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A.SVEKILI iZ A A IZDA 
Pamuk nıüsta.lısi!leri ün ismet lnöninün riyaseti albncla 
g~ce 22 ye kadar siren çok milhim bir toplantı yaptılllr 

~Ylemleketie çok '"büyük bir Piımu 
selerberliği başlamak iize~ • 

-----~~....----------MO••~---------------
Azimkar devlet adamı dün her mütabliliıa 

dileğini teker teker dinlediler pam11k 
ihracatımızın çok vakı11da kalkınacat.nı 

Mi~~~ y~uNr:fl- SUERBERLIKLE -A~~~~l 
CEK, BALIKESiR TI 1lç SENEDE 500,000 
YOLUYLEANKA- RJIACAK 2s.ooo,ooo URA. liltu~ 
R ıy l DÖNECEK Ba,vekilimiz, hayat bahalılitillı mücad e edileceğini 

1l .8. muttak surette yüzde 25 - 36 nisbetinde ucuıJatiJaeağım, 
düıürülmesine aıla. taraftar 
olmadıklanm, paramı:ım kıy· 
metini muhafaza edecejini 

işlerinde kullanılan vasıtaların ve nakil vasıtafaııma ucuzlatıl-.A.ti 
parıa kıymetinin de düşürülmesine taraf tar olmadıklannı 
miştir. Başvekilin hayat bahalılığtna açtıiJ mü~ hertmd 
sevİQÇ içinde bırakmıştır. 

ı&ylemiılerdir. 

palmakta olan fabrikayı g6z· Sayın Bat•elriBmiz her 
den ıeçirmiflerdir. sahada hayatın 'JCuzlatıl. aıı 

Bapekilimiz, pamuk m•b·:. içiD hlllrGmetin Qlllcadeleye 
ıulinlba uca~a mal eclilmeıi, ıiriıeceğini, ıilrraı ferahlat· 

Müstahsil, eyi tohum, su ve u~uz mazot ve benzin istiyor ~
kan hükômetin bu işi muhakkak başaracağını sö led~r 

mak içia ziraat makiaele
ıulama Ye modern uallerle rinde kullaadaa lluot " fazla 1ialslak yapabıcajanı ettijiai bepD etmiılerdir. 
ziraaba laki .. f edilmeıbai, benzin fiatlerinia uent..... bu huauta deTlete dlfen Dünkü Mühim 
burada bayat ucuzlu;unu hlacağlnı, bir ıene zarfuada vazifeaiıa.)eriae ıetirilecejioi T 1 
temin etmek maksadile ciddi mutlaka umamf ihtiyaçların illve etmitlerdir. 1 op antı 
surette mllcadeleye giriıtijini ylıde yirmj ile yllzde oha Zıraabn mot6rleımeıine Sa)'ln Bqvekillmiz diba 
etya fiatlanncla ileride ylz4e aruıada ucmla,acaj'IDı mllj· taraftar olmakla beraber, Halkevinde 7apdan pamuk 
yirmi bet aiıbetiDcle tenDJlt delemitlerdir. hayvancıijjım111a inkitafi mlatabaiU~ri toplantaun~ ri· 
yapılacai•nı, para kıymetinin Nakil •aııtalaranda daha için de çok çahıılmaıı icab y-t etmıflerdlr. Ba içtima-

...... ,, .................. •••••••• .. •• ............................................... •••••••"" da •ali. mel:t'ular, airaat 

H th • k •l' J •ı ""'hl umum mBdarl, Belçikalı pa• an mu ış şe ı ae sı a anıyor :~ ~:;~~-:-:.=.: 

l lerle ulalal•fbr: 
.. _ 81,ak bir ....... 

olu pamuk menaa ...... 
da tilinle yalmada .. , .... 
i• •e biuat liraat ,.,.. 
~k..Uejlllana· 
dan vuiyetleriai diale1erek 
bu menada maltmat •leata 
ıelclim. T•mamUe a,tbalabl
maklıf11111 istedim. 

-----------------....... oo ---...--.-------=------ Bergama, Dikili, Torbah, 
Kuıadaıı manbbulan ve 
ve kaymakamlan baar Hlaa· 
maılardu. 

Hepa•ia Wnr ..._ •ert1 .. 
rinizi vuiyetİDİli. 161le,W.. 
Biz zaaaediJorm ki •••le. 
kette yakan umuda li teM• 
rik edebilmek için ,_. ola· .. , Rusya ve Belçika Almanyanın bu hazırlıklarını 

atle takib ediyorlar lngiltere hava kuvvetini aı-hrıyor 

18 (Ôzel) - Fransız gazeteleri 
~ lll6ıtemleke talebinden ıoara 
~"il~ arttırmasını ve te~eden 
~ r ııliblanmasını büyiik bı en· 
~ P etmektedirler. Almanyadaki 

• fabrikaları ıeferber edilmiı bir 
' Ha•a ve deniz ıililıları inta· 

"- . ehemmiyet verilmektedir. 
"'&la •ıllblanma itine dört elle sa· 
'-•~~brikalarındaki amelelerin ça • 

.. ~ IE ı arttırmeıı ayni endişe ile 
•~~eh tedir. Fransa, Ruıya ve Bel· 

. ı. ~zırhkları alAka ile takip edil· 
tiltere hava kuvvetlerini hem 

\ 1-eın eski tip tayy•reler yerine 
0111ııkt•dır' 

Loadra 18 - Alman gazeteleri, Alman· 
yanın yeni bir Lokarno anlatmasına girece· 
jini fakat kendi hareket aerbeıtliiini 

ortadan kaldıracak hiçbir teahhllde yaaaı· 
mıyacajını yazmaktadırlar. 

Bu neıriyat Almaayanın kendi davuını 
her ne balıaıına olursa olsun ytlrlitmek ni· 
yetinde oldupnu glıtermeıi itibarile endi· 
4e ile karıılanmaktadır. 

Bir logiliz mecmuası, Almanya ile ltalya· 
nın lıpaaya muharebesinin aeticeıini bek· 
leclikJerini bu harbte faıiıtler ıalib plclilden 
ao..-a Almanya ve ltalyanın 1eni taleblerde 
ve teni teıebbtıılerde bulunacağı tahmin 
edilmektedir. 

Memleketin ikmatli IW· 
kmmaıı için yapılan bllJlk 
hamleyi Bat•ekilimiz ıa ak• 

rak pamuktu hafka •• ,.. 
maktu daha kunetl ftllla 
yoktar. lt"retiricek • ... 

_- Soaa 4 lacUe -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
ıa• 

Bu vatandaıın elinden tatahm 
ve onu kurtarahm 

r=I trcf aduula bir vataa&lat tiyle dert Jallllor_:. 
L:I .. - Benim eskiden bir iki ubıkam yanla. Fakat &J• 

!ardan beri ıallhıbal ederek ticaretle •..,..t .,...._. 
Se~u olank gevrek peyair ntiJOf 1211. kealef' llr .... 
ıen baaa lair cllklda tut .... Yeotacla çahpnam ••rd 

Ben Tepecikte Llle caddesi Armacl aokağlnd• kltlk Wr 
d&kkin tuttum iki &ç aydaaberi burada ıtlt, ge ..... !ll'rt• 
ğa bqlaclım. Geçeal•de belediye dllkklnı "•patta ...,_..,. 
reisine rittim. Vaharthm, yakardım. Mllaade etti T...,_ 

• 
•ıbm. 

Fakat hi~ Wr paham olmadan dlklılnımı • 
S.. timdi •• JapeJ119t çol•k çoc ... awl ı•ti•••• 

yün?" 
Ba kabil eıki mllcrimler ıslalu hal etmeleri için ....,. 

ellerinden tutup lizım ıelen yardımları yapmalaJIL. o.lara 
mOmkan olan kolaylıklan ı&ıtermeliyiz.. Akai takdirde •· 
lara milıkülit çıkarak olurscak onları yine eıki feu laetla· 
rında devam ettirmif aayılınz. Bu vataadqıq elin..._ tala· 
lım ve kurtaralam •• 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiB 
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MORFiNLE 
ÇILDIRAN 

Ya•an: KARANT~NALI AD 
- 42 - M 

Bitkin bir vaziyette idim bü
tün sinirlerim gevşemişti 

Polia kanlı ellerimi g6ıte· ı 

rerek: 
bir çok ıeyler okudu.. Yal· 
nız akhmda ıu clbialeler kaJ-

- Bu ellerini dün 
ldrllJtia •• 

ıece mıştır : 

- Dfın ıece mi ? 
- Alliılla tıilmara yapı· 

yorsun ba... B6yleainide 
ilk fa g&rilyorum. Yahu 
b~ Wçaatadin. Ôldlr
dnti·" ,. 

- Ne, babamı mı 6ldiir· 
cllm ? 

" Maznun, evvelce taımim 
ettiği ve kurduğu pilin llze· 
rine babaımı bıçakla yedi 
yerinden yaralıyarak katlet· 
letmiıtir. Bandan bir mild· 
det evvel de katil bldlse1ine 
teıebb&s ettiği tee1:>1t olun· 
muıtur. Ayılamıyacak dere
cede sarhoı bulunduğu için 

Bak bak •• 
ıelme .• 

Bilmemezlikten kdndisine cürmllnl itiraf et· 

- Haydi benimle alay 
etme;. 

Sen alayı timdi görllratln. 
Haydi kalk maıtantiklip 
fideceğiL lıin pkası yoktu. 

Kalbim tıkamr gibi oldu. 
Nefeıim daralıyordu. Gözle
rimdelf mfttemuiyen yaı 
bopnıyordn. Polise yalvan· 
yor~ 

-Söyle Allah aıkına doi· 
ru mu .,,.liyoraun.. Babamı 
mı lhlinll~? 

faet dedik L. 

- ~ etme... Doiru 
ı6jıle .• 

ron. kolumdan tuttu. Beni 
ti etle~ .. 

tJa1,4ı kalk mlatantiie 
fiecejiz .• 

edi. Kalktık.. Bitkin bir 
•aiyett'a iiillt Bitlb ıinirle· 
rial gevıemiıtir~ 

K tfiiz bekledikten 

tirmek mümkün olamamıı-

tır. " 
Artık gerisini bilmiyorum .. 

Kulaklanm uğuldamağa göz
lerim kararma;a baılamııtı. 
Eğer ıu anda yanımda bir 
paket kokain bulunsaydı, 
onu çekmit olsaydım.. Kim
bilir Müıtantikio karııımda 
kendimi ne güıel mtldafaa 
ederdim .• 

Mastantik evrakın okunma· 
sanı bitirdikten ıonra beni 
istiçvaba baıladı. Adımı, ba
bamın adını, doğduğum yeri 
ve tarihi ıoruyordu .. 

Kısa kıaa cevaplar veriyor-
du1t1. Nihayet ıu ağır ıualler 
karı11ında kaldım: 

- Babanı ıeo mi Gldür· 
don?. 

Hiç cevap vermedim. onun 
sesi tekrar gOrledi: 

- Neye susuyorsun .. Söy
lesen a .•• 
. . . 

ıonr• ~çeriye girdik .• Militan· - Baaanı ten mi öldilr· 
tik sert liakıılı g6i11Udll l:iir din : 
adamdı.. Beni baıtan aıaiJ Gayri ihtiyari aizımdan : 
ıllzd6kten sonra, eline bir - Evet... Çıktı. 
evrak dosyası aldt ... IçinC:len ( Arkaıı var) 
aooaaaaıaaıaDODGGDOOGGama~ 

B~ sene tiitin alıcıları pek çok 
bu'tsevinçJi . haberJerin devam 

etmesini bekliyoruz 
Birço1' lleyetler memleke

timi~Clen Hitlla almak iste
mekteclirler. Harici taleble
rin arkası benGz keailmemiı· 
tir. ~ekoslavakya 935 mah· 
ıulil~en 1 ,250,000 kilo tü
tlln aJmak ü~ere bir müna· 
kasa ilAn etmııtir. Ntlmune• 
ler gönderilmiştir. 

Polonxa heyeti de müba· 
yeat iÇfa beklenmelc:tedir. 
Bu heyet timdi Selinik'te• 
dir. 935 mabadiilnden de 
200 bin liile uıtadar alacak-
tır. 

936 mahıulün riPn mübaye· 

at yapmali için, baıta Ame
rikalılar olmak tızere, Al· 
manlar, Avusturyahlar ve 
Fransızlar tetkikat yapmak· 
tadırlar, Bır Romanya ·Meye· 
ti de tetkikat yapmağa gel
mektedir. 

Amerikahlar bu sene piya-
samızdan fazla mübayeat 
yapacaklardır. Yalnıı bir 
tanesi 10 milyon kilo t&tün 
alacakhr. Bu da dahil olmak 
llzere Ameıika kumpanyala
nnın mtıtiayeatı 12 milyon 
kiloyu geçecektir. 

Bu sevirçli haberlerin de-

Enver paşa-
nın casusu 
-4- YAZAN: .. 

Enver paşanın diktatörlüğüne imkan yoktur 
"Bu cereyanlar ve tesirler akip çıkan ikinci ve alınan 

alhnda, Tilrkiyeden izamı bir direktife cevap teıkil 
ıurete iatifaclemiz umanlara eden raporda da: 
muhtaçtır. Gümrllk müsaade· "Türkiyede arzu edilen ıe· 
leri almaktaki beyuelmilel kilde bir diktat6rl6k tesisine 
mllfkillt kalkmadıkça, Tlir· imkln yoktur. Bir defa aal· 
ldyedea ••amakıllı iıtifade tanat makamı, zahiri gir&· 
etmiı uyılamayıı.,, ıllne rajmen bu memlekette 
Dımılde Wi. Bulla •ite· blJA kanetlidir; millete aa-

19 BirillCi T ..... ~ ..... , 
!Balkan devletlerinin or_clu DUNY<ADA . NELEJı 1 
mevcudları ne kadarelır? ouuYOR,. 

Aranılan vas~ 
Balk~nlı devletlerin askeri 

kuvvetleri ba\C:kında bir ista• 
tistik yapılmııtır. Bu iatatia· 
tiie gör! Balkan devletleri· 
nin bazerde ve seferde oe 
kadar mevcud çıkaracakları· 
Dl ıöstermui itibarile dikk• • 
te pyandır. 

YUGOSLAVYA 
Hazeri ordu mevcudu Jan

darma ve hudud muhafaza 
kuvvetleri dahil olduğu halde 
168,000 dir. 

Muharebe zamanıoda iki 

Dörtyol da 
Bir adam 
Kudurdu 

Dörtyol - Rahat koylln· 
den Duran dağa odun kes-
meğe gitmek üzere hazırla· 
nırken dağdan inen kudur· 
muı bir çakal üzerine hücum 
etmit •e Duranı muhtelif 
yerlerinden ısırmııtır. Müca· 
dele esouında Durana yar· 
dım etmek istiyen iki çocuk 
da çakal tarafından ısmlmıı 
ve çakal dağa kaçmııtır. 

Yaralılar derhal hastaneye 
nakledilmiı, çocuklardan bi
ri kudurarak ölmüş, Duranla 
dıier çocuk tedavileri ikmil 
edilerek k6ye gönderilmit· 
lerdir. 

Fakat Duran köye geldik-
ten 6ç gtın sonra kuaurma 
alimetleri gistermit ve bir 
gece kudurarak ölmiıtGr. 

Bu havali ormanlarında ku· 
duı liaJYuların çoğalmaıı 
eadiıe uyandırmaktadır. 

Londrada cam kırıl

mak tehlikesi artmış! 
Londra - Sigorta kum· 

panyaları, ıark mahallelerin· 
deki binalarda bulunan ay
naların veaair ticaret e9yası· 
nın 'kırılmasına 1'arıı yapılan 
sigorta primlerini binde bir· 
den binde beıe çılCarmalan· 
dır. Sebebı de fatistlerla 
komunistlerin bu mahallerde 
yapmakta oldukları ve yapa· 
cakları nümayiılerin bunlar· 
da tevlit etmiı olduğu ger· 
ginliktir. · 

rt·w1'ılr.,...,.,,,,V"''"' ... ........ ~ 
vam etmesini bütün ihracat 
mallarımızın ayni surette 
alıcı )(alabahğı karşısında 
kalmasını bekliyoruz. 

Yurda hariçten para 
akması, müstabıili de müs· 
tebliki de sevinç içinde 
bırakıyor, halk blitlln mOa· 
tahıillerin de bir an evvel 
ferahlanmaıını istiyor. 

fizdir. Hali hazır hilkümet 
mevkiini tutmak için sultanı 
elinde bulundurmağa mec· 
burdur. Bunun için Enver 
paşa sultana damad yapıl· 

mışbr. Bu en bliyük siyasi 
zarurettir ! 

.. Sarayın diktatörlüğüne de 
imkan kalmamııtır. Sarayın 
mutlak niifuzu, sultan Hami· 
din pliıile beraber if lls et
mittir. .Şimdiki biiklmdar 
tam bir deniftirl Hiçbir ha
reketi idare edemez 1 

" Enver paıanın diktat6r· 
liğOne de imkln yoktur. 
Çnnkn karııaanda Cemal 
paıa vardır. Cemal pqa, 
Enverden enerjik, daha 
mantiki cllltllDlr, Jaarekl~ 
dalla iatik~perverdif. -... 
adamıa ıt™ •ta ... 

milyon beı yüz bin kitidir. 
Hava kuvveti 350 tayyaredir. 

{tOMANYA 
Haıeri mevcudu Jandarma 

Y~ hudad muhafızları dahil 
olduğu halde 225 kişidir. 
Seferi mevcudu 1,5000,000 
kitidir. hava kuvveti 350 
tayyaredfr. 

BULGARİSTAN 
20 bin nizamiye, 13,000 

jandarma hudud muhafızı 
26 piyade taburudur. 60 tay· 
yareıi vardır. 

Seferdeki kvvet 500,000 

kitidir. 
YUNANiSTAN 

Ordu mevcuda 64 bin 
kitidir. Hava kuvveti 100 
tayyaredir. Seferi kuvveti 700 
bin kiıidir. 

ARNAVUTLUK 
MOhim kuvveti jandarma· 

dır. Ba da bir lngilİI gene· 
ralinin kumandasındadır. Aı
keri kumandanları ltalyan 
zabitlerinin idaresindedir. iki 
bin jandarma, 4000 askeri 
25 tayyaresi vardır. 

Çaokın kız ihtiyarı kafese 
koymak istiyordu •• 

İhtiyar sigarasının külü sayesinde yakasını 
zor kurtardı 

Kadınların nı; musunu, iffe· üstünü başını yırtarak fer ya· 
tini muhafaza hususunda da baılamıı. 
lngiliz kanunları son derece Memurlar gelmiı. Kız: .. Bu 
ıiddetlidir. Bunu bilen güzel alçak bana tecaviiz etti ! " 
bir lngiliz kızı kanundan Demiı. 
istifade et1Dek istemif. Ge-

çenlerde Londra civarında hlı~~.k~e i~!t::ıasoğ~n~::; 
bir köye giderken trende 
kar91sına oturan bir zengin ıiğarayı göstermekle iktifa 
ihtiyarı bqtan çıkarmağa etmiş. Memurlar bakmıılarki 
~alıımıf. siğaranın kiilii bir parmak 

ihtiyar vagonda kendisin- uzamıı ve ihtiyar adamın 
den ve güzel kızdan başka yerinden kımıldanmamıı ol· 
kimse olmadığı halde aldırıı doğu ıabit olmuıtur. 
etmemiı, sigarasını içmeye Trenin bir saat tehirine 
devam ederek la ıza ytızver· sebeb olan çapkın hakkında 
memiı. kanuni takibat yapılmak is· 

Sarsıın çapkın, ihtiyarın tenmiı ise de ihtiyar davacı 
bu kayıtsızlığına kızarak ihti olmadığını ve genç kadından 
yardan intikam almak için ikamet alınarak bırakdmııtır. 
~ooao~ 

Cumhuri~et ı Amerika'da 
ba;vramı 

Bu sene f ev kala de 
tezahüratla kutlanacak 

Cumhuriyetin on Oçllncli 
yd a&nllmft Ankarada fevka· 
lide parlak ve emsalsiz te
za1ıüratla kutlanacaktır. 

Maarif vekiletiade mllı· 
teıar B. Ridvan Nafizin ri· 
yasetiude toplanan komisyon 
mekteplerle memleketin her 
tarafından gelecek 2000 iz-
cinin bayrama nasıl iştirak 
edeceklerini tesbit eden bir 
program baz11lamaktadır. An· 
kara vilayeti de ayrıca zen-
gin bir program hazırlıyor. 

Cumhuriyet bayramına rast
lıyarı 29 teşı ini evvel gecesi 
Aokarada, şimdiye kadar 
emsali görülmemiş bir şekil· 
de tenvirat yapılacaktır Ay· 
ni gece Ankara palas ve 
Halkevinde verilecek balo· 
ların programları da büyük 

da muhakkaktır. 
" Bu tafsilatla, üzerime 

verilen büyük azifenin 
ifasından aciz beyan ctmiı 

olmıyorum. Almanya için 
istikbalde 'fiirkiyeden istifade 
imklnları vardır; bu istifade 
gene Enver paıanın ıahsın· 
dadır 1 

" Enveri ne yapıb yapmalı, 
Türkiyenin bnkumet reisi 
mevkiin~ ıetirmelidir. Buda, 
Tlirkiyenin harbe ıiiriklen· 
meaile mllmkllndllr. 

.. 'flrkiye harbe girdiji 
taktirde, sıkı olarak askeri 
idare ilAa edilecektir. 

Tilrki1e lillh ve mllhim
mat için itile tiddetle muh· 
lafbr. _,_. ı vereceğiz. Pa· 
raca JU4t• edeceji&. Fakat 
......... mldUall "Hir 

Bekar.ların imanı gev
riyor vergi vere vere 

Bekarlık vergisinin en 
ağırı Amerikanın Arjantin 
hükiimetindedir. Evlenmeden 
30 yaıına girenler ayda 25 
fırank vergi verirler 35 ya91-
na kadar her sene bu ver· 
giye bir misli zam edilir. 35 
yaııodan 50 yaıına kadar 
bekirlar ayde 100 fırank 
verirler 50 den 53 yaıına 
kadar 130 fıranktır. 75 Ya· 
şından sonra vergi 50 franğa 
düıer ilil olanlarla bir sene 
zarfında talib olduğu halde 
üç kadının reddine maruz 
kaldığım isbat edenler ver· 
giden mu,f tutulmaktadır. 

bir itina ile bazırlanmakta<iır. 
YugoslRv baıvekili M. 

Stoyadinoviçle Afgan hari
ciye yeıiri de bayramda A -
karada bulu,,acaklardır. 

sebeblerle iki, üç kolorduluk 
bir ..\iman kuvvetini Türki· 
yeye sokacağız. Askeri ku· 
manda ve askeri milesseıat 
Alman kumandan ve muta· 
hasaıslarm mutl~ka idaresine 
verilecektir. Bu suretle En-
ver paşa Türkiyeye, Alman· 
ya da Enver paşaya bikim 
olacaktır. 

" Enver paıayı Almanya 
sayeıinde Osmanlı tahtına 
hikim kılmak çok mlimktın
dür, Enver pafa bu plana en 
uygun bir ıalaıstır ! ,, De
mitti 1 

Enver pata bagiliz ıazete· 
lerinin bu netriyatını takib 
etmekle beraber, Baron Van· 
ıenbaymıa raporlarında 
likredilen tekle gire Alman 
nlfmu altına ıirmekten geri 

F.11 merikada ._,,,. 
L:al yaklaııyor. Du• 

16yle lilteler atddı: _.-il 
- Riyasete ıe~ 

insan Eytıp kadar "_.., 
Eflitun kadar nlifuzl•, 
sahibi, Hergil kadar ~ JI' 
li, Rebole kadar ıekı~ 
kadar kuvvetli, De ",,,Jll 
kadar hatip, Silleym&8 -.,Jll 
hakıinas, gllverd• ~ 
z"rif, Ebülbevi kadar fi 
Şekspir kadar mefh'OI 
beynelmilel olmabdır. 

*** 
A · · · - de~ ynı ısını gun ? 
çocuğa konulu~ 
lr.1I lmanyada 11!8~ 
l.:.J getirilen istatll~ 

okudukça AlmanlarıD ~ 
sene sonra Aaıerik~ 
taı çıkartacaklanaı --.-_ 
ediyoruz. Bir Alm•D f/Jf ,,. 
memuru biliyor aıu-~ 
yapmıı? Hıristiyaa ~~ı 1-' 
doğan çocuklardan •1- -,.. 
kaç kitinin aldığını te,, 
etmiı ve anlamıt ki, ilet ,,.. 
ayni isim 130 ile tSO 
ıında insana kon~ u1°';,,;t 

Merakını tatmı• 

timdi rabatmıf. 

... -insanı saat tıkı~, 
kadar hiç bir gu jş 
rahatsız edeıneıJ11 ~ 

D lngiliz rubiyat~I·'~· 
biri hangi oevı ,.. 

tiilerin insanı eo fallad•'~ 
hatsız ettiğini merak ~ 11111..e 
bazı tetkiklerde bu 0• 1'i' 
ve anlamıı ki, berball~k ,
gür6ltll ne kadar ~O~ 
lursa olsun ıiairli b:-. ,r 
saatin tiktaklan k 
hatlıı etmiyor. 

*** u•" 
Sun'i adamı yar:. ,çtl 

mucit başına bel ,1 ,~ lfi9 Amerikad• ••• ~ 
K.:.J mı yarata• jOIİt 

büyük bir keder içi•~e ,...-· 
icadının muraffakiye -" 
nun olacağ1na ,.a-a;;,..-· 
durgunluk çökmOı ~ 
yoruıuş, kendisini• bll 1.1ıbil' 

d 
. . • • .,.. w 

görenler ke erının ı;effr 
sormuşlar, o da şu 

. 'f ,. 
vermış: . ,..o 

- Robot'u yanı t Is,,. 
damı icad ettim ~·k:-~ 
disine yaptıracak ıt • .,,....~ 

· 'o ıf"' w dım. Para almaıı ıçı ~ ,. 
btırosuna kayddettir /il".. 
tedim, onlar da •~,;t' 
Şimdi Robot ne y• 
ıa11rmış bekliyor. 

doyamıyordu 1 • ~~ 
Umumi barba 11

' ~~ 
mani olan kuvvetler ~ 
ların direktifi ile d•it _,_. 

11110• :,-ı ta; muhalefet na topl• 
lekette ne varsj 000 
Sinoba ve Anado 0 • 1 .,,.. ._Al 
yerlerine nefedi aııd .tetl""..k-

Bu sırada f til~f o~•Y'~ 
nin Çanakkalefl 1 ça~~ 
ları ıayiaları da b•~ 
Bu pyia, ~~~aD . 111~~~ ..... 
takviye ettıgı bır .. ~il 
Hatti, Almaolar. tjıtJİ ' bit 
ve Bralav bidiıe•• 1ıal•1' 9' 
hadise jle Çaaak ~ 
taarruz bile baJI' ~ 
idiler. b t1at10• '_.M 

Divanı ali ıa ! e 1,~ 
o zamanki kabı• bot°'") 
harbe iştirAk .... .a -1 

(At~-
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Saib Safft't Kaşıkçıoğlu 
Öğlen saat 12-14 ve ak

şam on yediden sonra her 
zaman hastalarını kabul eder. 

ikinci Beyler so ak fmn 
ittisalinde No. 64 

Aile ınatineleri 

Dans ve 
varyete 

Bu hafta pazardan itibaren 
başhyoruz. Zengi bir varyete 
mükemmel caz ve her türlü 
konforu havi ve neş'e yara
tan ve lzmirimizin yegane 
eğlence salonu olan Turko
vaza& bir kere ziyaret ediniz, 
bir daha oradan aynlmaz· 

___ t9 Birinci Tteıria 

üzerinde halisli~in timsali 

olan $ markasını arayınız. 

1 . 
!. 

·--~~, e•lAOA"' 4v•1~1R -:>P.--~ 
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Bulvadin kaymakamı ve eski 
emniyet müdürü Feyzi Akkor 
ıehrimize gelmiştir. 

Almanya 
Memleketimizden ne

ler alacak 
M&him Alman firmaların

dan bir kaçı memleketimiz
den, kullanılmıı mektub pulu 
sığır kemiği, kendir, kendir 
tohumu, konserva balık, yün 
tiftık, keçi kıh, portakal, 
haşhaı, paçavra, zeytin yağı, 
her nevi zahire, f 1ndık1 ceviz 
elma ve kimya maddelerini 
almak için allkadarlara mü· 
racaat etmiştir Mübayaata 
yakında başlıyacaklardır. 

Bir dersten ik
male kalanlar 

Geçen ders ser:esinde mek 
t plerde bir deraten imtihan 
verememiş olan talebe, bu 
sene sınıf geçmiş sayıJarak 

bilahare imtihan veremediği 
deraten tekrar imtihan ver-
mek ıartile daha yüksek 
ıınıf derslerini takip ede-
ceklerdir. Yalnız meslek 
mekteplerinde bu şekilde 

bir dersten imtihan veremi
yerek kılan talebenin mes
lek mektebi olmıyan diğer 
mekteplere girdikleri tak· 
dirde gene sınıf geçmiş sa
yılıp sayılmıyacağında tered
düd hasıl olmuştur. Şehri
miz kültür direktörlüğü, bu 
noktayı kOltür bakanlığından 
ıormuıtur. 

Ara b harfi erile 
Yazmak cürüm 

haricindedir 
Eski harflerle yazı yazmak 

filinin ceza tehdidi albnda 
bulunduğu malfimdur. Bu fili 
irtiklb edenler hakkında 
meşlıud cürümler kanununun 
tatbik edilib edilmiyeceği 

tereddüd edilmesi üzerine. 
Adliye Bakanlığının müddei 
umumilere gönderdiği bir 
emirde bu filin mahiyeti 
itibarile, meşhud cürümler 
kanuıu hükümlerinin çerce
veıi haricinde kaldığı bildi
rilmiıtir. 

Çifte tedrisat 
Çifte t drisat saatlerini 

Maarif Vekaleti beşten dörde 
indirmiştir. 

Mühim Bir 
Uc zluk 

186 sendir dünyanın her 
tarafında büyllk bir şöhret 
ve itimad kazanan Pafumeri 
L. T PiVER fabrikası muh
terem mfişte ilerine bir ce
mile olmak üzere 80 • 90 
derecelik latif kokulu kolun
yalarını onbeş gün devam 
etmek üzere büyük tenzi
latla lzmir acentesi " Ş m!'İ 
Hakikat " ucuzluk sergisinde 
te,hir ve aatış yaptırmakta 
olduğunda" bu mühim tenzi
Jittan istifade '!diniz. 

(ltafba ..... 

- Baştarafı 1 incide - allerini sıralıyor, müsthaail- ı içindedir. 
him mevzu odur. Bu sebeble re, arazilerinin mikdannı, Ziraat umum müdürünün 
çiftçi arkadaılarımla konuş- verdikleri yevmiyeyi ça1ıştır- verdiği izahata göre, başve-
mak istedim. Dertlerini öğre- dıkları iıçinin daimi mi veya kilimiz pamukçuluk davası· 
nerek pamuğumuzun istihsal muvakkat mı olduğunu, çift- nı iki üç sene içinde 
miktarını ve kıymetini artır- çinin bankalara borcu olup tahakkuk ettireceği ve 250 
mak için tedbirler alacağım. olmadığını, d•rdlerinin ve bin balyalık pamuk istibsala· 

Pamuk iyi satılıyor. Dahili ihtiyaçlarının nelerden ibaret tını 500 bin balyaya çıkara-
fabrikalarımızın da sarfiyatı olduğunu sorup öğreniyordu.. caktır. Bu vaziyet tahakkuk 
çok iyi olacaktır. Biliyorsu- Başvekilimiz müstahsillerin edince memlekete 25 milyon 
nuz ki bizim dünya piyasa. derdleı ini geç vakte kadar liralık döYiz girecektir. Bu 
sındaki sabşımız diğer mem- dinlemişlerdir. müthiş rakam Türk köylü-
le ketlere nisbetJe yüz de 30 Müstahsilin dilekleri, iyi sünü ve müstahsiı i kurtara-
daha bahalıdır. Bahalı sat- tohum, tohum ekme ve ça- cakt r. 
mak ve çok kazanmak palama makinesi, ve traktör Ege mıntakası köyünü ve 
ancak bir kaç sene kadar lerde kullanılan iştial mad- Menderes mıntakası namile 
ve zorla devam edebilir. Bu delerinin ucuza mal edilmesi ikiye ayrılacak 10 çeşid 
böyle olsa bir nimettir. Fakat üzerinde toplanıyordu. tohum dağıtılacaktır. Pamuk 
kortuluşu muteakib de mah- Müstahsiller, Gediz nehri seferberliği yalnız Ege 
sul fiatleri çok yüksekti ve sularının ovaya akıtılmasını, mıntakasına hasredilmiyecek 
hep böyle gidecek sanıldı. sulama:tesisatı vücuda geti· şumullü bir yurd meselesi 
Bilahare düştü. Bugün pamuk rilmesini, bükü.netin bu mas- haline konacaktır. 

rafina dönüm başınabif°"Iira Başvekilimiz bugün Mani-
satrşı iyidir amma, bu yüksek vererek iştirak fede<.eklerini it saya gidecekler, orada 
fiatler üç beş set eden fazla so"yledı'ler. 

tetkiklerine devam edecek-
gitmez. Bu müddt:t zarfında Torbalı, Tire,.Ôdemiır'müs-

db. ı k ler, akşam üzeri Balıkesire 
te ır a ma • pamuğun tabsı'llerı', ku" rük Menderes'in 

k T hareket edeceklerdir. 
isti balini ve sizin kazancı- ta•kınlıklacından zarar gör-

1 b ır Sayın Başvekilimiz Balıke-
ruzı sağ ama ağlamak düklerjni, Ku•adası müstah· 'd 
1- d O · ır sir e bir gün kaldkktan 
azım ır. nun içın pamuk silleri Cellidgölü arazisinden 

1 ı · · d dl · sonra Kütahya - Tavşanlı 
mese e erını, er erınizi kendilerine arazi verilmesini 
.. " k · · S ı yoJile Ankara ya dönecek-
ogrenme ısterım. öy eyin istediler. lerdir. 
arkadaşlar, ,, Adana'da d&nüm başına 

Başvekilin bu samimi ve 15 kilo pamuk elde edildiği 
candan hitabı bütün pamuk halde Torbalı, Tire, Kuşadası, 
müstahsilleri üzerinde çok bti Nazilli'de dönüm başına 60 
yük tesir yaptı. lktısadi kal kile pamuk elde edilmek· 

kınmağa karar vermiı azimkir tedir. 
devlet adamının bu kadar Bir kısım müstahsiler de 
kat'iyet ifadeeden sözleri karA tütün zürraa yapılan kredi 
ıısında bütün salonda ferah· . temini işinin kendilerine de 
layıcı bir hava esti.. yapılmasını istediler. 

Kaza murahhasları teker Toplanb gece saat 22 de 
teker söz aldılar .. sayın baş- nihayet bulmuştur. Zürra ve 
vekil, büyük bir vukufla su- müstahsiller büyük ıevinç ...................... . ............................. .. 
Yunanlılar Bulgar hududunu 

tahkim ediyorlar 
lstanbul - Sofya gazeteleri, Yunanlıların Bulgar budu· 

duoda tahkimat yapmakta olduklarını, hudutta on beş ya· 
şından yukarı çocukların bile tahkimat işlerinde çalıştıkları· 
nı, tah1'imatın Yunan-Yugoslav hududunda da yapıldığını 

haber veriyorlar.! 
• 
ltalya ticaret anlaşması 
konuşmalarına başlandı 

lstanbul 18 - Romada başlayacak Türk-ltalyan: ticaret 
anlaşması müzakerelerinde bulunacak heyetimiz Çarşamba 
günü Romaya hareket ~decektir. Ticaret heyetimize Roma 
sefirimiz riyaset edecektir. 

Eski ticaret anlaşması 40 gün uzatılmıştir. 
A 

Asiler Madrid önlerinde 
lstanbul (Hususi) - Asiler Madride hakim: bir:mevkii 

ele geçirmişlerdir. lhtililciler Madrid önlerinde: hükümet 
kuvvetleriyle süngü süngüye barba başlamışlardır. 

Fransız gazeteleri çatıyor 
Paris (Radyo) - Fransız gazeteleri Belçıkanın bitarafh· 

ğını ilin etmesi dolayısiyle bir hayli acı dil kullandıktan 
sonra diyotlar ki: 

" Bu işte lngilterenin büyük bir mes'uliyeti vardır. Al
manyaya gösteraiği dostluk siyaseti yetmiyormuş gibi eski 
müttefiklerine karşı aldığı müterecidid tavur bugünkü vazi
yeti doğurmuştur. ,, 

İskenderiye ~eksoiresi on 
dört kişiyi çiinedi 

Kahire 19 (Radyo)- lskenderun·Kahire ekıiprensi Kahire 
civarında 14 kişiyi çiğnemiştir. Çiğnen enlerden dokuzu par
çalanmış beşi ağır surette yaralanmııtır. Ekspires hattan 
çıkmış iört saat teehhürle hareket etmiştir. 

--····---
Ban2er mi 

Soyğuncu mu? 
Greson 19 (Özel) -Sam

sondan limanımıza gelen Cu
muriyet vapurunun kontö)ü 
esnasında zabıtamızın gözün
den:kaçmıyan şüpheh bir 
ıahis yakalanmıştır. Yapılan 
tahkikatta bu adamın meş
hur alhn soyğuncularından 
Süleyman olduğu anlaşılmış
tır. Taşıdığı sandık muayene 
edilince içerisinde bir bronik 
tabanca ve eski ! pamuklu 
elbise arasında 300 altın lira 
ve 50 beşibirlik bulunmuştur. 

ı.- • • • • ... 

Sıhhiye 
Vekaleti 

Çiftçi muhacirlere 
birer öküz vereck 
Varnadan yakında vilaye

timize yerleşecek olan mu
hacir kardeşlerimize veril

mek üzere Sıbhatı İçtimai 
ve Muavenet Vekaletince 
4000 öküz alınmıştır. 

Ziraatle iştigal edecek 
muhacirlere) .. birer çift öküz 
verilecektir. 

Altın yıldız 
•• • 

musameresı 
Cumartesi günü Dolaplı 

kuyu C. H. P. binasında 
Altınyıldıı spor kuülbü tara· 
fından güzel bir müsamere 
verilmiştir. 

" Her zam.an olduğu gibi 
bunda da Altınyıldız temsil 
kolu gençleri, kendilerine 
verilen vazifeyi hiç aksama
dan muva~fakıyetle başarmış
lar ve davetlilerin alkışlarını 
toplamıştır. 

19 Birinci 1~ 
_:, ~ 

f ngilterede inkılBbımıza dv 
bir ki ta b kas"' 

lngilterede Türkiye hak- ı insanla mücadele etlll\ıcıdi' Qİtj 
kında bir kitap neşredilmiş olduklarını kestireaıelll' e''"-
ve bu sene dil kurultayına Saltanat hilafet 80 1 ı,eıi 
lngiliz murahhası olarak Sir yakın bir zaınand•0 tp'' 
Denison Ross bu kitaba da- itibarını kaybetınil ,e ~ 
ir b~ m~kale yaz.mışbr. bul tefessüh ve. :,, r' 

Dunkü Posta ıle gelen haline girmişti. Bıı• ;,.ı 
(Sunday Times) gazetesinde dört asırdanberi tabtıOI ~ 
gördiiğümüz bu makaleden etmekte olan oaıaoh. __... ~ 
anlaşıldığına göre "modern leri bir inhitat tiaı"lı ~ 
Türkiyenin yaradılışı,, adını lardı. Mustafa Keaıalill ı9'1 
taşıya? b.u kitap Sir Harry suna ayak basması~dall ~ 
Luke ısmınde 1914 ten 1920 Ağustos 14 indekı S• t,; 
senesine kadar Türkiye ile muharebesine kadat d01", 
gerek resrni, gerek gayri terazisinin kefesi AO~ 
resmi münasebette bulunan dan yana basın•i• 
bir zat tarafından yaıılmış- mışb. ,, fi' 
tır. "Modern Türkiyenill :j~ 

" Modern Türkiyenin ya- dılışı" isimli kitabı~ :e ... .-" 
radılışı, Osmanlı imparator· faslını 1933 senesı _, 
luğu zamanından bazı tarihi zunda aktedilen Loı~,od' 
safhaları anlattıktan sonra, ahedesinden itibaren. 

1
,,.. 

1919 senesinde Türk milli- getirilmekte olan d~~ır tl'pİJ 
yetpeverliğinin nasıl anlan- tıcı değişiklikleriaıııe 
diğını yazmaktadır. edilmiştir. 1,rı• • 

Kitabın tenkidini yapan Memleketiu kanu:iıs lr 
Sir Denison Ross djyor ki: değiştirilmesi, rnerke o•~ 

" Hayret edilecek nokta tanbuldan Ankaraya rb":' 
şudur ki, ne o zamanın Os- dilmesi, kgdınların :e fe~ 
manlı hükfimeti, ne de Avru· ve inkişafı, dil inkıla ·~ .. llif 
pa makamları Mustafa Ke· kaldırılması ve diğer y 
malin ş;tbsında ne gibi bir ler anlattlmaktadır. 

Stadyum 
kında 
dedi-kodu 

hak-00_C_i_m_L_o_nd0' 

Sahası olmıyan mıntaka
lara sahalar temin için vila-

yet ve belediye büdçelerin
den ayrılan paralarıo stad
yuma aarfı mes'elesi spor 

mahafilinde günün mevzuu
nu teıkil etmektedir. Bu 

iıde her kafadan bir ses 
çıkmakta. Yalnız bu çıkan 

seslerin hemen hepsi stad
yuma sarfedilen bu paranın 

haksız olarak sarfedildiği, 
çünkü beri tarafta mesela 

Karşıyaka gibi kalabalık bir 
muhitte saha yok iken bu· 
ralara için ayrılmış bir para-

yı kimilen stadyumun işle
rıne harcanmasının doğru 

olmadığı merkezindedir. Bu 
meyanda arada · bazı dedi
kodular daııolmaktadır. 

Meseli saha il~ pisti ay
ran süve taşlarının nakil iş-

lerindeki yersizlikleri haber 
alan merkez ajanı do' tor 

Hüseyin Hulki ... taşların yeri
ne getirilmesi için emir ver
miştir. 

Ortada dönen yerli~yersiz 
dedi kodulara bir nihayet 

vermek için merkez ve fut· 
bol acanlıkların efkirı umu-

miyeyi tenvir etmesini pek 
lüzumlu görüyoruz. 

*** 

Altınordu 
Cöztepeyi yendi 

Dün Halk stayumunda lik 
maçlaı ına devam edildi. Gü
nün biricik maçı olan Altın
ordu • Göztepe takımlarının 
maçı oldukça kalabalık bir 
seyirci kütlesi öntinde oy
nandı. Hakem Altaydan Ba
hanın idaresinde oynandı. 
Altınorduda Said, Göztepe
de Hakkı ve Fuad da vardı. 

Yenildi de' 
• ı.011 

lstanbul - CıOJ tol' 
pıl•" " cenubi Afrikada Y8 o• 

novada zenci pebli•• 

dakikada yeniloıifÔ'· 

331 Ooğ11ı01 
. b yl~(l 
ihtiyat su a 

çağrılıyor b"~o· 
lzmir Askerlik fU 

den: b•f f'' 
l - Yedek su 

1
.1,,,d'11 

b' o:>et ı ..ı. 
tişecek kısa ız buol'1'", 
331 doğumlu ve d• 

ter ,e d•' muamele gören 1 I•' ha evelki do~udl ube ... ıet' 
l·f se r.,. 

olup ta mubte 1 
1 ıı r . 

1 Ya n ,,. 
le geri ka mış . to•OI 3' 
keri yüksek ebhYe .,..9 

. · 'teır• o' 
olanlar 1-ıkıncı b•1 . 
tarihinde yedek ,du bdJıJll 

,, . ~· 
kulu komutanJıgın dı'le'e 

ı. e ·11' 
mak üzere sev• . tefrı . 

• cı o• 
)erinden 26-1 .ıP . t ' 

b'"\llfe '' 936 gününde u k"''i) 
danı (Nüfus ,.teı blİfet-; 
yüksek askerı ~.,de 

1
, 

meleri beraberler• ..,,oı 
duğu halde şubeye '{I' 

caatleri. ktiaıde ,,,., 
2 - Tam va ~o~ı.t 

dek subay okulu _,,y~ 
tanhğmda bul~P ,,.., " 
hakkında kanuPJ , 1j• • ..:i 
1 · • 'k oluD• .,il":. 
enın tatoı . 36 tı:'-""' 

1-2.inci teşrın-9 1' ed•" 
den itibaren se~10.,ot· 
yecekleri il8° 

0 ~ 
'k. t•''fıll ~ 

llk devre 1 1 Jle .. .1 
mış oldukları iki ~o de"';-• 

· • JkipCI b' Jı 
bere bıttı. 1 d• o"'' 
Altınordu bir gol ~-~tt'' 
parak oyunu : .. of•'1d,t 
Fakat bu goluP ~ı1 

d 
.. u., .. 

yapılmıt ol ug ti 1~ 
mek lazımdır. 1 f 1 V'' d~~ 

e~"e fi td 
Bu maçtaJJ Altlı ~ 

10 d;ı ıı •t 
leyin saat erıdİ· ııGO/ ~'~ ~ 
mirsporu 4-0 y A· Ô/, j ~ti: 

4 , ., )~ t 

Her av birçok vatandasları bü 
yük bir servete kavuşduran (saa -'et~ kişesind~n yeni tertip pİyanko bit~!!o~~91 ~,·~ a ~ 1 "' t Basmahane Çorak kapı l foP: 
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