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ull rıyanın bu karışık günlerinde lngilte 
kralı siyasi vaziyeti nasıl görüyor? 

Sa Majeste Edvard dün 
bir nutuk irad etti. 

~ ~illıassa dedi ki, sulh.;; müdaf~ası için kuvve 
liıniz kilidir ve lizımgelen tedbirler alınmıştır 

· ''Uzak şark bize büyük endişeler vermektedir.,, 
''Siyasetimiz sosyete siyasetine dayanmaktadır.,, 
t' londra 3 (Radyo) - Royter 
~~"-'na göre şiddetli ııoğuk ve 
~lU:a rağmen kralın Lordlar 
Jltl._.rasına azimeti merasimi ya· 
t.t 11111, yalmz bazı merasim taılil 
~lllittir. Ou binlerce halk kralı 

n:ılanııotır. 

t l.ondra, 3 (Radyo) - Havanın 
~lllurlu ve fırtınalı olmasına rağ· 
.. kral Sekizinci Edvard'ın avam 
ııe:•raıına gitmesi merasiminde 
btıJ Çok Londralı ve İngiliz hazır 

tltı111 tıftur. 
~ kralın if titah nutkunun ana 

lları fonlardır: 
~ "llük.ıimctimin siyaseti uluılar 
~lesi siyasetine istinad etmek· 
Ilı . • Bunun için İngiltere bükü· 
to~li beynelmilel ihtilafların bu 
re dan halli için azami gayret sar· 
lıtıektedir. 

lt.k, ~luelar eosyetesiuin ıslah ve 
Ilı ~Yesi lüzumuna gelince, hükü
~~lb diğer alii.kadar devletlerle 

liltte çahşmaktadır. Bu ıoesainiıı 
~·li~inde uluslar so -. etesi kendi-

"-den beklenen vazife ve rolleri Sa Majeste sekizinci Edvard 
~ecek şekle girecektir, I.o- tığımız deniz uzlaşması teklifleri· reketi 'e Çin'deki vazi) Cl lınsebile 

o, beşler konferansının toplan· ıniz de yakın bir zamanda diğer de\·· Staliiko'nun muhafazası için nıüt-
"'- içinde hükumetim en büyük letler tarafından kabul edilecektir. külatla (lolu bir ısiyaeet takibine 
~iliyi sarfetmektedir ve edecek· Uzak şark bize büyük <'ndi- mecbur kalıyoruz. 
~ hususta 25 temmuzda yap- şeler vermektedir. Japonya'nın ha· Yeni İngiliz • .Mısır uzlaşması, 

~gdaki sontoplantıdan ~:h:·~=.~~~=t~; .. :;:•·;::1:~:. 
C{ icabettirecektir. 
~11lanya 'lılar memnun. Tetevvüç merasimi sıralarına 
t\omanya ve Yugoslavya düşen önümüzdeki Mayısta topla· fl nacak olan imparatorluk konferan· 

sından çok şeyler beklemekteyim, 

anlaşması kuvvetll•dı•r. ve ümid ederim ki döınioyonları 
da birer birer ziyaret edeceğim. 

~ Cihanın geçirmekte oldugu si· 

C\Üc, ük itilafın avrı a'\Jrl Rusva ve yasi btJbranm da giisterilecck lıüs-
.., T 'J nüniyetlc geçeceğini ümid etmek· 

Almanya ile münasebetleri! ~i
0

so11u sinci sahifedP. -

Cekoslovakga cumhur reisi 
M. Benes 

Bükreş, 2 (A.A) - Hüku
~et mahafili kral Karol'un 
l r~g'a yaptığı seyahat netice
erınden çok memnun görün
lrıekted ir. Kralın naip Pot ile 
~a~tığı konuşmaların pek ye
d~ e olduğu bilhassa kayde· 

ı lllektedir. 
Romanva ile Yugoslavya •r ~ asında mevcud olan anlaş-

ka o kadar sağlamdır ki Çe· 
ı:•lovakya müttefiklerinin bir 

raftan küçük antant, diğer 
--Sona 5 inci 1111/ada-

ispanya ihtilalcileri hücu 
~ ~ ma devam ediyorlar. 
Madrid hükumeti, ihtilalcilerin, 
Madrid'i dört taraftan da muhasa 

başladıklarını söylüyorlaı:. 
Paris 3 (Radyo) 

Madrid hükumeti, 
bugün resmi bir 
tebliğ neşretmiş· 

tir. Bu tebliğde, 
ihtilalcilerin, Mad-

rid şehirini dört 
taraftan muhasara
ya hazırlandıkları 
ve halkın bu ha
diseyi soğukkan
lılıkla karşılamakta 

olduğunu, düşma

nın, bugün (Siko· 
enima) cebhesin
den taarruz ettiği 
ve fakat gördüğü Madrid' de şimdi taarruza uğrıyan 
mukavemet üzeri· maruf Eskoryal sarayı 
ne ilerleyemediği ve tayyare· Burgos, 3 (Radyo) - Mad
lerin, mütemadiyen hücum et· rid cephesinde iki kıt'a, fev
tikleri bildirilmekte ve herke- kalade bir inadla hücuma de· 
sin, açık yerlerde gezmemeıi vam etmektedirler. Süvariler, 
tavsiye olunmaktadır. - Sona 5 inci sahifede -

I" 

Telefon: 2776 

Cokyo'da 
Dün Sabah Çok Korkunç 

Bir Zelzele Oldu 
r 
Atatürk ve 

' Dost ve müttefik Yugos
lav ya başvekili söylüyor. 

Mussolini'nin 
Nutukları 
Yugoslav Matbua
tında nasıl 
Karşılandı? 

Belgrat 3 (Radyo) 
Vreme gazetesi, Ankarada 
Büyük Millet Meclisinin 
açılması münasebetile Tür
kiye cumur reisi Atatür
kün beyanatını mevzuuba
his eden bir makale neş
retmekle ve Atatürk' ün 
Ankara' da, ltalya başba
kanı Mussolini'nin Roma
da irad ettikleri nutukla
rın sulhu idame ve mu
hafaza edecek mahiyette 
muazzam birer beyanat 
olduğunu yazmaktadır. 

~----------------
Çok yaşasınlar! 
Dua yetmez, 
Yardım gerek! 

Karşıyaka'da Alaybey'de oturan 
Sel!nik'li işsiz Abdül zevcesi 30 ya· 
şında Af itap Memleket hastanesinde 
bir batında üç çocuk doğurmuştur, 

Çocuklar zayıf doğmuşlarsa da, 
iyi bakılma neticesi olarak kuvvet· 
lenmişler ve bir hafta zarfında gür· 
biizleşmişlenlir. Ancak bu yavrula· 
rın yaşıyabilmesi için annelerinin 
iyi gıda alması ve çocuklara da bazı 
ilaçlar verilmesi lazımdır. Afitap, üç 
gün sonra Memleket haetanesinden 

çıkarılacakıır. Kendine iyi gıda, 
çocuklanna ilaç değil, bez bile te· 
min edecek \·aziyette değildir; zevci 
de işsizdir. Aliikadarlann, \·atana 
üç evlad yetiştiren bu aileye yar· 
dım etmesini dileriz. 

CllOKa 
lstarıbul, 3 (Hususi) -

Genel Kurmay başkanımız 
Mareşal Fevzi Çakmak, 
Bükreş'e va.r.ıl olmuş, bü
yük merasimle karşılan· 
mışfır. istasyonda, Bükreş 
sefirimiz Hamdullah Suphi 
ile sefaret erkanı hazır 
bulunmuşlardı. 

Son dakikada alınan ha
berlere göre, Yugoslavya 
genel kurmay başkanı Ge
neral ( lliç) ile Yunanistan 
g~nel kurmay başkanı Ge-
neral ( Papagos J ta Bükreş' e 
vasıl olmuşlardır. 

Genel ku1may başkanları 
garın kral Karol tarafın
dan lcahııl edileeelclerdir. 

''Atatürk, yeni Türkiyenin 
hakiki atasıdır.,, 
~~~~~~-~~~~~~ 

"Ankara misli bulunmaz bir 
faaliyet enmuzecidir." 

~~~~--~~~~-

Müttefik Yugoslavya da Türk ordusunun 
bu canlı, disiplinli mükemmeliyetin. 

den büyük bir haz duyuyor. 

Yugoslavya meb'usan meclisi ve M. Stogadinooiç 
İstanbul 2 (A.A) - Dost Yu· geçit resmini yapmakta olduğu bir 

goslav başbakanı Dr. Stoyadinoviç !ırada gördüm. Ve onun terakkiya· 
Türkiye matbuat mümessillerini tını yakından müşahede ettim. 
Yugoslav konsoloshanesinde kabul Reiaicumhur Ek.eellnı Atatürk 
ederek şu beyanatta buJuomuetur: gibi yüce ve dioamiki bil' nrbğın 

- Dost ve müttefik Türk.iye- eevk ve idareaile bu kadar u U• 

yi büyük cumhuriyet bayramında manda elde etmio olduğunuz neti· 
ziyaret etmek için nadir bir farıat celere hayranım. SiziD her yıbnıı 

çıktı. Böylece Türkiye'yi satvetinin - sonu 6 ıncı sahifede -

Eden lngiltere'nin Akde
niz siyasetini anlatacak. 

------·-
Taymis, /ngiltere'nin Akdenizde ltalya 

ile anlaıması lüzumsuzdur, diyor .. 
Londra, 3 (Radyo) - Taymis gazetesi bugün neorettiği bir maka· 

lede gene Akdeniz mes"elesini mevzuubahe etmio Ye: 
"Akdeniz üzerinde İngiltere'nin İtalya ile bir uzlaoma akdine lüzum 

yoktur; çünkü İngiltere, Akdeniz'dek.i vaziyetini ve mevkiini İtalya ile 
müzakereye ve teııbite muhtaç değildir. İngiltere'nin mnkii muayyen n 
kuvvetlidir . ., 

Morning Poet: 
M. Eden çarşamba Teya peJ'femhe günı'l bir nutuk irad edecek Te 

Akdeniz mes'elesini mevzuubahı edecektir. Demektedir. 

M. Mussolini, küçük itila
fı torpillemek istiyormuş! 

lngiltere, ltalya, Almanya 
arasında anlaşma olmaz 
sa felaket doğacakmış! 

Londra, 2 (A.A) - Sabah 
gazetelerine göre M. Mussoli
ni' nin nutku, İngiltere ile uz
laşmak için bir teşebbüstür. 
Fakat kullandığı lisan serttir. 
Royter'in Roma muhabiri de 
diyor ki: 

- Nutkun Akdeniz'in bü
yük devletlerinden birisi ol
duğu halde Fransa'dan ih
malkar bir lisanla bahseden 
kısmı bir sürpriz uyandırmış
tır. Macaristan'ın tadil dilek
lerine yardım vadi, Viyana 
konferansında küçük itilafta 
bir yakınlaşma tesisine matuf 
sanılmaktadır. Maamafih tadil 
mes' elesinde küçük itilafın 
hassasiyeti unutulmamalıdır. 

Taymis, ltalyan'ın İngiltere 
ile münasebatını iyileştirmesi 
arzusunu iyi görmekte ve : 

- M. Mussolini'nin kullan· 
- Sona 6ıncı 11111/tula- M. Mııuolini 



ı boğanlar 

EHi.iiM AL R 
Londra-Berlitı av --------Bizim gazetede okudum: 

30 ya~larınrla genç ve dul bir ana, doğurduğu çocuğu sahlldc top
rağa göınmn ... Fakat meydana çıkmış ve yaknl:ınmı~. 

H ristiyaıılık bile Meryem 'in 1ııa 'yı hıınıilc k .. J nıa rnda Tanrının hiç· 
bir rolü olmadığını itiraf ed iyor. Şu halde bu kadın da yavrusunun to· 
bumunu, kendi hatasında almıştır. Bu t'İbctc mim koyduktan sonra, 
ilci insanın meşru cemiyet icaplanndan çaldıkları beş dakikalık zevkin, 
müthiş neticesine bakalım: 

Dir yavru doğuyor. l\Ies'uliyctsiz, kendi ihtiyar ve kudreti haricinde 
çıka gclmi§ bir yavru .. Onda babadan evel ananın hakkı vardır. Baba ka· 
bili inkardır, isbat edilemez. l!'akat ana meydandadır. Söz götürmez, 
i b at iı;ıcmcz. 1Ik çarpacak ve ıitriyccek yürek, şüplıe!iz ana yüreğidir. 
F akat düşününüz ki, o yürek taınamile taŞlaşmı~ ve huna mukabil eller 
Lir çelik kıskaç gibi ya \Tuyu yakn layıb toprağa gömmüştür. 

Sanki hayat bir transit iskelesidir ve doğan yanu, gözünü bile aç· 
mııdan, zif iri karanlıkta nrkadıı bırakılan istasyonlar gibi, burasını gelip 
geçmiştir. 

Ce miyetin vuracağı korkunç damgadan k:orknn kadın, gizü kalabilir 
düşiincesile bu cinayeti i şlerken, acaba vicdanının vuracağı ate§ damga· 
dıın neden ürkmcmiştir?, Hayvanlar bile doğurduk.lan yanunun etrafın· 
da şefkııtle kıvranırken, in :m n esli, yrnusunu boğuyor. Bu no müdhi~ 
~cydir, peikoloji itibarile n e şaynnt dikkattir? 

Yugoslavya parlamento
sunun beş devresi 

Evet, Yugoslavya parla
mentosunun İnşaası için tam 
yirmi sekiz ~ene lazım gel· 
miştir. 

Bu parlamento dört büyük 
mezhep, yani ortodoks, kato
Jik, müslüman ve yahudi ru
hani reisleri tarafından takdis 
edilmiştir. 

Saime Sadi 

Henüz altı aylık bir çocuğa 
iki kadın sahip çıkmış, her 
biri çocuğun kendi çocuğu ol
duğunu iddia etmişlerdir. 

Hakim bu iki iddia karşı
sında ne yapacağını şaşırmış 
nihayet Süleyman peygamber 
gibi harekete karar vermiş ve 
bir bıçak alarak çocuğu ikiye 
taksim edeceğini, bir parça
sını bir kadına diğerini diğeı 
kadına vereceğini söylemiş ve 
kararını tntbike başlamış. Fa
kat bu sırada her iki kadın : 

- Aman hakim yapmayı
nız. Çocuk sizin olsun! Diye
rek kaçmışlar. 

Rivayete göre, çocuğa an
nelik iddia eden iki kadın 

henüz bulunamamıştır. 

T aranda& çocuğu 
boğan kadın ...... 
Suclu ifadesini , 

de lif tirdi. 
Karşıyaka' da Turan' da gayri 

meşru elde ettiği kız çocuğu· 
nu doğduktan sonra boğarak 
arkadaşı Şefika vasıtasile de
niz kenarında kumların içine 
gömdüren 30 yaşında Şerife 
hakkındaki tahkikata dün bi
rinci sorgu hakimliğinde de
vam edilmiştir. Şerife, bir gün 
evel herşeyi itiraf ettiği halde 
dün ifadesini değiştirmiş ve 
çocuğun ölü doğduğunu söy
lemiştir. Çocuğun kumlar içi
ne gömüldüğünü gören 12-14 
yaşlarında üç çocuk ta, dün 
ifadelerini değiştirerek böyle 
birşey görmediklerini söyle
mişlerdir. Şahid çocukların 
tesir altında kaldıkları anlaşıl
maktadır. ilk gün verdikleri 
ifadeye aykırı şahitlikte ısrar 
edecek olurlarsa bu şahidler 
hakkında da takibat yapıla· 
caktır. Doktor raporuna göre 
ölü çocuk cesedinin otopsi
sinde nefes borularının sıkıl
dığı ve çocuğun öldürülmüş 

olduğu tesbit edilmiştir. Tah
kikata devam olunuyor. 

Buğday tohumu
1 

Selektör maki-
nesi getirtildi .• 

Buğday ekme zamanı gel
miştir. Buğday ziraatı yapan 

kazalardaki çiftçilere dağıtıl
mak üzere bu sene başka yer

lerden tohumluk Buğday bu
lunamamıştır. Onun için Buğ
day yetişen kazalarda bulunan 
Buğdayların temizlenmesi su-

İlk temel taşı 1908 de 
atılmış, fakat Balkan harbi, 
yeni tesviyei turabiye, para 
f ikdanı , 1929 da meclisin 

gayri muayyen b ir atiye taliki 
gibi sebebler yüzünden inşaat 
sekiz defa durmuş ve yeniden 
başlamıştır. Parlamento binası 
nihayet geçen ay açılmışhr. 

Uykunun... Almancasım 
biliyor musunuz?. 

Ah bu faşistlik... Ahi. Ne 
büyük hastalık, hatta delilik· 
tir bilseniz?. Faşist memleket
lerdekilerin büyüğü ve küçü
ğü, akıllısı akılsızı her mem
leketten başka görüşmek, her 
memleketten ayrılmak hevesi 
ile maluldür! 

Bugün doğan 
cocuklar .. , 

21111936 

""\ retile tohumluk ayrılması ve 
kullanılması için Ziraat Mü
dürlüğünün teşebbüsile Yeşil
köy tohum istasyonundan bir 
Selektör tohum temizleme ma-

Şimdi Almanya' da bir sürü 
alim, on binlerce senedenberi 
ve halen birbuçuk milyar in
sanın bildiği uyku sistemini 
beğenmiyorlar! 

Gündüz çalışıb gece ve sa· 
baha kadar yatarak uyumak 
beyhude vakit kaybetmek imişl 

Faşist Alman alimlere gö· 
re... insan her altı saatta bir 
iki saat uyumak suretile uyku 
ihtiyacını bertaraf edebilirmiş ... 

Yarabbi... Faşizm denilen 
şey, insanın daha ne kadar 
tabii haklarına da müdahale 
edecek?. • 

Yaya seyahat rekoru 
Felemenk gazetecilerinden 

M. Dirik ve ressamlarından 

M. Knip, bugünlerde Amster· 
dam' dan Surabaya'ya yaya ola
rak gitmek için yola çıkmış
lardır. Bu iki Felemenkli gen· 
cin gidecekleri yer Felemenk 
Hindistan' ındadır. 

Bu iki genç, Surabaya'ya 
vardıkları zaman tamam 36 
bin kilometre yol yürümüş 
olacaklar ve bu suretle yaya 
seyahat rekorunu kıracaklardır. 

Süleyman peygamber gibi 
. yaptı amma .. 

.(larbi Yunan adalarında dik· 
a an bir dava olmuş. 

Bugün de arz müşteri zuhalin 
tesirleri ahında kalacak, i:lcrde 
gene tad olmıyaeaktır. Bugün 
LilhaeM siya 1 ve ekonomik wü.f
killer çıkacaktır. 1ktısadl kan~ık· 
Jar haschile şahsi 6ermayclcrin bir 
çok zararları tesbit edilecektir. 

Hut,riin ılo~acak çocuklar mü· 
teccı>s.is bir ruha ınalik olacaklar, 
tenkitten zevk nlacaklordır. Bo· 
gün doğaeak çocuklar aragndan 
yeni bir apolyon ~ıkması çok 
muhtemeldir. Bugün doğun ço· 
cukların hayat eahasınıla .nıuvaf· 

fnkıyetleri di~crlerini cııuişeyc dü· 
şürccck ve zarara sokacaktır. 

'-~~·--~--~~~~-
~~~~~----~~~~~-

Göçmenler 
Ücüncü kafile de , 

geliyor. 
Romanya'dan geçen hafta 

gelmiş olan 1545 Türk muha
ciri, Torbalı'ya ~evk ve orada 
iskan edilmişlerdir. 

Haber aldığımıza göre Na
zım vapuru Varna'dan muha-
cir yüklü olarak lzmir' e hare
ket etmiştir, bugünlerde Urla 
tahaffüzhanesine gelecek ~e 

muhacirler tahaffüzhaneye çı
karılacaktır. Bu partide gele
celc muhacirler, Çeşme ve 
Kemalpaşa kazalarına iskan 
edileceklerdir. 

Lice müddeiumumisi 
Lice müddeiumumisi Cevat 

yalnız meşhut suçlara bakmak 
üzere İzmir müddejumurni mu
avinliğine tayin edilmiş ve 

elerek vazife e başlamıştır. 

kinesi getirtilmiş ve Berga-
. ma'ya gönderilmiştir. Bu ma
kine saatte 10 çuval zahire 
temizlemektedir. Bergama mın
takasmda tohumlar temizlen
dikten sonra makine, Buğday 
ziraatı ıçın diğer kazalara 
gönderilecek ve bu suretle 
imkan nisbetinde ihtiyacın te
minine çalışılacaktır. 

lktısad ve tasarruf 
haf tası hazırlı~ı 
12 birinci kanunda başlt

yacak ve bir hafta sürecek 
olan milli iktısad ve tasarruf 
haftası için hazırlıklara baş· 
lanmıştır. lktısad Vekaleti, bu 
seneki iktısad ve tasarruf haf
tasının fevkalade dolgun bir 
şekilde geçmesini İşaret et
miştir. Cumartesi günü hafta 
hazırlıkları için ticaret ve sa
nayi odası salonunda alaka
darlar bir toplantı yapacak
lardır. 

lzmir halkrnm bir 
Aydaki Et sarfiyat. .. 

Birinci Teşrin ayında İzmir 
Belediye mezbahasında kesil· 
miş olan hayvan miktarı hak
kında bir istatistik hazırlan
mıştır. Bir ayda 2310 Karaman, 
5056 Dağlıç koyunu, 391 keçi, 
1670 kuzu, 219 Oğlak, 43 
Manda, 459 Öküz, 981 inek, 
508 Dana, 7 Malak, 4 Deve 
ve 6 domuz olmak üzere 
11548 baş hayvan kesilmiştir. 

Kaliforniya üzüm rekol
tesi çok düşüktür. 

Romanya piyasalarında incirleri
mize fazla rağbet var. 

·ı· ",,,, f "}tere ı" 
Almaııys'nın ııgı . 

0 
'lfl,,,_ot 

. . . ta ·un etoııy ) üo 
l!ıyıısetını nz . op il" 

y (Rıbentt ~:• 
ed ilmiı olan on , gtllP" 
yük elçi sıfatile Londra ya ,sı0ıl' 

i borb esıı ı.'t bulunuyor. Umum . jle .,ı 

bir aralık casusluk t.öh1?0~en ~ 
npurun makine daıresıJl}ıJll~ oll' 
gözü yağ içinde t;ıkan a~,-ili 
Hitler•in bugünkü 5iyasi ~ keJldi 

Türkofis Amerika şubesin- göre Romanya'ya yeniden 50 Londra'yn gelirken t~li=rt15111dJ 
den şehrimiz şubesine gelen bin kilo incir ithal edilecektir. lehindeki bu tebcddillu 

bir raporda Kaliforniya üzüm Romanya' da, işlenmiş İzmir ne düşündü kimbilir... ~ 
rekoltesi hakkında malumat incirleri paketler halinde sa- Muhakkak olan bir§eY ,;,rfı' lı . sbette ıı- lJI 'l 
verilmektedir. Rekolte ilk za- tılmaktadır. bu çok zeki ve 0 nı. eJilıo'~ 
manlarda 170 bin ton tahmin adamın Londra'ya tayın d• Jı6' 

Bir kiloluk paket 30- 120 Alman-İngiliz milnasebatın eıııı~ 
edilmişti. Son ve kat'i tahmin ley fiatle satılıyor. lncirlerimiz, yücek bir değişikliğe iııtlıar 
115 bin tondur. Geçen seneki Romanya' da fazla rağbet bul- lazım geleceğidir. ·deıılıtıi 
Kaliforniya üzüm rekoltesi 175 y , K 1 Alman siyaseti çok ee.k• aeııil" 

muştur. unanistan m a a- ak 
bin ton idi. daimıı 1ngiltere'yi danlun 'tli ;ıır 

Romanya Türkofis şubesin- mata incirleri ise 25-26 ley lere hllkim olan bu hı,IJl; ıı•ııi 
den şehrimizdeki alakadarlara fiatle satılmaktadır. Türkiye pantorluğu hot kullanllla ; _,o· 

l b d R ı"ncirlerı"n'ın nefaset itibarile mümkün olursa bu hükunıetill ~çt ge en ir rapor a omanya · 81111• • .jr 
d 1 k Kalamata ı'ncı'rlerı"nden çok vafakalini peşin peşın 11""'" 

Piyasasın a incir erimizin yü - 11 ı arafl .. it hcrhan"i bir mi et er ,,. 
sek fiatlerle satılmakta olduğu yüks'!k olduğu Romen'ler ta- seye :Cbebiyeı ver01enıek ei~ 
bildirilmiştir. Verilen karara rafından kabul edilmiştir. üzerine ietinad eder. Bıı _.0ıııi 
-------==========-=-=-=-=-------ı b ugün böyle oldu~u gib~d~ f.; 

Almanya' da Akhisar' da harbdan evel ae ·>:" ~:;.. '°' 
uu1umi barba tckııdduDl ~<(4 .... 

4 Yıllık 
lktısad programı .• 

Alman hükumeti 4 yıllık 
bir iktısad program tatbikmı 

kararlaştırmıştır. Berlin Türk 
Ticaret odasından şehrimizdeki 

alakadarlara gelen malumata 

göre bu programın gayesi, 
Almanya'yı, Almanya' da biz-

zat istihsal edilebilecek ham 
maddelerin ithalinden müs· 

tağni kılmaktır, bu itibarla 
program, yalnız Almanya' da 

elde edilebilecek malların it
halini durdurmayı istihdaf 

edib, bazı membalann yanlış 
olarak haber verdiği gibi Al· 

manya'nın bu programının 
tahakkukundan sonra artık 

hiçbir ithalat yapmıyacağı ma
nasını ifade etmemektedir. Bu 

programın gerek Almanya, 
gerek Almanya ile iş yapan 

memleketler için fevkalade 
ehemmiyeti şüphesizdir. 

TUtUn eksperlerinin 
imtihanları 

Tütün eksperlerinin son im· 
tihanları, bugün inhisarlar ida

resinin şark tütün depo ve 
imalathanesinde yapılacaktır. 

Eksperlik imtihanına girenlere 
tütün mevzuu ile tütün kanun-

ları hakkında sualler sorula
cakbr. Muvaffak olanlara 

eksper vesikası verilecek, mu
vaffak olamıyanlarla imtihana 

hiç girmemiş ve girememiş 
olanların vaziyeti inhisarlar 
umum müdürlüğünden soru
lacaktır. 

Altay'hlarm 
kadirşinashOr 

Altay kulübü; 29 teşriniev
velde yapılan büyük geçid 
resminde şehid düşen ilk ka
dın tayyarecimiz Eribe'nin 
amucası Vecihiye bir telgraf 
göndererek, Altay ailesinin 
teessürlerine iştirak eylediğini 
bildirmiştir. 

Karşıyakada 
Halk dershanesi 

C.H. Partisinin Karşıyaka 
teşkilatına bağlı Soğukkuyu 
ve Bahariye ocağındaki halk 
dershanesi 1-11-936 tarihinden 
itibaren açılmış ve talebe 
kaydına başlanmıştır. Kayıt 
muamelesi için dershanede 
öğretmenlik yapan F evzipaşa 
okulu başöğretmenine müra
caat etmek lazımdır. 

__ ,.. ..... __, __ 
Tütün mübayeası 

devamda. 
Akhisar, (Hususi) - Dün 

sabaha karşı Akhisar'ımız da 
tütün piyasası açılmıştır. Pi
yasayı ilk olarak Türk tütün 
limited şirketi 100 kuruştan 

açtı ve bunu takiben Aziz 
Azmi, Ulusal ürünler limited 
şirketi, Fetvacı zade Fehmi, 
(Oliston) kumpanyaları da mü
bayeata başlamışlar ve bu 
güne kadar bir milyon kilo 
raddesinde tütün 85 - 127 ku
ruş arasında satılmıştır. Bu 
partiler birinci nevi mahsul
lerdir. 

Yalnız Amerikan kumpan
yaları henüz piyasaya iştirak 
etmemişlerdir. Mübayeat de· 
vam etmektedir. Fiatın ıyı 
olarak gitmesi halkı çok mem· 
nun etmiştir. Bu hususta yar· 
dımda bulunan milli müesse
selerin bu hareketi şayanı 
memnuniyet görülmelctedir. 
Tüccarlarımızla 
iş yapmak istiyorlar. 

Almanya' da bazı firmalar, 
Türkofise müracaatla zahire, 
tütün, portakal, tiftik, kitre, 
mazı, ham maden, zeytinyağı, 
fasulya, nohud, ispençiyari 
nebatlar, haşhaş, kimyon ve 
saire üzerinden Türkiye ihra· 
catçılarile iş yapmak istedik
lerini bildirmişlerdir. 

O i 1ek1 er: 

Kahraman mesçit halkı 
ne istiyor? 

Sakarya ilk okulu arkasında 
Kahraman mesçid çıkmazının 

ortasından akan pis sular yü
zünden bu semt halkının ve 
çocuklarının sıhhatının tehli
keye düştüğünü evelce bildir
miştim. Halkımızın ıyı her 
dileğini memnuniyetle kabul 
eden belediye reisi doktor 
behçet Uz'un bu sokağın ber
bad halile meşgul olmasını 
bütün bu sokak halkı namına 
dilerim. 

(imza mahfuzdur) 

Yeni Lahur hü
kümdarı secildi .• , 

Uhur, 3 (Radyo) - Hind 
valii umumisi yeni Lahur hü
kiimdarını tayin etmiştir. Yeni 
hükumdar 29 yaşındadır. Yeni 
hükumdar hükumetin 450 bin 
Sterlin vergi borçlarını tediye 
etmiş ve müstahsil lehine 7 50 
bin Sterlin iane vermi tir. 

günlerde İngiltere sarih bir fr~tl 
almıo, yani harb halinde ., . .,,ılt . . k•' ,. ' 
ile l.ıirlik.te yürüycceğilll ut ~ 
ifade etmiı olsaydı ınuh~ ııtilııe 
umumi harb hiçolnıazsa 0 ~ 
patla~ verme:r., belki de 

sene geri kalırdı. ,ad"' 
Şimdiye kadar tanınıı~ 

ğumU;t; Alman de\'}Cl aaa. . ~~ 
hiç oüphesiz en müternaY1:.ı.-r 
llitler bile İngiltere'yi d tiY~ 
mak mümkün.&e kaznnnıık dıl' 

' ur· v 
tine tamamile sadık knl1111t d~o 
ler iktidar m.evkiio~e ~ul~;f' 
üç eeneılenberı İngıltere ye ~ti 
mnk için müteaddit teŞC d Jt 
yapmış ve her tcşebbü~~~ 
daima en çok itimad etuğt ,.,f'' 
kü sefiri (Ribentrop) u kull•0 

-' 

Yon (Ribentrop) un . I; ~: 
Londrıı'ya büyük elçi sıfıtılf ,;tı· 
derilmesi :Almanya'run art~ '-' 
teretle devanilı çalıomak s' ~· 
geldiğine kanaat gefüm~iod ·~ 
Merkezi Avrupa'da Macari,._ ıı;I' 
Avueturya'dan sonrn niba~ 
yayı da kendi davasına k •"r 
yekpare bir blok kurmıy• 111~ 
fak olmuş olan Almany• ,.J 
bütün dikkatini Londra~: ~· 
etmiştir. Bundan da m "1--' 
bilse İngiltereyi kendi d••,,,,.,. 
kazanmak, aksi takdirde hiç 0 ıe
sa bu hükumetin bitarııfb~ 
min etmektir. d , . 

· r·r• İngiltere muhteşem ın. 1 j.# 
yasctine çoktan veda etaıır.~ 

pa itlerine filen kanemış b&,lif 
için lıugün bu hükunıetiıı 11111 a,iıf 
Avrupa mee'elcleri kıırşıstnd~tl' 
raf kalnınsını temin etmek f'. 
hemen de imkfinuz bir ~· .;ı; 
miıtir. Onun için bitaraf~, 
rin<len mutlak bir mana a.O a4/l~ 

ıııio eV" malıdır. Almanyıı'nın te. . tfP". 
ietediği bitaraflık keudisını :-.-~ı' 
ile kozunu istediği gibi pııyl dt'" 
İngilterc'niıı serbest bırak.dl.,, ~O' 

Görünüşe göre bu da öyle411,ı• .... ~lay değil, hemen hemen ı -~ 
Lirşeydir. Yon (Rilıcntrop) un ~ 
valiziıuleki kombinezonlıır. ~ıı 
dar cazib olursa olsun vıısıfı 

0
11· 

tasavvur edildiğinden çok göÇ 
cağı muhakkaktır. ~ 

Hamdi Nü~ 

M. Sto;ıdinotJif 
Bulgar hudu
dunda Fevkalade Jı 
merasimle karşıfatl . 

ft.ok' 
Sofya, 3 (Radyo) - diW 

ra' dan Yugoslavya'ya bBŞ 
mekte olan Yugoslavy~ o"1Çı 
ve dış bakanı M. Stoyadı.n tide 
Bulgar hududunda fevkB sol· 
merasimle karşılanmıştır- 1 V'f' 
gar kralı Boris, Yugos 

8 f'l' 
başbakanı M. Köse lvano bJ'· 
birlikte yemeğe alıkoyınuş""' 
Ziya{ etten sonra iki b~ı,. 
saatlarca örü müşlerclit· 
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--0- Çimento ihtikarı yapan
~W~ lar cezalandırılacaktır. 

0~/'J •• k' k d , k ı•k · • Düşündüğüm şey, B ur o a ını, as e 1 lvazı- Dt:t:~~':!~':~~e~!~.- ·~a-
~oıı1~~d: fesı·nı· go·· rmeg\ıl e hazırdır. yat ve hadiselerin paraziti ile ,.... . hazan tam bir atalet içinde 

kalıyor. Ben, kafamı terbiyeli 
d,;ıi bir hayvan gibi kullanmak az-

teıız Qdınlarımızın askere alınmaları hakkındaki ka- minde (?) bulunduğum halde, 
eııı bu yedi delikli, duynn, düşü-

fl(ln layihası, Başbakanlığa takdim edilmiştir. nen, gören, söyliyen veya ta-
fJff' 1 .. • mamen aksine olarak bazan 
· · ~ stanbul, 3 (Hususi muhabirimizden) - tinde tetkik edilecektir. hiç duyup düşünmiyen, körle· 
~ ~~tb zamanlarında Türk kadınının da askere Layihaya göre kadın askerler, nakliye, leva- şen, sağırlaçan garib yuvarlağa 
,t nttıası ve bazı askerlik vazifelerini görmesi zım, muhabere ve sıhhiye işlerini görecekler- bakıyorum da, ferman dinle· 

ıııı ~İfa etmesi suretile orduya yardımda bulun· dir. Bunun için hazerde, yani harb olmadığı mez bir lakaydi ile boynumun 
~kı İçin bir kanun layihası hazırlanarak Baş- zamanlar kurslara devam ederek harb halinde dibine kadar yan gelip çök-

anlığa verilmiştir. Layiha, Vekiller heye- görecek~eri vazifeleri öğreneceklerdir. tüğünü göruyorum .. 
• j1' 

Düşünmiyor, düşünemiyor. 

-, Başbakanımız Onu tahrike çalışıyorum. Te
pesine vuruyor, saçlarını çekiş-

f 
Büyük ~: ~nıdenliler 

~~ 4b .- ... +jt ........... _....._ 

~ C ıdeye 
·~1 elenk Koydular 

ııı! fsta b 'r d.. n ul 3 (Hususi) - Em· 
f,~ z;~ kruvazörü süvarisi Von 
·r ~ ~oyman bugün Taksim 

,,.ıfl ~ k Utıyet abidesine bir çe
;yeıl~ t~ koymuştur. Merasimde 
ı ~1 

it den bandosu ve bir müf
. ıı ~e bulunmuştur. 

Antakya 
oıd' &.. 
11p1' ~ız lisesi kapatıldı 
ol~ bı .stanbul, 3 (Hususi muha· 
""' t 1 ttı. b·ı . ızden) - Antakya'dan 
-~ ı dıriliyor: 
·d·'' '11,Antakya'da Türk kız lisesi 
~ 1 1ıtk' ;r ~ .. ıye Cumhuriyet bayramını 
el l·! ıd ettiğinden mahalli hü

tıı111lıetinin kararı ile kapatıl· 
fi.. tşbr. Antakya halkı, hüku· 
"lltt' 
~ ın bu kapatma kararını 
totesto etmiştir. 

Şefimizin 
Teşekkürleri 

Ankara 3 ( A.A) - Ri
yaseti cumur umumi ka
tipliğinden: 

Cumurigetin yıldönümü 
münasebetile memleket da-
hil oe haricinden Reisi-

__ ,. ..... ._ __ 
Kağıd fabrikasını 
Cuma günü açıyor .. 

İstanbul, 3 (Hususi muha
birimizden) - Başbakanımız 
İsmet f nönü, Cuma günü fzmit 
kağıt fabrikasını merasimle 
açacaktır. 

Kan gütme 
cumhurumuz Atatürk' e hi- Davalarının önüne 
tap eden vatandaş oe ırk- ·ı k 
daşlarımızın çok hegecanlı geçı ece . 
duygularını bildiren tel- lstaı1bul, 3 (Hususi muha-
gra/ Iar gelmekte devam birimizden) - Memleketimi-
etmektedir. zin bazı yerlerinde devam 

Bunlardan çok mütehas- eden kan gütme davasının 
sis olan Atatürk teşekkür önüne kat'i surette geçilecek· 
ve muhabbetlerinin Ana- tir. Bunun için hazırlanan la-
dolu Ajansı vasıtasile yihaya göre kan davası suç-
tekrar iblağını emir bu- lularının ailelerinden bir kısmı, 
gıırmuşlardır. suçlunun mevkuf ve mahkum 

\.. __________ ./ bulunduğu ·müddetçe, cinaye· 

G. Eydeman ~iral Horti 
Qkında İtalya'ya Eskişehir'e 

tin işlendiği yere en az 500 
kilometre uzağa sürgüne gön
derilecek ve orada kalmağa 
icbar edilecektir. 

B gidecek. Hareket etti. 
t~ elgrad, 3 (Radyo) - Ve- Ankara, 3 ( A.A ) - So,·yet 
k.~ll'ıe gazetesi, Macaristan hü- Rusya Assoviakim kurulu başkanı 
"ltt t korgeneral Ey<leman dün sabah To· 

)a.k e naibi Amiral Horti'nin ros ekspresilc Eekişt·hir'e gitmiştir. 
Ilı ında ltalya hükumetini res- General oraıla hau kunımunun şercf
ı\ e~ ziyaret edeceğini yazıyor. !erine verece~i ziyafette bıılunacnk 
)attııraJ Horti'nin bu resmi zi- ve tayyare lıangarlnrını gezerek ve 
d teti, ilk defa vaki olmakta· g~ce ek presle fstnnbul'a hareket 

~t. Resmi mahfellerde M. edecektir. 

gi\ tıs1 sol.ini'nin Milano nutkunda İstnnLul, 3 (Hususi muhabiri· 
v~ ed f mizrlen) - Cumhuriyet hayranıı 

Ademi müdaha
le komitesi 

Dünkü toplantısında 
ispanyaya tahkikat 

komitesi itirazı 
kararlaştırdı. 

tiriyorum.. İki tarafa sallanı· 
yor ve gene aldırmıyor. Ve o 
zaman diyorum ki: 

- Düşünmiyen kafa, haki· 
katen koparılmıya müstahaktır! 

Orhan RahmiıGökçe 
------~--------~ 

Şayanı dikkat 
Bir Anket! ---+·---
Alman'ların, Fran. 
sız ve Ruslar'a 
Karşı hisleri ... 

Jngiliz muhafazakar Meb'us· 
lardan Miralay Benton ilkba
harda Almanya'ya kendi ken
dine bir anket yapmak üzere 
bir seyahat etmiş idi. 

Miralay Benton tanıdığı veya 
fırsat bulduğu Alman'lara aşa· 
ğıda ki sualleri sormuş ve gene 
aşağıdaki cevabları almıştır. 

Sual - Harb istiyor mu
sunuz?. 

Cevab - Hayır! 
-Fransız'lardan nefret edi-

yor musunuz?. 
- Evet. [Cevabların ancak 

yüzde beşi menfidir]. 
- Fransız'larla harb isti-

yor musunuz? 
- Bize taarruza hazırlan

dıkları için biz de kendimizi 
müdafaaya çalışıyoruz. 

- Rusya'ya karşı harbe ha
zır mısınız? 

Bakanlık f abrikacıları muahaze 
etti. İhtikar sabittir. 

lktısat Vekili Celô.l BayarJ 
Ankara, 2 (A.A)-Çimento 

fabrikaları geçen seneki istih
lakin bu seneki istihlakten az 
olmasını ileri sürerek istihsal
lcrine geç başlamışlar ve ih
tiyaç arttıkça mevcud stokla
rile bu ihtiyacı karşılayama

mışlardır. Fabrikalar istihsala· 
tının karşılayamadığı ihtiyaç 
miktarı evela on günlük ve 
sonra 15 ve nihayet 29 gün
lük teehhürlerle teslimata se
bebiyet vermişt:r. 

Bu vaziyet vilayetlerde fiat-
-

ler üzerinde ihtikar yapılma· 

sına da meydan vermiştir. lk· 
hsat Vekaleti fabrikaların geç 
istihsalata başlamalarını şid
detle muabaze etmiş ve vila· 
yetlere bir tamim yaparak ih
tikara sapılmış olmanın sebep
lerini sormuştur. 

lktısad Vekaleti bu tamim
de, asgari bir çuval üzerinden 
yapılan satışlarda cari olacak 
fiatın 1 Haziran 936 tarihli 
Resmi gazetede ilan edilmiş 
olan lstanbul'da vasıta üzerin
de teslim 20 lira olarak tesbit 
edilmiş toptan fiata ancak 
nakliye masraflarının ilavesin
<len ibaret olacağına ve bu 
suretle husule gelen fiata ria
yet etmiyerek daha yüksek 
satışlarda bulunmıya teşebbüs 

edenler aleyhine endüstriyel 
mamulatın fiatlerini tesbite 
müteallik kanun mucibince 
takibatta bulunulmasını, bir 
çuvaldan aşağı miktarda satış
lar için belediye nizamatı mu
cibince fiat kontrolü yapılması 
lüzumu da bildirilmiştir. 

Vekalet diğer taraftan ica· 
beden başka tedbirleri de al
makta tereddüt etmiyecektir. 

M. Mussolini, bir nutuk 
daha söylemiş! 
------------~----~-----~---

Ve fabrika ameleleri gömlekleri çıka. 
rıp asker elbisesi giymeğe hazır 
bulunuyorlarmış ve saire, v.s. 

~--~----------~ 
Roma, 3 ( Radyo ) - M. 

Mussolini bugün Pavi'ye git· 
miş ve mutad merasim ve 1i
yaretler yapılmıştır. Burada 
tayyare kumandanlarını kabul 
eden M. Mussolini vaziyetten 
memnuniyetini beyan etmiş ve 
250 tayyareyi gözden geçir· 
miştir. Tayyarelerin resmi ge
çidinde birçok hava marifetleri 
gösterilmiştir. 

Ağır topçu fabrikalarım da 
teftiş etmiştir. 

M. Mussolini ameleye ve b;t ıği ( stikbalde mühim ıncrn11iminde hazır bulunan ve hü-
ı\llı. tnes' ele çıkacağı) sözü, kiımet ricnliınizlc görü~en So,)'et 
~ ltaf Hortinin bu mühim Rusya hava komutanı General Ey· 

Londra, 3 (Radyo) - Is· 
panya işlerine ademi müda· . 
hale tali komitesi dün akşam 
üzeri Lord Plymut riyasetinde 
toplanmış ve müzakerelere 
devam etmiştir. 

- Kendimizi Bolşeviklikten faşistlere hitaben bir nutuk 

- Biz, kolları sıvalı bir 
milletiz, iş adamıyız, mücade
leye hazırız, mücadele uğrunda 
ölenleri burada kalbim sızlı
yarak derhatır ediyorum. Bir 
millet sade maddiyat için ya
şamaz; Materyalizm, insanın 

ruhunu bozar; mefklıreye ma
lik milletlerin ruhu daima faal
dir. Bizim siyah gömlekliler 
işte bu ruha maliktir. Bugün 
fabrikalarda çalışanlar iş göm
leklerini atmıya ve asker elbi· 
sesi giymiye hazır bulunmak
tadırlar. 

~ahatına atfedilmektedir. demnn ile rdakatindeki kndın ve 
~ )- erkek Sovyet tnyynrccilcr:i, Ank:ı· 

Qnsa 'da faşist rndnn buraya gelmişler ve istikbal 
~l edilmişlerdir. Yarın Sovyet Ru!lyn· 

it eyhtarları.. ya hureket edcecklerdir. 

, QlYan kon- Tokyo' da 
~~~0~una çamur ve Müdhiş zelzele oldu 

• Uk meyva attılar. Tokyo 3 (Radyo) - Bura-
S da şiddetli bir zelzele olmuş-

~a.tı an ~eri, 3 (Radyo) - ltal- tur. Bütün muhabere ve vesa· 
l~rı faşıstlerine tecavüzde bu- iti kesilmiştir. Zelzele, sabah 
'ol an komünistler ltalyan kon- saat 4,5 da başlamış ve fası-
l Osun .. "k 
tr a çamur, çuru meyva- lalı bir surette 10 dakika 
j atrnışlardır. devam eylemiştir. Halk, bü-

~t<>~alyan sefiri bu hareketi yük bir heyecan içinde açık· 
't)İf 1\ esto etmiştir. fara iltica etmiştir. Hasarat ve 

tq'd <>nıünistler, İtalyan'ları Fran· insanca zayiat hakkında he-
~ta a faşist nümayişi yaparken nüz malumat alınamamiştır. 
itlıa nsız komünistlerini tahkirle 

Jı p tıı etmektedirler. 
ti t 'a.b ~tis, 3 (Radyo) - Fransız 
0"8' Bet~ ~u?aripler cemiy~ti, San 

'cii . hadısesi hasebile ltalyan 
1 "c ~ne beyanı teesür etmişler 

~etı azı Fransız'ların bu hare
Qit~~e Yabancı olduklarını bil

S •şlerdir. 
flla.rı~bık muharipler ayni za
~İld a ltalya'ya da bu he

S c telgraflar çekmişlerdir. 
~1' an Beri, 3 (Radyo) - Za· 

' konsolosa 

Hakimlere 
Geniş salahiyetler 

verilecek .. 
İstanbul, 3 (Hususi muha

birimizden) - Jeolojik teşki· 
lat itibarile sarp araziye ma· 
lik olan ve nüfusu az bulu
nan yerlerde tatbik edilecek 
ceza usulü hakkında bir ka-
nun layihası hazırlanmıştır. 
Bu layiha) a göre hakimlere 
hürriyete tnallfık eden birçok 

ır. 

Uzun' bir münakaşadan son· 
ra, komite yapılacak tahkikat 
komitesinin lspanya'nın her 
tarafına serbestçe gidip gele· 
bilmesi esasının kabulüne ka-
rar vermiştir. 

Bazı murahhasların bu nok· 
taya karşı gösterdikleri muha
lefet komitenin önümüzdeki 
içtimamda tedkik edilecektir. 

Londra, 3 (A.A) - Ademi 
müdahale tali komitesinin 
dünkü toplantısı sonunda neş· 
redilen bir tebliğde, komite
nin anlaşmanın tatbiki için 
ihdas edilecek sistem hakkın· 
da müzakereye başladığı ve 
delegelerin hükumetlerinden 
bazı mes' eleler hakkında ta· 
limat almaya karar verdikleri 
bildirilmektedir. 
lstanbul'da 
Ekmek fiatleri .. 

lstanbul, 3 (Hususi)- Narh 
komisyonu toplanmış, Buğday 
ve un fiatlerini tetkik etmiş; 
görülen düşüklük Üzerine bi
rinci nevi ekmeği 20 para 
tenzilatla 9,5, ikinci nevi ek
meği de 9 kuruş olarak tesbit 
etmiştir. Francola 14,50 ku-

ve Bolşeviklere karşı muhafa- irad ederek demiştir ki: 

zaya şiddetle mecburuz! -----------•ı 
- Avusturya veya Çekos- Jrak')ı 

lovakya'yı istilaya hazır mısınız? e· ı·d 
- Yabancı memleketlerde Jr 1 er 

yaşıyan Alman'lara karşı hür· , • 
met isterizl 

- ingiliz'lere karşı harbe 
hazır mısınız?. 

- lngiliz'ler bizim dostu· 
muz kalmıya ve Bolşevik'lerle 
mücadele için bize iltihaka 
mecburdurlar. 

- Hitler hakkında fikriniz 
nedir? 

- Hitler bize her şeyi ver
miştir! 

Ankara Barajı 
İsmet İnönü 
Tarafından acıldı , 

Ankara, 3 (Hususi muhabi
rimizden ) - Başbakanımız 
ismet lnönü, Ankara' da inşa 
edilen Çubuklu barajını mera· 
simle açmıştır. Merasime riya· 
set eden sayın Başbakanımız 
irat ettiği nutukta: 

- Bunu yaptıranlar su gibi 
aziz olsunlar. 

Demiştir. Ankara, bugünden 
itibaren temiz ve sıhhi su ıç

miye başlamıştır. 

Son hadiseye karşı 
milletin harekete 
geçeceğini söylüyor. 

Kahire, 2 (A.A) - Royter 
Ajansının bir muhabiri ile gö
rüşen tanınmış bir Irak lideri 
demiştir ki: 

- lrak'taki hükumet dar· 
besi herhalde uzun sürmiye
cektir. Cafer Klaskeri'nin katli 
milleti dehşet içinde bırak· 
mıştır. Hükumetin devrilmesi 
bir avuç ordu erkanı tarafın
dan ve ordudan yardım gör
meksizin yapılmıştır. Üç ba
kanın kabineden çıkarılması, 
yeni hükumetin muhalefetten 
ürktüğünü göstermektedir. Bağ
dat'ta şimdi hüküm süren in· 
tizam, daroenin ani olmnsınm 
bir neticesidir. Fakat millet 
bu sarsıntının tesirinden kur· 
tulduktan soma, kanun ve 
adaletin yeniden tesis edile· 
ceğini sanıyorum. Kabileler 
sükünellerini muhafaza ve ha· 
diseleri takibetmektedirler. 

Bu hazırlığa dünden fazla 
bugün muhtacız. 

" 54 devletin aleyhimizde 
bulunduğu haberi belki ilk 
hamlede bazı kimseleri kor· 
kutur. Fakat bizi korkutamaz. 
Bu hususta yarını İtalyan mil
letinin ruhu sağlam efradına 
istinad ederek idareye hazır· 
lanıyoruz.,, 

M. Mussolini Milano'dan 
Roma~ya hareket etmiştir. 

Mısır' da 
İngiltere - Mısır mua 

hedesi akisleri 
Kahire, 3 (A.A) - Parla

mentonun fevkalade toplantı

sında milliyetperver parti in· 
giliz - Mısır muah~desi müza
keresinin parlamentonun mu
tad toplantısına talikini iste· 
miştir. Bu üç ay zarfında ln
giliz parlamentosunun fikrini 
öğrenmek mümkün olacaktır. 

Meclis muhalefet tarafından 
verilen bu takriri büyük bir 
ekseriyetle reddederek dış iş
leri komisyonunun bir raporu 
gelinceye kadar tatile karar 
vermiştir. 

Rapor pek yakında umumi 
heyete gelecektir. 



Sayfa 4 

e ·aıem 1 
Yazan: ]an Kokto 13 
Uzak şarkta Af yon, tembellikle her fe. 

nalığa hazır bir ırk yaşamaktadır .. 
Bizi Çin'e Çin ya

kınlarına götliren va
pur, Hindi Çini'nin 
Tonkin körfezinin s:ı.
hiline bıraktı. Hındi 
Çini bankası müdürü 
bızi otomobilile aldı. 

Bu zat, uzak şarkta 
iş görecek adamların 
en iyi bir tipidir. 
Hem Avrupa'lı, hem 
de bir Hindi Çini'li 
kadar şarklıdır! Bu 
adam. Çin'li ruhunu 
bizzat Çin'lilerden 
fazla anlamıştır! 

Burada afyon bü
tün Çin'lilerin asa
bına hakimdir; Av
rupa'lı memurlar da, 
buraya layık tam bir memur 
olabilmek için manen afyon
lanmalıdırlar. Faaliyet, cevva
liyet burada Hızım değildir; 

çok düşünülecek, az çalışıla
caktır! 

Burada dost ihtiyacımız 

büyük, beni tesadüfen gören 
Fransız konsolosları seyahatım 

esnasında bana adeta iğbirar 
göstermişlerdir. Bir Fransız 

için; yabancı bir memlekette 
ilk dost, ilk aranacak konso
lostur. Fakat, konsoloslarımız, 
bizim ne gibi şartlar altında 
seyahat ettiğimizi bilmiyorlar. 
Gün ve saatlarımız sayılıdır! 

Mesela, Kahire sefiri M. dö 
Vitns amcamın en aziz dostu 
olduğu için bana adeta kafa 
tuttu! Halbuki biz sefirleri, 
konsoloslan ziyarete kalkar, 
her şehirde dört, beş gün ka
lırsak ... Seyahatımızı 80 günde 
değil, 180 günde bitiremeyiz. 

Hindi Çini de bizim için 
bir tehJike, hem de oldukça 
büyük tehlike vardır. İngiliz 
Entellicens servisi, elinde fo
toğrafla kimi görürse Japon 
ajanı sanmakta ve takibe baş
lamaktadır. 

lngiliz'lerin korkusu, Ben
gale ile Siyam arasında Japon
lar tarafından bir kanal açıla
rak Singapor'un ehemmiyetin· 
den düşürülmesidir! 

lngiliz'ler haksız değiller! 
: Denizlerin boğazlarının empar

yalizm için ne kadar büyük 
kıymeti olduğunu İngiliz'lcr 
kadar anlamış bir millet var 
mıdır? 

* * * Çin ve Japon kızlarında 

belki güzel vardır? Belki de 
uzak şarkta, sarı ırkın kızları
nın çoğu güzeldir; fakat o ko-

' . 1 "' -c t ., 

·~ 

45 Yazan : Orhan Rahmi Gökçe 

Çünkü yüzbaşı baba yemek 
7c;'"nunda, onu bir kenara çek
mış; 

- E -Demişti- Hanım kt· 
zım, lamı-cimi yok, ben ne 
dersem o olacak! 

Söz; işte böyle katiyetle baş
lnmıştı ve yüzbaşı sigarasını 

yaktıktan sonra şöylece de
vam etmişti: 

- Laınia'nın nişanlısını gör
dün tabii.. Fena mı Allahaş

kına, fena mı seçmişim kız1ml 
Güzelce, akıllı, bilgili, temiz, 

ahlaklı ve kibar bir zabit. 
Öyle zannediyorum ki istik
bali de parlak .. Onu bu su
retle saadete doğru götürdü
ğümden eminim. Fakat sen de 
benim kızımsın ve senin haya
tını, saadetini de ben düşüne· 
ceğim.. Düşüneceğim değil, 
düşündüm, hallettim bile .. Ya
bancı değil, gene kendimiz
den.. Şu geçen akşam si~e
mada gördüğünüz suvari za
biti Faik yok mu, işte o genç, 
babası vasıtası ile bana mü-

• Ruzvelt or . 
Dün kırkbeş milyon Amerikan reyini 

Bu akşamki prograf'!1f 
14 ha ı 

vermiş bulunuyordu. 
'------ Görünüşe göre vaziyet Ruz-

M. Ruz'CJelt 

velt'in lehinedir. Lando'nun 

ancak 230 rey, Ruzvelt'in 350 
rey alacağı söylenmektedir. 

Maamafih bu tahmin bir ga
zetenin anketinin neticesine 
istinat etmektedir. 

Hangi namzedin kazanacağı 
hakkında bütün Amerika' da, 

hatta Paris ve Londra' da ba
hisler tutulmuştur. 

Nevyork, 3 (Radyo) - M. 
Ruzvelt'in büyük bir ekseri
yetle intihabatta kazanacağı 

Öğle: Saat 12,20 • ha· 
musiki, plak neşriyatı ve 

herler. 
Saat 
18,30 
19,30 

20 
20,30 

21 
21,30 
22,30 

Akşam: 

Caz plak. . tlc· 
Şehir tiyatrosu 8r~~ fi 

d. e vas 
rinden Be ıa "' pe-
Riza, Diyak>k ve 
dakimu şarkısı. 
Saz halk .şarkılarJ. . 

. kadaŞ 
Cemal Rıza ve ar 

kJ3r· 
lan tarafından _şar 
Plakla neşriyat. 
Stüdyo orkestrası. 
Ajans haberleri. 

Vaşington, 3 ( Radyo ) -
45 milyon Amerika'lı bugün 
reylerini vermektedirler. Bu 
tarihi günün neticesi ya M. 
Ruzvelt'in, yahut M. Lando'nun 

tahmin edilmektedir. Vaziyet 
şimdiden lehte görünmektedir. 

Rey sahipleri cumhur rei
sinden başka 33 birleşik Ame
rika hükumeti valilerini de se
çeceklerdir. 

Yeni Neşriyat 

Havacılık ve Sp0~. 
Havacılık ve Spor ıneetıl 

11
• 

asının 178 inci sayısı da ~le 
gin mündericat, bol resı(Jl zaferini temin edecektir. 

-
intişar eylemiştir.--< 

lngiliz ~firlJıiıl 
Köylüler ve tanınmış zeybekler de eğlen- p t t U 

Tire'de bayram 
-------

celere iştirak ettiler. ro . es os 5ir 
Londra, 3 (Radyo) - ya. 

Tire' de bayram 

Tire, (Hususi) - Cumuri
yetin 13 üncü yıl dönümü Ti
re' de, üç gün üç gece coşkun 
neş'e ve tezahüratla tes'id edil
miştir. Şehir kamilen bayrak
larla ve defne dallarile dona
tılmış, geceleri mebzul elektrik 
tenviratile süslenmişti. Kayma· 
kam Cemal Dinç'in hususi 
ehemmiyeti ile Belediye ve 
Parti ile müşterek surette ha
zırlanan bayram programı çok 
muvafık bir netice ile tatbik 
olunmuştur. Köylerden heyet 
halinde kadın ve erkek olarak 
(200) kişi davet olunmuş ve 
Halkevine misafir edilmiştir. 

Cemiyetlerin iştirakile fev-

rum. 
Taş kesilmişti sanki! Hiçbir 

şey söyliyemedi. Lamia'yı avuç
larına ala . emrivaki, kendisi
ni de ayni şekilde kavramıştı .. 

Nişan ertesi gün olmuştu. 
Gününü bir dilsiz, bir sağır, 
bir hasta gibi geçirmişti. La
mia ona bakıyordu. 

- İstersen babama söyli
yeyim -Demişti- bu iş olmasın! 

Sıtmalı sıtmalı 
' - Hayır -Cevabım vermişti-

hiçbirşey söyleme! Bu iş ol
muş, bitmiştir. Biz, üstü buzla 

intiba/arından 

kalade bir resmi geçid yapıl-
mıştır. 

Şehir sineması Belediye ta
rafından halka, askere, mek
teplilere bayram günlerinde 
paı asız olarak açık bulundu
rulmuştur. 

Ayrıca vatanın kurtuluşunda 

yararlıkları görülen yüz Zeybek 
çağırılmış ve resmi geçide iş
tirak ettirilen bu Zeybeklerin 
geçişleri cidden güzel olmuştur. 

Davetli köylü ve zeybeklere 
belediye Bahçesinde Halkevi 
tarafından büyük bir yemek 
ziyafeti verilmiştir. Bu ziyafet
ten halk ve köylü çok müte
hassis olmuş, teşekkür ve mem
nuniyetlerini ifade suretile kay
makam Cemal'e ve Halkevi 
başkanına hoşnutluklarını bil
dirmişlerdir. 

Kasabanın sekiz muhtelif 
kısmında kurulan Halk kürsü-
lerinde kadın ve erkek hatip
ler tarafından günün mevzuu 
etrafında çok coşkun söylevler 

örtülü bir satıhta kayıyoruz. 

Hakim olmaklığımıza imkan 
yok .. 

iki nişanlı zabit hemen o 
akşam gelmişlerdi. Beraberce 
bir gezinti istiyorlardı. Rizan, 
hastalığını bahane etmiş ve 
bu arada La.nia'ya; 

- Sakın bizi yalnız bırakma! 
Demişti .. Faik bey bir saat 

kadar Lamia'larda kalmış, ni-
hayet çıkıp gitmişti. Daha er
tesi gün onıara çarşıda rast-
gelmişti. Faik bey büyük bir 
heyecan ve samimiyetle koş-
muş: 

- Bunu saadet telakki ede-
ri m -Demişti- hiçolmazsa çar
şıyı beraber gezeriz! 

Ve Frenk mahallesinden ge
çerken bazı mağazalara gir
miş, nişanlısına hediyeler al

mıştı. Rizan, kıp-kırmızı oluyor, 

Erik Fips, Berlin' de Atınaotle 
Hariciye Bakanını ıiya~()e' 
Spor sarayında general l ·1., 

G .. be s ,. 
ring'in ve doktor 0 tO 
iradettikleri nut.ıkları proteS 

etmiştir. JO' 
Mütarekenin yıl 

nümü bugündiJf· 
11 

) y,rı 
Roma, 3 (Radyo - . esi 

mütarekenin senei devrtY.
111 

münasebetile büyük mer~~~ 
yapılacaktır, Bu merasime Jeti!· 
ve Mussolini iştirak edece , . .,. 
Kral Kostantin t ı • 

Kemikleri.. r&ı 
Atina, 3 (Radyo) -: }G~ç 

k.t stantin ve kraliçelerın bile 
miklerinin getirilmesi hasedsıı 
gelen prensesler bir aY 
fazla Atina' da kalacaklardı~~t 

Averof Brendizi'ye hare 
etmiştir. ,,.fi 
verilmiştir. 1 ,io 

Gece asker ve zeybe~ ~biO 
ve köylünün iştirakile ık1

19)ıt 
kişilik m~az~am bir f~ner 8 ef 
tertib edılmış, Cumurıyet ttl f' 
danında havai, mehtaplat•

1 
tlı 

lik fişekleri ve tabanca f.· 
çarkıfeleklerle eğlenceler. ali 
pılmış, davul, zurnalarla ı:tl 
havalar oynanmıştır. d~ 

Hükumet salonlarında re' 
kaymakam Cemal Dinç v~ bİ' 
fikaları tarafından mükelle}"tlC 
balo verilmiş ve fevkıı ıı. 
neş' eli geçmiştir. 11ç· 

Mütekait sporcular!~ g;,ll 
ler arasında fudbol ~~sS 11~· 
sı da bayram günlerınıı1 

esini artırmıştır. 

ürperiyor, fakat redded~~ 
yordu. Faik bey adeta m~ ı~i 
görünüyordu. Kim bilir ecJİ' 
d R ' k d. . . se" e, İzan ın en ısını 

ğini sanıyordu. .. itle-' 
Onu kırmak, onun urfl c~' 

rini, heyecanlarını çiğnerflrd~ 
elinden gelmiyordu. BiliYJİ)ıe 
ki, ona karşı içinde a~k ~~ 
birşey duymuyordu. Bır' d·sil1' 
göz, ta uzaklardan ken 

1 

0ııo 
bakıyordu. Yanık Bekir, .... ~· 
b. f k . ·ı sutıS , ır ırtına uvvetı ı e alışı 

}emişti. Bu çıplak ayaklı, \dıJ> 
köy çocuğunu unutam1Y

0 

Unutacağı da yoktu. ~İ' 

Eve dönerken Faik beY 
zan'a yaklaşmış; 

1 11i· 
- Rizan, benim giiıeJ'l11iı 

şanlım -Demişti- istikb' '1 
hakkında ne düşünüyorsU~ 

- S onu var 



4 41111936 _. ...................................... ANADOLU 59'-j~ 
: . cıs. ı: ı .: .c :: .... : .: .. : .s::u .......... ::s .u.x .. ı.ıe.; .. 

Fırtına Ali 
-4-

BUyOk Korsan Romam ar· __ , J 
Yazan: M. Aghan, Faik Şemseddin Aşk 

. - Korkuyorum. Ya sen 
rttikten sonra arkadaşların 
•na birıey yaparlarsa: 
- Hayır, hayır, karar çok

tan verildi.. Güzelsin ve esir 
Plzannda yüksek bir fiatle 
~tılabilirsin diye düşünmüş· 
tüle.. Sana kimse dokunmıya· 
C.id:ır, müsterih ol. Reis böyle 
tınretti. 

• - Peki, ben nasıl kurtula
C.iJnı? 

- Onu bilahare görürsün. 
Ben geminin nerelere gidece
tini, ne kadar kalacağ'ını, ne· 
reden geçeceğini biliyorum. 
lier halde yetişir, yolu keseriz. 

Genç kız inanamıyordu. Bu
llun bir tuzak, kendisinin kav-
11Y•nıadığı bir tuzak olması 
da muhtemeldi. 
U ~ alcat bu tuzak ne olabi-
~dı? Yerinden, yurdundan, 

llifanlısından, ana, babasından 
'Yrıldılctan sonra her yer ve 
herkes kendisi .fiçin ayni şey 
0lınıyacak mı idi? 

Şaşı Pandeli doJruldu, et· 
rafına bakındı. Yalnız denizin 
~~ geliyordu. Geırıinin içi, 
tnn bir sükUt içinde idi. 
~ki tahtadan bir mezar, su
-.rda yüzüyordu. 

d 
Pandeli, bir yılan gibi kay-

1· Sol tarafındaki aandallar
<f.n birine yaklaştı. Elleri ka
~nlıkta maharetle işliyordu. 
~ndalı çözdü ve denize in
dirdi. Sahile baktı tek-tük 

~ıklar gözüküyordu. Sandal 
•tsa bile sahile çıkacağın· 

dan emindi. Keskin bir ge· 
lrıici gözü ile herşeyi kavra· 
lrııştı. ipe tutundu ve yavaşça 
landala atıldı, küreklere ya
t~§tı.. Cür' etkir korsanın mü

~~İr karar verdiği muhalc-

~-~~zgir, geminin iplerinde 
~n ıshklar çalıyordu. Dal
talar, gemiyi sağdan ve sol
dan mütemadiyen vuruyor ve 
l:ıllıyorlardı. 

Şaşı Pandeli biraz uzakla
lınca geriye dönüp baktı ve 
&'tıninin karanlık siloetine 
hwnruğunu salladı: 
. - Göstereceğim. Görecek
•ın M.iyal 

, Diye haykırdı. Ses, rüz
llrda dağılıp gitti. 

• • • 
Sabahleyin ilk uyanan, kor-
~ın reisi olmuştu. Sarı 

1Yıklannı düzelte düzelte ka
"'-raaından çıkmış; 

- Pandeli!.. Paltk1.ll'il.. 
Diye bağırdı. Sonra uzun 

'&tun esnedi ve gerindi. Kızı
'"n kamarasına doğru baka
~ gülümsedi: 

- Gençlik -Diye mırıldandı-

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve baıyazganı 

Haydar Rüşdü OKTEM 
llın.uınt neıriyat ve yazı itleri 

°"'GdGrü: Hamdi Nüzhet Çançar 

~eai: -
C. İzınir İkinci Beyler sokağı 
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tbaacı DMmleketler için senelik 

•bone ücreti 27 liradır 
Ber yerde 5 kuruttur 
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kimbilir ne tatlı bir uyku· 
dadır? 

Pandeli cevap vermiyordu. 
ileride başını çıkaran bir 
tayfaya: 

- Maymun suratlı ·Dedi· 
nerede bizim aslan? 

Tayfa omuzlarını siikti: 
- Bilmiyorum reisim. Ben 

gece yarısından beri onu hiç 
görmedim. 

- Tabii göremezsin. Çünkü 
uykudaydın .. 

Bu aralık genç bir korsan 
göründü. 

- Ben de onu aradım reis, 
fakat meydanda yok .. 

- Kamarasına baktın mı?. 
- Baktım, gemide sıçan 

deliği bile bırakmadım, hep 
karıştırdım. Ne ambarda, ne 
bir yerde .. 

- Garib şeyi. 
- Eğer onu dalgalar fırla-

tıb atmamışsa ... 
- Eeeel.. 
- Muhakkak ki şeytanlar 

gellb aldılar, gittiler .. Belki de 
kaçmıştır, amma, o da zor. 
Bu gece deniz çok dalgalıydı. 
Esir kız da görmemiş .. 

- O nereden görecek?. 
Onu baş altına yatırmışlardır. 
Ôyle söylemiştim .. 

- Ne münasebet, güverte
de, açıkta geçirdi geceyi!.. 

- Açıkta mı?. Tüh Allah 
kahretsin hepinizi!. O Pande
li'nin bir maksadı var öyleyse! 
Domuz herifi hem sever, tak· 
dir ed~rim, hem de ... Ya kıza 
birşey olursa, yazık değil mi, 
bir sermayeyi ka.;ırmış olacağız. 
Ben parayı alnımın terile, na· 
musumla kazanıyorum, bunu 
siz anlamazsınız. 

Tayfalardan biri, arkadaşı· 
nın kulağına eğildi: 

- Allah için ne alınteri, 
ne namus ya?. 

- Çözün şu kızı da bana 
getirini 

Bir korsan göverteye koştu, 
bu aralık kaptanın kızı gö
ründü. Mariya, kalın ve ipek 
bir boronsa sarılmıştı. Aya
tında kırmızı renkte bir nevi 
çarık vardı. 

Saçlarım toplamış, ipek kır
mızı bir şarpa ile örtmüştü. 

Bu şarpanın bir ucu, sol omu· 
:ıundan uçuşuyordu. 

Kaptan onu görünce güldü: 
- Oh oh kızım, denizler 

senin varlığınla cennet oluyor .. 
Sormazsın başımızdan geçeni! 

deli. 

Ne var, ne oldu baba? 
Bizim kahraman Pan-

Eveti. 
Meydanda yok. Ne ol

duğu da belli de~i'. Kaçtı 

mı, denize mi düştü, cinlere, 
şeytanlara mı • kanştı anlıya

madık .. 
- Tuhaf! 

Bizim arkadaşlar. dün aşkın 
felsefesini yapıyorlardı. Ben 
kendimce bir anket yapmağı 
kararlaştırdım ve şöyle bir 
dolaştım. 

Zakkumoğlu'na göre aşk bir 
martavalizmdir. Bizim lbrahi
m 'e kalırsa, beyhude bir işti

galdir, zayıf bünyede patlak 
veren bir hastalığa da benzer. 
Kemal Kamil'in fikrine kalırsa, 
aşk bir kolonya kokusudur. 
Ekşimemek şartile. Aşk kun
duracıya göre, zarif bir ayağın 
şık bir iskarpinle insan kal
bini çiğneyib durmasıdır. 

Avukat aşkı, mahkemeye 
düşmiyen nikahın sağlam te
meli diyerek hoş görmüyorlar. 

Doktorların indinde aşk, 
ancak umumi zaaf, sinir illeti, 
baş dönmesi gibi tezahürat 
gösterirse samimidir ve bunun 
da tedavisi lazımdır. Terzilere 
kalırsak, aşkı zamanla beraber 
yürüyen bir moda olarak al
mak lazım .. 

Muhabir arkadaşların fik
rince aşk, aktüaliteli, skandallı, 
dumanı üstünde oldukça mana 
ifade eder. 

Aşk, bir kaynanaya nazaran 
oğlu ile kendisi arasına girmiş 
ve gelin kıyafetine bürünmüş 
bir iblistir. Keza, Bayan ge
line göre de aşk; kocası ile 
kendisi arasında inkişaf etmek 
istedikçe, mütemadiyen otuz 
iki dişi dökülmüş ve kaynana 
adını taşıyan tip tarafından 

tokatlanan bir biçaredir. 

Baytar müdürüne göre aşk, 
insan kalbine inen nallı bir 
katır çiftesidir. 

Sinemacılara nazaran aşk, 
heyecanlı filmlerde karanlıktan 
istifade etmek istiyen er
kekli dişili çiftlerin içtim~! 

terbiye ve adab haricine çı· 

kışlarıdır. 

Meyhaneciye göre aşk, müş
terilerde fazla bulunub onlara 
ayni nisbette içki içirten mu
kaddes bir Baküs nazariyesi
dir. Hanende kızın fikrince 
aşk, karşı masalarda ağız açan 
aşıkla kendisi arasında dola
şan ehli, uslu göz süzüşler
den ibarettir... Bizim evdeki 
aşçıya göre aşk, fasulyede, 
ette, pilavda, sebzede, kahve
de, şekerde aranan hilesizlik, 
iyi pişme, tatlı ve lezzetli ol
ma hassasıdır. 

Bana göre aşk ise, bütün 
bunların haricinde kalan, in
sanın midesine, sıhhatine, cüz
danında, mesleğine, işine do
kunmaması iktiza eden, cerez 
gibi kullanılması icabeden 
şeydir. Çimdik 

Taşla yaralamak 
İkiçeşmelik caddesinde Meh

med kızı Naciye, Veli oğlu 
- Tuhaf değil, e .. rar gibi Mehmed karısı Hediye'yi taşla 

birşey .. sol ayağından yaraladığından 
- Sonu var - zabıtaca yakalanmıştır. 

H ~ 
Oğretmenler, öğrenci babaları 

AHMED ETiMAN Kitap Evi 
Liaelerle orta ve ilk okul kitaplarının satış yeridir. 

Ahmet Etiman kitap evi 
Kısa bir zamanda dürüstlüğü ile sayın miifterilerinin alakalarını 

kazanarak (lzmir)e yaraşır bir şekilde genişletilmiştir. 

Kültür Bak.anlığının kitapları ile çıkan eserleri günü gününe taJ. ip 
eder ve bütün müıterilerine sunar. Ahmed J.:timan Kitap E'i Jz. 
mir'in yegane kitap ve kırtasiye deposudur. Hariçten siparişler sür' t

le gönderilir. 
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ispanya ihtil81cileri hücu-Kö! ve .P~k 
ma devam ediyorlar ışlenm•z 

- Başı birinci sag /ada -
milis hatlarını geçmişlerdir. 

Lille, 2 (A.A) - Gazeteler 
birkaç zamandanberi birçok 
ecnebilerin Fransa tarikile Is-
panya'ya gitmek üzere Fransa 
Belçika hududunu geçmeğe 

teşebbüs etmiş olduklarını yaz
maktadırlar. Ekserisi Çekos
lovak veya Lehli olan bir kıs
mı da Alman'larden ibaret 
bulunan bu gönüllülerden ev· 
rakı muntazam olmıyanlar hu· 
dud muhafızları tarafından 
Belçika'ya iade edilmişlerdir. 
İki gün içinde Valencienne is
tasyonundaki hususi zabıta 

Katalonya'ya gitmek üzere yola 
çıkmış olan 22 kişiyi geri çe· 
virmiştir. Bu ecnebiler Brük
sel' de faaliyette bulunan anar
şist, komünist, enternasyonali 
tarafından sevkolunmaktadır

lar. Bunlara istasyona kadar 
komünistler refakat etmekte· 
dirler. 

Madrid, 2 (A.A) - Cuma 
günü tayyareler tarafından ya
pılan bombardıman netice
sinde 148 kişi ölmüştür. Ay
rıca Getafede 30 kadar tele· 
fat vardır. Bunların çoğu ka
dın ve çocuktur. 

Jerez De La Frantera, 2 
(A.A) - Nasyonalistlerin üç 
kolu Torrejon ve Valdemoro· 
dan hareket ederek Madrid'in 

cenup cebhesinde on kilometre 
ilerlemişlerdir. Bu kuvvetler 
Humahs de Madrid ve Par
layı şiddetli bir muharebeden 
sonra zaptetmişlerdir. Marki
s;stler 130 maktul l ırakmış
lar, birçok esir vermişler, 2 
top, 10 mitralyöz ve mühim 

Romanya ve 
Yugoslavya An .. 
laşması Kuvvetlidir 

- Başı 7 inci sahil ede -
taraftan Sovyet Rusya ve Al
manya i!e olan münasebetler 
hakkındaki noktai nazarına ka
yıtsız iştirak etmiştir. Bu de
mektir ki: 

Müttefiklerden her biri Sov
yet Rusya hakkında hareket 
serbe~tisini muhafaza etmek· 
tedir. Almanya hakkında alı
nacak vaziyete gelince, Yu-
goslavya ve Romanya'nın itti· 
fak için kuvvetli bir ipotek 
teşJcil eden Alman - Çekos
lovakya münasebetlerinin iyi· 
leşmesini istemeleri ümit olu
nabilir. 

Ekonomik bakımından Çe· 
koslovakya' da bihakkın ayni 
ihtiyacı hissetmiş bulunmak
tadır. Söylendiğine göre mer
kezi Avrupa'nın ekonomik 
münasebetleri hakkında Hodza 
proıesının genişletilmiş bir 
şekli mahiyetinde olan bir 
plan Berlin ve Romanya'ya 
tevdi edilecektir. 

Silahlanma hakkındaki mü
zakerelerin nt-ticelerinden de 
memnuniyet 1zhar edilmekte 
ve varılan ittifaklara büyük 
bir ehemmiyet verilmektedir. 

Fransız meclisi 
Paris, 3 (Radyo) - Parla

mento Perşembe günü devre 
içtimaına başhyacaktır. 

Yarın kabine toplanacak ve 
siyasi vaziyet tetkik edilecektir. 
Fransız maden 
Müesseselerinde .. 

Paris, 3 (Radyo) Kırk 
saatlık hafta kanunun tatbik 
edildiği maden müesseselerin
de dün amele ilk fazla tatili 
yapmıştır. Bu münasebetle 
amele mebafilinde şenlikler 

miktarda iaşe mevadı 
mişlerdir. 

terket-

Madrid harb meclisi birçok 
şüpheli zabitlerden bir takı
mını idama bir kısmını da 
hapis cezasına mahkum et
miştir. 

Lizbon, 3 (Radyo) - Son 
alınan bir habere göre G ene· 
ral Franko askerleri Vira Vi· 
çoza'yı almışlardır. Bu suretle 
asiler Madrid'e 13 mil yak
laşmışlardır. 

Asi tayyareler yeniden ta· 
arruza başlamışlardır. 

Mala Guadarama' da bulu· 
nan asiler, bugün bir derece 
daha ilerliyerek Eskoryaldaki 
milisleri tehdide başlamışlardır. 

Londra, 3 (Radyo) - Mad
rid cephesinde bulunan Deyli 
Meyl muhabiri general Varella 
kuvvetlerinin yeniden bir ileri 
hareketi yaptığını ve iki mev· 
zii aldığını bildirmektedir. 

Asile bu suretle geçen haf· 
ta kaybettikleri yerleri yeniden 
almeğa başlamış bulunmakta
dırlar. 

Roma, 3 (Radyo) - Madrid 
resmi mehafilinc gö re vaziyet 
p ek iyi değildir. Milisler son 
kozlarını oynamaktadırlar. Ge
çen haftaki milis muvaffakı· 
yelleri bu hafta devam ede
memiştir. Merkezde asilerin 
tazyiki şiddetli şekilde devam 
etmektedir. Esküryal'ın bu
günlerde sukutu beklenmek-
tedir. 

General Mola'nın süvarileri 
hücumlarına muvaffak olmak
tadır ve Madrid kapılarına 
dayanmışlardır. Şimdi Mad
rid'e 12 kilometre uzakta· 
dırlar. 

Sa Majeste 
Edvard Dü:n 
Bir Nutuk Söyledi 

- Başı 7 inci sahifede -
Hükumetimizin fulhun müda

faası i~iu knvvcti kfıf idir; sulhu 

tutmak ic;io lazı mgelco tedbirler 
alınmıştır. Bakanlarım huna rap;men 
tahdidi teslihat fırsatlannı hiçbir 
vakit k.açırauyacaJdardır.> 

Kral hunlardan başka nıali, 

ticari vaziycıl~rden <le bahsetmiştir. 

Londrat 3 (Radyo)- Avam 
kamarasının açılma merasimin-
de İngiliz hükumet kraliycsi 
namma iradedilecek nutkunda 
Avrupe siyasi vaziyeti de izah 
edileeek ve bu vaziyetin salah 
bulması ne suretle mümkün 
olacağı bildirilecektir. 

Pöti Parizyen 
Ankara müla
katırı ın ehemmiye
tinden bahsediyor .. 

Paris, 3 (Radyo) - Pöti 
Parizyen gazetesi, Yugoslavya 
baş ve dış bakanı M. Stoya
dinoviç'in son Ankara seya
hatına tahsis ettiği bir maka· 
lesinde bu seyahatm, siyasi 
mühim hadiselerle dolu olan 
son hafta siyasi faaliyeti içinde 
en ·mühimi olduğunu ve küçük 
antantla Balkan antanb mah
fillerinde çok büyük ehemmi
yetle karşılandığını yazmak
tadır, 

Makalede deniliyor ki: 
"Bu seyahat, Türkiye milli 

bayramlarını ve geçid resmini 
görmek için yapılmamıştır, M. 
Stoyadinoviç'in yalnız bu mak
satla Ankara'ya gitmediği ga· 
yet tabiidir. Türk ricalile te
masları çok mühimdir, dönüşte 
Bulgar başvekilile yaptığı mü· 
lakat da fevkalade ehemmiyeti 

Milletimizin yüzde seksen 
beşini köylerde oturan çiftçi-
ler teşkil ediyor. Türk inkıla· 
hının en candan özlediği ga
yelerden biri, bu büyük küt
lenin hayatını ve işini asrın 

en doğru zihniyet ve tekniği 
ile mücehhez kılmaktır. 

Bu öyle büyük bir iştir ki 
bund•hükumetimizin, koope· 
ratif!erimizin ve fert halinde 
ayrı ayrı h(.pimizin yapacağı 

işler vardır. 
Hükumetimiz, bu işi pek 

yakından ele almış bulunmak· 
tadır. Muhterem başvekilimi· 
zin bu maksat ile köylülerle 
yaptığı son temaslardan anh· 
yoruz ki bu işte pek feyitli 
bir dönüm noktasındayız. 

Büyük ülküleri, tahakkuk 
ettirmekte büyük bir tecrübe 
ve kudret sahibi olan başve
ki limizin bu büyük ülküyü de 
tahakkuk ettireceğine inar.ı-

yoruz. 
Mes' ele şu: Asırlardan beri 

padişahlık hükumetlerinin ih· 
mal ettiği köylüye, asnmızm 
(bilgiye dayanan iş) zihniyet 
ve tekniğini benimsetebilmek
tir. Diğer tabir ile, hayatımızı 
ilme dayandırabilmektir. Bugün 
tarlada (sadece iş) değil (bil
giye dayanan iş) lazımdır. 
Hangi tohum, nasıl toprakta 
daha iyi mahsul verir. Mah• 
sullere arız olan hastalık ve 
haşerelerle nasıl mücadde 
etmeli? Bu işlerde muvaffak 
olabilmek için kuvvetlerimizi 
birleştirmek ierek.. Kuvvetle· 
rimizi kooperatif şekli altında 
nası l birleştirebiliriz? 

Kooperatifler ile hükumet 
birleşerek Bakırçay, Ce.diz 
gibi çaylan bugünkü zarar 
verici durumlarından çıkanb 
altın akıtan ırmaklar haline 
nasıl getirebiliriz? 

Bir mes'ele, diğermes'cl;yi 
açarak karşımıza yüzlerec: 
mes'ele çıkarmaktadır. Çünkü 
cemiyetin işleri hep birbirine 
bağlıdır. Biraz daha tahlile 
doğru gitsek aklımıza gelmi
yen daha birçok mes' elelerle 
karşılaşacağızdır. iyi ve c;ok 
pamuk çıkarmak için nüfuaun 
da tesiri vardır. 

Öyle ise köy bıfıısıbhası, 
köylü hıfzısıhhası, çocuk v~ 
fiyatının önüne geçme, köy 
muallimlerini hıfzısıhha lwnlan 
ile hazırlama işleri karşısın· 
dayız. 

Bugünkü pamukçuluk ve 
alelumum çiftçilik, mutlaka 
kooperatifleşmek ile olacaktıİ'. 
Bunun temeli de köy okulun· 
da çocuklar arasında kurula· 
cak kooperatif teşekkülleri ile 
atılacaktır. 

iyi pamukçuluğun, tapu İf· 
leriyle de alakası vardır. 

- Tasarruf koçanı ile pa· 
muk tarlasının münasebeti ne 
olabilir? 

Demeyiniz. Çünkü bazen 
koçan olmazsa pamuk bile 
ekilemez. 

- Nasıl olabilir? 

- Bakınız nasıl? Meseli 
ben tarlama pamuk ekeceğim, 
amma tarlam, dedemden ba
bama, babamdan da bana 
kalmıştır. Fakat henüz tasarruf 
koçanı yoktur. Yıl pek fena 
gitti. Ovalara su basıb mah· 
sulümü bozdu. Dağ eteklerin· 
dekiler kuraktan olmadı. T o· 
humumu bile alamadım. Ban
kadan borç almak lazım. Li· 
kin koçan yok •• 



~~h6 A~DOW-----~---------------4/11/m~ 
lngiltere ltalya Almanya arasında an- "A~atür~, Yeni !~r- lzmir Bayındırlık direktöriü-

' ' "" .. kıye'nın Hakıkı ğünden: 
laşma olmazsa felaket dogacakmış Atasıdır,, 2lkinciteşrin 936 pazartesi günü saat 11 de ihalesi y•P''. 

- Başı 1 inci sahifede • vaziyet alacağım ummaktadır. sunun hayatını boğmak tehli· - Başı linci sahifede - lacak olan 47174 lira 5 kuruş keşif bedelli Bergama ceza e~ı 
dığı kelimeler, insana filhakika Paris, 2 (A.A) - Gazete- kesi hakkındaki iddia kesin Laşka nıemleketlerde onar yıllık münakasası ihale komisyonunca görülen lüzum üzerine yenı· 
Akdenizde hassaten tehlikeli ler M. Mussolini'nin Milano'da olarak reddedilmekte bulun· ve lıaua yliz yıllık devirler- den 20 gün müddetle ve kapalı eksiltme usulile münakasaya 
bir anlaşamazlık mevcudiyetini söylemiş olduğu nutkun realist muştur. lngiltere'nin Akdeniz· den daha verimli olınnştur. konulmuştur. · 

t k d k f ı l. UciFicumlıur Atatürk a<lıııın t hatırlatıyor. Halbuki ngiltere mdhiyetini teslim etme te e i yegane men eati ngi ız Kapalı eksiltme 23 ikinci teşrin 936 pazartesi günü saa 
1 si:1in dilinizdeki (Adıulu) nu ger-
talyan menafiini bozmağı de- müttefik olmakla beraber ten· mahfillerine göre statükonun çekten temsil etmektedir. o, yeni 16 da İzmirl Bayındırlık direktörlüğünde yaptlıp ihalesi icra 

ğil, kendi deniz yolunun em· kitlerini de esirgememekte· muhafazasındadır. Yeter ki!İtal Türkiycnin hakiki atasıdır. Ycp· edilecektir. 
niyetini muhafazaya çalışıyor, dirler. ya bu statükoyu değiştirmek yeni. ap-ak ve şerefli Ankara yeni Muvakkat teminat 35~ lira olup isteklilerin 2490 sayılı ka· 

Demektedir. Le Jurnal yazıyor: hususunda bulunmasın. Bunu "e mi 1i bulunmaz bir faaliyet en· nuna göre hazırlıyacaklan teminatları ile teklifnamelerini ve 
Morning Post'ta, nutkun Teklif olunan yeni sulhta gösteren bir delil ise mevcud muzC'cidir. O daha eimdiılen ayni Bayındırlık Bakanlıg" ından alınmış ehliyet vesikalarını birlikte 

b l k "dd b' · h 1 d b" 'h · d ğ'ld' B b' 1 ·1· ealıaıla veyahut ki pek yakınlarda k arayı u ma için cı i ır resım a in e ır yığın ı tı- e ı ır. una ınaen ngı ız ı'hale gu"nu··nu"n tayin olunan saatten bir saat eveline kadar o· LirLiriai takibctmi~ olnn kültür 
teşebbüs ve mühim inkişaflara raslar vardır. mahfillerinde karşılıklı olduğu merkezleri yetişmiştir. Ve onları misyon reisliğine vererek makbuz almaları. 
başlangıç olduğunu yazıyor ve Eko Dö Paris, M. Musso- müddetçe İtalyan menfeatleri- elbette gcçeC'ektir. isteklilerin 236 kuruş mukabilinde keşif ve projeden birer 
İtalya Dış Bakanı Kont Ciya- lini'nin ihtilafların mevzileşti· nin tanınması için mahsus bir Bugünkü Kemalist Ankara nüshasını İzmir • lstanbul • Ankara Bayındırlık direktörlüğün· 
no'nun, lngiliz Dış Bakanı ile rilmesine dair c1lan Hitler na- temayül vardır. Fakat iki veya Eti Boğazköyüne ve buralarda den alabilirler. Daha fazla bilgi edinmek istiyenler İzmir Ba· 
bir görüşme fırsatı aradığını zariyesini kabul etmekte oldu· daha fazla taraflı bir Akde- teessüs eden azametli eseri yındırlık dırektörlüğüne başvurmaları. 10~ ,,,,,, 
ilave ediyor. ğunu ehemmiyetle kaydeyle- niz paktının bu gayeye eriş· hayretle takib eyliyen eski 

Deyli Meyl' de, lngiltere, dikten sonra bu nutkun kü- meyi kolaylaştıracağı zanne· hüyüklere gururla bakabilir. 
İtalya ve Almanya arasında çük itilaf devletlerini muahe· dilmemekiedir. Geçit resminde askeri kuv
bir anlaşma doğmadığı taktir- delerin tadili teşebbüslerine Resmi İngiliz mahfellerinin vetinizi yakından gördüm. 
de medeniyetin felakete düşe- karşı yeniden bir araya top· tezinin şu olduğu anyaşılıyor: Onda da Ankarada müşahede 
ceğini yazmaktadır. lamak gibi bir netice verece- Habeşistan' daki fütuhatın ta· eylediğim ayni canlılığı, ayni 

Buda-Peşte, 2 - M. Mus· ğini yazmaktadır. nınması mes'elesine gelince; nizam ve ayni hareketi bul-
solini'nin Macaristan tadilciliği Ôvr diyor ki: bunun halen pratik bir teklif dum. Dost ve müttefik Yu· 
lehindeki kat'i sözleri sevinçle M. Mussolini'nin sulh tek· olmadığı şiddetle beyan edil· 
karşılanmıştır. Ayni zamanda lifi tarzı garip bir surette M. mektedir. Fakat bu hususta 
Yugoslavya'ya aid sempatik Hitler'in tarzını andırıyor. Milletler cemiyetinin arkasına 
sözlerde, M. Mussolini'nin Yu- Sizden ne istersem veriniz. gizlenmek için bir sebeb yoktur. 
goslavya'nın da tadilatta müş- Ben de sizi rahat bırakayım. Bununla beraber ltalyan fütu· 
külat göstermiyeceğini tah~in Humanite diyor ki: ha tının İngiltere tarafından filen 
ettiği şeklinde telakki olun· Ya M. Mussolini'nin sul- tanınmış olduğu İngiliz elçiliğinin 
maktadır. hunu veya Milletler cemiyetini Adis-Abeba' da Graziani ile 

Paris, 2 - Gazeteler nutku tercih etmemiz icabediyor. münasebatta bulunduğu ve 

goslavyan!n Türk ordusunun 
bu kadar iyi yetişmiş, zaptü 
rapt hususunda bu derece 
mükemmel ve bu kadar şevk 
ve heyecan içinde görmekte 
ne türlü haz duyduğumu söy
lemeye lüzum var mıdır? 

Tayyarecisinden denizcisine 
kadar ordunun her sınıf efra-

kaydı ihtiyatla karşılamışlardır. Peşte, 3 (Radyo} - Baş- bu münasebatın pratik bir dının simasında vazife aşkı ve 
Mühim parçalar. Fransız-İtalyan vekil M. Darani Mussolini'ye esasa dayandığı, keza Gore· kuvvet ve kudret imanı oku
münasebatmdan fazla ltalya· bir telgraf çekmiş ve nutku- deki lngiliz konsolosunun geri 
nın yeni tutacağı dış siyasaya nun Macaristan'a taalluk eden çekilmesinde bu pratik olmak 
aiddir. kısmı için teşekkür etmiştir. arzusundan ileri geldiği hatır· 

Bu vaziyet, Lokarno baş- Ankara, 3 (A.A) - Milano latılmaktadır. 
langıç müzakerelerinde müş- nutku bütün memleketlerde M. Mussolini'nin silahsızlan· 
küller çıkarabilecektir. Keza tefsirata sebep olmuştur. Ber- ma ve Milletler cemiyeti ülkü· 
orta Avrupa ve Akdeniz hak· lin' deki şevk ve heyecan bil- lerini gösterişli bir surette 
kındaki sözler de ayni aksi hassa kaydedilmekte, Berlin reddetmesi bu ülküler için 
yapmıştır. Maamı.fih asıl ka· gazeteleri ve mahfilleri nutkun pek te pratik şeyler olmamak
naat, nutkun büyük dikkatla milJ~tler cemiyetinin sonu gel· la beraber teessüfle karşılan· 
tetkikinden sonra doğabile- diğini ve Berlin • Roma mih- mıştır. 

ce~ir.r 2 (A A) R d l verine dayanan bir Avrupanın lngiliz mahfillerinde M. 
er ın, · - a yo ar teşekkülü hakkındaki kısım Mussolini'nin de banş muahe-

nutku, mükemmel surette neş· üzerinde bilhassa durmakta· deleri hakkındaki Macar hoş
retmişlerdir: Şimdiye kadar dırlar. 

nutsuzluğundan bahsetmesinin 
Alman radyoları, hükumet şef· Londra'da ise nutuk az çok Yugoslavya hakkında hararetli 
\erinden hiçbirinin nutkuna kaydı ihtirazi ile karşılanmış· b" ı· k 11 l l 
bukadar ehemmiyet vermemiş- ır ısan u anı mış o masına 
lerdi. Bu, birkaç aylık Alman- tır. Deyli Telgraf gazetesi rağmen Romna'ya Belgrad'la 
ltalyan yaklaşmasının ve son nutkun Avrupa emniyeti an- olan münasebatınjnj ıslahını 

!aşmaları yolunu tertibe çalı- k l ı t y d'l · siyasi anlaşmanın bir tezahü- o ay aş ıracagı zanne ı mıyor. 
rüdür. şanlann üzerinde · soğuk bir Royter şunları ilave etmek· 

duş tesiri yapacağını kayde- tedir: 
Prag 2 (A.A) Nutuk diyor. Ve Mussolini'yi yangına 

burada heyecanla karşılan- Londra mahfillerindeki umu-
mıştır. llsva gazetesine göre körükle gittiğinden dolayı mua· mi intiba nutkun kısmen İtal-

haze ediyor. 
Mussolini, sosyete ve hukuk Muahedelerin tadili lehin-
müsavatı aleyhine idam hük· 
mü vermiştir. 

Hududlann Macaristan le
hine tadilini söylemiş, sulh 
teklif ini de ancak lngiltereye 
yapmıştır. Prov Lidee gaze
tesine göre de, Yuğoslavyaya 
dostluk teklif eden sözler 
Küçük itilafı torpillemek için· 
dir. Binaenaleyh bu antant 
daha mütesanit davranmalıdır. 
Diğer bir gazete, Macar ta
dilciliğinin bir teşebbüsü tak· 
dirinde küçük itilafın menfi 

- Koçan çıkartınız. 
- Koçan çıkartmak ışı 

masraflı ve köylünün yapa· 
mayacağı derecede güç. 

• • * 
Büyük başvekilimizin köy· 

lülerle temaslarından sonra 
bütün bu işlerin, kooperatif, 
tapu, çaylar, köy hıfzısıhhası, 
köy okulu... Hepsinin incele
neceğine ve Türk inkılabının 
en yüce ülkülerinden olan 
Türk köylüsünün kültür ve 
istihsal kudretinin en mükem
mel bir dereceye yükseltile· 
ceğine inanıyoruz. Çünkü bi
zim devlet ve milletimiz için 
köy mes' elesi, hayat mes' ele· 
sidir. 

deki kısım Macaristan'da tabii 
olarak büyük bir memnuniyet 
hasıl etmiştir. Macar mahfil· 
leri Yugoslavya·İtalyan müna
sebetlerinin ıslahı meselesinde 
Macar tadil siyasasının Hırva
tista.n'a taalluk etmediğini kay· 
detmektedirler. 

Enfermasyon, Tan ve Pöti 
Parizien gibi Fransız gazete
leri bilhassa sanksiyonlar yü
zünden Fransa'ya karşı yapı
lan muahezayi haksız buluyor· 
lar. Ve Fransız diplomasisinin 
müstemir bir surette vaki hay· 
rıhahlığının unutulduğunu kay-

. dediyorlar. 
Ôvr gazetesi, M. Mussoli

ni'nin nutkunun M. Hitler'in
kini andıran bir metod gör· 
mekte; Populer gazetesi, hal· 
ya'nın ekonomik otarsiden bir 
nevi süel otarsiye geçmekte 
olduğu kanaatindedir. . 

Royter Ajansı ise Londra· 
dan şunları tebliğ ediyor: 

M. Mussolini'nin nutku Ak· 
denizdeki İngiliz ve İtalyan 
menfeatlerinin zıd olmadığını 

bildiren bir beyanname mahi· 
yetinde tefsir edilmesi itibari· 
le Londra' da iyi karşılanmış 

ise de buna mukabil lngilte· 

yan ahaliyi tatmin için irad 
edilmiş olduğu merkezindedir. 
Nutukta kullanılan lisana ge· 

lince, bu diktatörlerin taban 
nuansları düşünmeksizin r sert 
söylemeleri icabettiğine ham
ledilmektedir. Bununla bera
ber nutkun İtalyan' ın Akde
niz' deki vaziyeti mes'elesine 
pek ziyade hassas olduğunu 
gösterdiği teslim edilmekte 
ve bunun da ~yeni birşey ol
madığı kaydedilmektedir. 

Böyle olmakla beraber nut· 
kun İngiltere bakımından mü
him diplomatik inkişaflara yol 
açacağına pekaz ihtimal mev· 
cuttur . 

Tavas haberleri · 
Bozdoğan, (Hususi) - Şeh· 

rimiz nihayet elektiriğe kavuş· 
mak üzeredir. Civar Madran 
dağlarındaki sulardan istifade 
edilecektir. Kaymakamımız 
Akif ve belediye reisimizle 
birçok zevatın ve halkın hu· 
zurunda elektirik merkezi bi· 
nasının temel atması yapılmış, 
halk bunu şükranla ve sevinçle 
karşılamıştır. 

Gene Kaymakam ve bele· 
diye reisimizin gayretile yağ· 
mur ve sellerden bozulan köp· 

nuyordu. 
Ordu yanıbaşında büyük 

şefini kıvançla selamlamakta 
olan halk partisini de asla 
unutmıyacağım. Sai, nizam, 
harp ve sulh yeni Türk iye 
yurddaşlannın hükmü altın· 
dadır. 

Ankara' daki kısa ikametim 
bana milli bünyemizin en sağ
lam temeller Üzerinde kurulu 
sağlam bir bünye olduğu ka
naatını verdi. Her tarafta iyice 
tetkik edilerek geniş esaslara 
göre hazırlanmış bir planın 
mevcudiyeti göze çarpmakta
dır. Mimarı bizzat büyük şe
finiz Atatürk olan bu planı 

tahakkuk ettiren ise kendile· 
rile uzun ve samimi görüşme
lerde bulunduğum Başbakan 
ismet lnönü'dür. 

Evelisi gün Ankara' dan, bu
gün güzel lstanbul'unuzdan 
ve binnetice Türkiye' den ay
rılırken siz gazetecilerin him· 
metinizden de bahsetmemek 
elimden gelmez. 

Memleketlerimizin yakınlaş
maları ve karşılıklı tanışmaları 
için siz de çok emek sarfet
tiniz. Bu yolda devam etme· 
nizi rica ederim ve bu vesile
den istifade ederek dost ve 
müttefik Türk milletinin refahı 
ve yükselmesi için gönlümden 
kopan hararetli dileklerimi 
sizin vasıtanızla kendisine bir 
kerre daha ifade ederim. 

Dr. Stoyadinoviç matbuat 
mümessillerile birlikte çay iç· 
miş ve biahare Yugoslav ko· 
lonisini kabul etmiştir. 

Belgrad, 3 (Radyo) - Yu· 
goslavya başbakanı M. Milan 
Stoyadinoviç, buraya gelmiş, 
Belgrad istasyonunda fevka
lade tezahüratla karşılanmıştır. 
M. Stoyadinoviç, gazetecilere 
beyanatında Atatürk'ün idare
sinde Türkiye'nin fevkalade 
yükselmiş olduğunu, Türkiye 
milli kuvvetinin sağlam ve 
esaslı bir kuvvet olduğunu, 
kuvvetli Türk ordusuna her 
cihetçe güvenmek mümkün 
bulunduğunu ve bu suretle 
sulhün bir amili olduğu ka· 
naatini ihsas ettiğini söyle· 

6: // 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybederserı 
paran heba olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşın_ı· 
zı zengin etmiş, hem de yurdunun göklerine bı! 
kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden bı· 
rinin de senin olmıyacağmı kim iddia edebilir? __, 

lzmir WLiman işletme müdür-
lüğünden: 

1934 modeli Şevrole markalı kullanılmış bir binek otomo· 
bili açık artırma ile satılacaktır. lstiyenlerin ikinci teşrin ayının 
onikinci perşembe günü saat 15 te şefler encümeninde bulun· 
malan ve otomobili görmek istiyenlerin levazıma müracaatları 
ilan olunur. 1057 ,,,,,,,., 

İzmir birinci icra memurlu- • 
ğundan: 

Bir borçtan dolayı tahtı 
hacze alınan tahminen 15750 OORSA 
kilo miktarında odun 10/11/936 
tarihine müsadif salı günü saat 
14 te ikinci kordon Dudu 
sokağında kain depoda açık 
artırma suretile satılığa çıka
rılmıştır. 

isteklilerin o gün mahallin· 
de hazır l ulunmaları ilan 
olunur· 1055 
---------------~--~~ 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 
~------~--ı--~-------

Ozum sat.şiarı: 
Ç. Alıcı K. S. 

436 inhisar idare. 7 50 
430 H. Alyoti 11 50 
224 Alyoti bira. 14 
142 A. R. üzüm. 13 
139 M. J. Taran. 15 50 
66 H. Alberti 13 50 
60 A. H. Nazilli 12 75 
50 P. Paci 16 50 
36 S. Gomel 13 75 
27 S. Süleyma. 16 25 
16 3 T. K. Kaz. 18 50 

9 H. Besim 14 
8 A. Papağna 14 50 
4 S. kooper&. 18 25 
1647 3 T. 

320087 
Y ugosla vy a başbakanı, An· 321734 3 T. 

kara'da gördüğü hüsnükabul- incir satışları: 
den fevkalade memnun ve Ç. Alıcı K. S. 
mütehassis bulunduğunu da 3998 Ş. Remzi ... 7 125 
ilave ederek mazide Türkiye, 952 A. Muhtar 7 50 
Yugoslavya arasındaki anlaş- 524 Tütsü ile te. 7 25 
mnlığın son zamanda tama- 50 J. Tara. ma.10 50 
men samimiyete ve dostluğa 29 Ş. Riza ha. 12 
münkalib olduğunu beyan et- 15 P. Paci 10 50 

K. S· 
10 
16 
17 50 
21 
21 50 
14 50 
14 15 
16 50 
13 15 
16 75 
18 50 
15 
14 50 
10 

tı 

Jo 

s. 
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ilyonlar Gişesi 
200,000 Lira daha kazandırdı 

Tayyare piyangosunun altıncı keşidesinde en büyük 
ikramiyeyi kazanan 14741 numaralı bilet, doğrudan doğ-

ruya (Milyonlar gişesi) inden çıkmıştır. Bazı bilet ba
yileri, kendilerini reklam için bu biletin kendileri tarafın· 
dan satıldığını iddia ediyorlarsa da bu aoğru değildir. 
(Milyonlar gişesi) şimdiye kadar birçok yurddaşları 
servete kavuşturmuş uğurlu bir gişedir. 

Müşterilerine vaktinde bilet yetiştirmekle ve her türlü 
kolaylıkları göstermekle şöhret alan (Milyonlar gişesi) 
yeni tertip edilen 22 inci tertip tayyare piyangosu keşide 
biletlerini de satışa çıkardığını ve biletlerini biran evvel 
almalarını sayın müşterilerine bildirir. (Milyonlar gişesi) 
taşradan talep edilecek olan biletleri vaktında göndcrme
ği bir vazife bilir. Taşra talipleri, biletlerini tedarik et· 
mekte acele ederlerse, daima kazanırlar. 

Jzmir'de Keçeciler caddesinde No. 134 
te (Milyonlar gişesi) sahibi 

Hayri Ak Dölek 



~4/11/9% AN~OLU~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~&~8~ 
lzmir lise ve orta okullar satın alma komisyonu başkanlığın ___ _ • • 

No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 

C 1 N S l 

Ekmek (Birinci nevi) 

" " " 
" " " 

Beyaz teneke peyniri 

" " " 
Un böreklik Ayvan ray 

" ,, " 
Lüks makarna 

" " 
Yumurta 

" 
Koyun eti (Mevsiminde 
kuzu eti) 

" " " 
il " 

,, 
15 Dana eti 
16 
17 
18 

,, 

" Zeytinyaiı (Birinci nevi) 
yemeklik 

19 ,, " " ,. 
20 K şar peyniri birinci nevi 

" " " il 

Şehriye 
Sade yaiJ (Urfa} 

" " il 

21 
22 
23 
24 
25 Süt (Mevsimlerinde koyun 

ve inek ıüdü 
26 " 
27 " " 
~s Yoturt ,, 

" " 

" " 
" 

,, 

" " 
" " 29 

30 
31 

" " " " 
Kuru uıum (Çekirdekıtiz 
12 No.) 

32 " ,, " 33 Süzme incir 
34 Pirinç (T oiya) .. 

Toz şeker 
" 

35 
36 
37 
38 
39 
-to 

Mercimek iyi cins 

41 

.. 
P irinç unu 

ince tuz 
42 il il 

.. " 

" 

43 Çay (Harmanlanmıt iyi ain•) 
+ı Domateı salçuı 
45 .. " 

46 Kuru soian 
"47 " " 
48 Kuru horoz faaulya 
49 .. .• .. 

50 Nohut 

51 " 
52 Patateı sarı cinı 
53 u il " 

54 Zeytin tanesi (Tirilya) 
55 ti .. " 

56 Kok kömürü yerli 
57 " " " 
58 Meşe ağaç kömürü 
~9 Meşe odunu 
60 Sabun (Çama~ır için iyi cini) 
61 " " il il 

62 Çamaşır ıodası 
63 Zirediz lave küçük fındık 

maden kömürü. 
Not: 3, S, 7, 9, 11, 13, 16, 

19, 21, 24, 26, 29, 32, 35, 
37, 39, 42, 45, 47, 4S, 51, 
53, 55, 57, 61 sıra numaralı 
ihtiyaç Buca orta okuluna 
aittir. 

2, 14, 17, 27, 30 sıra nu· 
maralı erzaklar Karşıyaka kız 
öA"retmen okulu ihtiyacıdır. 
Diğer numaralı erzaklar da 

Miktarı 
azı 

kilo 
57666 
14500 
15000 
3250 
800 

3510 
500 

2830 
300 

79000 
20000 
14366 

2500 
3000 
6650 
2000 
1500 
2400 

300 
650 
150 
100 

7500 
800 

5400 

1500 
2000 
4500 
1000 
2500 
710 

ço2"u 
kilo 

84000 
17500 
25000 
4170 
1000 
4500 
700 

3400 
700 

94000 
22000 
17200 

4000 
3500 
8200 
3000 
2000 
2970 

500 
790 
250 
130 

9200 
1200 
7100 

3000 
2500 
6000 
2000 
3000 

850 

200 300 
400 600 

8250 9700 
1000 1500 
6400 8100 
2000 2500 
260 340 
150 200 
100 170 

'.JOOO 2380 
300 500 
68 77 

1300 1600 
150 200 

5200 6650 
500 800 

2500 2950 
700 1000 
700 1050 
300 500 

7550 9000 
700 1000 
920 1200 
150 200 

165000 210000 
30000 35000 
5300 7500 

23000 32500 
4076 5226 
300 500 

2920 3750 
28000 35000 

Beher kilo 
fiyatı 

Kuruş S. 
9 75 
9 75 

10 50 
30 00 
30 00 
15 00 
15 00 
23 00 
23 00 

det 1 10 
1 10 

35 00 
,, 

35 00 
35 00 
25 00 
25 00 
25 00 
45 00 

45 00 
55 00 
55 00 
24 00 
80 00 
80 00 
12 50 

12 50 
12 50 
15 ()() 
15 00 
15 00 
22 00 

22 00 
00 
00 
00 
50 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
25 
25 
50 
50 
00 
00 
50 
50 
00 
00 
35 
35 
50 
50 
00 
00 
00 

14 
23 
23 
26 
26 
10 
10 
20 
5 
5 

350 
12 
12 
3 
3 
9 
9 

10 
10 
5 
5 

30 
30 
2 
2 
4 
1 

35 
35 
6 
1 05 

İzmir merkez yatılı okulları 
müşterek ihtiyaçlarıdır ve 
Karşıyaka Öğretmen okulu
nun ihale şekilleri ile ihale ta
rih, gün ve saatları ve temi
nat miktarları yukarıda her 
erzakın hizalarında gösterilen 
İzmir yatılı okullarının 1936 
finansal yılı yiyecek ve yaka
cak ihtiyaçları eksiltmeleri iz-

Tutarı 

Lira K. 
8190 ()() 
1706 25 
2625 00 
1251 00 
300 00 
675 00 
105 00 
782 00 
161 00 

1034 ()() 
242 00 

6020 00 

1400 00 
1225 00 
2050 00 
750 00 
500 00 

1336 50 

225 00 
434 50 
137 50 
31 20 

7360 00 
960 00 
887 50 

375 00 
312 50 
900 00 
300 00 
450 00 
187 00 

66 00 
84 00 

2231 00 
345 00 

2146 50 
662 50 
34 00 
20 00 
34 00 

119 00 
25 00 

269 50 
192 00 

24 00 
216 13 

26 00 
280 25 
95 00 

105 00 
50 00 

495 00 
55 00 

360 00 
60 ()() 

4935 ()() 
822 50 
337 50 
487 50 

1829 10 
175 00 
225 ()() 
367 50 

Muvakkat 
teminatı 

Lira K. 
614 25 
127 97 
196 88 
93 83 
22 50 
50 63 
7 88 

58 65 
12 08 
77 55 
18 15 

451 50 

105 ()() 
91 88 

153 75 
56 25 
37 50 

100 24 

16 88 
32 59 
10 32 
2 34 

552 00 
72 00 
66 57 

28 13 
23 44 
67 50 
22 50 
33 75 
14 03 

4 95 
6 30 

167 33 
25 88 

160 99 
49 69 

2 55 
1 50 
2 55 
8 93 
1 88 

20 22 
14 40 
1 80 

16 21 
1 95 

·21 02 
7 13 
7 88 
3 75 

37 13 
4 13 

27 00 
4 50 

370 13 
61 72 
25 32 
36 57 

137 19 
13 13 
16 88 
27 57 

mir hükumet konağında Kül
tür yardirektörlüğü odasında 
toplanacak komisyonumuzda 
yapılacaktır. 

1 - Kapalı zarf usulü ile 
yapılacak eksiltmelere gire
ceklerin 2490 sayılı arttırma, 
eksiltme kanununun 32, 33, 
34 üncü maddelerine uygun 
olarak yapacakları teklif mek-
tupları ile ikametgah ve Tica-

ihale şekli 

Kapalı zarf 
Açık eksiltme 

" " ,, ,, 

" " 
,, " 

" " 
" ,, 

" " 
" ,, 
" " 
Kapalı zarf 

Açık eksiltme 
,, ,, 

" " 
it " 

,, ;, 

" it 

" " 
it " 

" " ,, ., 
Kapalı zarf 

Açık eksiltme 

" " 

,, 

" 
it 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

" ., 

,, 

" 
" 
" ,, 

" ,, 
,, 
• 
'• 
" 
" 

" 
" 
" ,, 
" 
" 
it 

" ., 
,, 

" ,, 
,, 

" 
il 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
it 

it 

,, 
,, 
., 
,, 
,. 
,, 

" ,, 
" ., 
,, 
,, 

" 
" ,, 

" ,, 

" 
" 
" ,, 

" 
" ,, 

" 
" 
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retodası vesikalarını ihaleden 
bir saat evetine kadar mak-
buz mukabilinde komisyon 
başkanlığına vermeleri. 

2 - Açık eksiltmelere gi
recekler teminat alıtları ve 
ikametgah senedi 

3 - Yabancı teb'a ile şir· 
ketlerin kapalı zarf ve açık 
eksiltmelere gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 !!ncü 

ihalenin 
Tarih ve günü 
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saatı 

14 
14,30 
14,45 
14,55 
15 
15,15 
15,25 
15,35 
15,45 
15,55 
16 
14 

14,30 
14.40 
14,50 
15 
15,10 
15,20 

15,30 
15,40 
15,50 
16 
14 
14,30 
14,40 

14,50 
15 
15,10 
15,20 
15,30 
15,40 

15,50 
16 
13 
13,10 
13,20 
13,30 
13,40 
13,50 
14 
14,10 
14,20 
14.30 
14,40 

• 
1 

RO iATJzMA 
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r v~ izale ed~r. 

Ahmetli köyü muh
tarlığından 

1-Ahmetli nahiye merkezin· 
deki mektebe bir yatı pavro· 
nu yaptırılacaktır. 3999 lira 
97 kuruş bedel keşifli ofıın 
bu pavyonun keşifnamesi, ha: 
ritası ve şartnamesi Ahmetlı 
köy odasındadır. işbu pavyo· 
nun inşası açık eksilmiye kon· . ,.e 
muş olduğundan şartnameyı 
keşifnameyi görmek istiyeııle· 
rin köy odasına müracaatlar•· 

2 - Eksiltmeyi iştirak ede· 
ceklerin kanuni % 7 ,5 pey ak· 
çası veya banka mektubu ib· 
raz etmesi şarttır. 

3 - ihale lkinciteşrin aY1
' 

nın 15 inci günü saat ıs de. 
Ahmetli nahiyesi merkezinde 
yapılacağından tarihi mezk\lr" 
de taliplerin Ahmetli nahiye· 
sinde bulunmaları ilan o\ll' 
nur. 27 31 4 - 8 

14,50 1 .. 1111111-~~llD.I!~_,,, .. , 
15 Deri ve Tenasül Hasta· 

15,10 lıklan Mütahassısı 

15,20 Doktor 
15

·
30 Osman Y unıtS 15,40 h 

15,SO Hergün hastaları sahtı 

15,55 saat 10 dan akşam altı)'8 

16 kadar kabul ve tedavi edcrj 
Adres: Kem~ralb Şarı11 14 sokak No. 19 

14,10 
14•30 Hellic en Line~ 
14,40 

14,50 Limited 
15 Hamburg - Bremen, Rotte~ 
15• lO dam --Aınstcrdam ve Ao"es' 
15,20 11t 
15130 

limanları için her ay nıu 

16 
zam iki sefer yapacaktır. 1• 

1 B ltı" Ren, skandinav ve 8 şi' 

maddelerinde yazılı belgelerle 
muayyen gün ve saatlarda ko
misyona başvurmaları. 

limanları için doğru 1'011 

mento ile eşya kabul cdel'· '/ 

Anglo -Egytian M"' 
4 - Her cins yiyecek ve 

yakacak ayn ayrı üsterilecek
tir. Şartnameleri görmek isti
yenler tatil günlerinden başka 
her gün saat 12 kadar Kültür 
direktörlüğünde muhasebe ma
sasında görebilirler. 25 30 4 

Line ·~ 
Marsilya ve lskenderiye iÇ~· 

9600 tonluk "Cairo CilY" ~f 
puru her ay Pireden nıl111

0e
zaman iki sefer hareket e 

................ ıımı ................... ıımıl'Jl•~sıaıılil'ill111111 ..... ._ ....................... ._iıa!lllm11 ........ ._ .. .. 

cektir. , ~ı: 
Yolcu fiatinde teot•1 

•. 0 • 

Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır k i gebelere, kalp, böb. 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 

................................................................... ~ ............ mJl ................ ... 

Gümrük Muhafaza taburu 
Satın alma komisyonundan: 

1 - lzmir gümrük muhafaza alayı birinci tabur karargah 
efratının gündelik ihtiyacı için 30 - 40 adet ekmek 
askeri evsafa göre on buçuk ay müddetle açık eksilt-
me suretile münakasaya konulmuştur. · 

2 - ihalesi 6/11/936 Cuma günü saat 14 de Gazibulva
rı 'nda Ziraat Bankası ittisalinde 6/3 sayılı apartıman 
üst katında gümrük muhafaza taburu satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her i Ün komis
yonda iÖrülebilir. 

3 - Ekmeğin beher adedi için 9 kuruş 25 santim fiat 
tahmin edilmiştir. 

4 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü madde· 
)erinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve muvakkat 
teminat makbuzlarile birlikte komisyonumuza müra· 
caatları. 23 27 31 4 944 

1 Doktor • 

Ziya Gökşin 
Kulak, Burun, Boğaz 

mütehassısı 

SIHHAT BALl~YAGI i 
~ ornı;ya lıalıkyağlarının en h:ıliaidir. Şerbet gıbı ıçilir, 2 defo ıüzülmüıtür 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Merkez hastanesi kulak şefi 
ikinci Beyler sokağı ha

mam karşısı No. 41 
Muayenehane Tele. : 3686 
Ev " : 2505 
Hergün 3 - 6 a kadar has· 

1 
Sıhhat Eczanesi 

Ba~durak Biiyük: Salepçiot lu hanı kartıaında talarını kabul eder. 
···--~-~r&"'ll ......... 

Pire-Marsilya seyahat 1110 

deti 75 saat, 11• 

1 . •t 
Port-Sait ve skenderı) ır 

manları için 11VELOS,, ~11~,ı 
ru her hafta pazartesi günı.I b9' 
12 de muntazam Pireden şı" 
reket edecektir. Yolcu ve e 
kabul eder. o--A 

Fazla tafsilat için Par:~ııl 
yolcu salonu:karşısındıı 
Riz binasında. No. 168 ııO' 
Umumi Deniz Ace'118 

Limited 111,sı acentasına müracaat ohın sı11 
Telefon : 


