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Dış bakanımız 
Dün Atina'da Yunan baş. 
bakanı general Metaksas 
ile uzun müddet konuştu. 

Fiati (100) Para M. Ruzvel a'ya Gel ecel{ 
~Madrid şehri, dün sabahtan akşama/ Hitler jC. H. Partisi vilayet kon-

kadar ateş altlnda kaldı Menfi ce~ap ve
1 

gresi dün toplandı 
General Franko kuvvetleri, her tarafta kati r~~~~ ~~~?rl!;~ Kongre, Atatii;kle smet inö

neticeler almak için yeni hamlelere başladılar !er ve ··~~da.şiar'.: .. ge'.~c:k nüne ve dahiliye vekilimize 
·ı B Ik d d k' B 1 ayın on bırıncı gunu muhım • 

cı er, a an t 1t a ; u g;r bir toplantı yapacaklar ve in· tazımat telgrafları çekti bv~pkurunu t ya 
8 amış abrsat ba giltcre ile Fransamn, ispanya 

ır aç saa sonra ser es ı· . . 
k 1 d ışlerme karışmaması hakkında ta mış ar ır. 

P · 29 (R d ) f Almanyaya vermiş olduğu arıs a yo - span- . . 
ya ihtilalcileri Madridı bom- notayı tctkık edıp cevap ve· 
b d k d d. reccklerdir. ar ıman etme te cvam e ı· Al bu 
yorlar. Dün sabahtan akşama f"manyanm . hususta 
kadar devam eden top ateşi men ı ceva~ ~ermesı ihtimali 
neticesinde hücum vaziyetine çok kuvvetlıdır. 
geçen Milislerden dörtyüz ki· 
şi ölmüştür. 

İhtilalciler, İspanya hüku-
meti reisi Largo Kaballeronun 

Dün ateş altında kalan Madrid şelıri ~ğlu hakkında çıkan haberle-
p · c29 (R d ) fh · • ·h ·1 .. 1 ·ı a ·d ·[ f ··rı yalanmakta ve bunun öl· arıs, ,, a yo - tı· .. atan J tı acı ere r aı .. tayyare· d .. ··1 d'v. . b'ld' k d' 

?1 · M d ·d'd--ld ğ .. .. uru me ıgını ı ırme tc ır. '..~':!__!__r_ı _e_o _ u u ler, buyuk hasarat yapmıştır. •---
gibi diğer cephelerde de ge· General Franko ordularının, Gandi 
nel taarruza başlamışlardır. kat'i netice almak üzere her 
Bununla beraber, Milislerde tarafta hamleler yapma t iste· 
birçok noktalarda bu taarruz· dikleri söyleniyor. 
ları kırdıklarını ve hatta iler· Londra 29 (Radyo) - lngil-
lcdiklcrirıi bildiriyorlar. tere sefarethanesi, erzak fık-

Dün, Madrid'in şimalinde danı yüzünden Madrit'ten Va-
kanlı muharebe} r olrtıUf VO Jan'1A nalc:lo.J:t ..... :\'.~• 
tehir üzerine gelerek bomba Paris, 29 (Radyo) - ihtilal-

-----------•.,_. ..... ~~ 
Dün Berlnide büyük 

bir yangın çıktı 
\' eralb demir Yolları istasyonu 

Siyasetle uğraşmak 
niyetinde değilmiş 

yanıyor, yangın genişliyor Ganai 

Berlin, 29 (Radyo) - Al- deliklerden yangını söndü. me· Londra, 29 ( Radyo ) 

----·····--Fransız 
Büdcesi ayanda 
f konuşuluyor 

Paris, 29 (Radyo) - Fran· 
sız ayan meclisi, dün reis 
M. Dojanene'nin riyasetinde 
toplanmış ve büdceyi müza. 
kereye başlamıştır. 

Finans bakanı M. Vensa 
Oriyol büdce hakkında uzun 
bi;- söylev •v~miş, büdcenin 
hakiki olduğunu, birşey sak
lanmadığını ve yüzellibin iş·! 
Slze is temin edildiihni. ser .. 
mayenm korkmıyaralC meydana 
Ç";°kması Jazımgeldiğini söyle
miştir. --................ __ 
Nazım Hikmet 
Bazı komünistlerle 

beraber tevkif edildi 
İstanbul 29 (Hususi)- Bu· 

rada bazı komünistler yakala-
Jnarak tevkif edilmişlerdir. 
Bunlar arasında şair Nazım 

ltıanya'nın yeraltı şimendifer- ğe teşebbüs etmiştir. Devamı 4 üncü sahifede 
!erinde büyük bir yangın -----------------•ıt..-.+•·••------------
Çıkmıştır. Yangının ne suretle lng·ııtere-ltalya muahedesind .. e bal.ka.n 

Hikmet te vardır. 

~uhur ettiği henüz malum 

de~!~;;n, gittikçe genişle· devletlerinin haklan tekefful edıldı 
ltıektedir. itfaiye; ateşi sön- -·- }k 
~Grmek için şimendiferin geç· Yugoslavya-Bulgaristan anlaşması, ha an ~~i sokaklaTın asfaltlarını • • "d• 
~rak delikler açmış ve bu paktına dahil devle~ler ıçın eyı ır 
Yeni Kral Paris, 29 (Radyo) - Yu· ,·---~ 

A goslavya ile Bulgaristan ara-
~ \'usturalya ya sında aktedilmek üzere bulu· 

d k nan dostluk muahedesi etra· gİ ece fında Fransız gazeteleri uzun 

makaleler yazıyorlar. 

Sofya matbuatı ise hiçbir 
şey yazmamaktadır. 

Yugoslavya başbakanı M. 

Halkevi binası 
C. H. Partisi -~l~ye: k.o~- N°cmi Aras ve Hüseyin Avni 

bab~' daki Halkevi binasında Bundan sonra, kongrenin, 
toplandı. Vilayet ve 14 kaza- büyük Şefimize, başbakan 
dan gelen murahhasla~la top· ismet f nönüne ve Cumhuriyet 
lantı salonu baştan başa dol· Halk partisi genel sekreteri 
muştu. Saat tarr. 17 de vali ve dahiliye vekili Şükrü Ka-
ve C. H. Partisi başkanı Fazlı y'aya tazimat telgrafları çekil· 
Güleç, kongrede müşahid sı- mesine karar verildi ve karar 
fatile balunmak üzere gelen alkışlarla karşılandı. 
Afyon saylavı Ali Haydar' la Kongre, bugün saat 17 de 
birlikte salona girdiler. Ev- tekrar toplanacaktır. 
vda yoklama yapıldı ve neti· iki encümen, işlerini hazır-
cede büyük bir ekseriyet lamak üzere bugün saat do· 

kuzdan itibaren parti binasınmevcud olduğu anlaşıldı. Vali 
da toplanıp çalışacaklardır. Fazlı Güleç, şu sözleri söyli- •---

yerek kongreyi açtı: J t b J k J 
- Sayın arkadaşlar, ekse· S an ll ar ar 

riyet vardır. Hepinizi selamlar af tında 
ve muvaffakıyetler diliyerek 
kongreyi açıyorum. 

Bunu müteakip, işaret reyile 
birinci ve ikinci reisle iki ka· 
tibin seçimine başlandı. 

Birinci reisliğe avukat Na-
s~h, ikinci : reisliğe avukat 

Ek~e~ ~e katipliklere de Meh
med Avni ile Kenan seçil
diler. 

Birinci reis Nasuh, riyaset· 

makamına geçti · ve yön kuru· 
lun bi;genelik raporunun oku
nacağını_bildirdi. Katip LKe
nan, raporu okumağa başladı. 

lstanbul 29 (Hususi) -Dün
den beri lstanbul'a kar yağ
maktadır. Soğuk çok kuvvet
lidir. 

• •• 
Papen 

Amiral Horti ile 
ava: çıkacak 

Stoyadinoviç, Balkan paktın· 

da yazılı olan maddeye göre, 
Romanya' dan sonra Türkiye 

ile Yunanistana da müracaat 

•Bu esnada bütün azalara ., 

l,,gi/fe~e kralı 6 ci Jorj 
londra • 29 (Radyo) - İn

tilterc Kralı 6 inci Jorj,Avus• 
ttlyanın yüzüncü yıldönümü 

M. StoyodinofliÇ r Zef!usile birlikte . . edecek ve bu muahede hak- · t• 
tekeffül edilmiş olduğundan letlerin arzusunu yerme ge ır· kında her iki devleti haber- Yugoslavya ile Bulgaristan miş olacağı ve Tlirkiye ile 

dar edecektir. arasında akdoluııacak dostluk Yunanistanın da Romanya' 
lngiltere·İtalya ~uahedesi~.de muahedesinin, binnetice Bal· gibi muvafakat cevabı vere· 

Yugoslavya, Yunanıstarı ve Tur kan paktına dahil bütün dev- cekleri söyleniyor. 
kiyenin bütün hukuki vaziyet· • ._ •• • ... __. ---

leri ve tamamiyeti mülkiyeıeri iktisat fakültesi Avrupaya 
kümetine gönderdiği. ~ir tel, /cin talebe kaydına Tahsil icin 19 genç 
grafta, Avusturalya ıçın saa·I , .. d, ·ı k 
det dilemiş ve taç giyme me· başlandı gon erı ece 
rasiminden sonra kraliçe ile lstanbul 29 (Hususi)- Üni· Istanbul 29 (Hususi);- Kül-
beraber Avusturalyayı ziyaret versitede açılacak olan iktisat tür bakanlığı, bu sene 19 genci 
etmek arzusunda bulundutu· fakültesi için talebe ka dına tahali i in Avru a a önde· 

raporun birer sureti tevzi 
edil iyordu. Raporda, yönku· 
ruıun haftada sık sık toplan
mak suretile yaptığı işler bi· 
rer birer yazılı idi. 

Rapor okunduktan sonra 
reye konuldu ve bliyük bir 
ekseriyetle kabul edildi. 

Bundan sonıa .. dilek ve he
sap encümenlerinin seçimine: 
başlandı. Yedişer kişi lik ol
mak üzere dilek encümenine 
Belkis:-Şehin~;~czacı Faik"' 
~kat-Ek~~Nazif:--Fehmi .. 
Reşa<!,~hesap encümenine de 

Von Papen 
Viyana, 29 (Radyo) - Al· 

manya'nın bura elçisi (Von 
Papen), Macaristan krallık 
naıbi arh 'ral Horti ile 
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C'ahife 2 
(Ulusal Birlik) 

1 Almanya - Italya arasında ge ginlik mi? 

T AEsı·Mr MAüteaNhhiGdi -o~ı ::::e: ~!mya31 mil· M. Hitler, Sinyor Mussolini'ye itimad 
edemediğini söylüyormuş .. 

•: Çeviren: Besim Akimsar 

yon liralık bir kanun teklif 
edecektir. Maksat, kısaca Tür
kiye sularım faydalılaştırmak 
ve zararsıı.landırmaktır. 

Bizim ekonomik coğrafyala· 
rımız gösterirler ki memleke
tin nüfus kesifliği hartasiyle 
yağmur hartası birbirini izah 
eder. Nerede yağış varsa ora
da kalabalık vardır. Bunun 

_ .. _ -

Almanya, ltalya ile askeri ittifak akdini iste
us~ ........... ini bun · kabul etmemiştir • Kadınlar korkudan herşeyi 

itiraf ettiler. Kocaları da on· 
lan eşekn gibi dövdüler. 

Kaptan: 
- Peki -diye sordu- bu gÖ· 

rünen beyaz çehre, yani Mama 

Jümbo nedir ? 
- Bu, çok gülünç giyimli 

birşeydır. Uzun bir sırığın 
ucundaki, baş vazifesini gören 
balkabağı, beyaz bir yatak 
çarşafıyla kaplıdır. Ağız ye
rinde bır şamdan yanar. O 
kadar fena bırşey değildir ve 
S yahıleri aldatmak ıç n ıyı bır 
buluştur. Vahşi ıcadı olan bu 
Mama·Jumbo'ya benim karımın 
da ınanmasını çok is tLrdım. 

mıya teşvik etti. Siyahilere 
beyazlar.m azlığından bahse
diyor, kendilerini be\diyen 
gardiyanların ihmalkarlığını 
işaret ederek dikkatlerini cel
bediyordu. Bunları, sarih ola
rak izah etmiyordu. 

Memlck.etetlerinde kullan
dıkları lisanın en koyusunu 
bildiği en gizli kelimeleri sar· 
federek, onları, teşebbüslerin
de kendileriue yardım edecek 
olan şeytanın kızıp intikam 
alınıya kalkışmasile tehdid 
edıyordu. 

Nutuklarında kullandığı 

• m şse e 
ğu gibi M. Mussolini de bu

na mukabil M. Hitlerc kadar 

şüphe etmez bir gözle bak

maktadır. 

1915 senesinde ltalya'nm 
itt.fak devletlerinden ayrılıp ta 

itilaf devletlerine girmesi Al

man palitika mahfillerine derin 

bir tesir yapmıştı. Bu tesir, 
bugün, Vilhemştras ile askeri 
liderlerden ziyade Naziler 
üzerinde yer etmiş görülmek
tedir. Bununla beraber Al
manya, İtalya, ile kat'i bir 
askeri ittifak yapmağa istekli 
görülmüşse de M. Mussolini, 
buna cevap vermemiştir. - Benımkinc geliı ce -dedi 

Lödu· o, Mama - Jümbo'dan 
korkmazsa, odun bastondan 
koı kar ve eğer bana oyun oy
nıyacak olursa, nasıl yuvasını 
yapacağımı bılir. Biz, Lödu 
a 1 si kat'iyyen mütehammil 
degılizdır. Karım, bır fahişe 
dahi olsa, onu bileğimle yola 
getirirım. Şu, senin Mama-Jüm 
bo' dan bahseden boş boğaza 
gelince, ona söyle, kendini 
sıkı tutsun, küçük anayı kor
kutmasın; değilse, sırtını o ka· 
par güzel okşarım ki derisi 
siyahken, çiğ rozbif gibi kır
mızı olur. 

Poule lehçesini siyahilerden 
bir çoğu kavrıyor, fhkat ter
cüman birşey anlamıyordu. 
Tamangodan korkmayı, ve 
ona iıaai etmeyi kendilerine 
huy edinmiş olan esirler, im
sat istiyen harikulade belaga
tini boyuna tasdik ediyorlar
dı. ~urtuluşları için bir gün 
tesbit etmesini istediler. O, 
isyanın daha zamam gelmedi· 
ğini, ve şeytanın kendisine 
vereceği ilk işarete hazır bu-
1 unmak icap ettiğini müphem 
bir surette söyledi. Bununla 
beraber, gardiyanlarının uya· 
nıklığı üzerinde her fırsatta 
tecrübeler yapıyordu. Bir de
fa, bir tayfa silahını bordaya 
daynmış, ;gemiyi takip eden 
uçar balıkları seyrediyordu. 

manası şudur ki Türkiye' de 
ziraat hayatı, henüz tabiata 
karşı tam bir tev<'kkül içinde
dir. Nehirden bir kilometre 
ötesi sulak sayılmaz: sulak yer, 
havadan su düşen tarladır. 
Birçok yerlerde nehirler ve ır
maklar sizi bir feyiz alemine 
doğru değil, sap· sarı sıtma 

hastalarının har. p yuv:ılanna 
doğru götürür. Bunlar hep bil
diğimiz şeylerdir. Cumhuriyet 
hükumeti, bilmediğimizi yapı
yor: sular, toprak istihsalinin 
emrine ve hizmetine almacak· 
lardır. Kanallar, sedler, baraj
lar, yabani su sürülerini top· 
lıyacak, güdecek ve onun bü
tün menfaatlerini sağacaktır. 
Adana artık suyun keyfini;-sü· 
recek, çiftçiler yağmur duası 
yerine sulama motörlerini iş-

M. Hitler, Mussolini ile birlikte Almanlarla ltalyanlar ara· 
Mançester Guardiycn gaze· karşı gittikçe artan bir hoş- sında geçen ay yapılan müza· 

Bu mükaleme üzerine, kap
tan kanıar ısına indi. Ayşe'yi 
getirterek, onu, teselli etmek 

i~!e~.kf!! .. ~~t,o .. !'~. ~~~y_ış!_a!~· 
rinde tesir yapmıyordu, iki 
gözünden, mütemadıyen yaş 
boşanıyordu. Kaptan, asabi
yetle, tekrar güverteye çıktı. 
O sırada gemiyi idare etmekte 
olan nöbetçi kaptanla kavga 
etti. 

Gece, bütün gemicilerin 
derin uykuda bulundukları bir 
esnada nöbetçiler, evvela ağır, 
mutantan, elemli bir türkü 
işittiler. Ses ambardan geli
yordu. ,Sonra, acı, keskin bir 
kadın ieryadı; daha sonra da, 
Lödu'nun tehdid eden kalın 
scsile, müthiş kamçısının gü
rültüsü duyuldu. Sesler, bütün 
gemiyi sarmışti. Fakat, bir 
müddet sonra, ortalıkta gene 
sükunet hüküm sürüyordu. 
Ertesi sabah, Tamango, ölü 
çehre, fakat gene gururlu 
bir tavırla güvertede görüııdü. 

Kıç güvertede kaptanla be
raber oturan Ayşe, onu gö
rünce, bulunduğu yeri terke· 
dcrck sür'atle ona doğru koş
tu. Önünde diz çöktü, ve, 
ümitsiz bir sesle yalvardı: 

- Affet beni, Tamango; 
affet beni! 

Tamango, bir dakika sabit 
nazarlarla onu süzdü. Sonra, 
tercümanın uzaklaşmasından 

istifade ederek: 
- Bir türpül -Dedi-
Ve Ayşeye arkasını dönerek 

Tamango, silahını elindf"n 
~ldı ve O"emicilerin ekzersiz· 
cı uc Jöpilr..ldl 1 UdlCl\.CUCI 1 ~u-

lünç bir tarzda taklit ederek 
onu bağladı. Bir saniye' s~nra 
d;ğer nöbetçiler tüfeği elinden 
aldılar. Fakatl o, doğrudan 
doğruya şüphe celbetmeksizin 
silahı gasbetmeyi öğrenmişti. 
isyan günü geldiği zaman onu 
Tamango'nun elinden almak 
o kadar kolay değildi. 

Birgün Ayşe, yalnız Ta-
mango'nun anlıyabileceği bir 
işaretle ona bir bisküvi attı. 
Bisküvi, ayni zamanda küçük 
bir türpüyü ihtiva ediyordu. 
Bu alet, isyan muvaffakiyetinin 
anahtarı idi. Taınango evvela, 
onu arkadaşlarına gösterme· 
den sakladı. 

Geceleyin, anlaşılmaz sözler 
mırıldanmıya, garip hareketler 
yapmıya başladı. Mırıltılar 
derece-derece yükselerek, ni· 
hayet çığlık haline geldi. Sanki 
görünmiyen, meçhul bir şahısla 
canlı bir mükaleme yapıyordu. 
Bütün esirler tir·tir titriyor, 
şeytanın bu esnada aralarında 
olduğundan katiyen şüphe et
miyorlardı. Tamango, bu sah
neye nihayet vererek, sevinçli 
bir sesle: 

- Arkadaşlar 1 - Diye ba
ğırdı - şimdi şeytan geldi ve 
ve artık işe koyulmamıza mü· 
saade ederek bana, kurtulu
şumuzun anahtarını verdi. Bu 
aleti ellerimin arasında tutu· 
yorum. Şimdi, serbestimize 
kavuşmak için, bir parça ce
saretten başka bir ~ev lazım 
değildir. 

( Arkası var) -
güverte tahtalarının üzerine 
yattı. Kaptan kadım şiddetle 
azarlayarak birkaç tokat attı. 
Onu sabık kocasıyla görüş
mekten menetti. Fakat teati 

edilen bu kısa mükalemeden 1 
uz.aktı; ne konuştuklarını sor-
madı bile .. 

Bununla beraber, Tamango, 
diğer esirlerle tekrar kapatıl
dıkları zaman' bütün gayretini 
sarfederek onlan, serbestile
rini elde etmek için çalı,. 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 
Telef on 3452 

tesinin diplomat muhabiri ya· nudsuzluk vardır. M. Hitlerin kerelerden sonra imzalanan 
zıyor: M. Mussoliniye karşt derin protoko!a pek öyle netice ve·.1 

Berlinde ltalyanın vaziyetine bir itimadsızlığt mevcud oldu· {Devamı 4 iincü sahifede} 
~~----~--- ..... ·~·~· ..... 

türlü faydalarından başka, biz· 
zat kendi hesabına da ağaç't 
hatıra getirir. letmeyi öğrenecektir. • 

Su, bütün bunları ve her Fatay 

------------... ~· .......... --.. --------~--
Bir gurup, 

man inşas ~ a t 
-

• p 

"Ben -,lsa'yı gördüm, 
gel Sen de gör,, __________ __.~----------

İ pnoti zmanın tesiri altında kalan bir 
çocuk babasına böyle yazdı. 

lngilrerenin en meşhur kol- geliyor: 
lejlerinden birine mensup iki Conla Hanri Misters Free· 
talebenin başına son derece man'ın dükkanında, tezgahın 
garip ve "misli garülmemiş" arkasında hareketsiz bir halde 
kelimesile ifade edilen bir bulunmuşlar ve hastahaneye 

-- hadise gelmiştir. kaldırılmışlardır. 
r acıa bundan bır iki gUıı Polislerin çocuk!:ın bu ka• 

evvel oluyor. O gün talebe dar kısa bir zamanda bulrn,.. 
derse girerken muallim, iki lan ellerinde iyi bir ipucu 
kişinin eksik olduğunu görür. tutmalarından Heri gelmişti. 

Bu, follcyde çok garip bir Kaybolan iki~talebeden Coll 
şeydir. Çünkü, gece yatısı bahasına yazdığı bir mektupta. 
olan ve hafta içinde hiçbir şöyle diyordu: • 
tclcbeyc izin verilmiyen bu "Ben, İsayı buldum. Yüksek 

11 •mektepte talebeden bi.-inin cadde, ... ote\in·le bulunuyor· 
bir derste bulunmadığı göıül
memiştır. Mektebin dört bir 
tarafı da yüksek duvarlarla 
çevrili olduğu gibi, demir ka
pısı da _ancak izin günleri 

-~---- Adana'dan bir görünüş 
Ankara, (Hususi) - kinci 7a"°ziyetine göre boşaltma ve 

endüstrileşme planı ve muh- yolcu alıp verme bakımından 
telif vekaletlere aid bazı büyük aşağı yukarı şark Akdeni-

~işler, ş--hrimize, yeniden bir zinin en büyük limanının te-
çok yabarcı endüstri gruplarını meli kurulmuş olacak. 
toplamaktadır. 3 - Yumurtalıkla Adana 

Bunların içinde Ekonomi şehri arasındaki saha Barse-
bakanlığına yeni işler ileri sü- londa olduğu gibi türbin yani 
renler de vardır. Türkiyede ilk su kudretile çalışan ve bunun 
iç liman olarak Seyhan neh- neticesi olarak en ekonomik 
rinin temizlenmesi ve Adana- şekilde işliyen sayısız fabrika· 
nın 6 - 10 bin tonluk gemile- ların beşiği olı:cak. 
rin doğrudan .doğruya girip 4 - Nehrin gnrb yatağın-
çıkabileceği bir liman ha- da şişirme suretile yapılacak 
line getirilmesi de bu ara· /Devamı 4 üncü sahifede/ 
dadır. Bunun 1çın nehir 
yatağını temizlemek ve on 
metrede derinlik temin etmek 
icab etmektedir. Seyhan ya
tağının ve mıntaka ~teşekküla
tının bu işin yapılmasına hu-1 susi bir imkan ·gösterdiği ila-

1 
ve edilmektedir. 

Bu proje tatbik edilebildiği 
takdirde: 

1 - Türkiyede ilk nehir 
limam ve nehir üzerinde gidiş 
geliş başlamış olacak. 

2 - Akdeniz limanlarının 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 

lzmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

Telefon: 3479 

açılır. 

Sizi de bekliyorum.,, 
Bu mektupta verilen adres 

herkesçe malumdur. Burası 
büyük bir oteldir. . 

Polisler hemen oraya gidı· 
yorlar ve araştırmaya, otelifl 
altindaki kahveden başlıyor· Muallim, bu iki talebenin 

nerede ·bulunduklarını merak 
ediyor. Aratıyor. Mektepte lar. değiller. O zaman polise ha- Burası Misters F reemao'ırı 
ber veriliyor ve polis araşlır- işletmekte olduğu bir k!h\'e;. 
mağa başlıyor. '!dir-v;- ekseriya talebeler de· 

Biraz sonra mektebe haber vam eder. 

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENİ KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

Conla Henri'nin burada bU ... 
lunacaklarını düşünen polisler 
içeri giriyorlar ve kadınla "

0
• 

nuşuyorlar. 
Kadın hadiseyi saklamı)'or: 

- Evet - diyor - babasıo• 
- beıı 
mektup ya zsın diyeCona 
söyledim. Biz burada, kirflse· . e· 
nin akıl ve hayalineJ gelınzeıı 
cek hayaletler görüyoruz. • 

Conla Henri .. o k~dar k01~rı 
lıkla hayal goren ınsanla~ ~ ). 

-· .. ·ı Je 
(Devamı 4 üncü sahııe .. 

~~~~~~~~~~~--~ -=--

1 Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

Basdurak. Büyük Salepçioğlu hanı 
, • karşısında 

•• 

1 

' 



e 
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1 Hikc.ue Doğancı Mehmet 
\ı._ ____________ m!B~l!m!llei:llmRI~~~ 

Yazan: Kadircan k.aflı 
varmış ve sanki onu azarla
mıştı. 

- Gız, Doğancı Mehmede j 
böyle mi oynayyıcan ?. 
Kızılırmak koyunda tahtadan 

tekneler konmuş ve bunların 
başlarında 20 kadar kadın ve 
kız çamaşır yıkıyorlardı. 
Yorulmuşlardı ve Molla Ha· 

sanın Hatice kadın o sırada 
su doldurmak için gelen Gül
lüye seslenmişti : 
- Pek sıkıldık. Biraz oyna· 

Yıversene bize .. 
Dallı Hüseyinin körke kızı 

Güssüm hemen bir kazan ka· 
Pağını kapmış, şarkı söyliye· 
tek def çalmak için hazırlan
mıştı . 

- Gızl. Doğancı Mehmed' e 
böyle mi oynayıcan?. 

Seyredenlerin khkahaları 
ağaçlar arasında akisler yaptı. 

Birdenbire durdu. Gözleri 
ağaçların ötesinde bir noktaya 
saplı olduğu halde birknç sa

Piye baka kaldı. Sonra silkindi 
baş Öıtüsünü yüzünü tamamile 
Örtecek dereccd<' kapadı. Sır
malı uçkurlu basma şalvarını 
ve pullu peştenıalını dalga'an· 
dırarak bir ceylan gibi oradan 
uzaklaştı . 

(Ulusal Birlik) ·----_;.... 
F ratelli Sperco 
vp.pur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
" BACCHUS ,, vapuru 14 

birinci kanundan 19 birinci 
kanundan 19 birinci kanuna 
kadar ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li-

N. V. 
.F.H.Van 

er Zee 
& c. 

DEUTSCt-IE LEVANTE LINIE 
G. nı. b. H.-HAMBURG 

"CH10S,, vapuru 23 birinci 
kanunda beklt-niyor. 26 sına 

manian için yük alacaktır. kadar ROTTERDAM, HAM-
ORESTES" vapuru 28 bi- BURG ve BREMEN için yük~ 

rinci kanundan 3 ikinci ka- alacaktır. 

nuna kadar ROTTERDAM, AMERICAN EXPORT LINES 
AMSTERDAM ve HAMBURG THE EXPORT STEAMSAİP 
lımanları için yük alacaktır. CORPORATlON - NEVYORK 
SVENSKA ORIENT LINES ''EXMOUTH .. vapuru 19 

" SMALAND " motörü 10 birinci kanunda bekleniyor, 
birinci kanunda ROTTER- NEVYORK lımanı için yükli-

yecektir. 
DAM, HAMBURG, GDYNIA .. EXECUTIV ,, vapuru 3 
ve SKANDINAVYA limanları ikinci kanunda bekleniyor, 
için ) ük alacaktır. NEVYOJ<K limanı içın yük 

"ISA,, ınotörü 21 birinci a l acaktır. 

29 Birincı kanun 936 -------
~Ylmıam.-;ıo~r..::maımmm1111m1~r2211ım1m!m._ ...... 

lzmir Yün 
. r··r • 

nsuca ı 

irketinin 
' 

a ka ı ar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Yeni yaptıracağınız elbiseler içiıı bu mamulatı tercih edirıiz 

Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HALI T. A. Ş. 

Burası şehrin kena• ıydı ve 
Chaf yemiş ağaçlarile dolu 
Olduğu gibi görünürde kınıse 
de yoktu. Fakat Güllu oy· 
ııarrıak istemiyordu: 

Kadınlar da onuu baktığı 
tarafa baktılar ve Hatice ka
dın başını örterek ellerini sa· 
bunlu tekneye kaldırırken ar· 
kadaş1aıına fısladı. 

- Hamza paşadır o .. Ham· 
za paşa!,. 

kanunda beklenmekte olup "EXMOOR., vapuru 13 ikinci Mima; Kemalettin 
ROTTERDAM, HAMBURG kanunda bekleniyor, NEV- 1 lKANDEMİR Oğlu 

caddesinde F AHRı 
- Abam bekler. Vaktim 

Yok. 
Dedi. 
Bakır güğümü omuzuna da· 

ta iyi yerleştirerek ırmağın 
enarına doğru hızlandı. 
Hatice kadın bugün bir 

luhaf olmuştu ve Sivasta ayu· 
llunun kıvraklığile tanınmış 
hlan baygın gözlü Güllüyü 
er~alde oynatmak istiyordu. 

L Sıpahi Abdullnhın genç 
~sı Ayşe söze karıştı: 
~ -1 Oynamaz o.. Boş yere 
Ot aman, oynamaz o .. 
- N· . ? ıçın .. 

v - Doğancı Mehmed'e ya
lıUklu oluyor. Artık ay1p sayı· 
t. 

Q - Öyleyse herhalde isteriz. 
~u onun son oyunu olsun .. 
~t trıutlu Güllüyef.. Doğancı 
t·ehrned gibi yakışıklı ve yi
~ıt delikanlıya Sivas'm bütün 
'~ları vurulur. 

~ :- lyi amma, Güllünün de 
~1 Yoktur doğrusu .. 

8unlar, doğru sözlerdi. 
~ıtıO ~~ar zorladılar kı bay
tt· gozlu yorgunluktan yüz
'tı kızaran, elleri sabundan 
~kr:n bu komşuları daha 
~ uzmek istemedi ve oyna· 
~ı h başladı, Lakin yavaş 
l.ıYordu. 
Hatice kadın bunun farkına 

• 
ııc * 

Sivas beylerbeyi Hamza 
paşa kara sakallı, kara bıyık
lı, iri yarı bir adamdı. Ava 
çok meraklıydı ve dönüşte 
nehrin kıyısından gelen şar
kıyı ve def sesini merak et
miş, atını ağaçların arasına 
doğru sürmüştü. 

Güllüyü göriir görmez dur
muş, bir kaplanın bir ahuya 
baktığı gözlerle onu seyret· 
mişti. 

O ne güzel bir kızdıl 
O zamana kadar Sivasta 

böyle bir kız görmemişti. 
Konağında yuz yakın cariye 

vardı. Hem de bunlar esir 
pazarından seçilerek toplan
mıştı. Lakin esir pazarıudan, 
bir yorgan, bir yatak, bir 
bekçi gibi satın alınmış olma
ları Hamza paşanın gözünde 
onların bütün güzelliklerini 
kaybettiriyordu. 

Konağ<t döndü ve artık hep 
Güllüyü düşünmeğe başladı. 

O gece cariyelerile bir 
arada, yedi, içti, eğlendi, la
kin avunamadı. Güllüyü sor
durdu. 

- Nalband Velinin ikinci 
kızıdır. 

Dediler. 
.__ So11tı yann -

1937 
~·b~Şt VAK.URUMU 

ADET L 1 R 'A ..... 
l Mükafat 400,000 
l " 100,000 
1 Jkramiye 500.000 
l .. 

200,000 
1 .. 

150,000 
1 .. 

100,000 
1 " 70,000 
1 " 60,000 
1 .. 

50,000 
1 .. 

30,000 
1 .. 

20,000 
1 .. 

15,000 
1.0 .. (10,000) 100,000 
20 " (5,000) 100,000 
60 " (2,000) 120,000 

100 " (1,000) 100,000 
400 " (500) 200,000 

8000 .. 
(50) 400,000 ..__ 

8600 2,715,000 
500 Mükafat ---9100 

1 

YORK İçin yük alac ktır. • - ı 
ve SKAN Dl NA VY A liman la rı :s::::ı~=.:~~mJ::::::::!l::::r..l::ı~:::::::~;t36:3=c;:z:ı:m!ram .,. 
için yük alacaktır. SERViCE MARITIME 

ROUMAIN "AASNE,. vapuru 4 ikinci 
kanunda ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve SKANDNAVYA 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITJME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA" vapuru 16 
birinci kanunda MALTA, 
MARSILYA ve CEZAIR'e ha
reket edecektir. 

"PELEŞ,, vapuru 24 birinci 
kanunda MALTA ve MAR
SIL Y A'ya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
f lfındaki hareket tarihlerile 

nav]onlardaki değişikliklerden 

acente mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikinci 
Kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentası. 

Tele fon: 2004/2005/2663 

Olivier 
eka 1 

•• ve şu-
imited 

vapur acenta ı 
Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 
"ADJUTANT,, vapuru 22 

ikinci kanunda gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru ikinci 
kanun iptidasında LONDRA, 
HULL' den gelip yük çıkarıp 
ve ayni zamanda LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

"GRODNO,, vapuru 15.ikin
ci kanunda LONDRA, HULL 
ve ANVERS'ten gefip yük 
çıkaı acak ve [ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır . 

LINERPOOL HATTI 
"EGYPTIAN" vapuru 25 

birinci kanunda LIVERPOOL 
ve SWC:~5EL\'darı gelip yük 
çıkaracaktır. 

"ALGERIAN ,, vapuru 10 
ikinci kanunda gelip LIVER-
POOL ve SWENSEA'dan 
yük çıkaracaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"ANGORA,, vapuru lima· 

nımızda olup yüklerini çıkar·• 
maktadır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

= 

BÜ KREŞ 
"DUROSTOR" vapuru 23 

birinci kanunda bekleniyor, 
KOSTENCE, SULINA, GA
LATZ için yükliyccektir. G · 
LATZ'a aktarma surctilc BEL· 
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE, BRA TISLAV A Vi-
YANA ve LINZ için yük ka
bul edecektir. 

AMERICAN EXPORT LINES
THE EXPORT STEAMS

HIP CORPORATION 
PiRE' den AKTARMALI 
"EXCALIBUR., vapuru 18 

birinci kanun PiRE' den hare-
ket edececcktir. BOSTON ve 
NEVY:ORK limanları için yük 
alacaktır. 

"EXETER., vapuru 1 ikincia. 
kanun PIRE'den hareket ede
cektir. BOSTON ve NEV
YORK için kabul eder. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gündür 

P1RE-NEVYORK 18 gündür 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
"BOSPHORUS,, vapuru 19 

..~~~- ., 
· .. -~~~r.r--...... ·-· -

e sucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
ca ~ına faiktır. 

elefo. o. 
elgr 

birinci kanunda bekleniyor, L TD.-LIVERPUL 
ISKENDERIYE, HAYFA, Di- "DROMOS,, vapuru 10 ikin· 
YEP ve NORVEÇ limanları ci kanun, LINERPUL ve AN. 
için yük kabul eder. VERS'ten bekleniyor, BUR-

ARMEMENT H. SCHULDT • GAS, VARNA ve KÖSTENCE 
HAMBURG için yük kabul eder. 

"TROYBURG11 vapuru 18 "Vapurların isimleri, gelme 
ik:nci kanunda bekleniyor. tarihleri ve navlun tarifeleri 
ROTTERDAM, HAMBURG hakkında bir taahhüde giri· 
ve BREMEN için yük kabul 
d şilmez." 

c er. Birinci Kordon, telefon 
JOHNSTON WA_R_R_E_N_L_ıN_E_s _____ N_o._2_0_0 __ 20_0_8 

•• • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,~öbreklerı 
urı en a a p rahatsız ve tansıyonları yüksek ola~lara b_i~'!_ Do~~or_la~ ~!J~U. t~v~ı.:ye. ederler 
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Sahife 4 
( tJ luaai 8Rtikt 

-
Yunan 
onuştu 

Hariciye Vek·limiz, Atina'd 
başbakan·ıe uzu müddet 

Yunan gazeteleri, bu konuşmaların, Cenevi"e, Paris müzake-
releri ve llünya sulhu i e alikadar olduğunu yazıyorlar 

lstanbul 29 (Hususi)- Dış bakanımız Tevfik Rüştü Aras, dün Atinaya varmış ve hararetli surette karşılanmıştır. 

29 Btriftai ktftaa ~26 _ 

• Ben l~yı gör- ıAlmanya.ltalya ara-
d ·· m sında gerginlik mi? 

U ( Baştaraf ı 2 inci sahi/ede) 
(Devamı 2 nci salıifede) miş bir vesika gözüyle bakı· 

Mes'eleyi biraz anlıyan po· lamaz. 
Hı memuru soruyor: İspanya meselesinde Alman· 

- Çocukları ipnotizemi ya var kuvvetile asilere yar· 
ettiniz? . dım etmek azmini gösterdiği 

Bu sual karşısında kadın halde, halya bunlara taraftar 
başını eğiyor ve anlatıyor: olmakla beraber, bütün lspan· 

- Evet, benim tesirim al· yol hadiselerinde tereddüdlü 
tında kalıyorlardı. Faeat, b~n davranmakta bulunmuştur. Her 
de öyle kuvvetli telkin ver· halde bugün ispanyada Al· 

~ek .h~ssası va~ ki, ~ime o~s~ manlarla İtalyanlar pek aı 
ıstedığı hayalı gosterebılı- müşterek davranmaktadırlar. 
yorum. Almanyada hakim olan ka· 

Bu konuşmaların, Cenevre - Hakikaten lsa'nın hayali naat şudur: İtalya, Almanya· Tevfik Rüştü Aras, Atina'da Perşembe gününe kadar ka.laca~~ır. 
Hariciye Vekilimiz, Yunan başbakanı general Metaksas ıle dun gece uzun uzadıya konuşmuştur. 

de görüyor mu? Yl bir tarafa bırakarak büyük 
- Tabii. inanmazsınız sizde Britanyaya doğru yaklaşmak· 

bir tecrübe yapın.. dır. Bir tarafta Londra ve 

ve Paris müzakereleri ve dünya sulbü ile alakadar olduğunu Atina gazeteleri yazıyorlar. 
Hariciye Vekilimiz, Yugoslavya matbuat erkanına vaki beyanatında demiştir ki : 

Polislerden biri tecrübeye Paris vo öte tarafta Roma 

Büyük şair hazır olduğunu söyliyor ve olmak üzere bir gerginlik 

- Dünya sulhünün en sağlam bulunduğu yer, Balkanlardır. _____ ..,. ............. ~ ............... IB!ı-----

Paris'te . R zvelt, ilkbahrda 
A r aya ·g iyor 

hepsi birden kadmın onu ip- mevcut olduğu zaman İtalyan· 
Mehmed Akif'in ce- notize etmek için götürdüğü larla Almanların birbiriyle 

nazesi ihtif aile kal. yere gidiyorlar. yaklaşmasına sebep bulunabi· iki yaman hırsız 
yakalandı 

Paris' 29 (Radyo)- Paris si· 
vil zabıta memurları, son de· 
rece korkunç iki hırsız tut· 
muştur. Bunlar, zabıtaya silah 

-·-- Burası, tezgahın arkasıdır. lirdi. Fakat bu gerginlik or· 

Y OrtU mÜ-. Se etİ e mÜdhİŞ ka dırıldı Tecrübe, buradaki karanlıkta tadan kalktıktan sonra ltalya 
_ -~ --- -- - lstanbul, 29 ( Hususi ) - yapılacaktır. Bs sırada polis- ile Almanyanın müşterek pek 

,zalar, Amerikanın bu sene yap Bir müddettenberi hasta bu· lerden biri etrafı dikkatle göz- az menfaatleri bulunduğu }ıa· 
• 60 •ı d ) d lunan meşhur şair Mehmed dsn geçiriyor ve iki çocuğun kikatt : iki taraf menfaatlerinin 

- çekmişlerse de halkı~ -~ave· 
0netilc""Ya"k;l~~Şlardı;:· Hırsız· 
lar, ikinci Teşrinin 25 inci 
günü çaldıkları bir otomobili 
kullanarak mütemadiyen zabı· 
tanın elinden kaçmağa muvaf· 
fak o!uyorlard, bunlar, şimdi
ye kadar dört bin adet sahte 
çekle milyonlarca frank dolan· 
dırmlşlardı. ___ .... ___ _ 
lstanbul'a 
geliyorlar 
Paris 29 (Radyo) - Eski 

İngiltere kralı 8 inci Edvard 
ve şimdiki Dük Dö Vindso· 
run, yakında lstanbul'a gele· 
ceği ve onu takiben madam 
Simpsonun da gelerek ikisi 
beraber bir müddet İstanbul· 
da oturacakları söyleniyor. '. Tayyare kazası 

Polonya'da bir yol
cu tayyaresi yandı 

Varşova 29 (Radyo) - Po· 
lonya kumpanyalarına aid bil· 
yük bir yolcu tayyaresi, Na
parenski civarında yere düş· 
müştür. Yolcul6rla mürette· 
battan ağır yaralı olmak üze
re beş kişi kurtulmuş müte· 
bakısı ölmüştür. Tayyare yan· 

mıştır. 

•• 
Gandi 

Siyasetle uğraşmak 
niyetinde değilmiş 
-IJnştarufı 1 irıri sn/ıifcılc
Hindli Gandi, Hind kongre· 
sinde uzun bir s~ylev ver· 
miştir. Hasıl olan kanaata 
göae, Gandi, eskisi gibi siya· 
sal bir enerjik gösiermek ni· 
yetinde değildir. 
. Londra, 28 ( A. A ) - iki 
senelik bir sükutten sonra 
Mahatma Gandi, dün milli 
Hind kongresinin toplanmış 
olduğu F ezpur yakınında 
10 bin kişilik bir dinleyici 
kitlesi önünde bir nutuk irad 
etmiştir. 

Gandi'nin nutku, Hindis
tan 'ın şimdiki inkişafı hak· 
kında neticeler çıkarmağa mü· 
said hiçbir noktayı ihtiva 
etmemekte idi. 

Royter ajansının mümessili 
ile görüşen Gandi, bu nutkun 
siyasa aleminde yeniden faal 
bir rol oynamak arzusunu 
beslediği şeklinde tefsir edil
mesinden müteessir olduiunu 
eftvlami.tir 

fiği iŞ IDI yar 0 ar Ir Akif, dün ölmüş ve cenazesi yerde boylu boyunca yattığın• biribirine zıd olduğu meyda· 

Vaşington, 29 (Radyo) - devlet reislerile mühim mesail büyük ihtifalle kaldırılmıştır. görüyor. ua çıkar. 
Yortular münasebetile kay do· hakkında konuşacağı söyleni· ·• • ' • J Con ile Henri, Üzerlerinde Şimdi, Almanya, sömürge· 
lunan hareketler esnasında yor. Ev soyan ar yapıian telkin ve gördüklt-ri ler, siyasi nüfuz, hammadde· 
muhtelif kazalara uğrıyarak Vaşington, 29 (Radyo) - • • hayaletler karşısında baylf;ıŞ~ ler temini gibi, lspanyol asi· 
ölenlerin adedi, dün akşama Amerika ticaret nazırı (Ronon), /ki hırsız da yakayı bulunuyorlardı. lerinin kazanması takdirinde 
kadar bin yediyüz altmış altı Amerika'nın, busene altmış ele verdi Çocuklar 'hastahaaneye kal- ileriye süreceği bir takım ta· 
kişi olarak kaydedilmiştir. milyar dolarlık iş yaptıgvmı ' dırılırken lkah~eci-kad~-'d;,- leplere ltalya'nın müzaharet Maltızlarda Ahmed'in evine · ğ" d k k kt dır Vaşington, 29 (Radyo ) - bildirmiştir. Nazırın ifadesine tevkif ediliyordu. etnııyece ın en or ma a · 

güpe gündüz hırsızlık maksa· B d d J d k" Alman· 
Amerika cumhur reisi M. Ruz· göre, 1920 senesindenberi b Fakat, Misters, Freeman, un an ° ayı ır 

1 

dile gLren 33 lira para ile ir · ·· · k h 11· velt'ı"n, ilkbaharda bir Avrupa Amerika' da ilk defa olarak karakola giderken polislere ya, sömurge ısteme ususu . 
Çift altın küpe çalan Ezine'li d k d l ki d · dı· 

h k 
" A b k d · ·· ··ı ·· t- cöyle demiştir: a i i e eri üzerin e şım 

seya atına çı acagı ve vrupa u a ar ış goru muş ur. Sadık Tekin, taharri memur· v - _ _.__. - l f d t l t - Beni istediıt.iniz kadar den ağır basmağa başlamıştır· 

L
• - t 1 b • k ı ••pi arımız tara ın an utu muş ur. 2> Eğer bu dilek yerine iel· 
ıse a e esı, U U ere Hırsız Tekin, para ve küpe· hapsedin, Müşterilerimi be.~ miyecek olursa 0 zaman ,Al-

leri çalarken Ahmed'in karısı d - ki D "kk"' • b•ı ki d• en .. uza aştırın.. iı anımı manya'nın İspanya mes'ele-
kadını sustalı çakı ile tehdid kapayın .. Fakat, benim telki· sinde daha fazla ağır bas•-g 1 re 1 ece er 1 r İsmet taraf andan görülmüş ve - - ~ -

etmiştir. Kömürcüler tarafına nim onların üzerine çok me· cağı anlaşılmaktadır. 
13 yaşından sonra her talebe, tahsilini 
ikmal edinceye kadar izcilik yapacuk 
lstanbul 29 (Hususi)- Liselerin ikinci devresine devam eden 

talebenin spor kulüplerine girmesinde bir mahzur olmadığı 
Maarif Vekaletince alakadarlara bildirilmişt!r. 

9 uncu sınıftan sonra her talebe kulübünün takımında yer 

alabilecektir . 
Bundan başka bütün mekteplerde izcilik teşkilatı kurulacak 

ve 13 yaşından sonra her talebe, tahsilini bitirinceye kadar 

kaçan hırsı:ı; az sonra yaka· safelerden bile tesir edecektir. • • ~• ----
lanmıştır. Bir gurup Adana' 

Aydın'dan gelen ve Gözte· zı·raat Vekilı· da liman inşasına 
pe tramvay caddesinde 966 
numaralı evde oturan Mehmed J • ,. J k talip 
izzet' in eşya dolu bir bavulu zmır e ge ece I Baştarafı 2 inci sahifede 1 
kapısı önünden çalınmıştır. •~-• barajlarla sulama ıçın işlet~· 
Hırsızın Tevfik oğlu Mehmed Bağcılara 7 bin çu- cek kuvvet olarak veya tenvı· 
Ali olduğu anlaşılmış, Meh· k b k tek· 
med Ali, çaldığı bavulu Göz- buk dağıtılacak rat için ullanıla ilece e 

tirik istihsal edilecek. . 
tepe deniz kenarında bir yer· Manisa' da Horos köy Ame· 11 ·nı 5 - Mıntaka mahsu erı 

_...._. de sakladığını söylemiş, bavul rikan asma fidanlığında bağ· depo etmek için zincirleJll~ 

Kömür f iatleri dokuz ve eşyalar sahi~i~e verilmiştir. c~lara verilmek üzere muhtelif hububat mağazaları, yani sı· 

lizci olarak kalacaktır. 

kadar Yu 
.. kseldı· Amele yevmı· -\ cıns 100.000 asma çıbığı ye· loıar ve :pamuk antrepo!•" 

kuruşa tiştirilmiştir. Bunlar tanesi 25 yapılacak. 
----t • · iyesi 120 kuruş santimden yerinde ve ambalaj 6 _ lsviçre nehir )imanla· 

Civardan kömür gelmi,uor. Jzmir'de stok masrafı 12
'
5 

santim ilavesile nnda olduğu gibi . bilh•5~ 
"J .. ... müstahsil!ere satılacaktır. Suriye ve şark ticareti içtl1 

fazla olduğu halde fia~le~. neden. Y_üksel~i P'!muk ve tütün ek~-ı Dün Ankara' da Ziraat Ve- bir de serbest limanlar k
151111 

Soğukların birdenbire baş· son gunlerde Salıhlı, Alaşehır mınde zorluk cekı- kaletinde toplanan zeytincilik ayrılacaktır. bi· 
laması ve fırtına yüzünden ve Manisa'dan, hatta Kemal· l k d• l ' kongresine Ziraat Vekili Muh· 7 - Bu inşaat taşma ., 

S f 
·h· 'd t · • ece ıyor ar ı· E k b k l k t · d" ı · d ·h t "'errn

1
• 

kömürcüler kömür fiatlerini paşa ve e erı ısar an zmır e U l 'd l h b 1 ıs r men aş an ı e mış, ıss erme e m aye " 
' r a an ge en a er ere çok mühim kararlar almıştır. olacaktır. • 

yüks.eltn.1.işlerdir. kömür gelmemektedir. Bu ka· göre son gnlerde bağ çapası p• 
ık l 4 4 5 B k ]a k · t k Bu inşaatın, bedelinin 11 ·ı gun eve toptan . ' zalarla vilayet, imal edilen için Urla' da amele bu)Jnama· u arar r, anunıye es· 

k d 6 k 
b t k ·· b" · h muk ve hububat olarak uıo. 

kuruştan, pera en e uruş· kömürleri, kendi halkının ih· maktadır. bu yüzden amele e me uzere ır proıe azır· sa· 
1 k 

·· d"" lanarak B M Meclisine sevk vade ile ödenebileceği prell . 
tan satı an ömur, un toptan tiyaçlarına tahsis etmişlerdir. gündeliği 120 kuruşa kadar · · 
6·6,5 perakende 7,5-9 kuruşa Balıkesir'in Gireson nahiyesin· yükselmiştir. edilecektir. Ziraat Vekilimiz, bi kabul olunmaktadır.__....-' 

l h 
Ziraatçılar, "imdi amele üc· zeytincilik kongresi dağ lınca Tayyare Yıfbad 

fırlamıştır. Kömürcü er, ava· den de lzmir' e srelen mühim " lzmir' e gelerek ziraat ve istih· ı 1 

'I 

nın birdenbire soğumasını fır- "k d k . d l retinin bu kadar yüksek ol- • mı tar a ömür e ge me· masını yazlık ziraattan olan sal işlerimiz üzerinde mühim pıyangaaU tll 
sat bilerek fiatleri yükselt- mektedir. Orada da kömürler tetkı"klerde bulunacaktır. 1937 s·· ··k ·k ·ye yart pamuk ve tütün işleri için sı- . uyu ı ramı 
mişlerdir. 

Yaptığımız tahkikata göre, 

Kamutay da 
Ankara, 28 (A.A) - B. M. 

Meclisi bugün Fikret Silay'ın 
•riyasetinde toplanmış ve, 5 

Temmuz 934 tarih ve 2580 
sayılı kanunla Sümerbank ser· 
mayesine ilave olunan 42 mil· 
yo J liraya 3,5 milyon lira 
daha ilavesine ve Tahran'da 
yapılacak sefaret binalarile 
tefrişatına aid kanun layiha
larının ikinci müzakereleri ya· 
pılmış ve kabul edilmiştir. 

Yeni dört meb'us, encü· 
• "haa •tlilmi~lerdİr. 

mahalli halkın ihtiyacı için 

alıkonulmaktadır. Ruhsatiye 

verildiği halde Seferihisar ve 
Kemalpaşa köylüleri, bu sene 

mahsullerinin satışından iyi 

para kazandıklarından ve şim· 

di de yüksek ücretle amele 

olarak çalıştıklarından kömür 

imalinden vazgeçmiş gibidirler. 

Halbuki alakadarların söy
lediklerine göre 1zmir' de mü
him miktarda kömür stoku 
vardır, fiati bu kadar yükselt· 
mek için sebeb yoktur. Ala· 
kadar makamların, bu mühim 
mes' ele ile meşiul olmalarım 

tlileriı. 

kıntı çekileceğine delil olarak • milyon liradır. . h~ 
gösteriyorlar. Baro umumi Ayrıca 400, 100 bin tır•bill 

Ucuz amele tedariki için mükafat ile 200, 150, 100 0e 
hükumetimiz kısa bir zamanda toplantısı liralık büyük ikramiyeler 

çare bulmalı ve mahsulleri- lzmir barosu yıllık umumi vardır. Oi• 
mizin maliyetini artırmak isti· toplantısı dün akşam baro' da Biletler lzmir Piyangob -jı· 
dadı gösteren bu vaziyete , akdedilmiştir. rektörlüğü gişesinde "e ' 
weydan vermemelidir. B · 'b I l )erde satılmıya başlaınıştır·. )e 

AT bl aro ınzı at mec isinin yı • taliirı•ı 
J ~ a US lık iş raporu okunarak alklş· . Yeni .s~neye ye~i ssttır: 

larla tasdik edilmiş ve yeni gırmek ıçın bu bır fır 1'işit' 
Civarında bir inzibat meclisi seçinıi yapıl· Şimdiye kadar binler~e go"f' 
soygunculuk mıştır. zengin eden bu pıyarı 

Kudüs 29 (Radyo)- Nab· Baro reisliğine ittifakla avu- iştirak ediniz. ıO ti· 
)us civarında büyük bir otobüs ' kat Mustafa Münir Birsel, Bilet fiatleri : 2,5, 5, 

b b b 
~- radır. _,/ 

ile eş in otomo il soyul· : ikinci reisliğine avukat Tevfik . -
1 

dit· 
muştur. Eşkiya, otobüs ve oto· ı Fikret, azalıklara da Ali Ulvi, Hullısi Selek seçilmıŞ er ,der 
mobillerdcki yolcuların para· Murad Çınar, Saffet, Süreyya, Yeni heyete muvaffak•)' 

lanna alarak kaçmıılardır. 1 Halil Sabri, Oıman Nuri ve tlileriL 

-


