
I· 
ı 

it 

ir 

Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ OKTEM 
Neşriyat miidi'rü: HAMDI NÜZHET 

....._Adres: İzmir ikinci Beyler sokağı 
.\hone şartları: Seneliği 700, altı aylığı 400 kuruş 

Resmi illinlıır için: tnarif cemiyeti illinat 
bürosuna müracaat edilmelidir. 
~si ilanlar: i~arehanede ~ara!laştınlır 
~sıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 

lJLlJ8AL e 
lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

----~~--~~~------~------~----------------------------~~~~ Yıl : 4 - No •: 874 Telefon: 2776 Cuma - 11 Birinci kanun 1936 

~ M. Stogadinoviç 
tk~lgrad 11 (Radyo) - Baş· 
~ M. Stoyadinoviç, dün 

1q' burada bulunmakta olan 
~tısız Ticaret Nazırı M. Bas
Şerefine bir ziyafet ver· 
lir 

~~~fette bir söylev veren 
~ toyadinoviç, Fransız· Yu· 
. " dostluğunun çok kuv
. olduğunu söylemi~; M. 
d de cevabında, Fransa -

Ramazan: 26 
Cuma 

Öğle ikindi A~am Yatsı imsak 
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Fiati (100) Para 

Etti 
lngiltere kralı tahttan 

·feragat etti -- . -· Dük Dö Y ork, altıncı Jorj 
unvanile tahta çıkıyor 

da 
M. Leon Blum 
büdce hakkındaki fikirlerini 1 

söylemişlerdir. Bunların bir 
kısmı, (Alrr.anya'nın Tuna'dan 
baUıyarak uzak şarka 
kadar kendi mahsulat ve me· 
nuatını propaganda ettiğini 

söylemişler, Fransa'nın, pro· 

paganda masrafı olarak ayır· 
mış olduğu tahsisatın azlığın· 

dan bahsetmişlerdir . 
Parlamento, bugün de top· 

!anacak ve büdce müzakere· 
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sahife 2 

Zabıta Romanı 
No. 15 Nakili: Fethi Y. Eralp. 

Ali, ustabaşıyı tevkif eden ko-
misere; bu adamdan şüphe 

etmeniz yanlıştır. Dedi. 
Yazılan şeyler bu kadar

cıktı .. 
Bay Muzaffer 
- Mektubu 

nerede? 

Kemal'e: 
getiren bay 

- Salonda bekliyor. 
- Peki sen git ben hemen 

giyinip geliyorum. 

* • • 
Salonda bekliyen kimse 

bizim bay Ali' den başka bir 
kimse değildi. O bu işe de 
bumunu sokmuş ve hatta bu 
işte te muvaffak olmuştu. 

Kendine tanınmış taharri me
murlarından biri epeyce ders 
vermiş ve iyi bir şekilde ye
tiştirmişti. 

Ustabaşıyı tevkif ettikleri 
gün polis komiserinin yanma 
çıkarak: 

-· Bu adamdan şüphe et· 
menizi yanlış buluyorum. 

Müsaade edin hırsızı ben 
size bulup teslim edeyim de
mişti . 

Komiser razı oldu. Kendine 
bu kağıdı yazarak bay Muzaf
ferin evine yolladı. 

• 
* "' Biraz sonra bay Muzafferle 

bay Ali karşı karşıya idiler. 
Bay Muzaffer ; 
- Dostum dedi bir emri· 

niz var mı? 
- Önce beni hırsızlık olan 

yere götürünüz. Bir mani filan 
yok ya? 

Bay Muzaffer gülerek; 
- Yok canım!. Ne olsun! 

Beraberce karısının yatak oda· 
sına vardılar. Bayan Necla da 
kendilerini orada bekliyordu. 

Bay Ali etrafı güzelce göz
den geçirdikten sonra: 

- Benimle beraber gelen 
adamımı çağırır mısınız? 

Dedi. 
Bay Muzaffer: 
- Hay hayl Diyerek he· 

men koştu. 
Biraz sonra eİinde çantala

rilc Bay Ali'nin adamı içeri 
girmişti. 

İçinden birşey çıkardıkları 
zaman Bay Muzaffer ve karısı 
hayret ederek: 

- Bu nedir? 
Diye sormuşlardı. 
Bay Ali: 

- Bir dinamametrel. 

- Bir dinamametre mi? 
- Eveti. Bununla birçok 

şeyler öğrenmiş olacağız. 

Sonra eline bir tornavida 
aldı. 

Çalman yüzüğü saklıyan 

sandığın bulunduğu dolabın 
camh kapağını söktü. 

Bayan Necla'ya bir aralık: 
- Bana sizden bir iki 

damla kan almama müsaade 
eder misiniz? 

Deyince bayan Necla şaşır· 
mıştı: 

Sebep? 
- Hakikate ulaşabilmek 

için, Bayan Necla düşünü· 
yordu. Kendi kanı ile bu hır
sızlık arasında ne gibi bir 
münasebet olabilirdi? 

Tereddüt etmekte olduğunu 
görünce bay Ali: 

- Bu şekilde hareket edi· 
tine hiç ıaşmayınız biraz son· 

ra herşeyi anlamış olursunuz. 
Bayan Necla: 
- Peki. Dedi. istediğinizi 

yapınız. Ben hazırım. 
Bay Muzaffer de heyecan 

lanmasına rağmen : 

- Haydi Necla. 
Demişti. 
Bayan Necla kolunu uzattı. 

Bay Muzaffer elinde tuttuğu 
bir iğne ile bayan Necla'nın 
bir parmağını çizerek sızan 
kanlar bir cam parçası üzeri· 
ne topladı. 

Bay Ali sormakta devam 
ediyordu; 

- Bu cam ne zamandan 
beri silinmedi ? 

- Dündenberil 
- iyi öyle ise . 
Sorulan şeylerin hepsi bu 

kadardı. 
Bay Ali cam parçasını di

namametreye tatbik ederek 
ibrenin titreyişlerini ve dola· 
hın kapağı üzerindeki camda
ki izleri mukayese etmeğe baş
ladı. Sonra mücevher kutusu· 
nun kapağına baktı. Kilidini 
sökerek bir küvet içine attı . 
Bu küvette su ve" bir takım 
şişlerden boşalttığı ilaçlar 
vardı. 

En nihayet bu mayii süzdü 
çöküntüleri mikroskopla göz· 
den geçirdi. 

Bayan Necla ile Bay Mu
zaffer bütün bu hareketleri 
merakla seyredip duruyorlardı. 

Tam bu esnada kapının zili 
keskin ötmüştü: 

Gelen komiserdi. Gülerek 
odaya girdi: 

.- Eeel.. Bay Ali.. Genç 
muharriri , Nasıl? Bir şeyler 
elde edebildin mi? .. 

Zaten Bay Alide işini bitir
mişti. Şendi: 

- Evet dostum, dedi. Şu 
neticeye vardım: , 

- Arkası var· 
--··•-4·----
Sındırgı 

T ütüncülerinin bü
yük yurtseverlikleri 

Sındırgı (Hususi)- Bu sene 
Sındırgı' da bir C. H. P. binası 

yapılmasına karar yerilmiştir. 

Binanın Balıkesir şosesi üze

rinde en güzel bir yere yapıl

ması düşünülmüştür. 

Bu itibarladır ki bu bina 
nın yapılması için tertibat alın 

mış ve o mahalde güzel bir 

yer istimlak edilmiştir. 

Binanın yapım faaliyeti iler· 
lem ektedir. 

Bu cümleden olarak kireç, 

taş gibi lazım olan en esaslı 
malzemesi hazırlanmıştır. 

Binanın yapılması için tütün 
ekicilerinde büyük gayreti göze 
çarpmaktadır. Tütün zürraı bu 
binanın yapılmasına yüzde 20 
para ayırmışlardır . 
Tütün zürraı bununla kalma· 
mış ayni zamanda hava tehli· 
kesini de lgözönüne getirerek 
paralarının yüzde 20 sini Ha· 
va kurum una vermişlerdir. 

Bunun için inhisarlar mü· 
dürlüğüne bu taahhütlerini gös· 
terir imzalarını vermişlerdir. 

(Ulusal Birlik) 11 Birinci kanun 9~ 
FlkRA: 

Su 
Tarihe başladığımız vakit, 

insanlnrd ilk büyük ıstırap 

hatırasının, bir su faciası ol
duğunu öğrenirsiniz: Tufan! 
Saadet kaynağı olarak ta gene 
gene bir su adı belleriz: Nil! 

Yedinci yerli mallar ve ta
sarruf haftası hazırllkları. 

Seyhan nehri sevgili Ada· 
namıza hazan tufanı, hazan da 
Nili hatırlatır. O , pamuğun 
hasreti, pamukçunun dehşe· 
tidir. 

Hazırlanan programa göre haf
ta nasıl kutlulanacak:. 

Seyhan, geçen gün, Cemal. 
paşa setlerini yıkarak, Ada
nanın mühim bir kısmını bastı; 
vatandaşları boğdu ve evleri 
yıktı . Demirini kıran, ağzı 
ölüm köpüklü canavar, Ada
nayı ve bütün memleketi yaslı 
etti. 

Ondan, setler ve barajlar

la, betonun ve demirin bütün 

silahları ile intikam alacağız. 
Seyhan dı: bizim irademize 
kuzu gibi itaat edecektir. Ne 
yapalım? Asırların ihmali, bi
ze bütün vatan gibi, Adanayı 
da tabiatin keyfine açık ola
rak terketti. 

Bu yasın sevgili Adana 
ic;;in son su matemi olmasını 
temenni ederiz. O Bundan 
sonra suyun yalnız rahmetini 

Yedinci yerli mallar ve ar
tırma haftası hazırlıkları biti
rilmek üzeredir. tHaftanın bü· 
yük tezohüratla kutlulanması 
için her türlü tedbirler alın· 
mış ve bir de program hazır· 
lanmıştır. Bu programı aşağı 
yazıyoruz: 

Program 
Mekteplerde: 
1 - Yerli malı ve artırma 

mevzuu etrafında temsiller 
verilmesi ve bu temsillerde 
talebe ana ve babalarının bu
lundurulması. 

2 - Artırma ve yerli mev· 

zuu etrafında yazı müsabaka
ları yapılması, müsabakada 
birinci gelenlere kitaplar he
diye edilmesi. 

3 - Gaye etrafında kon· 
feranslar verilmesi. 

4 - Yerli malı marşlarının 
talebeve söyletilmesi. 

Halkevinde: 
görsün. Fatag 1 - Gaye etrafında müsa· -------·--·----------
Busene Bürhaniye'de 
zeytin mahsulü iyidir 

kanunda vurulmuştur. Bu yolda 

bir ,yıllık çalışması memleket 

binasına faydalı verimler ôoğu· 
ran zeytin bakım memurumuz 
Cengiz'i hatırlamak ta bir borç 

olmuştur. Halkın yüzde sek· 
seni geçimini bu yüzden temin 
ettiğinden zeytin ağaçlarına 

artık dedelerden kalma usul
lerle bakılmamakta ve zeytin 
bakım memurunun gösterdiği 
fenni yollardan gidilmektedir. 

----------..... ~~~·~·--.. --~------------
''Valtair ,, in heykeli .. 

----------~--..--~-----------
Meşhur antika kolleksiyoncusundaki 

heykel sahte mi imiş? 
Geçen gün Parist'e Coty dırmıştı. 

isminde bir zatın meşhur an- Heykel satılmak üzere iken 
tika kollcksiyonu müzayedeye büyük bir heyecan uyandıran 
çıkarıldı. Fransa' da böyle mii· bir haber çıktı. 
zayedeler sık sık olur ve san- Bir antikacı, müzayede de 
at meraklıları bu müzayede· satılan eserin hakihi Voltaire 
ki mallar, çok yüksek fiatlar olmadığını ileri sürdü. Ondan 
ile alırlar. sonra bu mütalaaya iştirak 

Fakat, Cotynin eşya satışı edenler çoğaldı. Mütehassıs-
şehirde çok büyük bir akis lar, Houdonun asıl heykelin
uyandırdı. Satılan eşya ara· de başın ve parmakların bir 

az kırılmış. olduğunu söyle· 
sında Fransız heyke~tıraşı Ho- diler. 

udon'un meşhur "Voltire" Buna mukabil, sahşta fiat· 
eseri vardı. Bu eser, Fransız lan tesbit edenler, bu hey· 
filozofunu oturmuş bir vazi- kelin y .oltaire heykeli olduğu· 
yette gösterir ve Fransız sa· nu iddiada devam ediyorlar. 
natinin en büyük şakesrlerin· Bununla beraber, hadise 
den birinde mimara sipariş bir neticeye varmış değildir. 
edilmişti. Kimse bu heykelin hakiki mi 

Heykel, büyük Katerina ta- yokS3 yalancı mı olduğunu 
rafından mimara sipariş edil· katiyetle kestiremiyor. Heykel 
mişti. müzayedede şimdiye kadar 

Meşhur eserin ' satılığa çı- 30 bin franga kadar çıkmış-
kanlması dünyanın her tara· tır. Helbuki ancak 4-5 bin 
fındaki sanat meraklıları ara- franga kadar çıkması bekle-
smda büyük bir alaka uyan· niyordu. 

mereler verilmesi. 
2 - Yerli mahsul ve ma

mullerimiz için bir sergi açıl-
ması. 

3 - Konferanslar 
mesı 

Parti ocaklarında: 

veril· 

1 - Partinin tayin edece
ği hatipler tarafından her 
gece her ocakta konferanslar 
verilmesi. 

Matbuat: 
1 - Gaye etrafında doku· 

naklı yazılar, makaleler yazıl· 
ması. 

2 - Üzüm ve incilerimizin 
sıhhi faydaları hakkında dok
torlarımızın ilmi yazılarının 
intişarı. 

3 - Yerli malı ve artırma 
hakkında her sahifeye bir 
vecize derci 

Müesseselerde: 
1 - Hafta içinde vitrinle

rin tamamen yerli malı ile 

tanzim ve tezyin edilmesi. 
2 - Vitrinlerini yerli malı 

ıle en iyi tanzim edenler ara
sında müsabakalar yapılması 
ve kazananlara madalya ve 
takdirname verilmesi. 

Toplu amele bulunan 

/abrika ve imalathaneler 
de: 

1 - Milli iktısad ve artır• 
ma mevzuu üzerinde partiniıı 
tayin edeceği hatipler tarafın· 
dan muayyen gün ve saatlard• 
konferanslar verilmesi. 

Evlerde; 
1 - Hafta içerisinde el/· 

lerde kahve, çay yerine ınisll' 
firlere üzüm, incir, fındık, 
portakal, Ayintap fıstığı ikrS.111 

edilmesi. e 
2 - Kumbaraların içinde 

11 

1 (l' kadar para bulunursa bu ı.ı ..,e 
sun bankalara yatırılması 

b ıı· 
kumbarası olmıvanların 8 

kaladan birer kumbara al11135
•
1
' 

3 - Hafta içersinde her ar 
lenin komşu vilayet ve katB' 
!ardaki dostlarına küçük P~' ~ 
ketler içinde üzüm incir, fın 1 

fıstık gibi yemişlerimizden he' 
diyeler gönderilmesi, 
Sinamalarda; lı 
1 - Arbrma ve yerli ıns Ş' 

mevzuu etrafında her filın bil 
langıcında bir hafta de"8111 

ll' 
etmek üzere propaganda ~ 
hiyetinde yazılar, şekiller gos-
terilmesi, • J ) 
(Devamı 4 üncü sahıfe 1 

Ahırdaki ._.hciYvanlarda 
diri diri yandılar 

lvrindinin bir kö~Ü~de çıkan yangıtıJJı 
bir ev, iki öküz, bir at, bir de inek y afl . 

lvrindinin Topuzlar köyünde etmek üzere hayvanların bılll 
bir yangın olmuştur . lunduğu dama ellerine çır 
Yangın sonu 1 inek, 2 öküz alarak gitmişlerdir. bil 

1 at, 4 araba. tekerleği, 4 Dü· 10 ila 15 yaşlarında olan gıl\ 
ven, 4 yağ tulumu ve saman- çocuklar hayvanlarla rneŞ 'f1 
lık damı, ayni zamanda hayvan olurken yanmakta olan çırB f 
ahırı, bitişikte bulunan ve ta- dalgınlıkla bir tarafa bırak~s· 
mamen yanmıştır. Hadise şöyle lardır. Buradan yangın ç'·ı~· 
olmuştur : rak evvela orayı yakmış bı t' 
İbrahim oğlu Osman ve kar- hara diğer taraflara sirayet e 

deşi Yusuf, hayvanlarını tımar miştir. ./ 

pel1' 
Birverirsen binJ kazanabilirsin. Bir kaybedPrscn paran etl' dl 

olmamıştır. Hem yü7lerce~vatandaşmızı zengın <.tmiş h .. ıl~ 
yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu Yo.lit• 
zenginden birinin de senin olmıyacağını kim iddia edeb• 
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(Ulusal Birlik) 
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Sahife 3 11 Birinci kanun 936 

Yeni Roman 1 Hikage 

'------------~--=----mmıı._ ..... _ 
Fratelli Sperco N. v. I" 

W. F. H. Van ~ e sucatı 
etinin - Ben mi? Ne gibi madam tüne bir sabahlık giymişti. Şo-

- Aman, öyle boyuna su- förün elinden bardağı alarak. 
al sormayınız bana. Ne kadar - Teşekkür ederim -dedi· 

vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
Der Zee 
& Co. 

1 

a 

Haka abrikası da fazla soruyorsunuz. Sizi artık gidebilirsiniz 1 
gidi beceriksiz adam sizi ! j&nın yüzünde bu emri ya· 

"ORESTES., vapuru 10 bi
rinci kanunda gelip yükünü 
t;ıhliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KÖSTENCE li· 
manları için yük alacaktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
ark maş 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Lui birden bardağı elinden dırgayışma delalet eden bir 
bırakıp, Madamın önünde ifade belirdi. lğildi ; 
çöktü ve bir şeyler mırıldan- - Başüstüne, madam! 
mağa girişti. Derken, Flöret, şöyle bir 

Madam, tekrar gözlerini sual ortaya attı; 
kapamıştı; bu sırada eli .şofö- - Çok okur musunuz? 
rünün başını yokladı ve saç· - Ben mi? Evet, madam, 

" BACCHUS ,, vapuru 14 
birinci kanundan 19 birinci 
kanundan 19 birinci kanuna 
kadar ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li· 

"SAMOS" vapuru 7 birinci 
kanunda beklenilmekte ve 12 

birinci kanuna kadar ROT
TERDAM, HAMBURG ve 

BREMEN limanlarına yük ala· 
caktır. 

AMERICAN EXPORT LINES manian için yük alacaktır. 
ORESTES" vapuru 28 bi· "EXPRESS,, vapuru 30 son 

larını okşadı. şöyle böyle, oldukça. 
Lui, bu eli kavrıyarak öptü. - Okuyorsunuz, demek! 
- Lui... Peki, gidiniz artık! rinci kanundan 3 ikinci ka- teşrinde bekleniyor ve NEV-
Madam; böyle söylerken Şoför salona geçmişti, ki 

sesinde öyle başkalaşmış bir zil çalındı. 
nuna kadar ROTTERDAM, YORK için yük alacaktır. 

ton vardı, ki.. Öyle başkalaş· Yeniden odaya girdiği za-
AMSTERDAM ve HAMBURG EXCELLO,, vapuru 6 ilk 

- kanunda bekleniyor, NEV-
Jimanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINES YORK için yük alacaktır. 

"EXMOUTH,, vapuru 18 
ınış bir ton... man Flöret gene şezlong us-

Flöret, can sıkmtısiyle ka· tündeydi; sabahlığı da bir 

" SMALAND " motörü lO ilk kanunda bekleniyor, NEV-
birinci kanunda ROTTER-

Padı kitabı. Okuduğu şey için sandalyede. 
şöyle düşündü: "Hep ayni şey Flöret, bitkin halde fısıl-
ayni yavan şeyi,, dadı: YORK için yük alacaktır. 

DAM, HAMBURG, GDYNIA 
ve SKANDINAVYA limanları "EXAMELIA,, vapuru 26 

ilk kanunda bekleniyor, NEV-
Ve ürktü birdenbire. -O kadar rahatsızım ki,Jan! 
Kapı açıldı, Şoförü içeriye Rica ederim, bardağı uzatı-

YORK için yük alacaktır. ayak bastı. Gerçi kendi şofö- b 
nız ana .. 

için yük alacaktır. 

tünün adı Jan idi, f~kat .. ne Bir saat sonra, Flöret, şo-
de olsa bu rastgeliş, acayipti. förüne şöyle söyliyordu: 

"ISA., motörü 21 birinci 
"EXTAV1E,, vapuru 5 ilk 

kanunda beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG kanunda bekleniyor, NEV • 

ve SKANDINA VY A limanları y~~~~ç~R~ü:a:~~~a;~ı~kinci 
için yük alacaktır. kanunda bekleniyor, NEV· 

Madam, gayriihtiyari olarak - Bana şöyle böyle, olduk-
kitabı başının üzerinden arka ça okuduğunuz yolunda cevap 
tarafa attı ve; verdiniz; lakin, hafızanızın, 

"AASNE,, vapuru 4 ikinci YORK için yükliyecektir. - Jıın, dedi, içeriye gir· okuduğunuzu unutmıyacak de-
meden kapıyı vurmak icabet- recede kuvvetli olduğu anla-
tiğini bilmiyor musunuz? şılıyorl kanunda ROTTERDAM, HAM- .PiRE AKTARMASI SERi 

BURG ve SKANDNA VY A SEFERLER Şoför, kekeledi: Jan, bu iltifata karşı gülüm-
- Ben. Affedersiniz, ma· siyerek: limanları için yük alacaktır. 

dam. Şeyi haber verecektim. _ Evet, dedi, unutmamağa SERViCE MARITIME 
- Makine tamirinin tek· gayret ediyorum, Madam! ROUMAIN 

millendiğini ve otomobilin ha· _ Fakat bundan sonra ki· "SUÇEAVA" vapuru 16 

ıır olduğunu mu? taplarımdan herhangi birini birinci kanunda MALTA, 
- Yok, hayır, bilakis! Şey d MARSILYA ve CEZAIR'e ha-okumak isterseniz doğru an 

makine değil de, benzin de- 1 1 reket edecektı"r. 
doğnıya bana söy eyiniz: şi 

Posu bir arızaya uğramıştı; 4 b' 
depo delinmişti ve lehimle 

benden gizli ynpmanızı arzu "PELEŞ,, vapuru 2 ırinci 

tıkadım! etmiyoruml kanunda MALTA ve MAR-

y k 
jan, bu .ihtar ve tembih ı SILYA'ya hareket edecektir. 

- aa ... e, pe i sonra? üzer!ne bozuldu: 
- Madama bunu haber Yolcu ve yük kabul eder. - Romanı bana oda hiz-

Vermek ve emirlerine hazır ilandaki hareket tarihlerile b 1 metçiniz vermişti, ariyeten .. 
ll unduğumu bildirmek iste- I . d navlonlardaki değişikliklerden d· - Ben d~ öy e tatmm e i-
ıın. yordum zaten! acente mesuliyet kabul etmez. 
- Ve bunun için de pat- Bitti Daha fazla tafsilat için ikinci 

~a~~k odama giriveriyorsunuz.. --~-~~~---~.· Kordonda Tahmil ve Tahliye 

- Doğru, fakat... O or binası arkasında FRATELLI 
Şılılmemiş şeyi 1 D kt 

- Fakatı ne? Alı• Ag~ L SPERCO vapur acentası. 
- Madama belki faydalı i:UI Telefon: 2004/2005/2663 

olabilirim, diye düşündüm. Çocuk Hastalıkları 
Herhangi bir suretle yardımım mütehassısı Olivier ve şü-
dokunur belki, diye. lkinciBeylerSokağı No. 68 

- Siz mi bana faydalı --T·e-leı•fo·n~ .. 3 
... 
45 
.. 
2~~~ rekası Limited 

<>lacak, yardımda b~lunacak- • 
81nız? Hiçbir şeye ihtiyacım B' . . f h Vapur acentaSI 

ırmcı sını muta assıs 

~0kl Birinci Kordon Rees binası 
Flöretin aklına ansızın bir Dr. Demir Ali Tel. 2443 

fey geldi. ELLERMAN LINES LTD. 
- Bir bakıma da, eveti Kamçıoğlu "THURSO,, vapuru 20 ikin· 

L~lfen bana bir bardak su Ci it ve Tenasül hastalıklar ci teşrinde LONDRA, HULL 
~etiriniz, rahatsızım biraz. ve elektrik tedavisi ve ANVERS"ten gelip yük 
Joför, anlayışlı bir tavırla fzmir _ Birinci beyler sokag" ı-

r>uı·· çıkaracak ve ayni zamanda tı Unısedi: 
Elhamra sineması arkasında LIVERPOOL GLASKOW - Hay hay, Madam! ve 

S No · 55 için yük alacaktır . .ı uyu getirdiği zaman, ma- · · 
'la T ) f 3479 "POLO" vapuru (3 birinci b mı değişik bir vaziyette e c on: 
tıluu. Madam, kanunda LONDRA, HULL ve 

· ANVERS'tcn gelip yük çıka
-~!!!! racak ve ayni zamanda LON-

• ~~~~~~~~~§~~~~-~-§.. ORA ve HULL için yük ala· 
1 

Sıhhat Bahkyağı ca~~RAGO. vapuru lObirin-
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet ci kanunda LIVERPOOL ve 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. SWENSEA' dan gelip yük çı-

1 

Hamdi Nüzhet Çançar karacaktır. 
GENERAL STlM 

Sıhhat Eczanesi "PHILOMEL" vapuru 18 

B.. ..k 5· l . .. 1 hanı ikinci teşrinde gelip LONDRA 

1 B d rak • uyu · a epçıog u 1 1 
aş u . kaı:şısında için yük alacaktır. 

·~~~~~==========:~~- 1 Takrlihdve navlun!ar1 dakikdebği-1 şikli er en mes u iyet a u 
·ı.. . 1 • \ • JJ • ' ~::f'.' . c$ - .. · .,..._ ~· ."' · .. " e--lilmez. 

" EXOCHORDA " vapuru 
4 ilk kanundan PiRE' den 
BOSTON ~ NEVYORK 
için hareket edecektir. 

"EXCALIBUR., vapuru 18 
birinci kanunda PIRE'den 
BOSTON ve NEVYORK 
için hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDEL-
HAVSLINJE 

OSLO 
"BOSTON,. vapuru 16 ilk 

kanunda bekleniyor, ISKEN
DERIYE, HAYFA, DiEPPE 
ve NORVEÇ limanları için 
yükliyccektir. ---

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUC.1REST 

"DUROSTOR" vapuru 23 

Jlı'r 

Sa~ 

z 
Ve ucuzdurı 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

aı leri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
ıl'llimar Kemalettin 
IKANDEMİR Oğlu 
, ... lm1!:mıı&f!Zll~lmiGma .. :.li.Wilmn ... ._.._._.,. 

ZM R . 

Pamuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir' de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 

Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 1 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

ilk kanunda bekleniyor, KÔS

TENCE, SULINA, GALAÇ 
aktarması olarak BELGRAD, 
NOVISAD , BUDAPESTE , 
BRATISLA VA VIY ANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

"Vapurların İsımleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında bir taahhüde giri· 
şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

-• Mücellit 

Ali RIZA 
Sür' at, zar af et 

Ve ehveniyet 
YENİ KAVAFLAR Çarşısı 

i 

e.N~A 
,...a~ 

o~ıur 
ı 

7 .. 

[ Z.lracwl .c~Nl<A\•) > __ ..... ,,. 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 

-
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Adana'da yıkılan evlerin sayısı 2 binden fazladır 

Nehir boyundaki köylerden bazılarile 
irtibat temin edilmiştir 

Şirin Adananın sokakları enkaz ve çamurlarla doludur 
Mersin ve Tarsus'da da seylap oldu 

Adana, 11 (Hususi) - Gün 
geçtikce, Adana'daki felaket 
kendini göstermektedir. Yıkı
lan evler iki bini geçmiştir. 

Ölenlerin sayısı kat'i olarak 
tesbit edilmiş değildir; çünkü 
enkaz altından hala cesedler 
çıkmaktadır. Sular çekildikten 
sonra güzel Adana'nın hali 
acınacak şekilde idi. Sokaklar 
çamurlar ve enkazlarla dolmuş, 
her mahallede birçok evler 

çökmüştü .. Dün, nehir boyun· 
daki bazı köylerle irtibat temin 
edilmiştir. Mersin ve Tar· 
sus'ta da seylap olmuştur. 
Hasar pek fazla değildir. 

Adana, 10 (Hususi) - Şeb· 
rin cenub kısmında sular çe-
kilmeğe başlamıştır. Burada 
altı köyle irtibat temin edil
miştir. Bu köylerde mühim 
hasarat yoktur. Burada bulun· 
makta olan sıhhiye müsteşarı 

tetkiklerine devam etmektedir. 

Kızılay da yardıma devam et· 
mektedir. Şimdiye kadar te-
berrüler 10 bin lirayı bul· 
muştur. Büyük Şef Atatürk'ün 
yardımları, binlerce vatandaşı 
sevindirmiş ve bu lütufu şük· 
ranla karşılanmıştır. Felaket· 
zedelerin sıhhi vaziyetleri iyi· 
dir. ilk mekteplerin bir kısmı 
ile Ticaret mektebi kapalıdır. 
Caddelerdeki ankaz ve çamur· 
!arın kaldırılmasına başlan· 
mıştır. 

1 

Ankara, 9 (A.A) - Ame· 
rika birleşik devletleri büyük 

elçisi ile Bulgar elçisi Adana 
feyezanı felaketi önünde duy· 
dukları teessürlerini hükume· 
timize bildirmişlerdir. 

Ankara, 10 (Hususi)- Sov· 
yetler birliğinin Ankara elçisi 
Karahan da, Adana feyezanı 
münasebetile Sovyet hükiime· 
tinin teessürlerini bildirmiştir. 

-----...::ı-~t!>D--· · t t · • ~------:---

Eski harpçilar hü-j Işıklar köyü_ndeki ~i~a-

k 
A l b b yet nas 1 ış_lenmış . 
Umet e era er Toprağa gömülü bulunan bı-

~--------~-~--------~ Fransadan ispanyaya gönül-
lü göndermemesini başba 

kandan rica ettiler 
Pariı 11 ( Radyo ) - Baş 

bakan M. Leon Blum, bugün 
taki muharipler idare hey' eti· 
ni kabul •etmiş ve onlarla 
uzun müdd"t konuşmuştur. 
Eski muharipler, hükfimetle 
beraber olduklannı söylemiş· 
ler ve ispanya işinde hükumc· 
tin bitaraf kalmak hususunda 

ki isbatını taktir ettikten son· 
ra, Fransa'dan ispanyaya gö· 
nüllü gitmemesi için tedabir 

alınmasını istemişlerdir. 

M. Leon Blum, eski muha· 
riplere teşekkür etmiŞ ·ve is· 
tediklerini yerine getirmeğe 

çalışacağını vadeylemiştir. 

Çin-Japon 
Japonya aleyhtarlığından do -

layı ihtilaf cıktı 
t 

Tokyo 11 (Radyo) - Japonya Hariciye Nezareti müsteşarı 
Ganyoço, gazetecilere vaki beyanatında demiştir ki ; 

- Japonya aleyhinde yapılan propagandalara Nankin hü
kumetince son verilmezse, Çin'deki tebaamızın hayatmı müda· 
f aa için herşeyi yapmağa mP.cbur kalacağız. 

------------·~·~·~·-ı-------------
İngiltere kralı tah. 

tan f erağat etti 
( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 

Londra 10 (Radyo) - Kral 
8 inci Edvard'ın tahtmdan 
ferığat ettiği hakkındaki ha· 
ber, Londra' da yıldırım sür· 
atile yayılmıştır. Binlerce halk, 

yeni kralın şarayı önünde top· 
lanmış, kendisi ile kraliçeyi 
ve erkek kardeşi olmadığın· 

dan dolayı veliahd makamına 
reçen prenses Elizabet'i gör
mek istemiştir. 

Londra, 10 (Radyo) - Se
kizinci Edvard; Kan'a hareket 
etmek üzeredir. 

Londra, 10 (Radyo) - Se· 
kizinci Edvard'ın erkek kar
deşleri F ord Belveder' e gel
mişlerdir. 

Londra, 10 (A.A) - Kral 
Sekizinci Edvard tahttan fe· 
ragat etmiştir. 

Başbakan M. Baldvin saat 
16,40 ta kral Sekizinci Edvar· 
dın tahttan feragat ettiğini ve 
tahta kardeşi Dük Dö Y orkun 
rt"•tini biJdirmiıtir. 

Bozdoğan' da ---···· .... ··---Parti kongresi 
Ve iyi çalışmala1·. 

Aydın, (Hususi) - Bozdo· 
ğan ilçesinin parti kongresi 
dün ilbay Ôzdemir Günday'ın 
Başkanlığında toplandı. 

Büyük Atamıza ve parti 
büyüklerine kongrenin tazim· 
leri sunuldu. 

Hesap, büdçe ve dilekler 
konuşuldu. Yeni ilçe yön kurul 
üyeliklerine Vefa Tarhan, Hil· 
mi Alsan, Sami Çinar, Mecit 
Ôzkan, Sabri ispir, Hakkı 
Tavas, Hakkı Siber tekrar ve 
ittifakla seçildiler. 

il kongresine gidecek dele· 
geliklere de f smail Tarhan, 
Hilmi Alsan, Hakkı Siber, 
Mehmet Dikici, Hasan Çiftçi 
ve Sabri Eser ayrıldılar. Kong· 
renin sonunda ilbay; gösterilen 
birlik ve ·tesanüde tesekkür 
ederek partide faal ödev alan 
arkadaşların bütün yurddaş· 
ları partiye toplamak ödev
lerini hatırlattı ve (parti salon· 
farında sık·sık halk toplantı· 

çağın k·me aid olduğu 
bir türlü anlaşılamadı 

Burnava nahiyesinin Işıklar 
ve Pınarbaşı köyleri arasında 

bir bekçiye aid metruk kulede 
bulunan 25 yerinden yaralı ve 
başı taşla ezilmiş cesed hak
kındaki tahkikata adliyece de· 
vam edilmektedir. Tahkikatı 

yapan müddeiumumi muavı"ni a .. 
Şevki Suner, dün sabah hadise 

l; 

yerine giderek cinayetin i~len· 
diği yerle civarda mevcud İz· 

leri tetkik etmiştir. Bu izler 
tetkik edilirken yeni kazılmış 

bir toprak görülmüş, burası 
açılınca uzun ve kanlı bir 
bıçak meydana çıkmıştır. 

Afyonlu Ahmed oğlu Sa· 

lih 'e aid olan cesedin elbisesi 

üzerinde bir de mühür bulun· 
muştur ve bunda (Salih) adı 
yazılıdır. Bu sur~tle cesedin, 
Salih' e aid olduğu kat'i ola· 
rak anlaşılmıştır. 

Metruk kule, Işıklar köyü 
b~kçisi Süleyman'a aiddir ve 
üç aydanberi boş bulunduğu 

tesbit edilmiştir: Hadise ye· 
rinde bulunan kanlı bıçakla 
taş yontmağa mahsus ncu 
keskin demir parçası, kanlı 

kadın çorapları bir kağıda sa· 
rılarak mühürlenmiştir. Ayak 
izleri üzerinde yapılan tedkik· 
ler çok mühim netice ver· 
miştir. 

Yağmurlu bir havada kule· 
ye gelen iki kişinin ayak izleri 
tesbit edilmiştir. Bunlardan 
bir çifti kadın iskarpini izi, 
diğerle"i de bir erkek ayak· 

kabısına aid izlerdir. Kemalpa· 
şa şosesinden başlıyaiak cina· 
yetin vukubulduğu kuleye ka· 
dar gitmekte ve kulenin kapı· 
sında sona ermektedir. Diğer 
bir yerden başlıyan çıplak· bir 

lan yapın, bu toplantılar hal
kın sosyal ve siyasal terbiye· 
sinin yükselmesi için çok fay. 
dalıdır) sözlerile kongreye son 
verdi. 

• • • 
Yeni ilçebay Akif Altıntaş, 

şuurlu ve tecrübeli çalışma:a

rile kısa zamanda Bozdoğan' da 
bir kalkınma yaratmıştır. 

çift ayak izi de kuleye kadar 
gdmekte, kulenin kapısında 
bitmektedir. Cinayetten sonra 
bu çıplak ayaklı şahısla kadın 
arasında kulenin arka tarafın
da ve şose kısmında bir mü· 
cadele geçtiği anlaşılmıştır. 
Kadın iskarpininin izleri ile 
çıplak ayak izleri, bu iki iz 
sahibinin birbirile uğraştıkla· 

rına delalet etmektedir. 
Kadmın, bu şahsın istediği 

yere gitmek istemediği, fakat 
sonra birlikte gitmiye razı ol· 
duğu anlaşılıyor. Bu yerde 16 
kadar iz vardır ve izler, bu
radan yan-yana lzmir' e doğru 
tarla içinden yürüyerek şosede 
kaybolmaktadır. 

Katil, çok hunriıane hare
ket etmiştir, Afyon'lu Salih'i 
öldürdükten sonra üzerindeki 
parasını ve hatta ayakkabıla· 
Tını da alarak kadınla birlikte 
kuleden çıkmış, gitmiştir. 

Salih'in cesedinde, bilhassa 
göğsü ile sırtında sol tarafın· 
da çok derin yaralar vardır. 

Ciğerleri parça parça bir hal· 
deıiir, başı da yaya kaldırımla· 
rın kenar taşlarından birile 
ezilmiş, yassı bir hale getiril
miştir. Şehrimiz müddeiumu
miliği, Afyon müddeiumumi
liğinden yazılan bir telgrafla 
Afyon'lu Salih'in işi vesaire 
hakkında malumat istemiştir. 

Cinayetin failleri, hala esrar 
içindedir, zabıtanın bunları 
meydana çıkarmak için müca-
dele edeceği zannolunuyor. 
Katiller İzmir' e gelmişlerdir, 
fakat nerededir? 

Tahkikata göre cinayet para 
veya kadın mes'clesinden doğ· 
muştur. izlere göre maktül 
Salih, kadınla birlikte kuleye 
gelmiş ve orada ateş yakmış· 
!ardır. Bir müddet sora çıplak 
ayaklı adam gelmiş, ya parası 
veya kadın için Salih'i öldür-
müştür, belki de parala bir 
adam olan Salih'i öldürüp 
paralarını almak için bir du
zak kurulmuştur. 

Adliyemizin yaptığı tahkikat, 
bu esrar perdesini kaldıracak 
ve şephesiz katilleri meydana 
çıkaracak, işin ıçyüzü de an-
laşılacaktır. 

11 Birinci kanun ~26 __ 

oman ya 
Borçlarından 
tenzilat yap

tırdı 

J Patronlar 
Israr ediyorlar 

Bükreş 11 (Radyo)-Fransa 
Romanya'dan alacaklı bulun
duğu paradan beş milyar 300 
milyon deresinde bir iskonto 
yapmıştır. Romanyanın resmi 
gazetesi olan Vitorel, Fransa· 
nın tediye hususunda da Ro· 
manyaya kolaylıklar göstere· 
ceğinden ümid var olduğunu 

kaydediyor. 
~--···---

Tabarin gazi
nosunda 

( Baştarafı 1 inci sahifede) 
. Diye küfürler savurmuştur. 
Meşhut suçlar kanununa göre 

dün mahkemeye verileR Meh· 
met Ali'nin muhakemesi, As· 
liyecezada müteaddit celseler 
akdi suretile bitirilmiş ve suçu 
sabit görüldüğünden Türk e~za 
kanununun 266 ıncı maddesi-

Paris, 11 (Radyo) - Pat· 
ronlarla amele arasındaki ih· 
tilafları tetkik için Lil' e gitıııİŞ 
olan Fransız dahiliye nazırı 
(Maks Dormoa) dün avdet 
etmiştir. Nazır, amele mümes· 
sillerinden iyi teminat aldığıot 
ve ameleler tarafından işgal 
edilmiş olan fabrikaların tah· 
liye edileceğini, patronların 

ise, eski fikirlerinden fedakar: 
lık yapmak istemediklerirı1 

söylemiştir. 

----..·---
llluslar sosyetesi safi 
cak işini müzakere" 

ye başladılar 
( Baştarafı 1 inci sahifede) 
görüşillmesini normal toplan· 
tıya bırakacaktık. 

Milletler cemiyetinde Ao· 
takya davamız etrafındaki mü· 
zakerelerin · samimi bir hava 
içinde geçtiğini ümid ediyo· 
rum. Fransız başbakanı M· 
Leon Blum'un Türk dostlıJ• 

nin birinci fıkı asına göre bir ğuna kıymet veren beyanatı 
ay hapsine ve otuz lira ~ağır da bu ümidimi takviye eder 

mahiyettedir. Sancak mes'ele· 
sini konseye mütekaddim ve 
esas mes'el~ olarak götürdük· 

para cezasına mahkumiyetine 
karar verilmiştir. Hadisenin 
çirkinliği ve suçun ika tarzına 

röre cezenın tecili halinde 
Bu itibarla en baJta konuşıJ· 

lacağı şüphesizdir. 
maznunun başkaca suç işlemi· Milletler cemiyeti içtimai~· 
yeceği kanaatı hasıl olmadı· rında noktai nazarımız harı· 
~ından cezanın teciline mahal cinde bir tez ileri sürmek bi· 
olmadıiına karar lverilmiştir. zim için mümkün değildir· 

Mahkumiyet karanndan son· Beyaz kitabın üçüncü ve dör-
ra maznun bir Jandarınaya düncüsü de çıktı. . 
teslim edilerek umumi hapis· Rüştü Aras'ın riyasetinde~~ 
haneye a-önderilmiştir. ve Hariciye Vekaleti umıJıı>~ 

• • • . katibi Numan Rif at, Riyase!
1 

Yedinci Yerli Mal. Cumhur umumi katibi, em111• 

far, Ve tasarruf haf. yeti umumiye müdürü ve bi~ 
t h l ki katipten müteşekkil heyet a~ 
ası azır 1 arı ~am Semplon ekspresile ~e: 

/ Baştarafı 2 inci şahifede J nevre'ye hareket etmiş ve Sır 
2 - Sinama el ilanlarına keci garında merasimle uğ-ur· 

yerli malına rağbet ve artır· lanmıştır. 
maya teşvik edici yazılar yaz
dırılması , 
Kahve ve gazinolarda; 
1 - Hafta müddetince müş· 

terilere çay, kahye yerine üzüm 
iocir, fındık, portakal ve Ayin· 
tap fıstığı gibi meyvelerimizin 
verilmesi . 

Genel işler; 
1 - Haftanın ilk günü 

bütün evler, dükkanlar ve 
müesseseler bayraklar ve ve· 
cizelerle süslenecek, dıvarlara 
afişler ve temsili levhalar ası· 
lacaktır. 

2 - 12 birinci kanunda, 
cumartesi günü saat 15 de 
hükumet erkanı ve memurları 
müe~~esat mümessilleri ve 
memurları ile halkın, mektep
lerin "ilk mekteplerin son sı· 
nıfları ile Orta ve Liseler,, 
işçi ve esnaf teşekküllerinin 
iştirakile Cumhuriyet meyda
nında · Atatürk'ün anıtı altında 
bir toplantı yapılacaktır. 

Toplantıda kurumun İzmir 
şubesi idare heyeti namına 

bir zat, parti hatipler heye· 
tinden bir zat, kız ve erkek 
liselerinden birer talebe gaye· 
lc::r etrafında söz SÖ) liyecek, 
parti ilyönkurul başkanı ve 
ilbay Fazlı Güleç bunlara ce· 
vap verecektir. . 

Müteakiben burada hazır 
bulunacak olan Müstahkem 
mevki müzikası evvela istiklal 
sonra yerli malı marşını çala· 
cak ve marşı bilen talebe ve 
l1alk müzikava iştirak ede· 
Ct.ktir. 

Marf bittikten ıonra mera-

..... _ _. ... 
Tayyare 

Hala bulunamadı 
Paris, 11 (Radyo) - Dak~' 

ile Natal postasıni götürllJ' 
getiren ve üç gün evvel kaY: 
bolan Fransız posta tayyaresı 
henüz bulunamamıştır. Ar~· 
tırmalar devam etmekte~ 

lzmir ikinci hukuk mahke· 
me~inden: 2467 d· 

Ümmühan ile kocası B0 
)le· 

rumun Divanbaba maha .1 
sinde Evliya damadı ls01B

1 

oğlu Ramazan aleyhine açtığı 
b d .. . ırıiid 
oşanma avası uzerıne 

deaaleyhin ikametgahının 111.~~: 
huliyetinc binaen tebl:gat 1 ~o 
nen icra edildiği halde ttt>\ 
edilen giirıde mahkeme~~ ~;!"' 
memesi ve vekil de gofl f1 

memesi hasel>ile . davacın' 
1 

• v · ı 1 h. . ktıfll' ıstegı e a ey ınıze gıyap tı· 

ittihaz ve karar sureti flld. 
keme divanhanesine talik e f• 

lerek tahkikat 20· 1-937 ~ıl· 
şamba günü saat 10 bıra b 
mış olduğundan müddea~l~~e 
Ramazanın mezkur gu 

1
, 

saat 10 sıralarında bizzat ~e1'fİ 
bilvekale hazır bulunması 8 ı... 

tlP 
halde bu husustan dolayı ·ııe 
kikat ve muhakeme celseler• ı1l 
kabul edilmiy.eceği hukuk ~;b. 
muhakemelerı kanunun°~.ryet 
ligat faslına tevfikan ke'( ,~ 
teblik makamına kaim 0 ıJ1 
'üzere ilan olunur. ~ 
sime n!hayet verilecek ve ,ıs 
yüklerimizc trim teli""' 
çekilecektir. 


