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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 
Adres: lzmir İkinci Beller sokağı 

Abone şartian: Scneli~i 700, altı aylığı 400 kuruş 
• Hesmi ilanlar için: Maarif cemiyeti iUinat 

bürosuna miirncant edilmelidir. 
Hususi ilanlar: idarchanede kararlaştırılır 
...... B'i';;-ıdı~er: (ANADOLU) Matbaa57' 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Mısır' da 
Çok müthiş bir tren fa. 
ciası olmuş, 13 kişi ölmüf 
5 kişide yaralanmıştır . 

Yıl : 3 - No : 829 Telefon: 2776 - Pazartesi - 19 Teşrinievvel 1936 Fiati (100) Para 

·Baş a ianınıız müstahsillerle has-hasa 
-------- ....... -.....~ ~ .. "-"""""~""""" ' ' 

Pamuk seferberl.ği var, Başbaka-Belçikanın dönme 
nımız bizzat, hu işin başındadırlar si bekl~~iyordu 

ismet İnönü, dün halk evinde müstahsilleri dinlediler. Ege 
pamukçuları, makine, su ve tohum istiyor, faizcilikten 

ve kooperaiflerden acı acı şikayet edildi. 

Pamuk zeriyatmı her bakım
dan yükselterek memlekete 
Ve müstahsillere yeni kazançlar 

1 
temin etmek istiyen büyük 
Başbakanımız ve aziz misa!i · 
tirniz ismet lnönü Nazilli ve 
Aydın' daki temaslarında sonra 
dün de Halkevinde vilayeti· 
llıiz pamuk müstahsillerinin 
j0Plantılarına riyaset etmiştir. 
çtlrnada valimiz, meb'uslar, 

, kit~at umum müdürü, Belçi
, ~ pamuk mütahassısı M. 

.. Leon Blum 
~abinesi 1 istifa 
l -----~---=-~~----
' · ... ederse 1 ,;; V 

~ M. Şotan 
~t atis, 19 ( Radyo ) - M. 
&ıll an, verdiği bir söylevde. 
liııqrıı kabinesinin istifası ha
~'P ~ Yeniden saylav seçimi 
l~tıı~ lllası lazım geldığini söy-
~nir. 

~ta · Leon Blum istifa ederse 
ti~;s.~ da komünistler için 

ttlı bir mücadele başlı· 

çok olacaktır. Biliyorsunuz ki 
bizim dünya piyasasındaki sa· 
tışımız diğer memleketlere nis
betle ~ o 30 daha baha!ıdır. Ba· 
halı satmak ve çok kazanmak 
ancak birkaç sene kadar ve 
zorla devam edebilir. Bu dai
ma böyle olsa bir nimeltir. 
Fakat kurtuluşu müteakip te 
mahsul fiatleri de çok yüksekti 
ve hep böyle gidecek sanıldı. 
Bilahara düştü, bugün pamuk 
satışı iyidir amma, bu yijksek 
fiatlar üç beş seneden faz1a 
gitme2. Bu müddet zarfında 
tedbir almak, pamuğun istik 
balini ve sizin kazancınızı sağ- Toplantının" yapıldığı hal-
lama bağlamak lazımdır. Onun kevi binası 
için pamuk mes'elelerini, dert- yelerini, zeriyatta ne gibi alet 
lerinizi ökrenmek isterim. Söy· kullandıklarını hayvan ve sığır· 
leyin arkadaşlar; larının miktarını bu yıla ait 

Kaza murahhasları sıra ile pamuk vaziyetlerini pamukçu-
: söz almağa başladılar. lnönl Jıığa ait dileklerinin neler ol-
' bunlardan ne kadar arazileri duğunu soruyor . 
l olduğunu, neler ektiklerini, lcabinda Validen ve ziraat 

verdikleri y~vıuiyeyi, ortak ça- umum müdürlerinden, ziraat 

Bayn ile muhtelif mütahassıs
lar enstitü şefleri, Tire, Ba
yındır, Menemen, Ödemiş, 
Bergama, Dikili, Kuşadası 
murahhasları ve kaymakamları 
bulundular. 

Başbakan; müzakereyi şu 

kısa sözleri ile açtılar: 
Arkadaşlar; 

Büyük bir istikbali olan 
pamuk mevzuu etrafında si
zinle yakından konuşmağa ve 
bizzat ziraat yapan arkadaş· 
ların kendi ağızlarından vazi
yetlerini dinliycrek bu mev
zuda malumat almağa geldim. 
Tamamile aydınlatılmaklığımı 
isterim. Her kazadaki muhte· 

lif şerait altında ziraat yapan 
sizler, hepiniz birer birer dert 
lerin izi vaziyetinizi söyleyiniz. 
Pamuk zeriyatını artırmak, 
pamuk yüzünden aldığımız 
kazancı artırmak için siz ne· 
lcr düşünüyoı sunuz? Biz zan-

nediyoruz ki memlekete ya
kın zamanda altın tedarik 
edebilmek için yeni olarak 
pamuktan başka ve pamuktan 
daha kuvvetli bir vasıta yok
tur. Altın getirecek en mühim 
mevzu odur. Bu sebeple çiftçi 
arkadaşlarımla konuşmak iste
dim. Dertlerinizi öğrenerek 
pamuğumuzun istihsal mikta
rını ve kıymetini artırmak için 
tedbirler alacağım. 

Pamuk iyi satılıyor, dahili 
fabrikalarımızda da sarfiyat 

-ya;8ktır. 
Komünistler partisi, Radikal 

partisine gönderdiği bir muh
tırada, Leon Blum kabinesine 
müzaharct gösterilmesini rica 
etmiştir. 

lıştmp çalıştırmadıklarını, ame· bankası müdürlerinden ve 
lenin çalışma şekillerini daimi müstahsillerden ?malumat alı· 
işçileri olup olmadığını, paınu· yordu. Konuşmaları bir ve 
ğu kaça mal edip kaça sattık- her müstahsilin ismi üzerine 
lannı hangi bankalara ne ka- not ediyor, ayni zamanda bir 
dar bordan olduğunu, bu bor· sene ne ~kazanacaklarını, ge· 
cun nereden geldiğini, serma· f Devamı 4 üncü sahifede J 

~~~~~--·--···~·----~~~~~-

Madritin sukutu 
gün mes' elesidir 

-·-· (Oviyedo) harbında hükômet 
kuvvetlerinden 5 bin kişi öldü 

ihtilalciler esirleri götürüyorlar 
Londra, 19 ( Radyo ) - tirdiği için hiçbir cephede!' 

(Deyli Meyi} gazetesi; ispanya esaslı müdafaada bulunama
ihtilalcilcrinin karargahında maktadır. Esir düşen ve iltica 
bulundurduğu muhabirinden eden kızıl askerler, hükumet 
aldığı bir telgrafı neşretmek· kuvvetlerinin cepheye gitmek-

1 tedir. Bu telgrafa göre, Mad- ten imtina ettiklerini haber 
rid şehrinin sukutu, gün veriyorlar. Madrid gazeteleri, 
meselesidir. Zira Madrid hü- kaçmak istiyen hükumet erka
kümeti, mağlüp olacağını kes· ( Dnamı 4 üncü salıi/ede ) 

Bu hadise, müşterek mesai sis· 
temini baştan başa sarsacaktu 

Roma, 19 (Radyo} - Po
pul D'Roma gazetesi, Belçika
nın bitaraflığı münasebetile 
yazdığı bir makalede, bu ha
disenin müşterek mesai liste· 
sini baştan başa sarstığını ve 
bundan en ziyade Fransa'nın 
müteessir olacağını kaydettik· 
ten sonra diyor ki: 

"Doğrusunu söylemek lazım 
gelirse, harptan sonra Avru
pa' da yapılan hataları düzelt
mek zamanı gelmiştir. 

Papa 
Katolikleri ko
münizm aleyhi 
ne hazırlıy~r 

Papa Onbirinci Piu 
Roma, 19 (Radyo) - Papa 

onbirinci Piu, bütün dünya 

Belçika Kralı Leopold 
Mesacero gazetesi de, Bel

çika kralı Leopold'un, bita· 
raflık hakkındaki nutkunu 
tahlil etmekte ve böyle bir 
hadisenin, esasen beklendiğini 
ve Belçikanın, bunda haklı 
olduğunu kaydeylemektedir. 

Fransız gazeteleri, ittifaklara 
bozulmadığını yazmakta, Al-
man gazeteleri de Belçikanın 

hareketini taktirle karşılamak
tadırlar. 

katolik peskoposlarına bir ta· 
mim hazırlamaktadır. Bu ta
mimde, aile hukuk ve hayatı-
nın mukaddes olduğu bu 
noktayınazarın aleyhtan olan 
Bolşevizme karşı şiddetli mü· 
cadele açılması lazımgeldiği 
bildirilmektedir. 

~~~~~~---4·~·-· .... ·----~~~~~ 
Habsburg hanedanı 
Avusturyaya dönecek 
Avusturya ile Almanya ara
sında geçen hadiseler artık 

tarihe karışmıştır 
Viyan~ 19 (Radyo} - Va

tanperverler partisi, dünAvus
turya başbakanı Şuşning'in 
başkanlı altında toplanmıştır. 

Şuşning, parti başkanı 
Doktor Venato'dan sonra bir 
söylev vermiş ve Avusturya

nm komonizmden kurtulduğu

nu, Romanın metotlarına gö· 
re hareket ettiğini söylemiş 

ve Avusturyayı ihya eden 
müteveffa doktor Sipel ile 
Dolfus'un hatıralarını yad ey
lemiştir. 

Şuşning, sözüne devamla 
demiştir ki: 
_ - Almanya ile aramızda 
geçmiş olan hadiseleri unut
tuk. Bu hadiseler de tamamen 
tarihe karışmıştır. Bundan 
sonra iki millet arasında kuv
vetli bir dostluk hakimdir. 

Viyana, 19 (Radyo) - Va
tanperverler partisinden bin 
beşyüz kişinin buzurile, sene· 

M. Şuşning 
lerdenberi kapah olan (Re)m:ş 
Raht) binasında ve (Şuş
ning} ın riyasetinde yapılan 
toplantıda Şuşning bir nutuk 
söylemiş ve demiştir ki: 

.. - Habsburg hanedanı için 
yapılan propagandayı selam· 
larım. Bu salonda Habsburg 
hanedanına husumet besliyen· 
{Devamı 4 iincü salıi/ede J 
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J 1 " Karımı Ben öldürdüm! 
- Aşk .. Kıskançlık.. Cinayet .. 

- 13 Çeviren: Fethi Y. Er. 
Bütün giyotinden geçenle· nın köşesine kadar gittim. 

rin kafaları ve vücutları be- Araba da iken birbirimize 
nim istediğim gibi istifade sokulmuş bir halde idik. Hiç 
edebilmem için emrime veril· konuşmuyorduk. 
mişti. Çok korkuyordu.. Yalnız 

Orada bir elektrik makine- ara-sıra gözlerimizden düşen 
si ve üç dört tane (ek5itatör) damlalar ve birbirine kavuşan 
denilen aletler vardı. dudaklanmızl. işte hepsi bu 

Beşe doğru bir araba gel· kadar .. 
di. Çok korkunç manzarası Arabadan indim. O yoluna 
vardı. Kafalar bir çuval, göv· devam etti: 
deler de araba içinde kar· Ben sanki olduğum yerde 
ma karışıktı • çivilenmiştim. Uzaklaşan ara· 

Rast gele birkaç kesik kafa hadan gözlerimi ayıramıyor· 
ve birkaç gövde aldım; geri dum. Yirmi otuz adım kadar 
kalanları bir çukura boşalttılar giden araba durdu. Solanj 
Hergün yeni yeni kafalar Üze· arabanın kapısından başını 

rinde tecrübelerime devam eder uzatmış beni çağırıyordu. Dur· 
dim, bu tecrübelerimde kar- madan hemen yanına koştum. 
deşim de bana yardfmda bu· Arabaya tekrar binip kapıyı 
Junurdu . kapadım. Onu bir kere daha 

Ölüler arasında geçen bu kollarım arasına alıp sıktım. 
anlarıma ı-ağmen Solanja olan Saat dokuz olmuştu. Son 
sevgim günden güne artıyordu. bir gayretle sulanan gözlerini 
O da ayni şekilde beni bütün silerek, dudaklarını üçüncü bir 
varlığı, bütün kalbi ile severdi öpüşle kapadım. 
çok kere onunla evlenmeği, Ve arabadan sıçrayıp, ko· 
karım olmasını; mes'ut bir şarak uzaklaştım. 
yuva kurmağı düşünürdüm. Yerime perişan bir halde 
Karım olabilmesi için Solan· varmıştım. Günümü hep So· 

jın bana asıl adım söylemesi lanja mektup yazmakla geçir· 
lazımdı. Şayet bir aristokrat, dim. Akşam ona bir suru 
bir muhacir ise ölümü de göze yazı yollamıştım. Yazdıkları· 
almak vardı.. mı postaya verirken ondan 
Babası ona bir an önce gel- bir mektup aldım. 

mesi için çok kere yazdı. Fa- Geç kaldığı için darılmış-
kat o bizim aşkımızı anlattı.. lar. O da onlarla bozuşmuş. 
Evlenmemiz için muvafakat Beni görmek istiyormuş. 
etmesini istedi. Ben de onun ayrılığına da· 

Bu taraftan işler yolunda gi· yanamıyordum. Beni ondan 
diyordu hep. ay;rsalar deli olurdum. 

Bütün bu feci hadiseler ara· Bana yazıyor: . • 
sında bizi sarsan daha feci "Babasından bir mektup gel-
bir vak'a ile karşılaştık: miş: Fakat o mektubu açmış· 

.,Marie-Antoinette., (1] in lar ... ., 
giyotinden geçirilmesi. Ertesi günü fena bir günle 

4 ikinciteşrinde onu sorguya fena bir gece geçirdim. Her 
çektiler; 14 te muhakemesini zaman olduğu gibi Solanj'a 
yaptılar; 16 da sabahın dör· bir mektu'p yazdım. Tecrübe 
dünde makkum ettiler ve ayni gü~üm-olduğu içinüÇe-dÖfru 
günün on birinde kafasını kardeşimi alıp- "Klamar., -; 
kopardılar. gidecektim. 

Sabah, Solanj'dan bir mek· Fakat kardeşimi bulamadı· 
tup aldım. 'Beni görmeden ğım için yalnız gittim. 
rahat olamadığını yaz1yordu. Çok korkunç bir hava vardı. 

Saat ikiye doğru Taran- Müthiş fırtına ve yağmur, bu 
daki evimize vardım. Solanj' e · korkunçluğu bir kat daha 
ağlarken buldum. artırıyordu. Kış gelmişti sanki. 

Hakikaten ben de Marie Yolda korkunç sesler,•bağır· 
"Antoinette., in kafasının ko- mal ar işittim: Bugün kafaları 
parılmasından müteessir ol· kopacakların ~ 1 isimlerini ) oku-
muştum. yorlardı. Bunlar arasında er-

Gençliğimde bana birçok kekler, kadınlar, çocukla! 
iyiliklerde bulunmuştu. vardı. 

Oh! Bugünü hiç unutmıya- Sayıları pek boldu. 
cağım; bir Çarşamba idi: Pa- Dörtte • Klamar' a vardım. 
ris'te .hüzünden çok, korku H olmuştu emen hemen gece 
vardı. 

sanki. 
Beni de bu korku sarmıştı. 
A Mezarlığın manzarası çok 
ğlamakta olan Solanj' ı 

teselli etmek istiyordum. Kol- korkunçtu. iskelet gibi tek·tük 
larım arasında idi. yükselen ağaçlar rüzgarlarla 

Birçok kere olduğu gibi, sallanıp duruyordu. 
bu geceyi beraber geçirdik. Kazılmamış topraklar diken· 
Bu geçen gece, gündüzden lerle kaplı idi, fakat kazılan 
daha hüzünlü idi. 

toprakların kapladığı yerler. 
iyi hatJrlıyorum; aşağı kat-

taki bir köpek, sabaha kadar günden güne artıyordu. 
ulumuştu. Sabah öğrendik ki Arabalarla ,. gelenler, büyük 
sahibini yakalamışlar. İhtilal., bir çukura dökülüyordu. 
mahkemesine götürmüşler, saat O çukura yanaştım: Su ile 

. üçte maküm ;dilmiŞ:-dörtte dolmuş.. Zavallı insanlar!. 
de kafası koparılmış. . ' - Çıplak vücutları ile karmaka· 

Sabah olmuştu. L lşe gitmek rışık, kanlı sular içinde yüzü· 
lazımdı. Onu oraya yollamakta yorlar. Kafarlar ayrı gövdeler 
tereddüd geçirdim. O da ayrıl... 

b-;;.den ayrılmak1st;-miy'o'7d~ ( Arkası var) 
ıl< 

Bir araba tuttum. Onunla * • 
Fosses·Saint-Bernard sokağı- TASHiH: 11 Numaralı 

tefrikada yanlışlıkla birinci 
-· [1)-Fransa- ihtilasinde ğiya: sütün ikinci sütüna geçmiştir. . . , .. ,. 

(Ulusal Birlik) 

lrlanda'lı Lord, hasta
bakıcı ile evi iyor 

19 Teşrinievvel 936 

Çocuğunu f msahın ağ
zından almak istiyen ana --------.-·- --. -

Bu Hasta bakıcıyı, Lordun eski Derhal nehire atıldı, fakat iki-
karısı evden kovmuştu. sini de timsah parçaladı 

Daily Mail gazetesine · Kal- ı Dailey Express gazetesinin 
yazdığına göre, İngilterede 
Kilbracken ismini 59 yaşında 
bir lrlandalı Lord, eski karı· 
sının koğduğu bir hasta bakı
cı ile evlenmek üzeredir. Bu 
hastabakıcı ile evlenmek için, 
lrlandalt Lord 16 ay evvel 
talak mahkemelerine rnüraca-
at etmişti· 

Leonora Taylor ismini taşı· 
yan hastabakıcı 31 yaşında
dır. Cavada idi. Lord Kilb
racken evlenmek için Lon· 
draya gelmektedi. Beraberin· 
de şarkkan bir de gelin el
biseleri getiriyor. 

Marsilyada birleşecek ve 
oradak-i lngiliz konsolosluğun· 
da evlenecekler ve sonra par· 
lamentonun açılma tarihi olan 
29 teşrinievvele kadar ltalya-

da balayı geçirdikten sonra 
Londra'ya döneceklerdir. 

Çünkü Lord Kilbracken, 
lngiliz parlamentosu Lortlar 
kamarası komisyonlar reısı 
müşaviridir. 

Binlerce mil birbirinden 
ayrı yaşıyan bu iki aşık, işte 
nihayet birleşiyorlar. Gözlüklü, 
uzun boylu ve daima koyu 
renk şapka giyen frlanda'lı 
Lord, Marsilya'ya gitmek üzere 
Londra'öan ayrılmadan önce 
gazetecilere şunu söylemiştir: 

" O Cavada oturuyordu. 

erkekle alakadar olmam ış . 

Ancak, Lordun kendisile 
evlenmek için karısını boşa· 
rnası, hastabakıcı kızın iyi 
yüreğini hayli tazip etmiştir. 

O kadar iyi bir kız. 
Mis Taylor ile Lord Kib-

racken bir müddet sonra ay· 
rılmak mecburiyetinee kaldı· 
lar. Esasen karısı da istemi
yordu. Kız Cavaya gıtti . Lord 
ise Londrada kaldı. Birbirle
rine mektup yazdılar. Ve ev· 
lenmeği kkrarlaştırd ılar. Ayrı 
yaşamının imkansızlığı onları 

buna sevketmiştir. 
Lordun etekleri şimdi zil 

çalmaktadır. Marsilya'ya doğru 
giderken, 11 Sevgilim Şarktan 
geliyor, ben garpten .. Birkaç 
güne ka!maz, buluşacağız .. ., 
Diye terennüm etmiştir. 

lrlanda'lı Lord karısından 
resmen 1935 te ayrılmıştır. 
Kadın hastabakıcıyı kovduk· 
tan sonra kocasının kendine 
karşı hareketlerinin değişmiş 

olduğunu söylüyor. 

Arpa mua
melesi 

Durmuş gibidir 
ltalyan liretinin son vazi

yeti münasebetile borsamızda 
da arpa muameleleri hayli 
durgunluk görmektedir. Arpa 
ihracatçıları mütereddid dav· 
ranmakta ve durumun inkişa

fını beklemektedirler. 

küta' dan bildiriliyor : 
3 yaşındak çocuğunu bir tim· 

sahın ağzından kurtarmağa ça· 
lışan bir Hintli anne,~çocuğile 
beraber bir timsah tarafından 
parçalanmıştır. 

Bu kadın çocuğile başbaşa 
Nadia .köyünde bir kulübede 
oturuyorlardı. Civar nehirler 
taştı ve sular kulübeye kadar 
geldi. 

Hintli kadın öğle yemeğini 
çocuğile yedikten sonra bir 
köşeye uzanmışfı . Gözlerine 
bastıran uykuyu yenemediğin
den bir an kendisinden geçti. 

Narhtan cuz 
Ekmek satmak ne

den oluyor 
BeJediyenin koyduğu nark

tan ucuz ekmek satan fırınlar 
az değildir. Bu cihetin bele
diyece tetkik edilip edilme· 
dlğini bimiyoruz. Yalnız şurası 

dikkate şayandır ki, narktan 
ucuz ekmek satmak iki nok· 
taya delalet eder: 

Y ~ hille karıştırılıyor ve 
yahut ta belediyenin fırıncı 
narhtan daha aşağıya ekmek 
satmak imkanının mevcut ol
duğu bu suretle sabit oluyor. 

Bense burada. Bu ayrılık ha
yatına dayanamıyacağımızı an· 
ladık. İşte evlenmemizin se
bebi budur.,, 

Her iki şık, tetkik edi)meğe 
değer. Binaenaleyh belediye· 
nin dikkat nazarını celbeder 
ve icabının yapılmasını bek
leriz. 

Lord Kilbracken, hastaba-
1 
Dr. Demı·r Alı· 

kıcı Misa Tayloru'u bundan 

• 
Mevaşiihracatı 

Kamçıoğlu 
Cilt t1e Tenasül hastalıklar 

dokuz sene evvel tanımıştır. 
O zaman ~isa Taylor 20 ya
şını henüz geçmiş bir kızdı. 
L d' h ve elektrik tedat1isi or un astalanan karısına 
bakmağa gelmfşti. Kız da onu İzmir · Birinci beyler sokağı · 
sevdi. Filhakika, Lord Kilbrac- Elhamra sineması arkasında 
ken'den başka hiçbir erkeği No.: 55 
düşünmediğini söylüyor. Onun- Telefon: 3479 
la tanışıncaya kadar da hiçbir • 
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Mevaşi ihiacatının, mı!lta· 
kamızda daha iyi bir şekle 
konması için bazı teşebbüs· 
lere baş vurulmuştur. Bizden 
kasaplık hayvan alan memle
ketler arasında Yunanistan 
birinci dereceyi ihraz etmekte 
olduğundan, mıntakamızdan 
Yunanistan' a gönderilecek me
vaşinin, ucuza mal edilmesi 
düşünülmektedir. 

~ IZMIR = _ , = T.N. K 
= Ku··ıT1·; ·sES. = ~, ~~ 
§ İzmir'in uR Ll I Öğretmenleri a u vu K 
:= En . Yatılı-Gündüzlü: Kız Burad~ = Kıymetlı E k k Ders verırler = = ve r e -_ Müessisi: Eski Kız lisesi direktörü -

Fakat kulübenin kapısını ka
pamağı unutmuştu. 

Az sonra çocuğunun çığlık
larile uyandı. Bir de baktı ki 
çocuğu bir timsahın ağzında 
sürüklenip gidiyor. Bu timsah 
hiç şüphe yok ki taşan sular 
üzerinden yüzerek gelmişti. 

Hintli ana çocuğunu kurtar· 
mak üzre timsahın üzerine sal· 
dırdı. Timsahı çıplak yumruk· 
larile dovüyor ve böylece ço· 
cuğunu bıraktırmağa çalişıyor 
idi. Fakat heyhat 1 Ölümünü 
intaç edecek surette ağır ya· 
ralanarak düştü ve timsah ağ· 
zındaki avile nehre doğru uzak 
laştı. 

Olivier ve şü
rekası Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

LONDRA HATTI 
"LESBIAN., vapuru 9 bi· 

rinci teşrine kadar LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır· 

"MARONIAN" vapuru 19 
birinci teşrine kadar LOND· 
RA ve LEITH için yük ala· 
caktır. 

LIVERPOOL HATTI . 
"DRAGO" vapuru 7 biriocı 

teşrine kadar LIVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala· 
caktır. 

"EG YPTIAN,, vapuru 15 bi· 
rinci teşrine kadar uvt.R· 
POOL ve SWENSEA' daıt 

Dg~~~s~~E çıt~~~~~f:-LIN 1e 
"HERAKLEA,, vapuru bi· 

rinci teşrin ortasında f-IJ\~' 
BURG BREMEN ve A1"· 

VERS'ten gelip yük çıkara· 
caktır. 

Not: Vurut tarihleri ve v~· 
purların isimleri üzerine de~'j 
şikliklerden mesuliyet kabU 
edilm eı. _.,,,.,., 
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Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarınm en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Başdurak: ~:~~:nd~alepçioğlu hanı 1 1 
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Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen ~ııra;errı dt 

olmamıştır. Hem yü7lerce vatandaşınızı zengin etmıŞ "ılerCe 
yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu Y~jJİf· 
zen inden birinin de senin olmıyacağını kim iddia ede 
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vapur acentası W. F. H. Van 
- Siz erkekler yok musu- gerin kansı, kendisine bu ka- ROYAL NEERLANDAIS Der Zee 

nuzl Öyle hodbinsiniz ki! Yal- dar güzel bir saç kazandıran KUMPANYASI 
rız kendinizi düşünürsünüz. ve onu son derece güzelleşti- "ULYSSES,, vapuru 16 teşri- & Co. 
fte sen.. Sözde kimyager ren kocasına teşekkür bile et- nievvelde gelip yükünü tahliye- DEUTSCH LEVANTE LINIE 
olacaksın.. Sabahtan akşama medi . den sonra BURGAS, VAR-
kadaş, akşamdan sabaha ka- Kimyager, hadisenin kapan- NA ve KÖSTENCE limanları 
dar laboratuvardau dışarı çık- mış olduğunu düşünerek: için yük alacaktır. 
rnazsın.. Yaptığın büyük ke- - Bir kazadır oldu, dedi. "CERES,, vapuru 21 teşri-
şiflerden bahsedersin .. Öğün- Halbuki o ilaçtan o kadar nievvelden 25 teşriniev-
du~g .. u·· ld k"l ümitvardım kil Günlerçe uğ-n zaman manga a u vele kadar ROTTERDAM, 
kalmaz .. Fakat, bir gün otu- raşarak yaptım ve bir domu- AMSTERDAM ve HAMBURG 
tup t " K b' zun üzerinde tecrübe ettim : 

a arımın saçına ır limanlan için yük alacaktır. 
İlaç bulayım" diye düşündün Çok iyi netice vermişti. 
mü? Nerdel Bulamaz mısın Kimyagerin bu sözleri üze- "UL YSSES,, vapuru 4 teş-
sa k'? M h kk k b 1 rine karısı hiddetle bağırdı : rinisaniden 9 teşrinisaniye ka-
r:- nk ı u a a u ursun. - Ne?! Benı' domuzla mu- dar AMSTERDAM, ROTTER-r a at, istemiyorsun.. Hep 
kendini düşünüyorsun!.. kayese ediyorsun ha? DAM ve HAMBURG liman-

Bu sözlerin kim tarafından Bundan sonra şiddetli bir lan için yük alacaktır. 
!~ kime söylendiği anlaşılıyor: fırtına koptu ve kimyager, " ORESTES ,, vapuru 16 
0ır kimyagerin karısı kocasına laboratuvar aletlerini bile al- ikinciteşrinden 21 ikinciteşrine 
çıkışıyordu. mağı düşünmeden çekti kapıyı, kadar AMSTERDAM, ROT-
Hakkı da yok değildi. Za- gitti... TERDAM ve HAMBURG 

b~llı kadının o camın saçlarına "'"'"' limanları için yük alacaktır. 
ır illet hasıl olmuş, dökül- Kimyagerin karısı, yalnız SVENSKA ORIENT LINIEN 
~eğe başlamıştı. Bildiklerinin kalınca, masanın üzerinde du- "VASALAND,, motörü 13 
avsiyesile birçok ilaçlar al- ran ilaç şişesine baktı. Yarısı birinci teşrinde gelip ROT-
llııştı amma hiçbiri para et- boşalmıştı. Aklına birdenbire TERDAM, HAMBURG, BRE
ltıenıişti. Şimdi, kocasından bir fikir geldi. MEN, COPENHAGE, DAN. 
Yardım bekliyordu. Şişeyi aldı, köşe başındaki ZIG, CDYNlA, GOTEBURG, 

L" b d h 1 eczacıya götürdü. 
d l\.ocası unu a a evve OSLO ve ISKANDINAVYA ~§Ünmeli değil miydi? Dü- - Birisinin beni zehirle-
fU~nıüştü. Fakat, iyi bir for- mek istediğini zannediyorum, limanları için yük alacaktır. 
~ul bulamadığını ve onun dedi. Lütfen şu şişedeki suyu "VIKINGLAND,, motörü 30 
ıçdin ilacı yapmağa cesaret tahlil eder misiniz? birinciteşrinde beklenmekte 
c enıediğini söylüyordu. Eczacı laboratuvarına çe- olup ROTTERDAM, HAM-
8 .. Fakat karısının ô güııkü kildi. Yarım saat sonra gel- BURG, BREMEN, GOTE-
oıleri üzerine kat'i karar di: BURG ve ISKANDINAVY A 

~erbdi: Mükemmel bir saç ila- - Bunda zehir namına bir limanları için yük alacaktır. 
1 ulacaktı. şey yok, dedi. Bu bir saç HOLLANDA AUSTRA-

İtı liemen laboratuvarına koş- ilacı olacak herhalde. Yalnız, LIA LINE 
· Eski formüllerini tekrar bunu yapan kimyager biraz "ALHENA,, vapuru 6 ikinci 

~Öıden geçirdi, başka şeyler dalgınmış. içine koyacağı bir teşrinde beklenmekte olup 
r:zdı, çizdi, bir takım hesap- damla birşeyi unutmuş. Onu PRINSIPALLE, AUSTRALYA 

t Yaptı. koyduktan sonra şimdiye ka- ve YENi ZELAND için yük 
tatSonra sabaha kadar labo- dar yapılmamış mükemmel alacaktır. 
d Uvarından kaldı. Ertesi gün bir saç ilacı olur. SERViCE MARITIME 
\.akşama kadar uğraştı. Eczacı bu sözleri söylerken ROUMAIN 
ıoytkat ne o karısına birşey kadına bc:kıyordu. Fakat, ara- .. SU ÇEAV A,, vapuru 20 bi-
....._ tiyordu, ne de karısı ona larında artık ne ilaç meselesi 
vl"\IYordu. rinci teşrinde gelip 21 birinci 

D •• kalmıştı, ne saç meselesi. 
&o UÖylece günler, haftalar, • teşrinde PiRE, MALTA, MAR-

tlra aylar geçti. • • SiL YA ve CEZAIR için yük 
·ı· Nihayet bir gün kimyager; Bir iki hafta sonra kimya- alacaktır. 
"•rıd gerin eski karısının kocası 
0.1 e bir şişe ile karısının "ALBA JULIA,, vapuru 19 

1.1aa1 d olan eczacı, bir damla ilave-
na gir İ: k 1 2nci teşrinde MALTA, MAR-........ B sile yaptığı yeni mü emme 

dili ak, dedi. nihayet iste- saç ilacını, tecrübe etmek SiL YA ve CEZAIR için yük 
ıt dsaç ilacını buldum. istiyordu. O zaman karısı; alacaktır. 

il~ ' ın sevinmişti. Kocası ZEGLUGA POLSKA en ıı T · . l' . başmda~i takma saçları çı-
(iıı._ arzı ıstımft mı ,, de "LEWANTn motörü 1 ikinci «retti. kararak: 

l\ad - llacı evvela ben kulla- teşrinde beklenmekte olup 
~lılJ ın, birkaç. gün bu ilacı ANVERS, (dog" ru} DANTZIG 
b 8nd F k f J"'k 1 S nacağını, dedi. 
liıbür~· ad at, e a et - açları Hakikaten, ilaç gayet kuv- ve GDYNIA için yük alacaktır. 

lllı"- un . ökülmeğe başla- k · · d lla"ndaki hareket tarihlerile b Yll fk vetliydi. Bir i i gün ıçın e 
il' t~k ı g~n. sonra başında kadının saçları eskisinden navlonlardaki değişikliklerden 
O saç kalmamıştı. ld acente mesuliyet kabul etmez. b zama k" · daha gür olarak ge i. 
"rıd n ımyager, ımti- Daha fazla tafsilat almak ~leb a Yanlış cevap vermi{ bir Eczacı şimdi "En mükem-

~ırı b) gibi,~·mahçup ve ;aş= mel saç ilacını,, piyasaya sev- için ikinci Kordonda Tahmil 
llııtl ır halde, karısının bağır- ketmeğe başlamıştı. Az za- ve Tahliye binası arkasında 
'tına karşılık bulamadan, manda büyük bir şöhret ve FRATELLI SPERCOuenta-" 
~ilk h fırladı ve elinde bir kar kazandı.. sına müracaat edilmesi rica 

ette d .. d"" ld' y l b" d l olunur. "'"~u .. oln u ge ı. aptığı i aca ır ama 
''tl'Js' guze bir takma saçtı. ilavesini unutan öteki kimya- Telefon: 2004/2005/2663 

~t ının başına koydu: o ka- ger ise, "En mükemmel saç 1 Dokto-r 
~,::kı~mıştı ki ! ilacından" : bir şişe almış ve 

dırıı t erkekler hodbinse, ka- "Acaba nasıl yapılmış?" diye 
at da nankördür. Kimya tahlil etrneğe başlamıştı ... -IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Şi Türk Anonim Şirketi 
y rketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 
~r~ Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
~ık ve Leylek Markalarım havi her nevi Kapot bezi 
~t I eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu-

l'~i~f On No. 2211 ve 3067 
~ı af adresi: Bayrak lzmir 

Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

"GERA,, vapuru 15 ilk teş
rinde bekleniyor, 20 ilk teşrine 
kadar, ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yükliyecektir. 

" ATHEN ,, vapuru 26 ilk 
teşrinde bekleniyor, 3 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yükliyecektir. 

"MILOS,, vapuru 29 ilk 
teşrinde bekleniyor, HAM-
BURG ve ANVERS'ten yük 
çıkaracaktır. 

"MANfSSA,, vapuru 11 son 
teşrinde bekleniyor, 15 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yükliyecektir. 

ARMEMENT:H. SCHULD~ 
HAMBURG 

"MARITZA" vapuru 22 ilk 
teşrinde bekleniyor, ROTTER
DAM ve HAMBURG için yük 
alacaktır. 

"AtJGUST LEONHARDT,, 
vapuru 11 son teşrinde bek
leniyor, ROTTERDAM ve 
HAMBURG için yük alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
0 EXMOOR,, vapuru 17 ilk 

teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 

"EXMINSTER,, vapuru 30 
ilk teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 

"EXHIBITOR,, vapuru 14 
son teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXPRESS .. vapuru 30 ilk 
teşriude bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

EXAMINER,, vapuru 14 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELIA. vapuru 26 
ilk teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINE 
Pire tarikile seri seferler 
"EXCALIBUR,, transatlan-

-1 

19 Teşrinievvel 936 
-----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİiiiiiiiiiiiiii;; 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Jfalkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞA 
HALI T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 
~ANDEMİR Oğlu 

vapuru 23 ilk teşrinde PiRE
den BOSTON ve NEVYORK'a 

hareket ediyor. 
"EXETER,, transatlantik va-

puru 6 son teşrinde PİRE'den 
BOSTON ve NEVYORK'a 
ha ~e ket edecektir. 

"EXCAMBION,, transatlan
tik vapuru 20 son teşrinde 
BOSTON ve NEVYORK'a 
hareket edecektir. 
Sefer müddeti: 

PIRE-BOSTON 16 gün 
PIRE-NEVYORK 18 gün 

DEN NORSKE MlDDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
" BOSPHORUS ,, motörü 

24 ilk teşrinde bekleniyor, 
DIEPPE DÜNKERK ve NOR
VEÇ limanlarına yük ala
caktır. 

" SARDINIA,, motörü lli 
son teşrinde bekleniyor, Dl
EPPE ve NORVEÇ limanla
rına yük alacaktır. 

JOHNSTON WARf:EN 
L1NE LTD 
LIVERPUL 

"DSOMORE,, vapuru 24 
ilk teşrinde gelip ayni gün 
BURGAS, V ARNA, KÖS-

caddesinde FAHRı 

TENCE, SULINA, GALAÇ 
ve BRAILA'ya gidecektir. 

S. A. ROYAL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANU-

BIENNE MARlTIM 
BUDAPEST 

"DUNA,, vapuru 18 ilk 
teşrinde bekleniyor, BELGRAD, 

NOVISAD, BRDAPEST, BRA
TISLAV A, VIY ANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

"SZEGED,, motörü 20 ilk 
teşrinde bekleniyor, BELGRAD 
NOVISAD, BUDAPEST, BRA-
TİSLAVA, VIY ANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 23 
ilk teşrinde bekleniyor, KôS
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 
GALAÇ aktarması olarak BEL-
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEST, BRA TISLA VA ViYA
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde jiri-
şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

ji • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı r1en a a PTahatsız ve tansıyonları yiiksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Osman 
...... , ..._....,--·~· 

Ciiri Ha 
l<ahire c ·varında N ahas paşanı 

şılanm s n feci bir kaza 
ar yeniçeri ask~n kumandan• 

Mura ağaya diğer kumandall 
lar bazı direktif er verdiler 

Iskendiriye - a ire eksipere inin A ında 3 ki ika ar k 
Parçala mış, ve beş kişi de ağ r surette yaralan ıştır 

Kahire 19 (Radyo) - Nahas paşayı hamil olan hususi tren, müdahalesine rağmen ekspresi idare eden makinisti linç etmek 
Kabire'nin şimalinde ve 50 kilometre mesafede tevakkuf ettiği istemiştir . 
sırada Nahas paşayı karşılamak üzere toplanan binlerce hail:: Kahire'de bu faciadan dolayı umumi bir teessür hakimdir. 
sür'atle ilerliyen lskenderiye. Kahire ekspresinden seyrini şaşır- Kahire 18 (A.A)- Mavi gömleklilerin bir tezahürü sırasında 
mış ve istasyonu dolduranlar kaçışmağa başlamıştır. Bu esnada bazı kanlı hadiseler olmuş ve mavi ~ömleklilerin teşkiJatı aza· 
onüç kişi rayların altında kalarak parçalanmış ve beş kişi ya- sından birkaç kişinin tevkifi üzerine, 300 kadar mavi gömlekli 
ralanmıştır. Ölenlerin arasında dört Üniversite talebesi de var- bir polis karagolunu işgal etmişlerdir. Mavi gömlekliler ancak 
dır. Nahas paşanın gözleri" önünde vukubulan bu müessif ha· kuvvetli bir polis müfrezesi tarafından işgal ettikleri binadan 
dise, müthiş bir galeyane sebebiyet vermiştir. Halk, Zabıtanın dışarı çıkarılmışlardır. 

............. 1 

Mecüsilerle Müslüman- Bulgar kabi in e 
lar arasında çarpışma ar değişiklikler olacak -Magazalar yağma edildi, camiler ateşe Seçim yapılmıyacak yeni kabinede, hiç 

verildi. S ölü 72 yaralı vardır bir partinin azası bulunmıyacak 
Bombay, 18 (A.A) - Nis· üzerine ateş etmiştir. Müslü- · Sofya, 18 (A.A) - Resmi geleceği bildirilmektedir. Her-

beten sakin geçen bir gece· manlarla Mecusiler arasındaki bir membadan bildirildiğine, hangi siyasi partiye mensup 

den sonra, sabahleyin şafakla sulh te~ebbüsleri akim kal- göre hükumet bu sene yeni kabine azası uzaklaştırılacak 
beraber arbedeler gene baş- mıştır. seçimler yapmıyacaktır. Ka- ve yalnız siyaset harici eşhas-
lamıştır. Bazı mağazalar yağ- Bugünkü çarpışmalarda da binede yapılacak değişiklik· tan mürekep bir kabine ku-
ma edilmiş, mabetler, camiler beş kişi ölmüş, 72 kişi yara- lerin ise bu ay içinde vukua rulacaktır. 

l 1 .,_ ........... -.1 .. ---·---yakılmışbr. Zabıta, Mecusi er anmıştır. f b J • 
------·~·~· ... Pamuk se er er iğı var 

Vened.k'te lngiltere 
Korkunç bir zelzele yeni hava is

oldu 
Venedik 19 (Radyo) - Bu 

sabah, saat dörtte şiddetli 
zelzele olmuştur. Sarsıntının 
şiddetinden elektrik cereyanı 

kesilmiş ve şehir karanlık 
içinde kalmıştır. 

Şehirde panik husule gel
miş ve halk, sokaklara fırla

mıştır. insanca zarar olup ol· 
madığı henüz tesbit edilme· 
miştir. 

Madrid'in sukutu 
gün meselesidir 

( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 
nına hücum etmekte ve bun· 
ların, neticeye kadar vazife 
başında kalmalarini ve nasyo
nalistlere hesap vermelerini 
istemektedirler. Şehirde müt
hiş bir panik vardır. Halk, 
sahillere akın etmekte ve kaç
maktadır. 

Paris, 19 (Radyo) - Ha· 
vas Aiansının verdiği son ha· 
bere göre, Oviyedo'nun. ihti
lalciler tarafından işgali, bü· 
tün lspanya'da sevinç uyan· 
dırmıştır. Hükumet kuvvetleri, 
kaçarlarken bir cephaneliği 
berhava etmişlerdir. Hükumet 
kuvvetlerinden otuz bin kişi, 
kaçmak [üzere Satandere doğ· 
ru (ilerliyorlar, ihtilalciler, bu 
kuvvetleri kaçırmamak için 
tedabir almışlardır. 

Oviyedo muharebesinde hü· 
kumet kuvvetlerinin, beşbin 

ölü verdikleri tesbit edilmiştir. 
Oslo, 19 (Radyo) - Sov

yetler birliği bir Norveç ge
misi satın aiarak Memel'den 
harp malzemesi yüklemişler 
ve Madrid hükumetine yolla
mışlardır. 

Londra, 19 (Radyo) - Is· 
panya işlerine ademi müda· 
hale komitesi, bu hafta içinde 
hususi bir toplantı yapacaktır. 

Almanya, ltalya ve Portekiz 
hükumetleri; bir heyetin, hudut-

tasyonları 
yapacak 

Kahire 19 (Radyo) -· • Sir 
Filip Sanson, dün buradan 
Kıbrıs'a hareket etmiştir. Mu
maileyh, yeni hava istasyon· 
ları için bütün şarkta tetki· 
katta bulunmuş ve bir rapor 
hazırlamıştır.· = 
LikMaçları 

Altınordu - Gözte
pe 'yi 2 - 1 yendi 

Dün, Halk sahasında lik 
maçlarına devam edilmiş ve 
mevsimin en mühim maçı, Al
tınordu' nun 2-1 galebesile ne· 
ticelenmiştir. Göztepe birinci 
devrede hakim oynamakla be
raber birkaç fırsat kaçırmış 

ve devre 1-1 beraberlikle bit
miştir. ikinci devrede bir gol 
daha çıkaran Altınordu'lular 
müdafaaya çekilmişler ve maçı 
2-1 kazanmışlardır. 

Habsburg hanedanı 
( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 
lerin yeri yoktur. Avusturya
lılar, asırlardanberi memleket
lerine büyük hizmetler ifa 
eden Habsburg ailesine ebedi 
minnettarlık hislerile bağlıdır. 

Habsburg hanedanının, Avus
turya tahtına dönmeleri mese
lesile, ne beynelmilel bir tesir, 
ne başka hükumetlerin müda
halesi ve nede bizzat Avus
turya hükumetinin arzusu db· 
şünülebilir. Bu iş, doğrudan 
doğruya Avustuıya halkının, 
Avusturyıı'lıların işidir. Binae
naleyh vakti hulul ettiğinde, 
Habsburg hanedanı tahta dö
neceklerdir.,, 

lnra gönderilmesini ve Rusla· 
rın, lspanya'ya ne suretle top, 
mühimmat ve cephane gön
derdiklerinin tesbit edilmesini 
istiyecektir. 

-Buşturafı 1 irıci sulıifede

çinmek için ne kadar paraya 
ihtiyaçları bulunduğunu tesbit 
ediyordu. 

Bu arada buğday istihsalatı 
çok fena gitmiş olan Dikili 
ve ,Bergama müstahsilleri, 
tohumsuz kaldıklarını söyledi
ler. Başbakanımız ehemmiyet
le alakadar olarak vali ve zi· 
raat umum müdürlerinden, 
alınmış ve alınması lazım ge· 
len tedbirleri sordu. Ziraat 
umum müdürü, bu mıntakaya 
iç Anadoludan tohumluk ge· 
tirilemiyeceğini, çünkü, o to· 
humlarm bu sahada intaş 
edemiyeceğini, bu itibarla 
yüksek dağ köylerinden alı· 
nan sağlam tohumlukların 
ova köylerine dağılacağım, 

fakirlere parası verilmek su· 
retile temin edileceğini söy
ledi. Başbakan bunun derhal 
teminini bildirdi. Anlaşılan 
şudur ki, Başbakan bol, te-

miz ve ucuz istihsalat yapa
rak hem fabrikalarımız ihti
yacını karşılamak, hem de ih
racatı artırmak ve bu suretle 
köylünün şimdiki kazanç ve 
yaşama seviyesini bu namüvazi 
olarak yükseltmek istemekte
dir. Hükumetin bu husustaki 
tasavvurleri mühimdir. Nete-
kim ziraat umum müdürünün 
bir muharririmize verdiği ma
lumata göre, ziraat vekaletin· 
de pamukçuluk mevzuu ile 
uğrı:şmak üzere mühim teşki· 
lat yapılacaktır. Başbakanımız 
iki sene içinde beş yıllık 
plana nakleden pamukçuluk 
davasını tahakkuk ettirmek 
ve şimdiki 250-275 bin bal· 
yalık pamuk istihsalatını ilk 
hamlede 500 bin balyaya çı
karmak istemektedir ki bu 
taktirde memlekete 22 milyon 
döviz girecektir ve bunun 
Türk köylü. ve müstahsili için 
ehemmiyeti çok büyüktür. 

Pamuklarımıza alıcı vardır. 
Başta Almanya gelmektedir. 
Almanya Afrika' dan vaz ge-

çerek bizden mübayaat yap
maktadır. Fazla istihsalden 
korku mevzuu bahsolamaz. 
Başbakan, muhtelif zeriyat 
maddeleri arasında en yüksek 
kazancın pamuktan geleceğini 
anlamışlardır. Bu itibarla pla· 
nın en kısa zamanda tahak
kuku istenmektedir. Ege mm· 
takası Gediz ve Mendires 
mıntakası ise ikiye ayrılacak 
ve toprağın, ıklımın şartlarına 

gö-;e 8~20 nevi toh7ı"°m -dağıt~ 
lc.caktır. Bilhassa akale-cinsi 
üzerinde durulmaktadır. Bu 
sene Manisa ve lzmir vilayet
lerinde tohum tevziata başla· 
nacaktır, tecrübeler artırılacak 
ve iki sene sonra çiftçi tama· 
men tatmin edilecektir .. Hükii
met Adana, Ege, Antalya, 
Sakarya, Y eşiÇ°Kızıl;;ın-aky~l~· 
lan, Mayıslar köyünde Geyve 
ve lznık'a kadar Antalya, Ma
latya, Trakya ve daha bazı 
yerlerdeki istihsalatı birkaç 
misline çıkarmak istemektedir. 
Sakarya boyundaki tohum 
tecrübeleri bitmiştir. Milerez 
denilen ekme makinelerile 
çapa makineleri tamim oluna
cak bu suretle el emeği mas· 
rafları, hem de çalışma zaman· 
ları indirilecektir. Bu makineler 
lzmir havalisinde yoktur. 

Ege ovası ikinci Adana 
mıntakası olacaktır. Planda 
T rakyada, bilhassa Tekirdağ 
ve Çivril, Ecabat ile Diyarı 
bekir de yer almaktadır. 
Başka memleketlerden çok 
müsaid vaziyetteyiz. Türkiye
de 2570000 dönüm pamuk 
ekilmektedir. 

1900000 dönümü Adanada

dır. Başbakanımız Bugün de 
şehrimizde bulunarak tetkik
lerine devam edecek, yarın 
sabah Manisaya gidecek 
akşama kadar pamuk ve di
ğer mahsul mevzilerini tetkik· 
liyerek akşam Balıkesire ha· 
reket edecek, Balıkesirde bir 
gün kalacak ve Kütahya
Tavşanlı üzerinden Ankaraya 

ları, ağaç kütükleri koyarak, 
hendek ağzına konan beş top 
ile gedik olan kısmın üst 
dıvarını da yıkmağa karar 
verilmişti. Fakat bu kararın 
tatbiki de matlup neticeyi 

vermemiş, sadece düşmanın 

maneviyatını fazla sarsmağa 

yaramıştı. 

Muhasaranın 41 nci gününe 

kadar vaziyet de zikre değer 
bir değişiklik olmamıştır. Fa· 
kat 41 nci gün, düşman mu· 
hasırların kaleye doğru yer 

altından sürdükleri bütün la
ğımları bulduklarına inandılar; 
bu suretle vaziyetten emin 
görünüyorlardı. 

Hanya kalesinin altına doğ
ru lağım açmak, Osmanlılar 

geçecektir. 
Müstahsilin verdiği izahata 

göre, vilayetimizin bazı kaza
larında dönüm başına 30 kilo 
pamuk alınmaktadır. Koza 
miktarı 120-250 kilodur. Dö
nüme masraf 650-700 kuruş· 
tur. Kilosu 50 kuruştan satıl
maktadır. Yevmiye 30·80 ku
ruş arasındadır. 

Ege müstahsilinin dilekleri 
bilhassa şu üç nokta üzerinde 
durmaktadır : 

Makine, tohumluk, su 1 
Menemen murahhasları Ge

diz ovasında Pekenti sedleri 
üzerinden ovanın iki tarafına 
kanallar açılarak pamuk tarla· 
larının sulanmasını ve bu tak
dirde halkın dönüm başına 
birer lira vereceğini söylemiş· 
lerdir. Bu arazi 200 bin dö-

nüm kadardır. Vali, idarei vi· 
Iayat kanuna tevfikan bunun 

vilayetçe yapılmasını teklif et· 
miştir. 

Müstahsilin diğer şikayet mev· 
zularından biri de kooperatif
lerin idaresizlikleri, vaktinde 
kredi l açmamaları olmuşlu. 
Başbakan bu hususta kıymetli 
bir irşatta bulunarak: 

- İyi arkadaşlar; iyi hey' et· 
ler seçmelisiniz. bu sizin işi
nizdir. 

Demiş ve validen de malUmat 

istemiştir. Bu mevzu üzerinde 

durmuş olan vali de lazımge· 
len izahatı vermiştir. Bu me
yanda bilhassa Menemen müs· -- .... ......_. ............... ._ ....... ...,_,,....._ ..... _ 
tahsillerinden bir zatın hala 
faizle uğraşıp ta müstahsili 
ezenler hakkındaki sözlerini 
ehemmiyetle dinleyen baş
bakanımız, validen, ziraat ban· 
kası müdüriyetinden ve diğer 
mümessillerden izahat almış 
bu ciheti -not etmiştir. 
Konuşmalar "geç vakte kadar 

devam etmiştir. Bugün nihayet 
bulacaktır. Müstahsil, başba· 
kanımızın gösterdikleri yüksek 
alakadan büyük bir haz ve 
memnuniyet göstermektedir, 

Dünkü feyizli toplantının 
tezahüratından tahakkuk eden 
netice şudur: Memlekette pa· 
muk seferberliği başlamak 
üzeredir. Başbakanımızı bizzat 
bu işin başında bulunacak 
ve şimdiye kadar hüsnü ida· 
releri sayesinde vücu bulan 
büyük işlerden biri Claha kuv· 
veden file çıkarılacaktır. 

için artık ehemmiyetsiz bir 
iş halini almıştı. Hangi taraf· 
tan daha müsaid şartlarla 
delineceği lağım açıcılar artı~ 
ezberden biliyorlardı. Düşıuıı: 
nın birçok lağımları körlettik1 

gün, Murad ağa tabyesinİfl 
solunda Samsuncu başı fbrs· 
him ağa ve Rumeli Beyler· 
beyin in karşısında bulunsıı 
büyük metrisin önündeki b~· 
yük burca yer altından varıldı, 
burcun altında 150 kanl8~ 
ba~tluk bir l;~~-hazırla;dı, 
bu müthiş barut yığınına gece 
yarısı ateş verildi! 

Verilen emirde, Jağırı1111 

~k 
patlıyacağı sırada büyt1 

' '!1 metris'te bulunan askerler" 
usulen savulmasına müssade 
verilmemiş idi. Verilen eıı1ir 
de herkesin yerinde dur01t1'

1 

yazılı idiki bu hatanın ceı851 

bilahare çekilmiştir. Yedi .'?~ 
Ç~k -to;luk-barut p.tladığ~ 
zaman~ bütün Hanya -f11le

51 

· · d k" l ~e ıç n e ·ı ev er sa '"sılmış 

büyük burç havaya uçtu. . 
Barutun infilakı ile ıntıhıı 

sırlar arasında da birçok kiıtl' 
vs· 

seler parçalandılar veya ha 
00 

ya uçtular. Bu hadisede 2 
şehid vardır. ·ı 

Burcun bazı taşları, üç fll' 
kadar uzağa düşmüştür· 09 

Burada büyük bir kuntılfl ı( 
hatası irtikap edilmiştir: 13 ıı 
cun berhava edilmesi iht~fl~~ 
karşısında Yeniçeri askeri :r 
mandanı Murad ağaya ve:re' 
kumandanlar, ne suretle. h ~I~ 
ket edileceği hakkında dıre 
vermiştir. r) 

(Devam~ 

Kızılhac icitı 
t , 

İsviçre'de para 
toplıyorlar 9~· 

Londra, 19~Radyo)- l~P a,I 
ya'ya yardım için bey~e :,! 
Kızılhaç teşkilatının murıı.,,.0 
üzerine Cenevre' de 21 Jlll r 
lsviçre frangı toplanın~ 

{ ı~ 331 DoğulJl 
ihtiyat subayf(lft 

çağrılıyor· . deP 
f zmir Askerlik şubesırı ti' · 
1 - yedek subay ye s',ı 

cek kısa hizmetlilerdf;Il 
111

e 
doğumlu ve bunlarla mıJ~ de' 

.. l d h lk' geren er ve a a ev tıhte 
ğumlulardan olup ta Jll ,81~ 1 

sebeplerle geri kalmış > rı1e5 
Askeri yüksek ehliye.tfl~ 95 
olanlar 1 • 2.inci teşrıll 0~~1~ 
tarihinde yedek subıı)' ıı1$ 

b }tJfl 
komutanlığında u İllde 
.. k d'J l·ler uzere sev e ı ece ~ s6 
26 - 1 1 .inci teşrin • 9 (I' 
nünde hüviyet ciizd801 ı , 1 

··kse'" r fus tezkeresi) ve yu ,ııb' 
keri ehliyetnameleri be Llber 
lerinde olduğu halde ş 

- ti . , ( muracaa erı. d 1 
. c ~ 2 - Tam vaktın ııt'1, 

ı kOf]l ı.aP 
dek subay oku u r w 
lığında bulunınıyanlı:ocı~ıı 
kında kanuni mu3 n.ıç 

1 • " 
tatbik olunacağı ve il' 

. .h. defl ..i ı 
teşrın - 936 tarı ın ıJcı· 
ren sevk edilemiyece J 
olunur. / ~ 
'-~-----


