİDe sade külünü 

Kafes böcekleril. 
Evet, Japonya' da kuş yerine 

hususi kafeslerde böcekler 
beslenir! Japonlar bu böcek
lere " Şarkı söyliyen ., • muzi· 
kacı ,, böcekler derler. Ve bu 
böcekler üzerinde oldukça ge· 
niş bir ticaret yapılmaktadır. 

Japonlar, Çekirge, Cırcır 
böceği gibi böcekleri sureti 

mahsusada terbiye etmekte
dirler. Fakir Japon'lann çoğu· 
nun evlerinde bu böceklerden 
bir veya birkaç tane mutlaka 
bulunur! 

Teksas'm yumurtası 
Teksas'ta bir yumurta, daha 

doğrusu Amerika'nın Teksas 
eyaleti bir yumurta yumurtladı. 
Hem de tam 225 milyon se
nelik! 

Bu yumurtanın bulunduğu 
yerde bir de kableltarih za
manlara ait Ofiyacdan ismin· 
deki hayvanın iskeleti bulun
muştur. Bu hayvana göre ya-

pılan hesap, bu yumurtanın 
225 milyon sene eveline ait 
olduğunu göstermiştir! 

lstiyen bu habere, istiyen de 
Teksas'ın yumurtladığma ina
nabilir! 

Biçerova cinayeti 
Foça kazasının Çakmaklı 

köyü muhtan lbrahim, 929 
yılında Biçerova mevkiinde 
bataklıkta cesedi bulunan 
lbrahim oğlu Mustafayı öldür
mek suçundan şehrimiz Ağır· 

ceza mahkemesinde muhake· 
me edilmekte idi. Muhakeme, 

hayli ilerlemiştir. Maznun lb
rahim, kefaletle tahliyesini 

istemişti. Ağırceza heyeti, bu 
talep üzerine maznunun elli 

lira para kefaletile salıveril· 

mesını ve muhakemesinin 

gayri mevkuf olarak cereyan 
etmesini kararlaştırmııtır. 

lktısad Vekaleti, şekerden 
mamul maddelerle şekerli mad· 
deler hakkında bir lafl!İm 

göndermiştir. Bunda; şeker 
nisbeti yüzde elliden aşağı 
olan mamulattan muamele ver
gısı alındığından, şekerden 
mamul maddeler ile şekerli 

maddelerin ayırt edilmesi is· 
tenmektedir. 

İzmir şekercileri, dün Tica
ret ve Sanayi odasında bir 
toplantı yapmışlar ve lktısad 
Vekaletinin bu emri üzerinde 
gerüşmüşlerdir. Şekerciler; şe
kerli maddelerde şeker nis-
betinin yüzde elliyi geçtiğini, 
binaenaleyh bunların ayrılma
sına imkan olmadığını karar
laştırmışlardır. 

Oda; şekercilerin bu karar· 
larını bir raporla lktısad Ve
kaletine bildirecektir. 

Tarihçiler 
Konferanslarına 
başhyorlar 

lzm:r'ıi tarihçiler, dün bir 
toplantı yapmışlar ve konfe
rans mevzularını aralannda 
taksim etmişlerdir. Eski şark 
mevzulu konferans Ziya Şölen; 
Yunan'lılara aid devir Haydar 
Candanlar; Roma ve izmir 
Süleyman; Bizans ve Osmanlı 
tarihi mevzulu konferans ta 
muallim Mithat tarafından ve
rilecektir. Konferanslara ya· 
kında başlanacaktır. Bu kon· 
feransları takip edecek olan 
ecnebi dili bilen gençler, mem· 
leketimizi görmeğe gelen sey
yahlara refakat edeceklerdir. 

Civar harabeler üzerinde 
tetkikat işini Rahmi Balaban 
ile müze müdürü Selahiddin 
Kantar Üzerlerine almışlardır. 

Kıbrıs'hlarm mUracaah 
Kıbrıs adasında bir firma

dan Türkofisc gelen bir mek· 
tupta, memleketimizden arpa, 
buğday ve zeytinyağı almak 
istediği bıldirilmektedir. 

eira gümrük· ~kaçakçılığı 
meydana çıkarlldl-

Yamanlar suyu için getirilen 
boruları ne olmuş? 

su 

fzmir gümrükleri müfettişliği 
mühim birf gümrük kaçakçılığı 
daha meydana çıkarmıştır. 
Tahkikata göre yapılan ka· 
çakçılık mühimdir. 

Yamanlar' dan Karşıyaka'ya 
getirilen kaynak suları tesisa
tında kullanılmak üzere vak-
tile dışardan memleketimize 
mühim miktarda su borusu 
vesair malzeme getirtilmişti. 
Vekiller heyeti kararile ve ka
nun mahsusuna göre gümrük 
resminde maaf olarak memle· 
kete ithal edilen bu demir 
malzemeden mühim bir kıs
mının, Yamanlar suyu tesisa
tında kullanılmıyarak bazı mü
esseselere ve şahıslara satıl
dığı gümrük müfettişliği tara· 
fından haber alınmış olduğun· 
dan bir zamandanberi bu tah
kikatla iştigal edilmekte idi. 

Tahkikat artık sona ermiş, 

evrak bugünlerde adliyeye ve· 
rilmek üzeredir. 

Yukarıda da işaret ettiği
miz gibi yapılan kaçakçılık, 
gümrük resmi ve cezasile bir
likte epice bir para tutmak
tadır. 

Su boruları ve sair tesisat 
malzemesi, Pontomuson şirketi 
tarafından getirtilmişti. Boru
lardan bir kısmını sattığı tes
bit edilen mühendis Ruslov 

adında bir zattır ve maznun 
sıfatile adliyeye verilmek üze· 
redir. Suç, 1918 numaralı ka-

• çakçıfık kanununun şümulü 
dairesinde görülmektedir. 

Gümrük müfettişliği, bu mü
him kaçakçılık vak'asına a;t 
tahkikat evrakını, bugünlerde 
müddeiumumiliğe verecektir. 

Motörde öldürü- 1 Şükrü Çetincin 
len 3 kişi. söylüyor! .. ·----

Suçluların sabıkaları Bir yığın hır. 
sorulacak. sızlığın içyüzü .. 

Hudaverdi motöründe Recep 
kaptanla Halil ve Cemal adın-

da iki tüccarı paralarına ta
mah ederek öldürmekle maz

nun Osman kaptan ve Çipi
noz Ahmed'in muhakemeleri 

sona ermiş ve kararın tefhimi 
dünkü celseye bırakılmıştı. 

Ağırceza mahkemesi heyeti, 
diin sabahtan akşama kadar 

bu mühim davanın evrakı üze
rinde inceden inceye tedkik
ler yapmıştır. 

Saat 17,30 da mahkeme 
heyeti salondaki mevkiine otur· 

mu~ ve maznunlar da getiril· 
miştir. Reis Süreyya, dosyada 

maznunların sabıkalarına aid 
hiç.bir kayde ve vesikaya te-

sadüf edilemediğini söylemiş 
ve bu husustaki mütaleasını 

müddeiumumiye sormuştur. 
Mü<Jdeiumumi, sabıkasının cel

bedilmesini istemiştir. Maznun
lara ne diyecekleri sorulunca 
Osman kaptan : 

- Bizim sabıka 

evvelce getirtilmişti. 
nırsa bulunur. 

Demiştir. Reis : 

kaydımız 

iyice ara· 

- Memleketiniz mahkeme
lerinden sabıkanız sorulacaktır. 

Demiştir. Mahkeme heyeti, 
bu şekilde karnr vermiş ve 

maznunlar hakkında verilecek 
karar, bu malumatın gelmesi
ne talik edilmiştir. Maznunlar, 

sabahleyin adliye nezarethane· 
sine getirilmişlerdi. Mahkeme· 
ce karar tefhim edilinciye ka· 
dar merak içinde kalmışlardır. 

Valiler konseyi 
yarın toplanıyor 

Ankara'dan gelen haberlere 
göre umumi müfettişler, dün 
ikinci toplantılarını yapmışlar
<lır. Bugün son içlimalarını 
yapacaklar ve birçok mühim 
mes' eleleri kararlaştıracaklar· 
dır. Umumi müfettişler içti· 
maı bittikten sonra valiler 
konseyi toplanacaktır. 

Epi zamandanberi şehrimiz
de faaliyette bulunan Alaşe

hir'li Şükrü Çctincin adında 
bir hırsızın zabıtaca tutuldu
ğunu ve adliyeye verildiğini 

yazmıştık. Şükrü Çetincin, bü
tün suçlarını itiraf etmiştir. 

Karantina'da bir Müsevi'ye ait 
bakkal dükkanına gece girip 

ça!a~ak birşcy bulamayınca 
bakkala tehdidi amiz bir mek· 

tup yazanın da kendisi oldu· 
ğunu söylemiştir. Şükrü Çe· 

tincin bu mektubunda: 

" Geldim, kasayı kilitli, 
çekmeceleri boş buldum, bir 
defa daha geleceğim, o vakit 
her halde para bulmalıyım, 
aksi taktirde kasayı kırar ve 
diikkanı yakarım. ,, 

Demişti. Şükrü, bu mektubu 
kendisi yazdığını söyledikten 
sonra: 

- Ben daha birçok vak'a
ların failiyim. O vak'aların 
failleri meçhul kalmasın. Kay
seri, Malatya, Elaziz ve Mani· 
sa' da birçok hırsızlıklar yap· 
tım, mühim miktarda mücev· 
herat çaldım. Yerlerine haber 
verin de o hırsızlıkları yapanı 
öğrensinler. 

Demiştir. 

Çok enerjik ve çevik bir 
adam olan Şükrü hakkında 
adliyece tahkikata devam edil· 
mektedir. 

Taze balık! 
Belediye, Hidayet Keşfi'ye 

müsaade etti. 
Feylesof Hidayet Kcşfi'nin, 

Halkapınar koyunda geniş bir 
sahayı tel örgülerle çevirerek 

balık yetiştireceğini ve canlı 
olarak piyanda satacağını 
yazmıştık. Bunun için yapılan 
teşebbüse, belediye muvafakat 
cevabı vermiştir. Hidayet Keş· 
fi, burada çipura, mercan, bar
bunya, levrek ve kefal yetişti
recek ve kafesler içinde bes
liyeceği balıkları pıyasaya çı
karıp satılacaktır. 

Fransız kabinesi 
.f ransız meclisi meb'u anında 

harici siyaset etrafında çok mühim 
müzakereler geçti. İki gündür ben 
de ayni mevzun temas etmek fırsa· 
tını elde ettim. Dünkü telgraflar 
hu müzakerelerin nasıl kapandığını 
haber veriyor. Haziran'danberi ikti· 
dar mevkiinde duran Leon Blum 
kabine i vukıa meclisten gene ol
d okça kuvvetli bir itimad reyi al. 
mı~, fakat ek eri . ...ı grubunun en 
mühim fırkalarından biri olan ko
münistler ilk defa olarak müstenkif 
kalmışlar ... 

Düne kadar müzaheretlerinden 
i tifnde etti~i ve daha da İ&tifadc 

clmt>k ümidimle bulunduğu komü· 
ni tlerin böyle binlcııbirt> yan çiz· 
mclcri Lcon Blııııı'u olı1ukçn sinir· 
lendirmiş olmalı ki cAziz arkadaş

lan> komüni tlere çok acı tabirler· 
le dolu bir beyanatı rnr •• 

Bunları okurken gayri ihtiyari 
Fransız mecli"inin hundan evelki 
devresini lıntırlaclım, o zaman mec
lisin en km·vctli fırka!ııoı so yalist· 
ler de~il, radikaller teşkil ediyordu. 
Geçen o dört sene zarfında radikal· 
ler bir defa hile ku\'\elli bir hükfl· 
met tesi ctlemctliler. Bunun } cgfine 
mü ebbihi ,le SOS) ali tler ve bilhassa 
I..eoıı llluın ile bugünkü dm·let n:ı
zın Pol For oldu. Rnclikallcrin ynp
tıklnrı Lütün mil nid teklif lt•ri red 
ettiler. hükumete iştirak etmek 
şöyle dursun ona karşı esaslı bir 
müzaheret ,·fidindc hile bulunma· 
dılıır. Hadiknllf'r lıüki'ınıeti Msyali • 
tlerin ,.c billıa c:a Lcon Blum'un 
boşuna sidccek şekilde idarei hü
kumet ederse onıı karşı en büyük 
cemile olmak üzere müstenkif ka· 
lacnklar, aksi taktlirdc kırmızı reyi 
ha acııklardı. Sosyali ılerin lıununla 
tnkibeıtiklcri gaye p~k aşikardı. 

Hadikal sosyalistleri bu şekilde yıp· 
ratınak ve ilk iutihalıaua radikallere 

rey veren orta halk kütlelerini kendi 
lehlerine kazanarak ternziniu kefe· 
sini keneli lw aplanna clolclurmak 
;istiyorlardı. Netekim bu ümitleri 
de bo~a çıkmadı. 1936 f ntilıabaımda 
müşterilerinden birçoğunun osya· 
lisılere rt'} \"erdikleri \e bu suretle 
so yali ilerin Fransız mecli inde en 
kunctli fırka haline geldikleri gö· 
rülclü. Lcon Dlum manevra mı cid· 
den üstadaııe bir şekilde hazırlamış 
ve idare etmişti. Daha bidayetten· 
beri neticenin lıö) le olarnğını kes
tirdil;i için lm defa radikallerle 
yaııtığı inıihalıa~ itilfıfnamesini lıii· 

tün intibah devrPsİnc teşmil etnıiş, . 
yfiııi iki fırka) ı sadece iııtihahntta 

değil, lıükiıruetlere de birbirine ) ar
clım cımek ea:ı ı üzerinde uzlaştır· 
ınışıı. Sosyalistler daha e\cl komü· 
ni~tlcrlc de uyuşmu, oldukları için 
bu suretle Lütün ol taraf fırkala
nria şamil olan şimdiki Halk cep· 
lıes:i teşekkül etmiş olu) ordu. 

intihabat I.eon Blunı'un bütfin 
ümitlerini tahakkuk ettirdi, ô ya· 
Ji•ı fırkaSJ meclisin· en kuvvetli fır· 

kası haline. geldi. Bu şekilde hüki'ı
ıneti ıeşkil etmek \'azifesi so yalisı
lcre, ) lni onların itiraz kabul~ct· 
mcz şefleri olan Leon Hluuı•e te· 
vcccüh cdi)ordu. 

1ştc Lııgün ;iktidar me' kiinde 
bulunan Fransız kabine•i bu şekilde 
ve bu şnrılar dahilinde ıeşekkül 

etti, radikaller esaseıı hükumclçi 
bir parti olduklan içiu intihabatın 
verdi~i ııeıice) i samimi) etle kalıııl 
elliler ve Lcon Dlum'c halk cephesi 
programı dahiliucle kayıt ız \C şart· 

sız bir urclle müzaherete başla· 

dılar. 

Fakııt koruüui tlcrin \a:&i)cti 
ayni şekiht~ te<·elli rtnıcdi. Koınfi· 

ni~t parti i rci i 'e Lcon llluın 'uu 
Aziz arkaclaru Tores kabineye İ~· 

tirak i~in yapılan teklifleri • tıpkı 
dört ene e,•el : o yaliııılcrin rııdi· 

knllcre yaptıklnn gilıi • suclan bir 
takım babnnclerlr. reddetti, koıııü· 
nistler bu suret' hükumete iştirak 
etmediler, sadece halk cephe inin 
birliğini _ bozmıyacaklıırını Ye lıiıkd· 
mele müzahereı edeceklerini vadet· 
roekle ikıifa ettiler. 

Filvaki ... bugüne kadar bu söz
lerini de ..,ıuuular. Fakat ,Leon Blum : 
hükumeti Milletler arası taahhütle· 
rine sadık:kalarak 1 panyn _i~lcrİne 
resmen müdalıııle etmekten imtina 
edince komünistler de ~.vak tile sos· 

- Sonu 6 ıncı .sahifede -
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Atılan mermilerden bir kısmı İngiliz sefarethane· 
sine düştü. Franko muhasaraya hazırlanıyor 

Cenevre, 8 (Radyo)- Mad
rid'teki Kızılhaç heyeti; Mar· 
kisistlerin, Finlandiya sefaret· 
hanesinde yapmış oldukları 
gayri kanuni araştırmalar hak· 
kında Uluslar sosyetesi genel 
sekreterliğine bir rapor gön
dermiştir. Bu raporda, Marki
sistlerin sefarethaneye iltica 
etmiş olan sivil ahaliyi zorla 
alıp götürdükleri ve daha bir 
çok suimuamelelerde bulun
dukları yazılmaktadır. 

Salamanka, 8 (Radyo) -
ispanya hükumetinin, Valansi· 
ya'dan çekilerek (Nevilla) ya 
gidecektir. Son haberler, halk
tan birçok kimselerin de hic
rete başladığını bildirmektedir. 

Cenevre, 8 (Radyo} - Ala
kadarların verdikleri göre, ls
panya'nın müracaatı üzerine 

fevkalade olarak toplanacak 
olan Uluslar sosyetesi konseyi 
gayet kısa bir celse yapacak 

ispanya mes' elesini İkinci ka
nunsanide müzakere etmek 
üzere dağılacaktır. 

Valansiya, 8 (Radyo) - İs
panya hükumeti Hariciye Ne· 
zareti. Finlandiya'nın Madrid 
sefirini hükumeti matbuasın· 
dan şikayet edecek, bu yolun 
değiştirilmesini istiyece"-tir. 

Londra, 8 (Radyo) - is
panya işlerine ademi müda
hale komitesi tali komisyonu 
toplanmış ve kontrol mes'ele· 
sile muhtelif memleketlerden 
lspanya'ya giden gönüllüler 
işini tetkik etmiştir. 

Madrid, 8 (Radyo) - Bü
tün cebhelerde sükunet vardı. 
gece yarısı asilerin bataryaları 
f aaliycte geçmiş, payitahtı 
bombardıman etmiştir. Sokak
larda müthiş infilaklar olmuş· 
tur. Kanadro Enderta cadde
sindeki lngiliz sefarethanesi 
yakınine de bir bomba düş· 

müştür. 

Sevilla, 8 (Radyo) -_Tala· 
dera Vallarea'da taarruza ge
çen hükumetçi tayyareler ric
ale mecbur edilmiş, bir Fransız 
olmak üzere üç tayyare düşü

rü!müştür. 

Cebelüttarik, 8 (Radyo) -
lh ilfılciler, Madrid'i bombar· 
dımnna başlamışlardır. Dün 
g ·ce saat 22 dcnbcri top ateşi 
devam etmektedır. Atılan ın er· 
m ıle rin bir kıs~ ı . lngiltere'nin 
Mcıd rid scfarethancsine düş-

ıı ü~ tür. 

Paris, 8 (Radyo)- (Nevyork 
Taymis ) gazetesinin Madrid 
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·-·-· muhabiri, ispanya hükumeti- bin kişi kurşuna dizildiğini 
nin, şimdiye kadar yirmi beş bildirmektedir. 

Başbakanımız 
Nutuk verecek. 

--·····---Bu suretle, 
Haf ta acılacak .. , 

Ankara, 8 (Hususi) - lktı· 
sad ve Tasarruf haftası, Cu
martesi günü saat 15 te Baş
vekil ismet lnönü'nün vereceği 
mühim bir söylevle başlıya
caktır. Başvekilin nutkundan 
sonra Halkevinde temsiller 
verilecektir. 

lktısad ve Tasarruf haftası 
münasebetile, her gece bir 
Vekil tarafından radyoda kon· 
feranslar tertip edilecektir. ilk 
konferans, Milli Müdafaa Ve
kili general Kazım Özalp ta
rafından verilecektir. 

Piyasada 
memnuniyet 

lstanbul, 8 (Radyo} - Hü
kumetimizin, ihracatın Türk 
parası üzerinden yapılma5ı 

hakkındaki emri, piyasada bü
yük bir memnuniyet uyandır· 
mıştır. 

Almanya, yumurta ve sair 
ihracat maddelerimizin satış· 
larını:-ı Türk parası üzerinden 
yapılmasını kabul etmiyordu. 
Bu mes'elede doktor Şaht'ın 
Ankara ziyaretinde halledilmiş 
olduğundan, şimdi bu mallar 
da Türk parası üzerinden sa
tılabilecektir. 

Şark şimendiferleri 
müzakeresi 

Ankara, 8 (Hususi) - Şark 
şimendiferlerinin satın alma 
pazarlığı iyi bir safhadadır. 
İlk temaslarda iyi neticeler 
alınmıştır. Satış mukavelesi 
bugünlerde imzalanacaktır. 

İngiliz heyeti 
Madrid hakkındaki 

raporunu verdi. 
Londra, 8 (A.A) - Parla· 

mento azasından bu defa Mad
rid ' den avdet eden beş kişi 
M. Eden'c Madrid'in vaziyeti 
hakkında bir rapor vermiş· 

lerdir. 

Tayyare kazası 
Vaşington, 8 (Radyo) -

Diinyanın en büyük ve yeni 
sistem · altı motörlü bombar
dıman tayyaresi düşmüştür. 
16 T. sistemi olan bu tay ya -
rcnın bir (•şi de gPçenlerde 
düşmüş iki kişi ölmüştü. Bu 
defa pilot ve makinist yara· 
lanmışlardır. 

Kasırga ve feyezan 
Seller, binlerce insam 

denize sürUklddi. 
Manila, 8 (Radyo) - Lo-

son adasında bir kasırga kop
muş, korkunç f eyczanlar vu· 
kua gelmiş t ir. 54 şehi r s ı'a r 

altındadır. Seller, binlerce ın· 

sanı denize süı üklemiştir. 

Hava yolları ---··-·---.Tren gitmi-
1 yen vilayetlere 
tay yare "işliyecek .. 

1 İstanbul, 8 (Hususi) - ilk-
bahardan itibaren Devlet hava 
yolları şebekesi genişletilecek 
ve iki yolcu tayyaresi daha 
alınacaktır. lzmir-lstanbul-An
ltara-Diyarıbekir-Adana arasın
da tayyare postaları tertib edi
lecektir. Tren gitmiyen büyük 
vilayetlerimize de tayyare işle
tilmesi düşünülmektedir. Van'a 
ve dördüncü umumi müfettiş-
lik merkezine de tayyare se
ferleri yapılacaktır. 

• 
lzmit 

Vil&yetine gönderi
len göçmenler 

fzmit, 8 (A.A) - Şimdiye 
kadar vilayetimize 4061 nüfus 
göçmen gelmiştir. Bu göçmen· 
lerin 1783 adedi merkez, 416 
sı Kandira, 560 ı Adapaz rı, 
403 Gebze, 800 nüfusu da 
Karamürsel'e yerleştirilmiştir. 

Ve kendilerine toprak veril
miştir. 

Göçmenlerin yerleştirilmeleri 
için teşkil edilen yeni köyler
de 1002 dane ev yaptırılmış· 
tır. Evler iki oda, b;r sofa, 
hela ve ahırdan ibarettir. Mun
tazam bir plan üzerine yapıl
mış olduğundan modern köy
ler meydana gelmiştir. Göç
menlere bir senelik yiyecekleri 
verilmiştir. Bu defa da tohum
luklarının dağıtılmasına baş
lanmıştır. Yakında muhtaç ,,lan 
göçmenlere hayvan ve pulluk 
verilecek ve bu aileler de müs
tahsil bir hale getirilecektir. 

Çek-Güneş 
Takımları 

berabere kaldılar .. 
lstanbul, 8 (Hususi) - Çeki 

Karlin takımı bugün Güneş 
takımile üçiincü maçını yapmış 
ve 3-3 berabere kalmıştır. 

Ziya Nuri'nin 
cenaze merasimi. 

İstanbul, 8 (Hususi) - İzmit 
saylavı doktor Ziya Nuri'nin 
cenazesi yarın (Bugün} buraya 
getirilecek ve merasimle def
nedilecektir. 

Hollanda 
ticaret heyeti .. 

İstanbul, 8 (Hususi) - Hol
landa iktısad nazınnın riyase· 
tindeki heyet, ay başında mem
leketimize gelecektir. 

Sosyete reisi 
Londra, 8 (Radyo) - Şili 

hükumetinin bura sefiri, Ulus· 
lar sosyetesinde hükumetini 
temsil etmek ve Konsey baş· 
kanlığını yapmak üzere yarın 
(Bugün) Paris yolile Cenevre· 
ye hareket edecektir. 

Yaratıcı insan 
Üstünde oturduğumuz arz, 

sayısız alemlerden bir tanesidir. 
Bu sayısız alemlerle beraber 
arz da (Tekamül kanunu) na 
tabidir. Bunu arziyat ve Müs
tehase ilimlerinden öğreni

yoruz. Bu tekamül kanununun 
adı, nebatlar ve hayvanlar 
aleminde (Tabii ıstıfa ) kanu
nudur. Nebatlar ve hayvanlar, 
gayri meş'ur bir tarzda, bu 
kanun altında yaşarlar. 

insanın vazifesi: Kainattaki 
bu tekamül kanununu şuurlu 
bir tarzda öğrenib benimse
yerek kendisinin ve etrafın
dakilerin tekamülüne çalış· 
maktır. ( Hak yolu ), ( Doğru 
yol) budur. Bunun ' aksine ha· 
reket etmek eski tabirle (Gü· 
nah) tır; yeni tabirle (insan 
şuuruna yükselememiş, nebat ve 
hayv.:ınlardan da geri kalmış), 
kısaca (Şuursuzluk) tur. 

Bir insanın tekamül yolunda 
olmaması, insanlık haysiyetini 
kendi nefsinde sıfırdan da 
aşağı indirmesi demektir. Ka· 
inatta herşeyi yaratan; teka· 
mül ka .... unu dediğimiz ( Yüce 
yaratıcı) kudrettir. Yer yüzün· 
de dörtyüz bin çeşit nebat, 
albyÜz bin çeşit hayvan ve 
saire ve saire hep o kanun 
neticesidir. Madde ve cemi· 
yetleri hamur gibi yuğurub 
binbir kalıba döken, binlerce 
şeyler ica<l eden gene ilim ve 
felsefe dahilerinin o (Yüce ya· 
ratıcı ) kudretten aldıkları 
ateştir. Medeniyeti yapan bu 
dahilerdeki o mukaddes ateş 

kıvılcımıdır. 

İnsanın mütemayiz vasfı, te· 
kamül kanununa şuurlu bir 
surette intibak etmesidir ve 
ıinsanlıktaki derecesi de: Bu 
kanunu, etine, kemiğine ve 
şuuruna tamamen sindirdikten 
sonra (Yaratıcı) lıktaki dere
cesine göredir. 

Neyi yaratmak? 
Evvela (Doğru yolu) bulmak 

suretile kendisini yaratmak. 
Bu yolu bulabilmek kolay de· 
ğildir. Beşerin tarihine bakar· 
sak onu hayvanlıktan insanlığa 
rloğru karanlıklarda kah ileri 
kah geri, bir takım zikzaklarla 
dolu görürüz. Şahsın mukad· 
deratı da budur. Hayat yol· 
larında adem oğlunun gözle· 
rini kapayan çok şeyler var: 
Cehalet, kötü arzular, ihtiras
lar, egoizm .... 

Bunlar bizim semamızdaki 
tekamül güneşinin üstüne kat· 
kat, çevre-çevre kalın bulutlar, 
zifiri geceler çeker. O güneş· 
ten bizi mahrum ederler ve 
biz de, beşeriyet gibi; zikzak
lar çizmeğe başlarız. 

Fakat bir kerre tekamül 
kanumınu intibak ile yükselib 
cehalet ve ihtiras karanlıkla
rının üstüne çıkt ık mı, orası 

aydınlıktır. 

İl'< i~: Kültürleşınek, cehalet 
ve kötü ihtiras bulutlarını yır
tarak asıl öz insınlığımıza 
yükselebilmek yani (Yiice ya· 
ratıcı) kudret olan tekamül 
kanununun koldaşı olabilmektir. 

Nebatlar, hayvanlar ve in· 
sanlar aleminde ne varsa hepsi 
bu (Yaratıcı kudret) in, teka· 
mül kanununun eseridir. 

İç.imizde (iyi şeyler yaratma) 
heyecanı ne kadar kuvvetli 
ise ve tekamüle, yaratmağa 
aşkımız ne kadar derin ise ve 
ne kadar iyi şeyler yaratıyor 
isek öz insanlığımız o kadar 
yükselmiş demektir. 

Asıl iş; ruhumuzun derin· 
liklerirdeki bu <ışkı, tutuştura· 

bilmektir. Kalbi bu aşk ile 

ragatnameyi imzalamadı 

Kral, sarayına krallık b 
rağını çekmedi 

ismi geçen madam, kralı te 
etmeğe hazırmış 
-----~--------

Madamın yaptığı beyanatta b 
cümleler manalı görülüyor 

Londra, 8 (A. A) - Dün 
F ort Belvedere şatosunun en 
yüksek kulesine hükümdann 
ikametgahı üzerine çekilmesi 
mutad olan krallık bayrağı 
yerine Cornval dukalığının 

bayrağı çekilmişti. 

Krallık bayrağı valde kra· 
liçe Mary'nin bulunmakta ol
du j u Marlbourg Hoke'in üze
rinde dalgalanıyordu. 

Gazeteciler kralın kendi 
şahsi bayrağını çektirmemesi 
hakkında bir siirü mütalealar 
yürütüyorlardı. 

Londra, 8 ( A. A ) - M. 
Churchil'in dün Fort Belvedere 
giderek kral ile görüşmüş ol· 
duğu söylenmektedir. M. Chur
chil dün akşam Londra'daki 
lngiliz · Fransız kulübünde bir 
nutuk söyliyerek hükümdarın 
hiçbir veçhile kanunu esasiye 
mugayir bir harekette bulun· 
mamış olduğunu söylemiştir. 

Londra, 8 (A.A) - Avam 
kamarasının dün öğleden sonra 

yapmış olduğu içtimaı M. Bald
vin için büyük bir muvaffa
kıyete sahne olmuştur. 

M. Lambcrtin Başvekil hak
kındaki sempati sözleri Baş· 
vekilin şimdiye kadar görme
miş olduğu şiddetli alkışlar 

uyandırmıştır. 

Bilakis şahsiyeti kamara ta· 
rafından fevkalade takdir edil
mekte olan M. Chuchille so· 
ğuk bir tarzda karşılanmıştır. 

Dün şu noktalar müşahede 
edilmiştir; 

1 - M. Baldvin'in avam 
kamarasının hemen hemen it· 
tifak ile müzaharetine nail bu
lunmaktadır. 

2 - Avam kamarası kat'i 
kararını bildirmek için hü
kümdara yeni bir m.ıhlet ve
rilmesini tasvib etmektedir. 

Avam kamarası koridorla· 
rında kralın müttehid krallık ..................... 
çarpan insan, (Tekamül kanu· 
nu) nun ve yaratıcı kudretin 
bir mümessilidir. Bu insan, 
nebatlarla, hayvanlarla ve in· 
sanlarla münasebetinde daima 
yaratıcıdır; nebatları ve hay
vanları ıslah eder. insanlara 
kendi derinliklerindeki yaratıcı 
kudreti buldurur. Sözlerinde, 
işlerinde bir fevkaladelik var· 
dır. Ona bu yüksekliği veren, 
içindeki yaraııcılık aşkıdır. 

Bu aşk olmadı mı, insan; 
bir torba et ve kemikten iba
rettir. Yir, içer, gezer amma 
insanlığın yüksek tadını tada· 
maz. Hayat, işte bu yüksek 
aşkın heyecanına yükselebilmek 
iç.indir. Bu şahikaya yüksel· 
meden vukua gelen ölüm: ya
pacağı bir işi meydana ge· 
tirmeden kırılan alete benzer. 

Hayat: Maddi ve manevi 
her sahada yaratıcılıktır. Öz 
adam da; maddi ve manevi 
her sahadaki yaratıcılığa karşı 
kalbi en yüksek heyecanla 
çarpan ve yaratandır. İşte 
Türk inkılabı böyle hayat, 
böyle öz adamlar istiyor. 

Rahmi Balaban 

ve imparatorluğun istikrarı 
pek nazik ve tehlikeli 
bir vaziyete nihayet ve 
maksadile karannı hafta 
yetinden evel bildireceii 
lenmekte idi. 

Vaziyet değişmemiş a 
lunabilir. 

Maamafih M. Churc 
icraatı ve Faşist grupla 
nümayişleri bazı mehafilde 
takım siyasi unsurların 
davasını parlamento ve k 
nuesasi usulleri aleyhine i 
mar etmeleri endişesini u 

dırmıştır. 
Dün Avam kamarasınd 

alkışlar başvekilin şahsın 
ziyade onun temsil etm 
olduğu kanunuesasi prensi 
rine müteveccih idi. 

Lohdra, 8 (A.A) -
Avam kamarasının öğl 
sonra akdetmiş olduğu ce 
de M. Churchil'in M. 
vin'e sormuş olduğu: 

Başvekilden avam kam~ 
yalnız şahsi meseleler hakk• 
da değil ayni zamanda 
şahsi meselelerin istilzam 
mekte olduğu kanunu 
meseleleri hakkında tam 
beyanat istima etmeden e 
geri dönülmiyecek bir karf 
verilmiyeceği hakkında t 
nat verme~ini isterim, ı 

üzerine: 
Ayıptır, oturunuz, susu 

sesleri yükselmiştir. 
Sapsan kesilmiş olan 

Churchil söylediği sözü ka 
olarak bir daha söylemiş 
şu sözleri ilave eylemiştir: 

M. Baldvin 'den bu mesel 
lerin halli, halihazırda taht 
işgal etmekte olan zattan 
yade bütün kanunu esasi 
alakadar eylediğini hatırlat 
istiyebilir miyim? Eğer kanu 
esasi meselesinin kendisi 
arzedileceği hakkında av 
kamarasına teminat veri 
olsaydı endişe ve huzursuzl 
ortadan kalkacak idi. 

Londra1 8 (A.A) - Ava 
kamarası koridorlarında bi 
hassa kralın tahtından ferag 
tarihinden bahsedilmekte ~ 
kralın Madam Smipson i 
e;lenmekten vazgeçn_ıediği ta~ 
dırde bu hafta nıhayetin 
feragat edeceği beyan olu 
maktadır. 

Sarayın bazı mehafilind 
kralın henüz feragatname 
imza etmemiş olduğu teyi 
olunmaktadır. 

Parlamento mehafili kralı 
nihai bir karar vermeden eve 
Cannesde Madam Simpso 
ile görüşebileceğini beyan et 
mektedirler. 

Bu mehafil kralın ken 
tayyaresinin F ort Belved 
deki hususi tayyare meyda 
nında havalanmağa amade bu 
lunduğunıı söylüyorlar. 

Bazı muhafazakar meb'uslar 
tahta Dük Dö York'un kızı 
prenses Elisabethin çıkmasına 
ve bir niyabet meclisi teşkil 

edilmesine taraftar bulunmak· 
- Sonıı 6 ıneı 6111ıi/ede -
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dullah oğlu Hüsnü, tenvirat 
'Vazifemi üzerime aldı
\aman hiçbir tecessüsde 
Emamak üzere yemin et
n. Fakat onlar da hiçbir 
löyl~mediler.. Hepsinden 
işkence gördüğü aşikar 

<; ve en ileri gitmiş bir 
im olduğu halde, Holç-

1bir kahraman gibi görü-
ff, hiçbir şeye aldırış et
:.f', kendisi için mukadder 
feci akıbete alaylı bir ta
mukabele ediyordu. Boy-

1 ipi geçirdiğimiz zaman 
t5esinin bütün kuvvetile: 
ı Yaşasın Hitlerl" Diye ha-
. Hepsi de böyle yaptı-

Bunlardan daha başka 

>eklenebilirdi?. Hepsi de 
e haçla Hitler' e sadakat 
ini etmemişler miydi?. 
- Hitler' e sadakat dediniz. 
er'in şahsına bu kadar 
butiyet ne demektir? 

Belçika'lılar tarafından büyük 
demir ocakları kurulmuştur. 
1807 den itibaren bu ocaklar· 
dan 30 milyon pote demir ve 
74 milyon çelik istihsal edilir 
idi. Rusya Çarlık zamanındaki 
demir ve çelik ihtiyacını bu
ralardan temin edebiliyordu. 
Fakat Almanya'daki Krop tez· 
gahlarının faaliyete geçmesi 
Esen demir havzasının fevka
lade bir şekilde işletilmesi ile 
Rusya ve Almanya arasında 
bir demir ve çelik harbı baş
lamıştır. 

Bu harp uzerıne arzın beş 

merkezinde demir ve çelik 
başkumandanlıkları vücuda 
gelmiştir. Zaharof, Andrev Kar
neci, Hugosteyn, Steyn bu 
harbın belli başlı kumandan
larından idiler. 1870 de Al
manya imparatorluğu doğduğu 
zaman, bu harp bir müddet 

'- Hitler'in şahsının hiçbir 
neti yoktur. 

Almanya~Jehine devam etmiştir. 

ı 

- Ya? 
..- Hitler' in hedefi vardır. 
!er bile ip, balta, bir man-• 
:mavzer karşısında metanet 
,teren adamları gibi serbest 
fildir, yeminle bağlıdır. 
- Kime? 
~ Harp mabuduna. 
~ Ne dediniz? 

Harp mabudu. 
Bu mabud nerededir? 
Bütün Avrupa'da, bütün 

rika' da, bütün uzak şarkta! 
Bu ne Mikado, ne Kayser, 
Çar, ne Hitler, ne Dolfus 

f ne de ve saire mevzuu 
his değildir. Bunlar birer 
kladır; bu kuklaların ip uç
rı bu harp mabudunun elin-
·dir. Hepsi ayrı ayrı hedef
rle adamlarını bu harp ma
;dunun hesabına çalıştırırlar. 

- Bu harp mabudunun 
t fer bahşettiği kimse ... 

i - Kimse değil, kimseler 
lrdır. Mesela Vasil Zaharof!. 
- Vasil Zaharof mu? 

4 - Tabii. Bütün Avrupa me
f>lelerinin müşevviki bu adam. 
taha doğrusu yüzde sekseni 
ıgiliz, yüzde beşi Fransız, 
üzde onbeşi Amerikan bir 
hlikedir. 

Arkadaşım şimdiye kadar 
nuhafaza ettiği sükiitu boza
i 
ak muhavereye karıştı ve : 

- Sir Vasil Zaharof emir 
re tensibi ile Rusya' da ki mu
~zzam demir ocakları işletil· 
İniş azami bir faaliyete sevk 
hdilıniştir. Volga, Don, Kama 
ı1e Doneç'te Fransız'lar ve 

Almanya demirhaneleri senede 
80 milyon ton kömür sarf ve 
istihlak ederken İngiliz demir· 
haneleri 30 ve Fransa ise an· 
cak 18 milyon ton kömür ya
kıyordu. Fakat umumi harp 
arefesinde İngiliz azmi şayanı 
hayret bir hamle göstermiş ve 
demir ve çelik ihraç ocakla
rında bir senede 188 milyon 
ton kadar kömür yakmıştır. 

Harbın birinci senesinde 
Almanya bu sarfiyatı 200 mil
yon tona çıkarmıştır. 

Bu kadar sarfiyat ile demir 
ve çelik ocakları elde ediyor-
lardı? 
Sormağa lüzum yok : Top, 

tüfenk, mermi ve harp leva
zımı! 

Bu müesseseler, az evel 
saydığım isimlere göre hususi 
sermayeleri idi. Bunlar bu 
masrafları, kendi~ depolarında 
mühim top ve mühim rrıat stok
ları vücuda getirmek için yap
mayorlardı. Bunları yapmaktan 
maksad satmak idi. 

Sade satmak, de\ letler mü
himmat depolarında stok vü
cuda getirmek te asıl hedef 
değildi. Bunları bol bol sar
fettirmek lazımdı. 

- Sonu var· 

Acaba hırsız mı? 
İkiçeşmelik'te Musa kızı Ha

fize evinde bulunmadığı sırada 
giren hırsız, bir çift küpe ve 
üç lira para ile bazı eşyalar 

çalmış, kaçmıştır. Hafize kom
şusu Yusuf oğlu Ali'den şüp
helendiğinden bu adam yaka
lanmıştır. 

74 Yazan : Orhan Rahmi Gökçe 

Ve eniştebey müsaade eder- 1 

se, gelecek sene gelir, size 
hürmetlerimi, tebriklerimi su
nanın.,, 

Mektubu tekrar okudu: 
- Bu -diye mırıldandı- an

cak bu kadar olur!.. 
İşte bundan tam on gün 

sonra babası, biraz düşünceli 
olarak eve gelmişti. Kansı 
ona baktı: 

- Neyin var Nermi? 
- Hiç, kardeşin ne akla 

hizmet edi or bilmem? 

Nermi beyin sıkıntısının git
tikçe arttığı belli idi. O, hiç
bir akşam höyle gelmemişti. 

- Ne olmuş Nermi? 
- Ne olacak, Sumru'yu 

evlendiriyormuş. 

- Zannetmem. 
- işte mektub. Bizi davet 

ediyor. İstersen sen git, fakat 
ben adımımı bile atmam. 

Nevin hanım mektuba sür
atle göz gezdirdi: 

Genç bir müderris imiş. 

H"'lbuki biz neler düşünmüş-

yarın, Litvanya Hariciye Nazı- makta olan Yugoslavya salta-
ve tanzifat vergisinden olan ·b· p ı b rının başkanlığı altında topla- nat naı ı prens o ugün 
borcunu tedkik için Basmaha- nacaklar ve Beynelmilel vazi· öğleden sonra saat ondörtte 
ne'deki belediye mıntakasma yeti tetkik edeceklerdir. Belgrad'a hareket etmiştir. 
müracaat etmiş, belediye ta· T.rockı· 
hakkuk memurunun sonra geı- Fransız ticaret ı ; • 
mesini söylemesi üzerine me· B [ d' J Meksika-
mur Şükrü'ye: nazırı e gra aa ya gidiyor .. 

- Sen benim işimi yapma- y l F 
dın. Ben sana gösteririm! ugos av ya - ransa Oslo, 8 (Radyo) - Norveç 

t • t h d • gazetelerinin haber verdikle-
Diye hakarette bulunmuş, ıcare mua e esı · .. M k ·k h"k ~ · 

rıne gore, e sı a u umetın· 
yakalanarak adliyeye veril- ; mzalandı. den gelen müsaade üzerine 
miştir. T k b d h k Belgrad, 8 (Radyo) - Fran roç i, yarın ura an are ·et 

Sarhoşluk d k T k · N sız ticaret nazırı M. Pol Bas· e ece tir. roç i nin orvcç 
Gaziler caddesinde kendisi· tid bu sabah saat 75 ta Bel- topr:ıklarında ikamet müddeti, 

ni bilmiyecek derecede sar- bu ayın onunda sona ermek-
ı grad'a gelmiş, istasyonda Yu-

hoş gezen brahim oğlu A1i tedir. 
goslavya ticaret nazırı, Fran

yaka\anmıştır. 
sa'nın Belgrad elçisi ve bari· 

kömür çarpmış ciye müsteşan ile hariciye ve-
Doktor Mustafa bey cadde- kaleti ileri gelenleri tarafından 

sinde oturan Etem kızı 18 karşılanmıştır. 
yaşlarında Meliha; hamama M. Pol Bastid öğleden evel 
girerken henüz tamamen yan- ticaret v .:! sanayi nazırını ziya-
mamış bir mangalı da bera- ret etmiş ve M. Stoyadino· 
ber almış ve kömür çarpma- viç'le de görüşmüştür. 
sından zehirlenmiştir. Meliha Fransız - Yugoslav ticaret 
derhal hastaneye kaldırılmıştır. muahedesi, öğleden soma1 iki 

Dalandırıcıhk nazır tarafından imzalanmıştır. 

Komünistler 
Yugoslevya'da 
bazı eşhas yakalandı 

Belgrad, 8 (Rady<') - Bu
gün, Yugoslavya'nın birçok 
kasaba ve şehirlerinde bazı 

komünist propagandacıları ya
kalanmıştır. Hükumet, buna 
dair bir tebliğ neşretmemiştir. 

M. Baldvin Karşıyaka'da Jan Piyer'in Bu mukaveleye göre, Yugos-
gömlek, don ve pantalonunu lavya'dan Eransa'ya 15 bin Nazırlarm bazıları He 
dolandıran Rüstem oğlu Hü- vagon buğday gönderilecektir. konuştu. 
seyin Burnava'da yakalan- Mısır ihracatı için de kayd Londra, 8 (Radyo) - İn· 
mıştır. vardır. Yeni mukavele ile, iki giltere Başbakanı M. Baldvin, 

Geceyarısı ne arıyordu? devlet arasındaki mübadele bugün Dahiliye Bakanı Sir 
esa..>ları tevsi edilmiştir. Con Simon ile Deniz Bakanı 

Alsancakta Yıldırım Kemal 
Bu akşam Fransız sefaret- Sir Samoel Hoar'ı kabul etmiş 

sokağında oturan Cemil'in dd 
hanesinde M. Pol Bastid şe- ve kendileri1e uzun mü et 

evine, geceyarısı giren Salih .. k d b l 
refine bir ziyafet verilmiştir. muza ere e u unmuştur. 

yakalanmıştır. 
Hırsız anlaşıldı Gazetelerde, Pol Bastid'in Belçika kralı 
fakat yakalanamadı Belgrad'1 ziyareti münasebetile Brüksel, 8 (Radyo) - Kral 

Muharrem ağa sokağında Fransız - Yugoslav dostluf{u Leopold, yortuları gt•çirmek 

Hasan oğlu Hüseyin'ir. evini hakkında uzun makaleler var- üzere yakında İsviçre 'ye gicle-

soyan hırsızın sabıkalılardan dır. cektir. 

Mehmed oğlu Kasaba'lı Veli İngiltere~ ve Romanya-Lehistan 
olduğu zabıtaca tesbit edilmiş, Yugoslavya-. mür asebatı. 
fakat hırsız henüz yakalana- --- ·-

-~elgrad 8 (Radyo)_- ~va~. Roınen genel kurmay 
mamıştır. -

Yaralamak kamarasında Akde!1iz'" mes'e-_ Başkam Varşovaya gidiyor 
lesi ve Yugoslavya-lngiliz mü- Varşova. 8 ( A .A) - Ro-

Sürmelisokak'ta Ali kızı nasebatı hakkında sor?lan bir manya genel kurmay başkanı 
Muzaffer'i çakı ile bacağın- suale cevap: veren lngiltere general Samsonovici yarın bir 
dan yaralıyan Ahmed oğlu hariciye nazırı M. Eden: kaç zabitle Krakovi'ye ve 
Turan yakalanmıştır. - İngiltere, Yugoslavyanın ayın onunda da Varşova'ya 

tük? 
Evet, hem de bunu kar

deşin Nazıma ben açıkça söy
lemiştim. 

Ben de konuşmuştum. 
- Ne demişti? 
- Ben şimdiden söz veri-

yorum. Yalnız son sözü Sum
ru'ya vP.ririz, demişti. 

- Peki, o perhiz ne, bu 
turşu ne? Acaba Sumru mu 
istedi dersin .. 

- Bilmem vallahi Nermi? 
- Eğer öyle ise, tabii bir· 

şey denemez. 
- İyi amma, ben şimdi 

başka şey düşünüyorum ... 
- Korkma, bcr, de ayni 

şeyi düşünüyorum zaten .. Ak- ( 
şama kadar mağaza zindan 
oldu ba:rn.. Bekir'e ne diye
ceğiz? Ben sana söyliyeyim mi, 
bunların arasında birşey var 

Akdenizdeki menafiinin halel· gelerek birkaç gün kalacaktır. 

dar olmamasına ehemmiyet Befcika'da 
atfetmektedir. ' 

Demiştir. 

Rus donanması 
toplantısı 

Paris, 8 (Radyo) - Maten 
gazetesine göre Rus donanma 
kumandanları ile erkamharbiyei 
umumiye reisi bir toplantı yap
mlşlardır. 

Be!ediye encümeni 
Belediye encümeni dün top

lanmış, biriken işleri çıkar-

- Bu isi sen yapacaksın .. 
Şöyle bir yoklarsın, ondan 
sonra, vaziyete göre ya açar, 
yahud hiç o mevzua temas 
etmezsin .. 

- Hayır, ben böyle yap
mıyacağım, şimdi telgraf çe
keceğim1 bu işin neden böyle 
olduğunu soracağım .. 

- Orasıııı <la sen bilirsin .. 

Faşist liderine yapllan 
grev tahkikatı 

Brüksel 8 (Radyo) - Rek
sistler lideri Leon Degroya 
suikast yapmak istiyenler hak
kındaki tahkikat devam et
mektedir. 

Devlet matbaaları 
Ankara1 8 (Hususi) - Bü

tün devlet matbaaları Anka
ra' da birleştirilecekler ve bü
yük bir devlet matbaası kuru
lacaktır. 

Nihayet kardeşindir, karış-

marn ... 

Bekir o gün, muallim İsmail 
Zühtü ile be?"aber hazırlanan 
bir konser için hazırlığa git
mişti. Akşam eve gelince, 
Nerminden, olan, biteni ha
ber aldı. Üç gün sonra Na
zım beyden bir mektub gel
mişti. Nermin, olur yumurcak 
değildi. Mektubu aynen bulup 
ağabeyine getirmişti. 

Bekir onu evvela asabiyetle 
karşıladı: 

- Bu yaptığın şey, çok 
fena bir harekettir Nermin! 
Başkasına aid bir mektubu 
nasıl alır da bana getirirsin? 
Sen bunları nereden ö\1reni-

ô 

yorsun .. Söyle, neden yaptın 

bunu? 
- Seni çok seviyorum ağa· 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

12,30 Halk musikisi, 12,50 
havadisler, 13,5 hafif musiki, 
13, 15 muhtelif parçalar plakla. 

18,30 dans musikisi, 19,30 
Kitar sololar, 20 Müzeyyen ve 
arkadaştan, 20,30 Türk musi
kisi, 22 Stüdyo orkestrası, 22 
ajans, Borsa haberleri, 22, 15 
plaklarla sololar. 

Ankara radyosu 
12,30 Halk musikisi, 13 

ajans haberleri, 13,15 - 13,30 
Hafif musiki. 

17 ,30 İnkılap konferans1 
Halkevinden nakl, 19 Türk 
musikisi, 19 ,30 Fikret ve ar
kadaşlan, 20 konferans, Avu
kat Nejad tc.rafıodan: (Nişan
lanma, evlenme, boşanma hak
kında ), 20,20 Dans musikisi, 
20,40 ajans haberleri, 21 rad
yo salon orkestrası. 
~~~~~~--~~~~~-

M. Eden ile 
M. Litvinof 

Uluslar sosyetesi toplan
tasmda bulunmıyacaklar. 

Cenevre, 8 (Radyo) - İn
giltere hariciye n11zırı M. Eden, 
Uluslar sosyetesinin fevkalade 
içtimaında hazır bulunmıya
caktır. Alınan haberlere göre, 
İngiltere hükumetini Lord (Gra
born) temsil edecektir. 

Moskova' da · bildirildiğine 
göre, Rus hariciye nazırı da, 
gitmiyecek, Rusya'yı Paris se
firi M. (Potemkin) temsil eyli
yerektir. 

Fransa'da 
Amele, pat-
ron kavgası .. 

Paris, 8 (Radyo) - Amele 
federasyonunun dünkü toplan
tılarında, sendikaların borçlan 
ve amele ile patronlar arasın
daki ihtilaflar görüşülmüş, yeni 
hakim kanunu tetkik olun
muştur. 

M. Andre Delmaş söz ala
rak, M. Leon Blum kabinesi
nin hattı hareketini tasvib et
miş ve amelelerin anti faşist 
olduklarını, buna rağmen hü
kumetin, şunun bunun aleti 
olmaması lazımgeldiğini ilave 
eylemiştir. 

Federasyonun öğleden son
raki toplantısı çok gürültülü 
olmuştur. 

Mahkum Yohyaöldü 
İstanbul, 8 (Hususi)-Komp· 

lo suçlularından ve mahkum
lardan Yahya, tedavi edilmekte 
bulunduğu Ankara nümune 
hastanesinde ölmüştür. 

bey de ondan .. 
Nermin, ağabeyinin bakış

ları karşısında, sararmış, göz
leri yaşarmıştı. Bekir taham
mül edemedi, onu yanakla
rından okşadı, öptü.. Mek
tupta herşeyi sarahatle görü
yordu. Nazım bey diyordu ki: 

"Vallahi Nevin, ben de bu 
düğümü sizin gibi çözemedim. 
Sumru son günlerde çok mü
teessir görünüyordu. Kendi
sine teklifi açtığım zaman, bü
yük bir sükunetle: 

- Düşüneyim! 

Cevabını verdi. Ne ben
den, ne de annesinden hiç, 
hiçbir malı1mat istemedi. Müs
takbel damadın fotoğrafını 
annesi gösterirken, Sumru, 
şöyle rastgele bakıp geçmiş. 

- Sonu var -



- 9 112 /1936 - AN ı1\DOLU Sayfa 5 .. 

·----f~-;-t"i~-;·x-f f~.=., IJÇdf Ed ~~: 7Z~~: ::se;;e~Zı~!:ı:~~: IAdeseme çarpanları 
1-s--=-· euyük Korsan Romanı ----· / • • Su baskn~unda yukselen Güzel kadın 

='!.;;..M. Aglıan, Faik Şemseddin ~:n~a~~;a::ı:!':Ia~~ iniltiler çok hazindi. ve silah ticareti 
Ya nişanlısı, o tıls)mh ma- lım aramıya çıkacaktım. Ayni 
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blyanm tesirinde kalırsa? · zamanda kendi intikamımı 
Hayır, o, Ali'ye itimat edi- alacaktım. 

0tdu. Fakat Mariya'rnn zeka- - E, değişen şey, sadece 
llldan ve güzelliğinden de nişanlımın ve benim gelmek-
0tkuyordu. liğimdir. Halbuki hesap ka-
- Sen görüştün mü okızla panmadı ki: 
f liha? Bana bak, Rum korsanı: 
- Evet, konuştum Ali. Sen henüz bizi anlamıyor-
- Nasıl şey bu? sun. Yahut ta bizi, diğer 
- Güzel bir kız Ali.. korsanlar, Venedik, Rum 
Şaşı Pandeli cevap verdi. Rum korsanları gibi sanıyorsun. 

. - Güzel, fakat ifrit gibi Ben, Panayot dediğin o he-
~t mahluk. Dessas, hain, kor- rifi bırakacak mıyım sanıyor-
. nç. bir güzel.. sun? Diyar diyar, cehennemin 
Fırtına Ali bir kahkaha attı: dibine bile gitse kovalıyaca-

I - Senin gözünü çok yıl- ğım. Bu denizlerde ya onun 
1tınış galiba. adı sönecek, ya benim! 
Ve Zelihaya, gizlice bir işa- - Doğru söylüyorsun Ali 

~t hrlattı. Zeliha çekildi. reis, fakat bundan bana ne? 
- Peki, ondan ne diye - Budala budala konuşu-

lltikam alacaksın? yorsun arkadaş. Babalığını sa-
Şaşı Pandeli başını salladı na bir gemi vadetmiş değil 

'e homurdandı: mi? Gemi limanda duruyor. 
- Ne diye mi, ben bilirim Her zaman emrine amade ola-

•tıu. caktır. Ben de kaynatam gibi 
- Arada btr şeyler geçti sana söz veriyorum : 

~a.liba. Her zaman sana yardim 
- Evet, Ali reis. edeceğiz. 
-. Sevda, filan.. Düşman bir, biz iki. Fakat 
- Ta kendisi. senin maksadın ayn, bizim 
- Peki, iş bu kadar tersi- ayrı. Sen bir aşk ugrunda si-

c ıni gitti? laha sarılıyorsun, biz haysiyet 
- Evet, hem de hakaretin namus ve gurur bahasına. Beni 

~ıı büyüğü ile.. bir daha dinle Pandeli : 
- Demek ki sana hakaret Ben avımı senden evel eli-

ttti, sen de kaçtın.. rne geçirirsem, sana hiçbir şey 
- Evet. kalmaz. 
- Çok mu ~üzel bu nesne? 
- Dedim ya, çok güzel.. 
- Denizlerde işi ne? 
- Babası yanından ayırmı-

hıt onu. Anası çoktan ölmüş. 
Allah gurur denilen şeyi ona 
~etıniş. Sanki iklimler fethe-

en bir kahraman. 
-Görülecek bir şey disen e .. 
Sen aşkını ona itiraf edince 

~e dedi? 

I - Ne mi, dedi?. Kahkaha
~tla güldü. Kalbini zaptede-
ılecek kahraman henüz doğ

llıaınış. 
I - Ohoooo, Pek iler söy
eniyor .. 

- Yok, hakikaten öyle .. 
- Ne ise, ne karın ağrisı 

Pandeli sarardı : 
- Ma Mariya? 
- Onun da nasibini ayrıca 

düşünürüz. Babasının kızı ol
duğunu göstermeğe kalkarsa, 
nasibi bir hançer olur. 

- Fakat reis, ben size yal-
varır; 

- Onu bana bırakın! 
Dersem!. 
- Neyse, onu da düşünürüz. 
Davud reis, 

- Tamam! -diye söylendi
Anlaştınız. Şimdi hedef, Pa
nayot reis denilen o heriftir. 

Osman reis atıldı : 

- Bu herife karşı ben de 
gitmek isterim. 

- Sonu var -

Bizim avukat Ahmed Mu
rad'la avukat Nahid, köpeği 

tasmasından, hindiyi gagasın
dan, kazı kuyruğundan, · kadını 
eteğinden yakaladılar, habire 
çekiştiriyorlar. 

Murad; 
Köpektir ze,·k alan 

sayynıh bi insafa hiımetten 

Diyen şairin fikrine kapılmış, 
hem köpeğe taş atıyor, hem 
de onu okşayarak böyle sadık 
bir mahlukun kadına hizmet 
etmesinden yanılıb yakılıyor .. 
Bununla da kalmıyor bizim 
Murad: 

Kabaramazsın kel fatma, 
Annen güzel, sen çirkin! 
Diyor, hindiyi kış kışlıyor. 

Ayni zamanda kadını, anasının 
güzelliğini bile çekemiyen bir 
tip olarak gösteriyor. Nahid 
de ayni sütunda kazlardan dem 
vuruyor .. Amerika'daki garaib 
düşkünlüğüne veya kadına ça
tayım derken iki dostumuzun 
koltuklarında kazlar, hindiler, 
fino köpeklerile sahneye çık
maları ve onları birer gün ara 
ile kariler arasında uçurmaları 
bir hayli hoştur elbet .. 

Fakat dikkat edilince der
hal anlaşılıyor ki, kadın bah
sında, beriki avukat arkadaşın, 

[ağızlarına epiyce tuzlu, turşulu, 
hatta biberli, mi berli birşeyler 
karışmış olacak. Bunun içindir 
ki, kazın kanadını, hindinin 
kel fatmalığını siper ederek, 
daha doğrusll onların kanat
larının üslüne · konarak kadın
lara çatıyorlar. 

Bu işe sosyal ve rpisiko1o
jik bir maske takan Murad'la 
Nahid, hakikatta kendi içle
rinde sırıtan bir diş yarasını 

göstermiş oluyorlar, sanırım. 

Kendi kendime herikisini, 
bir yığın kaz, bir yığın hindile 
muhat olarak Kemeraltı'ndan 

geçerken tahayyül ediyorum 
ve kadınların da kahkahalarla 
güldüklerini işiterek; 

- İlahi kazlar, ilahi hindi
ler, nedir bu alem? 

Demekten kendimi alamı-

yorum. Çimdik 
fllursa olsun, bizim papasın 
kızından, benim nişanlımdan
~~ güzel değil ya bu? gelelim 

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

1Ziı:n meseleye: 
Şimdi ne yapmak fikrin desin. 
Şaşı Pandeli boynunu büktü. 
- Doğrusunu söyliyeyim ki, 

ben de henüz tayin edemedim. 
Senin gelişin ve nişanlını be
taber getirişin, benim düşün
Celerimi alt-üst etti. 

- Neden? 
- Neden olacak, Osman 

teis bana. bir gemi verecekti 
"'e ben de o gemi ile nişan-

ANADOLU 

Sarayköy haberleri 
Sarayköy, (Hususi) - Ür· 

man muhafaza memurları tara
fından müsadere edilen 316 
parça kereste, Kadıköy' de mu
kim Abdullah ağanın evine 
teslim edilmiş, nahiye bekçisi 
Adem de Abdullah ağaya mü
racaat ederek nahiye!müdürü------ ~ . 
nün, kerestelerin kendisine tes-

lli~ini emrettiğini söyliyerek 
keresteleri almış, bir kısmını . - - - ...... __ ... 

!harice satmış,~parasını da alıb. 
harcamıştır. Bekçi işten uzak
laştmlmış, adliyeye verilmiştir. 

Sarayköy' de haklarında ... "" 
Günlük siyasal gazete takibat yapılan muhtarl~r: 

._ __ S_a_hi'p--ve~b-aş-y-az;;;:.,g_a_nı---ı Sarayköy, (Hususi) - Me-

---·--

Haydar Rüşdii ÖKTEM zunen Konya!ya gitmiş olan 
Umumi neşriyat ve yazı işleri İlçebay Hadi Hamdi vazifesine 

ltludürü: Hamdi Nüzhet Çançar başladı. 

İdarehanesi: - Muhtatlar hakkında 
İzmir İkinci Beyler sokağı Beylerbeyi muhtarı Ahmed 

C. Halk partisi binası içinde h b h ve ihtiyar eyeti ten i ata rağ-
Telgraf: İzmir - A..~ADOLU 

'telefon: 2776 -- Pogta kutusu 405 men köy hayvanatını demir-
ABONE ŞERAİTİ yolu üzerine salıverdiklerinden, 

l'ıllığı 1200, altı aylığı 700, üç Gerali köyü muhtarı Haydar 
aylığı 500 kuruştur sandık mevcudundan zimme-

\' abancı memleketler için senelik tine para geçirdigv j gibi sahte 
abone ücreti 27 liradır 
Heı yerde 5 kuruştur ilmihaber de verdiğinden, Kum-

luca muhtarı İsmail, kaçak 
tahta ve keresteleri müsadere 
ederek evine getirdiğinden hak
larında tahkikata başlanmıştır. 

·~ -Utıü geçmiş nüshalar 25 kuruştur. 
;:::...__ 

Al\ADOLU l\IATBAASINDA 
""ınr BASILMIŞTIR 
~.._ ........................... _ 

Vatikan 
Komünizm 
ve dinsizlikle 
mücadele edecek 

Belgrad, 8 (Radyo) - Vi
yana' da çıkan Rayhiş Post'un 
yazdığına göre, Vatikan'da, 
matbuat vasıtasile bolşeviklik 

aleyhine propaganda için yeni 
bir proje hazırlanmaktadır. 

Papalık, büti.in kiliselere 
bolşevizmle mücadele için ta
limat gönderecek, bu arada 
dinsizlikle de mücadele edi-
lecektir. 

Bolşevizm aleyhindeki pro
pagandalar, Amerika' da tet· 
kikat yapan Vatikan hariciye 
nazın Kardinal Paçelli tara
fından idare edilecek ve bir 
program dahilinde olacaktır. 

Rusya'da 
Bir Alman 
mühendisi tutuldu 

Berlin 8 (Radyo) - Alman 
mühendislerinden Mejker ve 
refikası, Leningrad' da yakala
narak tevkif edilmişlerdir. 

Almanya'nın Moskova elçisi 
bu tevkif hakkında Rusya 
hariciye nezaretinden izahat 
istemiştir. 

----- ---------
-Başı 1 inci sahifede - ğıra iç mahallelere kaçmakta-

-Arkadaşlar müsaade eder- dır. Hükumet konağının bu-
seniz bir mes'eleden bahsede- lunduğu kısım ile Ocak .. a
ceğim. Dün validen aldığımız 

bir telgrafta Seyhan nehrinin 
taşmasile şehirde büyük bir 
afet husule geldiği, mahallele
rin su altında kaldığı ve iki 
sahil arasında ittisalin kesil
diği bildirilmekte idi. 40 ka
dar boğulan vardır. Birçok 
ev yıkılmıştır. 

Bunun üzerine ilk tedbir 
olarak Kızılayın orada bulu
narı bin lirasını derhal valinin 
emrine bıraktık. Bu s1bah da 
tekrar iaşe için beş bin lira 
gönderdik. Sıtma mücadele 
heyeti teşkilatını da valinin 
emrine verdik. Bundan maada 
Kızılayın Eskişehir anbarından 
300 çadır ve bin kişiye yeti
şecek çamaşır, yatak, battani
ye yoJladık. 

Vekalet müsteşarını da der
hal Adana'ya gönderdik. Ma
hallinde tetkikat yapıb rapor
larını telgrafla bildirecektir. 
lcabettiği takdirde diğer yar· 
dımlar da yapılacaktır. 

Adana, 8 (Hususi) - F eye
zan felaketi Çukurova' da apan
sızın ve baskın halinde ol
muştur. Vaziyet en katı yü
rekli insanları bile ağlatacak 
kadar elimdi. Analarını kay· 
beden çocukların feryatları, 
Seyhan'ın azgın suları arasın

da boğuluyordu. Normal sevi
yesinden altı metre yükselen 
nehir suları, o kadar çabuk 
ya.yıldı ki, herkes şaşırmıştı 
ve tam manasi1e bir panik hü
küm sürüyordu. 

hallesinde suların yüksekliği 
iki metredir. 

istanbul, 8 (Hususi) - Ada
na' da sular çekilmeğe başla
mıştır. 

* * * Belediye reisi doktor Beh-
çet Uz, Adana' da ki seylab fe
laketi münasebetile, Adana 
belediye riyasetine İzniir'lilerin 
teessürlerini bildiren bir tel
graf göndermiştir. Bu telgrafı 
ayn.en yazıyoruz: 

Adana belediye riyaseti: 
Adana' da vukua gelen fe

laketin lzmir'liler arasınC:la 
uyandırdığı derin teessürleri 
bildirir, felaketzede yurddaş
lara bütün sevgimizle baş sağ-
lığı dilerim. 

İzmir belediye reisi 
Dr. Behçet Uz 

Blum kabinesi 
cekilecek .. 
' - Başı 1 inci sahi/ede 

gibi, general Frankoya da 
dost olduğunu yazmaktadır. 

Alman matbuatı, Blum ka
binesinin ne zaman olsa çekil
meğe mecbur kalacağını ileri 
sürüyor. 

(Münşer - Çaytung) gazetesi, 
komünistlerle halk cephesi 
grupu arasında husule gelen 
ihtilaf yüzünden kabinenin bu 
hafta zarfında istifa: edeceğini 
yazmaktadır. 

Roma' dan alınan bir habere 
göre, M. Leon Blum'un istifası 
halinde komünistlerin tahrika-
tına meydan verilmemek için 
general Gamelin, ~radikallerle 
beraber lazımgelen tertibatı 

almıştır. Bundan başka mira
lay (Dö. Larok) da Fransa'da 
bir karışıklık olmamak için 
dikkatli hareket etmektedir. 

O i 1ek1 er: 

Su şirketi 

Binlerce insan evlerinden 
fırlamış. çıplak suların ara
sında koşuşuyor, birçokları 
takatsizlikten düşüyor, kaybo
luyordu. Sular, bütün korkunç
luzu ile etrafa yayılıyor, ma
h~lleleri kaplıyordu. Saat beşe 
doğru birçok yerlerden imdat 
için atılan silah sesleri duyu
luyordu. Bilhassa Ocak ve 

.Bahçe mahallesindek~ halkml Bu hakkı nerede buluyor? 
feryatları tahammül edilemez• 22 T eşinisanide Su Şirke-
b. h l l t ~ - tinin Emirler çarşısındaki Şu-
ır a a m1ş ı, --· -

. . ubesine müracaatla evelce kesi-
Bunlan kurtarmak ıçm ".a- len 5127 numaralı suyu tekrar 

... sıta yoktu .. Or~alara ·kadar gıt· açtırmak istediğimi bildirdim. 
•:mek te ımkansızdı. 70 ten} 220 kuruş ceza ve açma ücreti, 

fazla ailenin akıbetleri,:tabia-.:' 275 kuruş ta 3 aylık peşin 
tın himayesine terkedildi. Şe- su ücreti istediler, verdim. Na-
hir matem içindedir. mıma makbuz aldım, su da 

Paris, 8 (Radyo) - Adana geldi. Bir ay,~on gün sonra 
'.:b-~l~diyesinin- -yap~~~ld~ğu: şirketin tahsildan gelip 3 aylık 

tedkikata gör;.--S~yha;- ve peşin su parası istemesin mi? 

C- -- - .· -'.-.-- - ---- Makbuzu gösterdim ve şirket 
-eyhan nehırlerının taşmasın-

.ı...dan husule gelen feyezan, bü- me.rkezi~e beraberce tel:fon 
- .. · ettık. Şırket, suyun, 18 Agus-

yuk hasarat yapmıştır. insan t •t'b · l d'v · · 3 
. d h . ı·d· ş· ostan ı ı aren ış e ıgını, 

zayıah a e emmıyet ı ır. ım- .. k d 
d

. k . . . d gune a ar parayı vermezsem 
ıye adar 150 kışının cese - suyun kesileceğini bildirdi. 

leri çıkarılmıştır. Yıkılan evler Tekrar ettim: 

bin yüzdür. B~~l~rd.an başka -Parayı son Teşrinin 21nde 
70? ev de maılı ınhıdamdır. verdim. Su, 22 de açıldı. Mak-

lstanbul, 8 (Hususi) - Ada- buzum elimde! 
na'dan gelen haberler, çok Dedim. Meğer, benden evel 
acıklıdır. Seylaptan .J 1200 ev evde oturup ta bu parayı ver-
yıkılmıştır. Maddi zarar 3 mil-: meden ç1kan kiracının borcu-
yon liradan fazladır. Yüzlerce nu da benden istiyorlarmış. 
ölü varsa da, aded henüz kat'ı Evvela o halledilecekmiş, on-
olarak tesbit edilmemiştir. Bir- dan sonra ben mevzuu bahs 
çok köylerde sular hala çekil- olabilirmişim. Suyu sarfeden 
memiştir. Bazı yerlere yardım başkalan olduğuna göre, şir-

gönderilmesi imkanı olmadı- ket, kendi tahsilat hatalarını 

ğından balk kendi halledne ne hakla, hangi kanunla benim 
bırakılmıştır. sırtıma yüklemiye kalkıyor?. 

Seyhamn suları, 23 rakka- Peşin·peşin parasını erdiğim 
mına kadar yükselmiştir. suyu, birbuçuk ayda nasıl ke-

İstanbul, 8 {Hususi) - Ada- sebilir? Nafıa komiserliğinin 
na' da sular yükselmekte de- nazarı dikkatini celbederim. 
vam ediyor. Halk, bağıra ba- Agah Bartu 

Marsilya'da, Liyon'dan gön
derilmiş bir sürü sandık içinde 
tam 150,000 el bombası bu
lundu. Sandık\arın konşimen· 
toları "Makirıe ve demir alet-
ler,, konşimentolarından mü
rekkeptir. 

Fransa' da sağcenah men
suplarının kopardıkları gü· 
rültüye göre bu bombaları 
Liyon fabrikalarına bir tay
yareci ile bir kadın ısmarla· 
mıştır. 

Bu kadın, bir müddet esrar 
perdesi arkasında kalmıştır. 
Fakat neticede lspanya'lı ve 
Paris'te uzun senelerdenberi 
oturan madam Paoletta Ent-
ramires olduğu meydana çı

kınca, bilhassa sağcenah men
subları hayretler içinde kal
mışlardır. 

Çünkü, bu kadın cihanın 
en güzel kadınlarındandır; 
Paris'te fevkalade lüks bir 
hayat sürmekte ve Fransa'nın 
en koyu sağlarından, hatta 
kraliyetçilerinden pekçok dosta 
maliktir. 

Madam Pooletla'nın Madrid 
ve Barselon'un sollarına, ko
münist ve anarşistlerine silah 
temin etmesi, geçen sene ·de 
Necaşiye silah ve mühimmat 
temin ettiğini meydana çıkar
mıştır. 

Bu ikinci hakikat Fransız 

faşistlerini büsbütün hayrete 
düşiinnüştür. Ve müfrit sağ

lardan nafiz olanlar madam 
Paoletta'nm bir casus olauğu
nu iddiaya başlamışlardır. 

Fransız ikinci bürosunda 
madam Paoletta'nın casuslu
ğuna dair en küçük bir fiş 
yoktur. Yalnız madamın Vasil 
Zaharof ve Fransız silah fab · 
rikalarınm bir ajanı~ olduğu 
hakkında bir dosyası vardır. 

Dilber lspanyol bunu da red
detmekte ve: 

- Ben yüksek duygulu bir 
ınsanım, hayatımı hakkın 
galebesine vakfettim. Haile 
Selasiye'ye silah verdirnse, 
İtalyan istila hırsına, faşiı.rn 
gasıblığına karşı durmak için 
verdim. Madrid' e de, meşru 

bir hükumet olduğu, arayı 
umumiye neticesinde reiskara 
gelmiş bir hükumet olduğu 
için silah verdim. Komünist 
değilim, fakat İspanya' daki 
arazi sahiplerinden mürekkep 
gasıp, ezici ve soyucu bir 
ku'lvetin galebesine de hiçbir 
zaman razı değilim! 

Demektedir. 

Güzel kddının güzel ağzın
dan çıkan bu sözler, ne l<adarl 
güzeli. Fakat ne şekilde ve 
ne maksad için olursa olsun 
güzel kadınlar için silah tica
reti, kasaplık kada yakışıksız 
ve çirkin bir işi. F. B. 

Hasta Papa 
Roma, 8 (Radyo) - Papa

nın sıhhi ahvali, dünden beri 
salaha doğru yol almıştır. 
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Adana seylabı Fransız askerleri Kral, sarayına Denizciliğe U. Müfettişler ~,~~Q--,-~-S--A-•• 
karşısında vic- ~~~~Y:;1:::~~~~- krallık bay- verilen önem.. _k_o __ ~ ..... ş:--~e_s_i • _ __,.. 
dani vazifem iz -Başı 1 inci sahifede - rağını çekmedi. - Başı 7 inci sahifede - - Başı 7 inci sahifede - Ozum sahşları 

•. •, • rine, deniz sanayi ve ticare- mandam General Hadi Tınaz Ç. Alıcı K. S. 
- Başı 1 inci sahifede -

&ani faziletleri ve ic;timai terbiyesi, 
tarihin şehadetile mü~bet bir mil· 
letten beklenen, ancak hudur. 

Millet demek, saadet ve felıl· 

keti müşterek.en taksim eden ferd
lerin bir toplulnğu, bir muhassalası 
demektir. 

Adana'daki bedbaht kardeşlere, 
hilıiliahmerimiz el uzattı. Bu kara 
gün dostu .müessese, yoksulluk, 
kıtlık, eeylah ve felaket günlerimi· 
zin üstünde kanad ac;an bir varlık· 
tır. Fakat onan da mesnedi, niha· 
yet bizim içtimai ve insani kabili· 
yetimizin ta kendisidir. Felaketler, 
yalnız hilaliahmerin kapısına de~il, 
bizim de vicdanımıza vuruyor. Bü· 
tün memleketin, bu felaket karşı

&ında, kendisine has olan fedakar· 
lık ve merhamet hissini isbat et· 
mesi lazımdır. 

Bu, vatandaşlık ve insanlık 
borcumuzdur. Hilaliahmerin ayrı 

ayrı müracaatini beklememeliyiz. 
Felaketin ve Adana topraklarında 
gözlerinden yaş sızan kardeşlerimi-

zin karşısında, vazifemiz artık ta· 
marnile taayyün etmiştir. Onlara 
yardıma koşa<'ağız. 

Son feci 
hadise 
-Başı 1 inci sayfada -

liyece inceden inceye tetkik 
olunmaktadır. 

Geçen gün müddeiumumi
likçe otopsiye lüzum görül
düğünde ve facia kurbanı kü
çük Muzafferin cesedi meza
rından çıkarıldığı esnada ço· 
cuğun babası gar şefi İbrahim 
de orada bulunmuş ve hayatta 
yegane emeli ve ümidi olan 
yavrusunun cenazesini kucak
layarak gözyaşları içinde onu 
öpmüş, sonra otopsi yapıl

mak üzere müddeiumumiye 
vermiştir. 

Müddeiumumilik, çok eski 
olan İzmir' dekl hava gazı te· 
sisatmın ne vakitler muayene, 
kontrol ve tamir edildiği hak
kında belediye reisliğinden ma
lumat istemiştir. 

Dünkü sayımızda gar şefi 
lbrahim'in verdiği malumata 
atfen bildirdiğimiz veçhile, ha
va gazile dolu olan evde o 
sırada bir kibrit çakılmış ol
saymış evin alt kat salonu 
yanında Devlet demiryolları· 
nm petrol ve benzinlerine aid 
bir depo ile işçÜerin yıkan
dıkları hamam da feci bir 
tehlike geçirecekmiş. 

Dün bir vak'a daha öğren· 
dik. Ticaret matbaası sahibi 
Raşid Halil'in Güzelyah' da 
bir evde oturan ailesi halkı 

gezmeye gitmişlerdir. Akşam 
üzeri. evlerine dönünce kapıyı 
açtıkları vakit kesif bir hava· 
gazı kokusile karşılaşmışlardır. 
Havagazı saatı yakınindeki 
musluğu kapattıktan sonra te
sisatta bir bozukluk olup o)
madığınm tetkiki için beledi
yeyi haberdar etmişlerdir. Bu 
aile halkı da havagazı kokusu
nu hissetmemiş olsalardı belki 
bir facia daha vukubulacaktı. 

Adliyenin, bu işe gösterdiğ1 
yüksek alakayı şükranla kar· 
şılarız. 

hallelerini basmışlar, evlere ·~ d 466 Alyoti bira. 13 50 16 5 
. k l k l - Başı 3 üncü sahiıe e - tine büyük bir ehemmiyet ver· ve gümrük umum muhafaza 

gırere yağmacı ı yapmış ar- 254 A. R. üzüm. 13 625 18 12 
d Ah l d b k k 

tadırlar. Bu meb'uslar bu for· mektedir. Bu ehemmiyet her kuman lanı General Seyfi Düz-
ır. a i en ir ısını, or- 96 Beşikçi o. 16 50 17 2 

kudan şehri terketmiş ve dağ- ınülün halk tarafından iyi kar- şeyde olduğu gibi Büyük Dahi gören, Emniyet umum müdürü 69 S. Süleyma. 18 25 18 
)ara kaçmak mecburiyetinde şılanacağını söylemektedirier. Atatürk' ün ilhamından feyz Şükrü Sokmensuer, Matbuat 57 Ü. kurumu 22 22 
kalmıştır. Sancak'ta vaziyet Londra, 8 (A.A) - Kralla: almıştır. Bana bir gün hüku- umum müdürü Vedat Tör ve 57 İnhisar ida. 12 12 
çok elimdir. Türkler, her yer· temasta bulunan şahsiyetler met reisimiz ismet İnönü ay· vilayetler idaresi umum mü- 45 J. Tara. mah. 14 14 5 .a 
de fena muamelelere maruz Madam Simpson'un Kan'daki nen şunu söyledi: dürü Fazıl Ôzelci hazır bulun· 35 J. Gozden 11 25 12 t•n 
kalmaktadırlar. beyanatından Royter'in telgra- "Biz Türk medeniyetini bu muşlardır. 33 Jiro ve şiire. 21 50 21 5 en 

Kilis, 7 (A.A) _ Sancak fından sonra haberdar olmuş- günkü seviyesinden daha ileri Konferansın çalışma progra- 32 S. Emin 14 50 14 4 Y 
intihabatında büyük haksızlık- !ardır. Saray mahfellerinde bu götürmek ve yükseltmek için mı şöyle hazırlanmıştır: 28 K. A. Kazım 17 17 (ne 
)ar yapıldığını gösteren mü- beyanata kat'iyyen intizar edil- denize inmeğe mecburuz. De- A - Mmtakalardaki asayiş: 12 H. Alanyalı 15 16 ~ış 
temmim haberler gelmektedir. memekte idi. nizcilikte, deniz ticaret ve sa- 1 Hadiseler 11 Vitel 11 11 2.fa ı 
Jandarmalar müntehibisanileri Mevcud kanaat beyanatın nayiinde yükselmeğe mecburuz. 2 Sebepleri 5 T. Erman 19 25 20 ~ın 
köylerinden teker teker topla· buhrana nihayet vermediği ve Hükumet reisi büyük Ön· 3 Tedbirleri 1200 rsu' 
mış ve otomobillerle ve bir- bunun Madam Sipson'un şah- derin ilhamile milletimizin me- 4 Jandarma 364394 P 
birlerile temas ettirmeden kaza si noktai nazarı olduğu mer- deniyet seviyesinin daha yük- 5 Polis 365594 dü 
merkezine götürmüşlerdir. ls- kezindedir. selmesi için denizciliği başlt 6 Mahalli teşkilat, köy Ş----,--------· ... ış 
tifa ettiklerini ve rey vermi- Beyanatta "Böyle bir hare- başına bir mevzu olarak ele bekçileri, yol bekçileri an l donan- b 
yeceklerini söyliyen müntehibi ket mes'eleyi hallettiği takdir- almıştır. Sizin burada verdiği- B - Kaçakçılık: d" ~e 
Saniler cebirle mukabele gör- de,. cümlesinin manalı olduğu niz kararları gene bu fikir ile 1 Hadiseler mamız un Çı 
müşlerdir. Ancak jandarmalar kaydedilmektedir. tatbike çalışacağız, 2 Sebepleri j • Jı /Jf 
gelmeden evel ~vlerini terke- Selahiyettar kimseler beya- Arkadaşlar müsterih olabi- 3 Alınan tedbirler zmır en ayrı t· 
dip köylerden kaçabilenler bu natm Madam Simpson tara- lirler. Biz yaptığımız kongre- 4 Muhafaza teşkilatı - Başı 1 inci sahifede - O 

fından tamamen kendi fikir 5 - irtibat istihbarat gemimiz ve diin salıab crkende11 rış 
tazyikten kurtulmuşlardır. lerde verilen birçok kararlar limanımı za gelen (Peyki Şevket} lın 

Müntehiplerin intihaba işti- ve arzusu ddakiresinde yapıldık- meclise arzedilmiştir. En son 6C - MHerdcileri lıarb gemisi, saat 16 da ve en foıı s 
rak etmek istememesinden muğ- ğını ve şim i i vaziyete anca olarak sizden beş on gün evel - u ut: ol.ırak ta Yavuz demir alarak co· ~u 
ber olan mahalli otoriteler kralın nihayet verebileceğini toplanan küçük san' atlar kong- 1 - Vekayi ginlere doğru yol almağa başlıı· n 

d d b ık d k d 
ve ehemmiyeti ne olursa ol- 2 - Muhtelif hudutlardaki mışlardır. 1 

şim i en a üzerin e i şi - resinin kararları bugün kanun ş ı y f kl ı \t 
det ve tazyiklerini artırmışlar- sun başka taraftan yapılacak projesi halinde Vekiller heye- hadiseler ve şekilleri kadar a;;yılan

8

1~~~;nd:~:nıu ,: ~;g ~ı,.. 
d 

· l k her türlü beyanatın ancak mah- 3 Tedbirleri ·b· h b li ·ıJd ıı 1\ ır. ileri ge enler tev if ve tine arzedilmiş bulunuyor. Si- gı 1 ey et manzarası, cı e a 
teb'id edilmektedir. Dün bir- dut bir tesiri olabileceğini zin kararlarınızın tahrire aid 4 - Teşkilat görülecek birşeydi. ·· ı·· 1 5 M ·1 · Donanmamızın bir iki e:ün Çs· 1 

çok Türk'ler yeniden tevkif soyuyor ar. kısımlarını ikmalden sonra bir - ercı erı nakkalede kalması muht;meldit· ı ~ 
edilmiş ve kışlalara götürül· Kan, 8 (A.A) - Madam hafta sonunda kanun projesi Ç - Her umumi müfettiş· Haber aldığımıza göre İstanbul !i 
müştür. Bu esnada şehirdeki Simpson'un kralın kafi.kararı halinde hükumete takdim ede- liğin kültür, bayındırlık, eko· halkı, şanlı donanmamızı parla~ 

b 
· ·· T k ... l malum oluncaya kadar Luvici nomik, tarım ve sag" lık gibi bir şekilde karşılamak iı;in hazır· ır. 
iıtun ür magaza arı ve ev- ceg" iz. •aa 

1 d 1 Y l 
köşkünde kalacağı muhakkak sahalarda yapacakları işleri: 1ıklar yapmaktadcr. 

eri e soyu muştur. üz erce Ümit ederim ki kararlarını- r:' k b • • lrı 
T k 

addedilmektedir. 1 - Umum müfettişliklerin r ransız a ınesı 
1 ürk şehri ter edip kaçmak- zın bütün memleket için fay-

t d Maamafih kat'i surette he- bu sahalarda yapacakları işle- - Başı 2 inci sahi/ede -tin 
a pır.. 

8 
(R d ) T k nüz hiçbir şeye karar verilme- dası tecelli etsin. Ben buna rin planları vekaletlerin ihti· yalistlerin radikallere yaptıkları yJIY 

arıs, a yo - ür İ· şahsen kanı·ı·m. Sı"ze ı"fa ·ettı" · · · · h 1 clıl b ıı. a 
S d D 

, miştir. Ve feragat takdirinde saslarma göre ayrılıb görüşü- ratma sıyaııeıını atır a ar ve 8 
· 

ye sefiri ua avas ın, Fran- g" iniz vazifelerden ve bizi ten· lecek cephesi birliğini resmen deıı-ilse ~e ~b 
h (1 D 

kralın vaziyeti ne olacağını ta- b k-sız ariciye nazırı von el- vir ettiğinizden dolayı teşek- fiilen bozarak Leon Blum lıii u· a 
b ) 1 d

.. . .... 1 d yin maksadile kabine ile Cor· 2 - Hal km ve köylünün metının itimad taleplerine kıırf •ı~ 
os a un og e en sonra kür eder ve avdetı·nı"zde ba- r Y 

k 
noualles dukalığı müddeiumu- refahmı ve hayat uzuzluğunu müstenkif kıılmak yolunu tnttulut•, 

yaptığı müla at, münhasıran yırlı yolculuklar dı.lerı·m. n·· lk al t n · misi arasında müzakereler ce- temin edecek esbab tesbit ort sene eve i ıuaııevr " 
lskenderun ve Antakya mes'e- reyan etmektedir. Ankara, B (A.A) _ İktısad edilecek aynen tekerrür etmiye başlıyor de- ti 
lesı. ı"çı"ndı" I mek.... Yalnız bu defo manevrıı<1 ı.ı 

· Parla"mentodakı" amele frr- vekaletinde toplanan ve ktı- D - Umumi müfettişlerin 
/ 

f t b ] 8 (R d ) T idare edenler sosyalistler de~il, kO' ~ 
s an u ' a yo - . ay- kası grubunun kanunuesasi sad Vekili Celal Bayar'ın nut- salahiyetleri: münistlcrdir. Sosyalistler dört sene· d 

mis gazetesi, Sancak'taki son 1 H f 
ha"dı"seler mu .. nasebetı'le bı"r ma- mes'elesi hakkında müzake- kile kapanan balıkçılar kong- - er mü ettişliğin kad- dir radikal komşularına gülmüşlet· 

. A R . . h A di, bugün o güldükleri şeyler avneJI a 
ratta bulunmak üzere bugün resı azası eısıcum ur ta- rosu ' 

kale Yazmış Ve davamızı mu- - başlarına geliyor. Tevekkeli Tiir1'· a 
l b l türk' e ve Başvekil İsmet İnö- 2 - Müfettişlig" in memurları · dafaa ederek Sancak Türk- top anacağı eyan o unmak- ler -,Gülme komşuna gelir başınıı 

tadır. nü'ne kongrenin tazimlerini 3 - Memurların seçimi, in- dememişler... ~ 
lerinin hukukları ve korkuları Londra, 8 ( A.A ) - M. bildirmişlerdi. tihabı ve tayinleri Hamdi Nüzhet Çanç~ a 
Türkiye tarafından müdafaa Baldvin'in Avam kamarasın· Reisicumhur ve Başvekil ta- E - Her müfettişliğin mm- ~ 
edilmese idi ve Türk'ler tara- icraat 
fından ala

Aka ı·le takı·b olun- daki muvaffak1yeti ve Madam rafından verilen cevapları ya- takasındaki hususi idareler, b 
b 1 d . l · 1 H - Nüfus siyaseti: a 

Simpson'un beyanatı buhranın zıyoruz: e e ıye er ve ımar iş eri: 1 Teka"sif ~ .. 
masa idi bu vaziyete şaşmak " 

istihalesini gösteren ve bugün- B. Celal Bayar 1 - Köyler ve köylülerin 2 _ Dil ~· 
lazım gelirdi, diyor. ik d V k 1 kalkınması · kü gazete mütalealarma mevzu tısa e i i ve balıkçılar 3 - Irklar 

lstanbul, 8 (Hususi) - Pa- k b k F - Mülki teşkilat ve na-
f 

. S d D F teşkil eden iki bariz hadisedir. ongresi aş anı. Ankara 4 - iskan siyaseti 
ris se irimız ua avas, ran- d k İktısad hayatımızda yeni bir biyeler; 

h · · .1 b. Daily Telgraf iyor i: 1 - C. H. Partisinin 
sa arıcıye nazırı ı e uzun ır h ı k"l d d h G - Sı'yasi kısım·. Parlamento dün nazırların am e teş ı e en eniz ma - kilatı ve Halkevleri. 
mülakat yapmıştır. Bu görüş- b 1 1 Siyasi elemanlar " 

hattı hareketini tasvi etmekte sul erimizin işletilmesini tetkik Bu toplantıda Abidin 
melerin Sancak mes'elesine 2 Menfi propagandalar • olduğunu göstermiştir. Filha- etmek üzere toplanan kongre- men in raporu okunarak üze· 
aid olduğu söyleniyor. k k b k l b b 3 Membalan ve sebep· d 1 r i a aşve i in eyanatmm de ana gösterilen yüksek rin e görüşme er · yapılmıştır· 
Yeni Alman gemisi pek ziyade hararetle karşılan- hislerden mütehassis oldum. Konferans bu akşam saat 

DUn merasimle masile M. Churçhill'in sözle- Teşekkür eder ve muvaffa- 6 da tekrar toglanacaktır. 
denize indirildi... rinin son derece hoşnudsuz- kıyetler dilerim. 

Lil, 8 ( Radyo ) - Hitler, lukla dinlenmesi arasındaki 
bugün buraya gelmiş ve de- tez ~ayanı dikkattir. . 
nize indirilen 27 bin tonluk Morning Post; ayni müta-
yeni zırhlının merasiminde bu- laayı serdetmekte ve krala 
iunmuştur. Bu zırhlının adı; evlenme projesini terketmeğe 

(Gnezyot) tur. teşvik eylemektedir. Hatta bu 
Balkan deniz muharebesinde gazete diyor ki: 

bulunub ta sağ olanların hepsi, - Hatta büyük bir aşk bile 
(Von Fritch) le beraber mera- kendisini vicdan azabından 
simde bulunmuştur. kuıtarmağa kafi gelir mi? 

Gemi kızaklardan denize Lord Rothermere ve Lord 
indirilirken, yan yatmış ve Beaverbrook'un; gazeteleri na· 
inşaat tezgahlarının bir kısmını zarı dikkati Cannes'te yapılmış 
tahrib ettiği gibi ufak-tefek olan beyanat üzerine celbet-
h'asarata da uğratmıştır. meğe çalışmaktadır. 

Atatürk 
B. Celal Bayar , 

İktısad Vekili ve balıkçılar 
kongresi başkanı. Ankara 

Yüksek başkanlığınızda top
lanan balıkçılık kongresine~ 
memleket ekonomisi ve gen
liği için önemli olan çalışma
sında muvaffakıyet diler, kong
renin hakkımdaki güzel hisle
rine teşekkür ederim. 

Başvekil 

İsmet lnönü 
....................... ma 

saat 1. de ayrılmıştır. 

İzmir Milli Emlak Müdürlüğün.den: 
S. No. Lira K. 

Daily Ekspres d~ diyor ki: 
- Cannes telgrafı ancak 

şu ma11ayı ifade eder: " Ma
dam Simpson vazgeçiyor.,, 

Daily Mittor Madam Simp

Bu sırada M. Baldvin baş

vekalet dairesinde Cormouilles 
dukalığı müddeiumumisi M. 
Monktan'la bu dukalığın:def
ter arı Sir Edvard Peacovski 
kabul etmiştir 

589 Tepecik yedi kızlar mevkiinde 11 dekar 28 3000 00 
metre bahçe kule ve damın hazine ve diğer 
hisseleri de birlikte olarak. 

590 Karantina demir sokak 28 kapı 224 metre M. arsa. 
591 3. cü karataş asansör s. 14 kapı ve tajlı 418 M. " 
592 3. cü karataş enveriye s. 95 No. eski 93/95 

yeni No. lı 199 metre murabbaı arsa. 

112 00 
104 50 

59 70 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ve on 
beş gün müddetle artırmaya konulmuştur. İhalesi 24/ 12/936 
perşembe günü saat 15 tedir. 9 18 1458 

sonun kralı terketmeğe hazır 
olduğunu yazmaktadar. 

Londra, 8 (A.A) - Dük 
Dö York'un dün akşam kralla 
birlikte yemek yemiş olduğu 
haber verilmektedir. Dükün 
otomobili F ord Belverder' den 

Londra, 8 (A.A) - Dün 
siyah gömleklilerden müteşek
kil bazı gruplar Buokingham 
sarayı yakıninde toplanmışlar· 

sa da zabıta tarafından dağı

tılmışlardır. 



._ .............................. llllllliııiıııİİlıİ .. ANADOL 

dana' dakİ feyezan fela- Buna da sebeb 
Avrupadır .. 

keti nasıl olmuştur? g.:::::i:::~::9~':::i:i: ... 
ları, Pan Amerikan konferan· 
sında silahlann tahdidi tekli
fine muhalefet göstermiştir. 
Sebeb olarak ta Avrupa'nın 
silahlanmasını göstermiştir. 

a hususi muhabirimizden bu hususta al
tlığımız tafsilab yazıyoruz 

, 6 (Hususi muhabi
lllelctubu) - Dört-beş 

beri şiddetle yağmakta 
"tınurlar neticesi Sey-
hri evelki gün biraz ka· 
r. Dün gündüz ve bil

iki gecedenberi şiddetle 
, eden ve ayni kuvvetle 
fara da düştüğü anlaşı
)'ağmurlar neticesi ola· 

nehir birdenbire ka· 

leyin saat 1 O da yük
ille 44,80 rakımına ka-
~ış iken saat 16 da 
2s,90 .a kadar yüksel-

Yılında gene fevkalade 
ket olan Seyhan nehri 25,05 
80ıt ına çıkmıştı. Buna naza· 
eo- '"Yun bu tuğyanda geçen· 
olr "IZaran 85 santim daha 

1 
rt ldiği tesbit edilmiştir. 

dal k' ~ni tuğyan neticesi o ia
de• ~ıyaka Cumhuriyet ve 

mahallelerile nehrin 
~ " ki Türkocağı. Hürri· 
bol Ulaçelebi, Mıdık pıahal
rJ~ 1-11ıamen su altında kal-

• 
ı 

18 e doğnf büyük sed 
daki taş dıvann yıkıl· 
1'İıünden su birdenbire 
garbına doğru yayıl
başlamış, divan yolunu 
, kuru köprü üzerinden 
a doğru akmağa baş· 
~e iki taraftan tesadüf 

. Jııahalleleri istila et-
it. 

laatte asfalt caddeden 
leçmek imkana olmadı

halk hamallar sırtında 
"'balarla yeni istasyon 

gidebilmekte idi. 
4,5 ta şehre yağan 
durmuş ise de 

evel Toros'lara yağan 
~lann tesirile Seyhan'ın 

1 
azla kabarması muh· 

dir. 

il; su taş köprünün iki 
gözünden maada bütün 

· kapattığından köprü- • 
)'akılma tehlikesine •maruz 
tı düşünülerek; gelib 

üze" menedilmiştir. 
tır· G/cadaki halk 

Saat ~.1larla kurtarılıgor, 
._~i:.~M· ıyaka mahallesi ahalisi 

1Ye ve suişleri tarafından 
kauçuk sandallarla ve 
lc:omutanlağınm emrile 

istihkam taburu efra· 
tetirditi sandallarla he· 
tamamen boşaltılmış ve 

i ahali belediye ta· 
şehrin muhtelif otel 

lanna taksim edilmiş 
·ne sıcak yemek ve-

ke ıeçmiş delildir 
like henüz bertaraf edil

"ldir. Yağmur durmuş 
n azalmış olsa bile 

et ve belediyeye ve bil· 
lazday müessesesine bü-

~ezife terettüp etmektedir. 
arların bu işi ehemmi· 
takib edeceklerini ve 

930 tuğyanmda mü-
Yardımlarda bulunan kı
llıerkezinin gene de yar 

esirgemiyeceklerini 

1 •• ~- - . k --.uıca zagıat go tu 
dakikaya kadar yaptı· 

tahkikata göre, oehirde 

------msanca zayiat yoktu. 
Suların üzerinde güzen eı

galar w hayflanat 
Yukarı kısımlardaki köyler 

ve bütün ova su altındadır. 
Dün Seyhan'da sulann üstün
de birçok hayvanat ve eşya
nın yüzmekte olduğu görül· 
müştür. 

Sinema oynarken binaga 
sular doldu halk kaçıştı 

Dün Asri sinema gündüz 
matinesi yapmıştı. Halk sine· 
manın içine birdenbire hücum 
eden suları görünce filmi ya· 
rıda bırakıp kaçıştılar. Küçük 
mektepliler belediyenin getir· 
diği arabalarla kurtarıldı. 
hükumet binası Halkevi 

sular içinde 
Nehir kıyısındaki Doğu lo

kantası, Kız Lisesi, Halkevi, 
Hükumet binası ve eski Ad
liye binaları tamamen •;ular 
ortasında kalmış ve bodrum 
katlarında bulunan bil'umum 
eşya ve evrak sudan mahvol· 
muştur. 

Kızılag Umumi merkezi w 
saglafllarımıza telgraflar 

çekildi 
Dün gece Belediye reisimiz 

Turhan Cemal Beriker Anka· 
ra' da bulunan Saylavlarımıza 
ve Kızılay kurumu umumi 
merkezine telgraflar çekmiş 

ve fakir halkın vaziyetinin ko
runmasını ve yardımlarını rica 
etmiştir. 

Biigiik alaçlar devrildi 
Sed ü1erinde ve şehrin bir 

çok mahallerinde birçok büyük 
gövdeli ·ağaçlar devrilmiş ve 
caddelere uzanmıştıf. 

Sele kapılan araba w boğu
lan hagflanlar 

Akşam üzerine doğru polis 
karakolundan liseye doğru 
gitmek istiyen bir araba su
lara kapılmış ve hayvanlar 
derhal Boğulmuştur. 

Şehir içi telefon/arı 
işlemigor 

Saat 18 den itibaren şehir 
içindaki birçok telefonların 
hatları kopmuş muhabereler 
inkıtaa uğramıştır. 

Sedler gıkıldı 
Orduevi önündeki seddi su

lar aşmış ve bir müddet son
ra seddin yıkıldığı anlaşılmış· 
tır. Yukandaki sedlerin de 
bazı kısımlarının yıkıldığı tah· 
min edilmektedir. 

Nehir normal flazigetinden 
beş matre 7.S santim taşkın 

Seyhan bu tuğyanda üç 
dört gün evvelki normal vazi
yetinden 5 metre 7 5 santim 
yükselmiştir. 

Un fabrikaları sular altında 
beledige un tedarik ediyor 

Cumuriyet ve Salih fabrika· 
lan tamamile sular altında 
kaldığından belediye derhal 
tedbir almış ve Doğruluk fab
rikasındaki un stokunu tesbit 
ve emrine almıştır. 
Saat 21 su yükselmekte 

Su gittikçe yükselmekte, 
polis müdüriyeti, merkez ka
rakolu, Çukur kahveler mah
sur, su saat kulesinin 20 met· 
re yakınine kadar•geldi. 
Halkevindeki dö,t kişinin 

tahlisine çalışılıyor. 
Tuğyanın bu kadar korkunç 

olacağını tahmin edemiyen 
dört KİŞİ kaçmakta istical gös· 
termediklerinden Halkevinde 
mahsur kalmışlardır. 

Belediye zabıta memurları 
ve polisin cansiparane çalış· 
malarına rağmen evden kur· 
tarılamamışlardır. 

Adana tamamen malısıır 
telgraf muhaberesi 

münakale gole. 
Saat 21,30 da şehrin tama· 

men mahsur olduğu anlaşıldı. 
Ne cenuptan ve ne de lstan· 
bul' dan hala hiçbir tren gel· 
medi. 

En yakın merkezlerle bile 
telgraf ve telefon muhabeı:e
sıne imkan yok. Ankara ve 
lstanbul'a vaziyeti bildirmek 
kabil değil. 

Aafalt cadde, nehir kıyısın
daki bütün mahalleler, Ocak 
mahallesi, Papazın bahçesi, Su: 
geldiği, Kayalı bağ, harap :hah· 
çe, asfalt cadde arkasındaki 

yani mahalleler, Kuru köprü, 
Bahri paşa çeşmesi, eski is
tasyon tamamile sular altında 
caddelerden birbuçuk metre 
kalınlığında sular akıyor. 

Şehirdeki panik 
Dün, sabahleyin işin ehem

miyetini kestiremiyen halkın 

büyük bir kısmı evlerinden 
çıkmamışb. Fakat gittikç(ka
barıp şehri istila ve tehdit 
eden suiar korkulu bir taşkın· 
lık gösterince bütün halkta 
bir panik başladı. Herkes eş
yalarını evlerinin ikinci katla
rına çıkarıp canlarını kurtar· 
mak için şehrin ortasına doğru 
yalın ayak başı açık yağmur 
altında koşuştular. 

Evleri tek katlı olan binlerce 
fakir aile, eşyalarını nakil im
kanını bulamayınca evlerinin 
damlarına taşıdılar ve yağmu
run altına bıraktılar. 

Elli altmış kişi ölüm telılike
sinde fakat imdat imkinsız. 1 

Papazın bahçesinde elli alt-

Şili hükumeti, bunun aksine 
olarak, devletlerin silah =yarı· 
şına nihayet vermeleri lüzu· 
munu ileri sürmüştür. 

Bir ziyafet 
Bükreş, 8 (Radyo) - Ro· 

manya kralı Karo!, bugün hu
susi olarak ftalya'nın bura se· 
firine bir ziyafet vermiştir. ....................... 
mış kişinin ölüm tehlikesinde 
bulunduğu anlaşılıyor. Fakat 
bütün gayretlere rağmen ım
dat götürmek imkansız. Silah· 
lar atılıyor, feryatlar yükseli· 
yor, fakat sular gittikçe yük· 
selmekte devam ediyor. 

Han 11e oteller doldu 
halk sokaklarda 

Saat 22.. Şehrin nehir ha· 
line gelen caddelerinde çıp· 
lak insanlar, çığlıklarla yüzü· 
yorlar. Bağrışanlar, çocuğunu 
arıyan ana babalar, anne ve 
babasını arıyan çıplak çocuk
ların avazları yükselmekte. 

Evler yıkılıyor 
Şehrin içinde kulaktan ku

lağa geçen acı haberler tevali 
etmekte .. 

Her saat başında her ma· 
hallede birkaç evin yıkıldığı 
haber veriliyor. 
Rakamlı bir mal/Unat 
almak (mkinsız 

Şehirdeki telefonlann yansı 
muattal.. Facia devam ediyor; 
fakat Yıiçbir yerden rakamla 
bir malumat almanın imkanı 
yok.. Bütün lzabıta, belediye 
memurları, bekçiler, jandar· 
malar yorgun... Mağazaların 
geniş ~çakları altında baygın 

baygın sırsıklam olmuş kadın 
erkek,., yurdsuz çoluk-çocuklar. 

Gece yarısından sonra 
Sulltr çok yavaş olmakla 

beraber inmeğe devam etmek
te, saat yanmda yirmibeş, otuz 
santim bir tenzil hesab edil
mekteydi. 

Sağda, solda yıkılan evler 
oluyor, itfaiye ve belediye me
murları yıkılan evlere imdat 
götürmeğe ve altında kalanları 

çıkarmağa çalışıyorlar. 

Bugünkü felakette belediye 
memurlan, itfaiye. polis ve 
askerlerimizin gösterdiği faali
yet sitayişle ve büyük takdirle 
anılacak derecede idi. 
Adana' nın zarar 11e ziyanı 

Hiçbir yerden haber alma
nın imkanı olmadığı ıçın m
sanca telefatın miktan anlaşıl· 
mamıştır. Yalnız şehrin ve su 
altında kalan mahsulün uğra
dığı .zarar ve ziyan bir milyon 
liradan fazla tahmin edilmek· 
tedir. 

lzmir ithalat Gümrüğü müdürlüğünden; 
Kapların Sıklet 

Adedi Nevi Marka No. K. G. 
Kıymeti Teshit 

Cinsi L. K. 
27 Demet Bili Bila 1543 600 Adi demir çelik 75 00 
8 Ç. MK 629 00 Nebati boyalardan 91 70 

kına. 
1 s. 
1 s. 

1 s. 
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o p 4010 

HN 

88 500 
82 ()() 

4 400 

Alüminyum kaşık 150 00 
Radyo ve akıamı 50 00 
Resimli yazılı kağıt 1 00 
reklam. 

17 OOkompile dalğıç elbisesi44 00 ----
2821 00 771 70 

No. 
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Satış günleri 

18/11/36 cuma 

Yukarıda yazılı eşya 18/12/936 ncı günlerine rastlıyan cuma günü saat 14 te açık artırma 
suretile dahile satılamadığı taktirde ayni günde de ecnebi memleketlere götürülmek üzere satı· 
lacağmdan işine gelenlerin ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatlan ilan olunur. 1398 

Aydın Nafıa Miidiirliiğiincleıq 
1 - Eksiltmeye konulan iş: istekli çıkmadığından 20 gii!l 

müddetle uzatılan Aydın • Muğla yolu üzerincJe 33 + 
552-39+842 araımda yolun tcrfiile fO._ ve beş adet 
menfez inşaatıdır. 
Bu itin keşif bedeli 22814 lira 52 kuruıtur. 

2 - Bu ite ait şartname ve evrak şunlardm 
A - Eksiltme tartnameai, B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık itleri ıenel ıartnameıi, D. - Fenni 
şartname, keıif evrakı ve projeler. 
lstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa müdürlüğünden göre• 
bilirler. 

3 - Eksiltme 21/12/936 pazartesi günü saat 15 te vilayet 
encümeninde yapdacaktır. 

4 - Fksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek üzere isteklilerin 1711 liı alık 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki 
vesikalan haiz olduğunu göstermesi lazımdır. 
a - Vekaletten alınan müteahhitlik vesikası, Ticaret 
odası vesikası. 

6 - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar encümende toplanan komisyona 
getirilerek makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılı:nası lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 5 9 15 19 1429 

lzmir liman işletme miidür
lüğünden: 

Perçincilik ve demir kalafatı yapan san'at sahiplerinden 
ehliyet vesikası bulunup çalışmak istiyenlerin Alaybey' deki ter· 
sane amirliğine müracaatları ilan olunur. 3 9 1416 

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

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

2 - ihalesi 22/12/936 salı günü saat 15 tedir. 
3 - Şartnamesi 128 kuruıa M. M. V. satın alma k<>DJ.İI'" 

yonundan alınır. 
4 - ilk teminab 1912-lira 50 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatından bir saat 
evvel M. M. Vekaleti satın alma komisyonuna ver· 
melcri. 29 4 9 13 1385 

lzmir harici aakerl aatın alma ildnları 
Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Umum tah· Muvakkat Münakasa Tarih Gün Sa. 
Kilo min tutarı teminatı şekli 

Pirinç 72300 13731 1031 kapalı 14/12/36 p~r· 10 
· tesı 

Sabun 22600 
Zeytin· 12250 
yağı. 

7910 
5513 

594 
415 

u " .. 11 
.. " .. 16 

l - Yukarda cins ve miktarı yazılı öç kalem erzak hiza
larında yazılı şekilde münakasaya konulmuştur. 

2 - Kapalı zarf usulile münakasaları 14/12/936 paıartesi 
günü hizalarında yazılı saatlerde yapılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarları ile muvakkat teminatları hiza
larında yazılıdır. 

4 - Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin muayyen vaktinden bir saat evvel teklif 

mektuplarını Burnava' daki Askeri satın alma komis· 
yonuna vermeleri. 26 1 S 9 1323 

lzmir Lise ve Orta okullar sa· 
bn alma komisyonundan; 

Azı Çoğu 

Süt mevsimlerin- 1500 3000 
de inek ve koyun 
südü. 
Yoğurt mevsimle· 1000 2000 
rinde inek ve ko-
yun yoğurdu. 

Kilo Muvakkat 
Fiati teminatı 
12,5 28 13 

15 22 S& 

Sadeyağı (Urfa) 800 1200 90 81 00 
Siyah iskarpin 200 Çift 300 45 00 

Yukarıda nicelikleri yazılı Buca Orta okulunun süt, yoğurt, 
sadeyağı ihtiyacı ile Kız öğretmen okulunun nümuneıine göre 
yaptmlacak iskarpinin 8/12/936 tarihindeki eksiltmesi bazı ka
nuni sebepler dolayısile yapılamamış ve geri bırakılmıfbr. 

Bu eksiltmeler 10/12/936 tarihinde saat 15 te lzmir bükü· 
met konağında kültür yardirektörlüğü odasında yapılacaktır. 
Şartnamelerle ayakkabı nümunesini görmek istiyenler Kltür 
direktörlüğüne müracaat etmelidir. 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
S N Ura K. . o. 

587 Memduhiye mumcu zade caddesinde 46 yeni 45 68 
58 taj No. lı arsa. 

Yukarıda yazılı emvtlin mülkiyetine talip çıkmadıtından on 
gün müddetle uzahlmıştır. ihalesi 14/12/936 pazartesi Jtinü 
saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak müdüriyetine miir.ca· 
atlan. 1463' 
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W. F. H. VAN-~ 
DerZEE& CO. İdaresini bilenler 
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ETALLUM = A. Kemal Tonay 
V.N. 

DEUTSHE LEVANTE LlNlE 
"SAMOS,, Vapuru 7 birin-

Lambalarını daima tercih ederler ve satıcı· 
!ardan bu markayı ararlar. Emsaline nis

beten % 40 daha az cereyan sarfeder. 

=Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassı = Basmahane istas}onu karş1sıııdaki dibek sokak başında 30 sayı· = b ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akşam saat 6 a kadııl = hastalarını kabul eder. 
cikanunda beklenmekte ve 12 
birincikanuna kadar ROTTER-

= Müracaat eden hnstıılara yapılması liizımgelen sair talılilat ,·e 
- mikroskopik muayeneleri ile veremli ha:.talara yapılmıı~ıııa cevzs 

DAM. HAMB URG, BREMEN 
limanlarına yük alacaktır. M. Tevfik Baykent - göıiilen Pnomotoraks muayenehanesinde muntaıanrnn yapılır. 

•lllllll!lllllllllllllrlfUlllllllUllllflllllllllllllllllliflll1 Telefon: 4115 1111111 
AMERiKAN EXPORT LINES 

" Ll ELLO ,, vapuru 6 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV
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 SERİ 
SEFERLER 

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

Elektrik - Radyo- Telefon Evi 
Sicmens Fabrikaları mümessili 

Peştemalcılar 77 I 79 
T elcfon : 3332 ; 

Çırpı Zirai kredi kooperatı 
finden: "EXCALIBUR,, vapuru 18 

1 nci kanunda PiRE' den BOS
TON ve NEV-YORK için 
hareket edecektir. 

DEN NORSKE MİDEL
HAVSLİNLINJE 

.OSLO 

Jlır 428 Sayılı Çııpı köy Tarım kredi kooperatifi ambarın' 
mevcut 300,000 kilo pamuk kozağı 30,000 kiloluk on .. müı 
yede kaimesine taksim suretile müzayedeye çıkarılmıştır. 

Talipler:şartnameyi Çırpı köyde kooperatiften IBayındır'd 
Ziraat bankasından öğrenebilirler. Mektupla istenil<liği taktird 
adreslerine gönderilir. Muvakkat teminat beher kaime içi 
202t5 liradır. 

''BOSPHORUS,, vapuru 16 
ilk kanunda bekleniyor. İS
KENERIYE, HAYFA, DİEP
PE ve NORVEÇ limanları 

ihale 9/12/936 çarşamba günü saat 14 te Çırpı köyde k 

için yükliyecektir. 
operatif binasında icra kılınacaktır. Kooperatifimiz 
istasyonuna çok yakındır. 22-24-26·28·1-3-6·8-9 

SERVİCE MARİTlME 
RUMAIN BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 23 ,~ t 
ilk kanunda bekleniyor. KÖS- '"' ~ ~ 
TENCE, SULINA, GALATZ J -• 
aktarmasl olarak BELGRAD'a _ .- '~ f!IVh 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, .,.. N J •• 

IRATISLAVA. ViYANA ve ,, c 1' 'TAJYA1 '· ,.. ~ 
ılilıJlıillİlı.M~~~~ , 4""'JM'l'l' . ~ LINZ için yük alacaktır. 41Mi»'" . ..1 ./7 --~ ' ~~......... ~ ' .. 

Vapurların isimleri gelme Ç 11 j ''"•"""' ~ \ 
tarihleri ve navlun ıanıe1 •• ; K lJ rıu / ·· O ıu U-

1 

~ ,,,,,,,,,,,, ~ 

( &ircı01l 
- . , 

Vapur Acentası-----------------------------=------------
1'0YAL NEERLANDAis Olivier vE Şürekası SIHHAT BALIKYAGI 2tte,eee ll<R~rcrtt= 

KUMPANYASI Limited Norveçya balık yağlarının en lıalisidir. Şerbet gibi içilir, 2 defa ıüzülmüıtw • a .. a a A rttJK~FAT -VAR. 
c·~~ YSSES,, vapuru 30/11 vapur Acentası Hamdi Nüzhet Çançar . ., • •, ·-- : 

36 gun beklenmekte olup 5- S hh t E • ' ' 
12136 gününe kadar ROT- Birinci kordon Rees binası 1 a czanesı 9 : (1 ICE/ il! 'I. ,,.,. 
TERDAMt AMSTERDAM ve Tel 2443 Başdurak Büyiik Salepçioğlu hanı karş1~ınt1a 2- ~ h 1' .-m SO ~/ 
HAMBURG limanları için ELLERMAN LINES LTD. Hellenı·c Lı·nes Sıhhat memu- , -
yük alacaktır. "THURSO,, vapuru 20 ikin- ~ : «il ~ ~: 50 // 
SVENSKA ORIENT LlNES ci teşrinde Londra, Hull ve t• •t d A... 

"AASNE,, nıotörü 21/12/36 Anvers'ten yük çıkaracak ve imi e rU araDJyOr. ZWS : Qı ~ ._,50 // 
tarihine doğru beklenmekte ayni zamanda Liverpol ve Hamburg - Bremen, Rotter- 1 - Bir şirket için diplo- : ( 1 ~ .a , co ,,,, 

ı 26/12/36 k Gl · · "k ı k dam --Amsterdnm ve Anvers l b A .. ,, • up ya adar ROT- asgov ıçın yu a aca tır. ma ı ir Sıhhat fmemuru alı- 6 s 
TERDAM HAMBURG L b limanları için her ay munta- acakt · ~'/ ~ ' ve "PO O,, vapuru 3 irinci n ır. ,, ' 
SKANDINAVYA l. I zam iki sefer yapacaktır. 2 S hh -ıman an kanunda Londra, Hull ve An- - ı at memuru amele 9 

k h l k Ren, İskandinav ve Baltık ı b için yü ta mi edece tir. versten gdip yük çıkara cak i e eraber sabah işe başlı-r. limanları için doğru Konşi-
ZEuLUGA POLSKA ve ayni zamanda Londr.ı ve mento ile eşya kabul eder. yacak ve akşam amele ile iş-
KUMPANYASININ Hull için yük alacaktır. A l E M l ten çıkacaktır. 

"SARMACJA,, VRpuru 7. "DRAGO,, vapuru 10 bi· ng o - gytian ai 3 - Amelenin gece ser-
12/36 günü beklenmekte olup rinci kanunda Liverpol ve line visi halinde servisin devamı 
12112136 gününe kadar AN- Svanseadan gelip yük çıka- Marsilya ve lskenderiye için müddetince fabrikada kalacak 
VERS ve GDYNfA için mal racaktır. 9600 tonluk "Cairo City,, va- ve İcab ederse yatacaktır. 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen pd' 
ran heba olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşını zengi
etmiş hem de yurdun göklerine birkaç filo katmış o/ıJf' 
sun. Bu yüzleıce zenginden birinin de senin olmıyacal1' 
nı kim iddia edebilir. 

yükliyr.cektir. GENERAL STlM h p· d t 4 S 
FINSKA AGFERTYGS ;)Uru er ay ıre en mun a- - ıhhat me.nurunun J • L• O k ) 

KUMPANYASI "PHILOMEL,, vapuru 18 ~~kt~~ iki sefer hareket ede- hastanelerde çalışmış, asker· zmır ISe Ve rta 0 U) atJ 
"SAVONMAA,, moto"ru" 28 ikinci teşrinde gelip Londra y I f' . d ligini yapmış ve evli bulun- t J . k • d 

o cu ıatm e tenzilat: sa ın a ma omısyonun an· 
/ ·ç· n yu"k alacaktır ması hakkı rüçhan verdirir. • 11 36 günü limanımıza gele- 1 1 

• Pire-Marsilya seyahat müd-
rek 3/12/36 gününe kadar Tarih ve navlunlardaki de· deti 75 saat, İsteklilerin açık adreslerile İzmir Orta okulları adına Kültür direktörlüğü ile Karşıya~~ 
ANVERS ve FlNLANDiYA ğişikliklerden acenta mes'u- Port-Sait ve İskenderiye li- (106) posta kutusuna yazı ile Orta okulu ihtiyacı için nüınune ve fenni ve hususi şartnaıne 
itin yük alacaktır. livet kabul etmez. manian için "VELOS,, vapu· müracaatleri. 7 D. lerine göre yaptırılacak 171 adet gürgen talebe sırasının bC 

SERViCE MARlTIME &lllllDl!lmer•ili:illv•e•T1111e•0•3•siım.1•H-as•ta•.•11 ru her hafta pazartesi günü saat ---tm-llılıll•---•li"' heri dokuz liradan tutan 1539 lira ve muvakkat temin9
1 

RUMEN KUMPANYASININ lıkları Mütahassısı 12 de muntazam Pireden ha- Birinci Sınıf Mutahassıs 115,5 lira olup 10/ 12/1936 tarihinde İzmir hükumet konağııı' 
"SUÇEAVA,, vapuru 16- Doktor reket edecektir. Yolcu ve eşya Dr. Demir A/i da Kültür yardirektörlüğü odasında toplanacak komisyond~ 

12/36 günü gelerek MALTA, kabul eder. rn.ıt 15 te açık eksiltme ile üsterilecektir. 
MARSILYA ve ALGER li- Osman Yunus Fazla tafsilat için Pasaport Kamçı oğlu ~ Nümune ve fenni, hususi şartnameler Kültür direktörliiğii11' 
•anlarına yükliyecektir. Hergün hastaları sabah yolcu salonu karşısında Lokal Cilt ve Tenasül hastahk- l görülebilir. 25 29 4 9 

ilandaki hareket tarihlerile saat 10 dan akşam altıya Riz binasında. No. 168 ları ve elektrik tedavisi , 
navlunlardaki değişikliklerden kadar kabul ve tedavi eder. Umumi Deniz Acentahğr İzmir · Birinci beyler sokağı ' 
acenta mes'uliyet kabul etmez. Adres: Kem~raltı Şamlı Limited Elhamra Sineması arkasında 

acentasına müracaat olunması. Telefon : 3479 1 

~=a~:~n~=s:o:~:k:N:0:·:1:9====~a=-----~T~e~le:fo~n~:~3~17~1~• =•' 
4 

,~ni~oo~rçarşı~&.34 ~ 
~~t ::;:e:~e~~ığ~~uanu~.üra- Pu·· r·en aha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. o kadar zarar.sızdır ki._.Kebelere, kalp, bö,,, t 

Tel.fe1': 2004/2005/26'3 rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 

Mücellit Ali ıza 


