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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ÖKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

,_ Adres: İzmir ikinci Beyler sokağı 
!bone şartlan: Seneliği 700, altı aylığı 400 kuruş 

Resmi ilanlar için: Maarif cemiyeti ilfinat 
bürosuna müracaat edilmelidir. 
~ususl ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
,_Basıld~-y~r:~ (ANADOLU) Matbaası 
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lJLU~AL et 

·I 
lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Kücük itilaf 
' Konseyinin verdiği karar· 

lara göre, Martta başlıya. 
cak olan posta, telgrQf it
tihadına bizde dahiliz. 
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Madrid hükô.meti erkanı Tren çarpış-
ması 

Katalonyaya kaçıyorlar 
.. 

Uç kişi ölmüş, 5 
kişi yaralanmıştır 

Paris 21 (Radyo ) - Şo
mon mevkiinden Belgoraya 
giden trenle Bolon-Bal treni 
arasında şiddetli bir çarpışma 
olmuştur. Bu çarpışmada, iki 
kişi ölmüş, beş kişi yaralan
mış ve Bolon - Bal trenini 
idare eden makinist te parça
lanmıştır. Bu hadise hakkında 
müddeiumumilikçe tahkikata 
başlanmıştır. 

ausya, Katalonyaya yardım ederse Almanya, 
ltalya ve Portekiz beraber hareket edecekler 

Henday 21 (Radyo)- lspan· 
Ya hükfür.e~ine mensup Ga1er
na vapuru, ihtilalciler tarafın

dan yakalanmış ve mürettebatı 
tamamen kurşuna dizilmiştir. 
Vapurda bulunan meşhur Fran· 
Sız tayyarecisi Jan Belliye 
mahkemeye verilecektir. 

Fransız hükumeti, ihtilalci-
lere müracaat ederek tayyare
cinin serbest bırakılmasını is
lerniştir . 

Paris, 21 (Radyo) - ihti
lalci kumandanlardan general 
Asensiyo, Largokyaliyero'nun 
~arargahında toplanan erkan
k arbiye heyeti ile uzun müza-
.erelerde bulunmuş ve Mad
~~ şehri civarında yeni istih-
~rnlar yapılmasını emreyle· 

lrııştir. 

1 
ihtilalciler, hükumet kuvvet

trile bugünkü çarpışmada 
Santakostarya mevkiini işgal 
~lemişler ve düşmanı zayiatla 
~skürtmüşlerdir. Bu muhare
.. 1 .. de hiikumet kuvvetleri yüz 
0 

U bırakmışlar ve üç tayya
ttde kaybetmişlerdir. 
I Barselon 21 ( Radyo ) -
APanya Cumhur reisi Müsyü 
t ~~na, Katalonya hükumeti 
dtısı Kompanı ile uzun müd-
,;~ k~n~şmuş vaziyeti tetkik 

ernıştır. 

huk~ir rivayete göre, Madrid 
Urneti, Barselona nakloluna· 

~k~r. Bu taktirde, Madrid 
~meti erkanı, tayyarelerle 

BeiÇika 
lngiltere'ye cevap . 

verıyor . 
ÇikB~ükse], 21 (Radyo) - Bel
h k nın Lokarno meselesi 
} ' kında lngiltere'nin notasına 
v:~ın veya öbür gün cevap 

eceği söyleniyor. 
~-~-----

/) Ruzvelt 
ropağandalarına 

devam ediyor 

" 

M. Ruzvelt 
A. 'lş' 
;"'1tı;kngton 21 (Radyo ) -
' I> il Cümhur reisi, intiha
~~0P.ağandas·na devam 
\ tid edır. Bugün Evenklan

erek orada mühim bir 
~erecektir. 

Londra, 21 (Radyo) - Roy
ter ajansı, Paris'ten aldığı bir 
haberi neşretmektedir. Bu ha
bere göre, Sovyetler, Mad
rid 'in sukutundan sonra Ka· 
talonya hükumetine yardıma 

kalkışırsa, Almanya ile ftalya 
arasında miişterek bir plan 
tatbik olunacaktır. 

Henday 21 (Radyo)- İron 
şehrmin sukutundan sonra F ran 

---·--· Berlin müza
kereleri 

sa'ya kaçmak üzere hudutlara Kont Ciyano Hit/er-
iltica eden ispanya hükumet / k k 
kuvvetleri, ihtilalciler tarafın- e onuşaca 
dan takip edilmektedir. Fran· Berl~n: 21 (Radyo) - l_tal-
sa hükumeti, bir hadise çık- ya ~arıcıye nazırı K~n~ Cıya-
masma mani olmak için hudut- no ıle Almanya harıcıye na-M. Azana 

Madrid'den kaçarak Barselo
na geçeceklerdir. 

lardaki kuvvetlerini fazlalaştır- zırı Von Noraht arasında mü
zakerelere başlanacaktır. Al-

mıştır. ----------·---------
1T anjer limanında 
oplanan gemiler 

-------~~---Doçland krovazürü, bugün 
(Elikand)a hareket ediyor 

Almanların Doçland kruvazörü 
Tanjer 21 ( Radyo ) - Beynelmilel harp gemilerinden iki 

lngiliz, üç İtalyan, bir Portekiz ve iki Fransız zırhlısı buraya 
gelmiştir. Almanların Doçland kruvazörü, <lün Elikand'a ha· 
reket eylemiştir. 

---~----~-.-...·~~-~-~-------

Uluslar sosyete-
si iflas etmiş 

·-·-· Küçük devletler, büyükle-. "' . . 
rın oyuncagı ımış 

Bertin 21 {Radyo)- Alman-
' -yanın resmı gazetesi olan 

Afgan heyeti 
Paris'te tetki
kat yapıyor 
Paris, 21 (Radyo) - Af

gan tayyarecilerinden mürek
keP. bir heyet, bugün buraya 
gelmiş ve Fransız tayyare 
istasyonlarını ziyaret ey]e
mittir. 

"Korespondeş Diplomatişen,,; 

Uluslar sosyetesinin iflas etti
ğini ve müşterek mesai siste
minin, manasız bir laf olduğunu 
kaydetmekte ve küçük devlet· 

lerin, büyüklerin oyuncağı ol
dugunu ilave eylemektedir. 

Mezkur gazete; Belçika'nın 

müşterek mesai sistemine em· 
niyet etmediğinden Fransa' dan 
ayrılmak mecburiyetini hissey
lediğini ilave eyledikten sonra 
zamanın çok nazik olduğunu 
ileri sürmektedir • 

manya hariciye nezareti, yarın 
Kont Çiyano şerefine bir ziya· 
fet verecek ve Kont Çiyano
da, "perşembe günü ltalya'nın 
Bertin sefarethanesinde Alman 
ricali şerefine mukabeleten bir 
ziyafet \'erecek ve cuma günü 
Berges Havene giderek Hitler 
tarafından kabul olunacaktır. 

Müzakerelerden sonra Al
manya hariciye nezareti, resmi 
bir tebliğ neşredecektir. ----···----Metaksas 
Vaziyetin iyi gitti

ğini söylüyor 
Atina 21 (Radyo)- Yunan 

başbakanı general Metaksas 
vaziyetin gittikçe istikrar pey· 
da ettiğini ve hükumet aleyh
tarlığı yapanların, artık fesad 
saçacak mevkide olmadıklarını 
beyan eylemiş ve bundan son· 
ra halkı dalalete scvkedenle
rin, içtimai vaziyetleri ne olur 
ise olsun şiddetle cezalandırı
lacaklarını ilave eylemiştir. 
-------------~ 

lvon Delboş 
Harici ye encümeni

ni tenvir edecek 

lvon Delboş 
Paris, 21 (Radyo) - Fran· 

sız hariciye nazırı M. (lvon 

Filistinde Yahudi 
dü.şmanhğı artıyor ------Arablar, Yahudi mağazalerına birer nö-

betci dikerek müşterileri menediyor 

Y a/a' dan bir görünüş 
Kudüs, 21 (Radyo) - Arap'lar, greve nihayet verdikleri 

halde Yahudi düşmanlığına daha ciddi bir şekilde devam 
ediyorlar. Yahudi mağazalarına ikame olunan nöbetçiler, müş· 
terileri menetmeğe başlamışlardır. 

----------~~~·~·~~----~-------

Ademi müdahale komi-
tesi cevap istiyor 

~usyanın notasına verilecek ce 
vap, Pazardan evel bekleniyor 

Londra, 21 (Radyo) - Al- kilmiyeceğini fakat, ispanya 
manya, ltalya ve Portekiz; işleri icin bir karar vermekte 
ademi müdahale komitesine de geç kalmıyacağını bildir· 

henüz cevap vermemişlerdir. mektedir. 
KoıPite riyaseti, bu cevabın, Londra 21 (Radyo) - Is-
yakında verileceği ümidinde- panya işlerine adami müda· 
dir. hale komitesi, Almanya, ltal-

Lord Eden, cevap verildiği ya ve Portekiz hükumetlerine 
takdirde komitenin bu hafta verdiği bir muhtırada, Rusya· 
toplanacağını söylemiştir. nın notasına karşı verecekleri 

Moskova'dan gelen haber- cevabı pazardan evvel hazır-
ler, Rusya'nın, komiteden çe- lamalarını bildirmiştir. 

----~----·~·~ ···~ 

Almanya 
iptidai madde
--ferlilllabilir 

Berlin, 21 (Radyo) - Al
man matbuatı; ihtiyaç halinde 
Almanya'nın iptidai madde
lerden hiç sıkıntı Çekmiye
cegini ve tanzim eylediği dört 
senelik planı hüsnü tatbik 
ederek muzaffer çıkacağını 
kaydediyorlar. --·· .. ··---~ v~sturya'da 

•• greve musaa-
de yok 

Viyana, 21 (Radyo) - Hü
kumet, greve müsaade etme· 
meğe karar vermiştir. Amele
lerle patronlar arasında zuhur 
edecek herhangi bir ihtilaf, 
hakem asulile derhal halledi
lecektir. 

Delboş), Yarın, parlamento 
hariciye encümenine gide
rek umumi vaziyet hakkında 
izahat verecek ve ayni zamanda 
Belçika kralı Leopold 'un son 
nutku etrafında hülCumetin na
zarı noktasını bildirecektir. 

1 Kayser 
78 yaşına gi-

• nyor 

Kayser Vilhelm 
Durn, 2 l ( Radyo ) - Al

manya sabı~ imparatoru Kay-
ser Vilhelm, yarın 78 yaşına 
giriyor. Kayser'in sıhhatı tam· 
dır. Ve her gün malikanesinde 
ağaçları timar etmekle meş· 
guldür. 

Kayser, siyasetle hiç alaka· 
dar olmadığını göstermekle 
beraber, Almanyanın bütün 
ahval ve terakkiyatını takip et· 
mektcn ıeri kalmamaktadır. 



~ahife 2 
(Ulusnl Birlik) 

21 Teşrinievvel 936 

' 
ı ' v a ı se ? 

• .. d .. d.. ' en o r um.,, 
w • • ·-a Draç • ·ş e i iyor,ot -g ıs 1 manıge 

ati telefon tes· atı oluyor 
Aşk .. Kıskançhk .. Cinayet .. 

- 15 Çeviren: Fethi Y. Er. 
ya . - Eğer bunu izah etmiş, 

yani sizin demek istediğiniz
den anladığıma göre, uydur
muş olsaydım, tehlikeli bir 
hastalığa yakalanmazdım. 

- Peki bu delirmeniz ne· 
den ileri geliyor? 

- Kapıyı kapatınız ki bizi 
rahatsız etmesinler. Sonra size 
herşeyi anlatayım. 

Senevi • sti s 
b·n kenta 

e 
ad r 

Arnavut'luk hükümeti ile 
İtalya arasında aktolunan bir 
itilafnameye göre, Draç limanı 
genişletilecek ve Modern bir 
hale ,konmakla beraber, ica
bında da askeri hususata el
verişli bir hale konacaktır. 

vutluğun mühim bir kısmında 
kral Zogo'nun da eskiden arzu 
ettiği gibi otom~tik telefo~ 
tesisatı yapılacak ve bu tesı· 
satı, doksan dokuz sene müd· 
detle bir İtalyan kumpanyası 

işletecektir. 

Doktor: 
- inanmam! Siz; görüyo

rum, işitiyorum zannettiniz. 
Fırtına, soğuk; yalnızlık; 

ölüler arasmda bulunmanız 
siz de bu fikri doğurdu. Size 
bu zannı verdi. 

Böyle bir anda insan; du· 
yuyorum. Zanneder; duyar. 
Görüyorum zanneder ve gö
rür. 

Evet, dediğim gibi, soğuk, 
yağmur, karanlık hislerinizi 
bozdu.. işte her şey bundan 

Deli bir insan bile duyu
yorum, görüyorum zannı ile 
olmıyan şeyi duyar, görür. 

işte siz de o an için bu 
vaziyette idiniz. 

Sonra kendinize geldiniz. 
Fakat siz bir şeyin farkında 
değildiniz.. Size herşey olmuş 
gibi geldi .. 

Mul sordu: 
- Eğer kendine gelmese 

idi ne olurdu? 
- O hastalık, artık geçe

mezdi. 
- Doktor siz hiç bu çeşit 

hastalıklarla karşılaştınız mı? 
- Hayır .. Fakat böyle has· 

talıklarla karşılaşan doktorları 
tanırım. Bunlar arasında Val· 
ter Skot'un Fransa seyahatına 
refkat eden bir lngiliz doktor 

bana bu çeşit bir hasta ile korşı· 
!aştığını anlatb ... 

- Nasıldı? .. 
- Şarbayın anlattığı şeye 

benzer, belki de ondan daha 
meraklı. 

- Bunu bize anlatmaz mı-
sınız? 

- Anlatırım. 

- Şu halde dinliyoruz! 
- Anlatmam ]azım mı? 
Hepimiz birden: 
- Anlatın doktor, anlatın! 

Dedik. 
Doktor: 
- Pekii diyerek an.latmağa 

başladı. 
Bana bunu anlatan İngiliz 

doktorun adı: Simpson' dur. 
-Edimburğfikültesinin ·-~~·ta-

nınmış simaları arasındandı. 

Şehirde birçok yüksek kim
selerle tanışırdı. 

işte bu tanıdıkları arasında 
ki adını bana söylemedi, bir 
ceza hakimi varmış. Sıhatın
da hiç bozukluk yokmuş. Fa:
kat bir müddettenberi tavrın· 
da bir düşkünlük göze çar· 
pıyormuş. 

Ailesi, bunun üzerine dok-
tora baş-;U-rmuş. D~kto;-ra 
hakimin halini anlamağa ça
lışmış. Fakat bütün gayretlere 
rağmen hasta [doktora ışe 
yarıyc:ıcak cevaplar vermemış. 

Nihayet bir gün hasta, ra· 
hatsız olduğunu söyliyerek 
doktora elini uzatmış ve: 

Bunun üzerine doktor kapıyı 
kapatmış ve arkadaşının yanına 
yanaşmış: 

- Hatırınızdadır zanneder
sem. Son günlerde bir karar 
vermiştim? 

- Hani idam edilen İskoç· 
yalı haydut için verdiğiniz ka· 
rar değil mi ? 

- Evet. İşte! ona kararını 
okurken gözlerinden ateş saçtı 
ve yumruklarını bana kinle 
gösterdi. Ben oralı olmamış· 
tım.. Çünkü biz buna benzer 
birçok vaziyetlere alış1k1z. 

Fakat haydudun idamının 
ertesi günü cellat yanına geldi. 

Benden, önce bu gelişi için 
af diledi. Vazife saydığı 
bir şeyi haber vermeğe 

gelmiş. 
Bana anlattı, haydud öldü· 

rülürken " Yarın bu vakitte 
hakimden intikam alacağım" 
demiş.. Sonra kafasını kopar-

mışlar. Demek ki bu iş saat 
altıda olduğuna göre bugün 

saat altıda benim yanıma ge· 

lecekl.. Benden intikam alacak. 

Bu işe aklım ermedi. Her

halde bu işin belki edepsiz 
eli silahlı başka bir arkadaşı 
tarafından yapılabilmesine ih· 
timal verdim. 

Olur ya, edepsiz herifler 
her şeyi gözlerine alırlar. · • 

Saat altıya yaklaşınca, her 

ihtimale karşı odama girdim. 

Her yanı iyice kapamıştım. 

iki tabanca, yazı masamın 

üzerinde ,hazır duruyordu. 

Duvardaki saat "6 .. yı vur

muştu. son darbesinden sonra 

sebebini anlıyamadığım, 

mırıltı gibi bir ses duydum. 

Arkama döndüğüm zaman, 

iri bir_ kara kedi ile karşılaş

mıştım. 

Bu kedi İçeride yoktu. 

Hayreti Nasıl girmiş, ner· 

den gelmişti?. Her taraf iyice 
kapalıydı. 

Fazla düşünmedim; zile bas· 

tım; biraz sonra odacım gel· 

mişti. Fakat kapı kapalı ol

duğu için içeri giremedi. 

Kalktım, kapıyı açtım. 

Ona iri siyah kediden hah· 
settim. Beraber o kediyi ara· 
dık. 

Tuhaf şey! Kedi meydanda 
yoktu. Araştırmalarımız hep 
sonsuz çıktı. 

Daha fazla meşgul olmadım; 
akşam oldu; gece oldu ve 
uzun süren bir geceyi sabah 
takip etti.. Bugün de geçti 
'Saat altıyı vuruyordu. 

- Doktor, evet hastayım.~ 

Gene bu vakitte dünkü mı· 
rıltıyı duydum: O iri siyah 
kedi odamda idi. 

Bu defa bana yanaştı; dizFakat hastalığımı~-ted;;isi im
kansızdır. Çünkü bu hastalık 
tamamen kafamda~--dÜŞün· 
cemde. 

Nasıl, kafanızda mı? 

- Evet, delirdim. 
- Delimisinizl sebep? So· 

ruyorum. Bakışınız iyi. sesiniz 
sakın (Elini tutarak ) nabzınız 
yerinde. 

- iste isin fecaati burada 

lerime sıçradı. 
Kedileri severdim; 

onun bu ziyareti bende buglin 
bir hoşnutsuzluk uyandır· 
mıştı. 

Kediyi dizlerimden 
attım. 

Fakat yere düşer düşmez 
gene dizlerime sıçradı. 

1 Arkası var) 

ltalya' da çamfıstığı birinci 
derecede Toscona ve Romag· 
na bölgelerinin Tren iyen ve 
Adriyatik denizlerine sahil 
düşen parçaları üzerinde. yani 
daha kat'i bir müşahede;e 
nazaran T oscana bölgesine 
aid mahsulün Magra ve Om· 
brone nehirlerinin mansapları 
arasına sıkışmış Treniyen sa· 
hilleri üzerinde ve Romagna 

makbuldur. 
Çamf ıstığı yukarıdaki böl

gelerden mada Lazio, Marche 
ve Ahruzzi bölgelerinin sahil
lerinde de yetiştirilmekte ise 
de buralara aid mahsul mik
dnrı ehemmiyet itibarile ikin· 
ci derecede gelmektedir. 

İtalya'nın Arnavul'lukta ya· 
pacağı diğer büyük işler ıçın 
de Arnavut'luk hükumeti mü-
maşat edecektir. 

Söylendiğine göre, Arna· 

e' e 
hölgesindeki ise Adriyatik'e 

bakan topraklarda yetiştiril
mektedir. 

Alakadar makamın verdiği 
izahata nazaran çamfıstığı ih· ı 
sai kuyudata mevzu teşkil 
edecek kadar {azla miktarlara 
baliğ olmadığından her sene· 
nin istihsalini istatistiklerde 
bölgelere göre ayrı ayrı gös· 
termekten sarfı nazar edilmiş
tir. Ma:nafiğ toplanan malii
mata nazaran ltalyanın ka· 
buklu çamfıstığı takribi ola· 
rak senev'i 30000 kentali bul· 

maktadır. 

Arnavutluğun, ahiren ltal· 
ya' dan istikraz etmiş olduğı.ı 
735 bin altın frankla ondan 
evvelki borçları, uzun vade· 
lerle itfa olunacak, ltalya hÜ· 
kumeti. bu sebepten dolayı 
Arnavutluğu hiçbir zamao 
tazyik etnıiyccektir. 

18 Yaşından yukarı - -.-------:;;: 
olan kızlar cephane· ı er ve şu-

fabrikalarında re ası Li •ted 
calısabilecekler ' ~ v İngiltere' de 18 yaşından p r ace 

Yukarıda isimleri geçen 
bölgelerin çamlıklarında •yeli· 
şen çam ağaçlarına ehli çam 
namı veril!r. Bu çam ağaçla· 
rının cinsleri iyidir ve fazla 
miktarda alınan mahsul de 
kalite itibarile o nisbette 

------~....- .... • •O....,.Elıı---

y nanis an' se 
ksa 

yukarı kadın ve kızların cep· 

hane fabrikalarında çalışma

larına yeniden müsaade edil
miştir. Büyük harptcnbtri on 

sekiz senedir kadınlardan ça· 

Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTl 

"LESBIA N., 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· 

bu" y e ü 
Makedo~ya ve·T-ra-ky 'da buğ
daysızlıktan sı ıntı çek ·ıiyor • 
Tütün rekoltesi de oksandır 

Buğday: 
Geçen seneye nisbetler bu 

sene Yunanistan'da buğday 
rekoltesi çok noksan yetişmiş
tir . 

Drama yüzde 30-40, Screz 
y(izde 20·30, Kavala yüzde 

20-30, Golos yüzde 15-25 ve 

Göınülcine yüzde 15·25 tir. 

lışanlar yoktu. 
Bu kadınlar şimdiki halde 

bomba fabrikalarından birine 
alınmıştır. 

Bomba doldurmak, cephane 

işçiliğinin en az tehlikefi olan

larından biridir. Harp esna· 

sında da kadınlar bu işte ç.a· 

lışıyordu. 18 senedenberi de 

birçok yeni ihtiyat tedbirleri 

alınmış bulunuyor. 

- --···---•• • • omur 

caktır. 
LlVERPOOL HATTI . 

"DRAGO., vapuru 7 birine• 

teşrine kadar UVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala· 

caktır. . 
"EGYPTIAN .. vapuru 15 bı· 

rinci teşrine kadar uvfJl• 
EA'dtıfl POOL ve SWENS 

Peloponez denilen mora ya· 
rım adasında, orta Yunanistan· 
da, Tisalya' da ve adalarda şi· 
kayeti mucip bir hal olmamakla 
beraber ,Makedonya' da ve 

Tütün istihsalatı ile sarfi· 

yatı arasında · nispet temin 

etmek maksadilc ğeç.en sene 

ekilmiş olan tarla miktarı esas 

tutularak Yunanistan'ın tütün 

mıntakalarında fazla miktarda 

zeriyat yapılabilmesi için Yu-

Yakmak istiyenlere gelip yiik çıkaracaktır. 1~ 
ruhsatiye veriliyor IDEUTSCHE LEVANTE-LH"i· 

Trakya'mn birçok yerlerinde 

ki halk, şimdiden sıkıntı çek
mektedir. 

Zeytinyağı : 
Keyfiyet ve keıniyet itibarile 

zey~in mahsulü bu sene Yu
nanistanın her tarafında iyidir. 

ipek kozası : 
Dut ağaçlarının hastalığa 

tutulması hasebile, ipek kozası 

rekoltesinin kamilen bozulduğn 

ve sarf edilen gayrete rağmen 
hastalığın önüne geçilemediği 
anlaşılmıştır. 
Kasaplık hayvanat: 
Hayvan gıdasına mahsus 

maddelerin, iyi ve mebzul 
yetişmesi hasebile peynir ve 
yağ geçen seneye nisbetle 
hem daha ucuz ve hem daha 
fazladır. 

Tütün: 
Bugünkü malumat şudur: 

Tütün yetiştiren mıntakalarda 
bu st:neki rekolte çok eksiktir. 
Noksanı şu suretle ve mm· 
taka itibarile tesbit edebiliriz: 

Sı hat 

nanistan hükumetince renç

perlere kolaylık gösterilmesi · 

ziraat bankasından karzen 

para çekmiş olanların fazla 

tütün alacakları hakkında te· 

minat vermeleri lüzumu esas 
olarak kabul edilmiştir. 

-.....----+-&-•---

Vilayetimize 
Gelecek muhac;rfer . 

derhal yerleştiri-
lecek 

Vilayetimize getirilerek iskan 
edilecek olan muhacirlerin, 
mümkün olduğu kadar sür'atle 
müstahsil hale konmaları ve 
bu muhacirlerden sermayedar 
olanların, tercihan şehirlerde ı 
bırakılmaları lazım gcle!llere 
emredilmiştir. 

Gelecek olan muhacirler, tak· 
riben binbeşyüz kişiden iba· 
rettir. 

v 

agı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

Başdurak. Büyük Salepçioğlu 
• karşısında 

ham 

.. [~~~~==~==~==~~~ 

Kömür ihrakı için orman "HERAKLEA,, vapuru ~-
idaresince verilen ruhsatiyelere rinci teşrin ortasında HA {'J 
göre bu sene lzmir'in ihtiya- BURG BREMEN ve A . 
cını temin edecek derecede VERS'ten gelip yük çıkarı· 
kömür yakılabilecektir. caktır. • 

Orman idaresi, kömür yak- Not: Vurul tarihleri ve ~~ 
mak için müracaat edenlere purların isimleri üzerine de:•~ 
mümkün olduğu kadar kolay· şikliklerden mesuliyet ıaı ıJ 
lık göstermektedir. edilmez. 

IYANQO / q 
zeeleee '"!J~rııvı:: 
t, ,eee ntıfV\FAT '\'~~# , ~ 

: CI Ki/ 111! ~ ; 
._ 50 ,.,. 
-ı:so ,,. 

• ~ ~ • /,/ 

• ~ • 
._,50 // ' • // • 1 • ~ 

o// • 1 ~ t 

// ~ 

tıeb' 
Bir verirsen bin kazanabilirsin.[Bir kaybedersen pararı 1 de 

olmamıştır. Hem yü7 lercc vatandaşınızı zengin etmiş h.~~cr'e 
yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu Y~;if'· 
zen inden birinin de senin olmıyacağım kim iddia ede 
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Hikdye Kimya muadelesi W F H V 
-------------- vapur acentası • • • an 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Jlalkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

- Affan neye daldın? 

- Gene birşey mi düşünü· 
Yorsun? Yoksa aklına bir kim· 
Ya muadelesi mi ieldi ? 

O gene cevap vermedi . 
Salon oldukça kalabalık bir 

Çok neş' eli çiftlerle dolu. Fa· 
kat bunlar arasında tek olan
lar da yok değil 1 

Bir arkadaşımızın yıldönü
ınünü kutluyorduk. Müzik ne ' 
tatlı ve ne de işletici idi. 

• • * 
B Affan'la Lisede tanışmıştık. 

U tanışma o kadar kolay ve 
0 kadar çabuk oldu ki .. 

Herkes bizim bu anlaşma
r•za şaştı .. Ve hatta bizi kıs
tnanlar bile oldu. Sınıfta yan 

hana oturuyor, teneffüslerde 
craber dolaşıyor, Cumartesi 

r.nleri beraber sinemaya gi· 
,/Yordu~. . !'i:P beraberdik .. 
.•lınız ıçtığimız su ve yedi

tiıniz lokma ayrı gidiyordu. 
Düşüncelerimiz bir, kafaları

ltıız denkti . 

l Zaten anlaşmamızın kolay
~iı ve çabukluğu da bu yüz-

en olmuştu yal.. 
da ikimiz de tarih ve coğrafya
} ? zevk almazdık. Fen ders
b·l'l.nin bol olduğu günler 
ızırn en neş 'eli en tatlı ge

Çcn günlerimizdi. 

il\ Onun bilhassa, kimyaya 
ki Ctakı çoktu. işi gücü hep 
d llıya.. Affan demek kimya 
eyıe~ti. 

d akıt oldukça kimya mua-

c~cri halletmekle uğraşırdı. 
biti ~eler geçti; biz Liseyi 
~ tdık, üniversiteye girdik. 

d" an doktor olmak hevesine 

d~tij .. ve tıbbiyeye girdi. Ben 
r llluhendise .. 

hitb~~at. gene fırsat buldukça 
dık 111 ınızi görmeği unutmaz· 
her' b Hele tatil günlerimizde 

t'1 erdik. 
§te b ·· 1 d b. · d oı.... ugun er en ırın e 

·••uştu bu ld ·· ·· ·· ·· .. yı onumu gunu. 

* ~ .. 
d~·· !,~ gene dalgındı. Hep 

Gnuyordu. 
ene sordum: 

~; Affan Allahaşkına söyle 
illi ~ var.. Beni üzmekte zevk a: 1Y?,rsun? 
ter sozlerim onu kendine 

ltdi: 

Gülerek: 

d-~ Yok, neyim olsun! Hiç 
Q ıştırn da .. 

ttll u dalgınlık biraz sonra 
c başladı 

........ . 
~Ota Affan doğruyu söylemi-

1.ın? o . 
~d r arkında olmaksızın sa· 

•kilerden 

gözlerini iliştirdi sonra bana: 
- Hiç canım!.. Şey .. 
- Eeel.. Şey'r 
- Yüzü biraz kızardı. Bir 

an için ayırdığı gözleri gene 
eski yere çevrildi. 

Anlamıştım. Affan aşık 
olmuştu. Şimdiye kadar ilk 
defa olarak onun başından 
geçen ve başına gelen şey! 

- Benden nıçın saklıyor
sun. Hem saklıyacak ne var 
sanki! 

Kıza baktım: güzel sevimli 
şen birşey!.. Affana hak ver
miştim .. 

Kızı tanıyordum. Bir fırsa
tını buldum ve Affanı onunla 
tanıştırdım. 

Benim Aff anla tanışmam 

nasıl kolay ve çabuk olmuşsa 
Affamn da onunla tanışması 
pek kolay ve çabuk oldu. 

* • • 
Günler geçiyordu. Afkını 

eskisi gibi pek sık göremez 
olmuştum. 

Beni unutmuş mu idi? Ha
yır hayır bunu asla yapmazdı. 

Bir gün evimizin bahçesinde 
çiçeklerle uğraşıyordum. Ar· 
kamdan Affan'ın sesini duy
dum: 

- Kolay gelsin bahçavan 
başı .. 

Bu sese ince tatlı bir kadın 
kahkahası da karışmıştı. 

Arkama dönünce onları gör
düm .. Gülüyorlardı. Şendiler. 

• . ... 
Çok geçmedi .. 
Gene ayni salonda idik. Bu 

kere o arkadaşımızın yıl dö
nümünü dPğil Affan'ın nışa

nını yapıyorduk. 
Şimdi Affan dalgın değildi. 

Gülüyor, eğleniyordu. 
Bir aralık yanıma yanaştı: 

- Artık bugün görüyorsun 
ya kimya muadelesi halletmi
yorum .. dedi. Fethi Y. Er. 

Vilayet 
Encümeni 

Bugün toplanacak 
Vilayet encümeni, bugün 

toplanacak ve hususi idareye 
müteallik bazı işler hakkında 
tetkikatta bulunacaktır. 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt fle Tenasül hastalıklar 

fle elektrik tedavisi 
İzmir - Birinci beyler sokağı -

Elhamra sıneması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

ş· Tilrk Anonim Şirketi 
y~~etin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 
~ Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
~l k ,ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
Cat eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu-

t~ı:; On No. 2211 ve 3067 
~ı af adresi: Bayrak lzmir 

ROYAL NEERLANDAıs Der Zee 
KUMPANYASI 

"ULYSSES" vapuru 16 teşri- & Co. 
nievvelde gelip yükünü tahliye- DEUTSCH LEVANTE LINIE 
den sonra BURGAS, VAR-
NA ve KôSTENCE limanları 
için yük alacaktır. 

"CERES,. vapuru 21 teşri· 
nievvelden 25 teşriniev

vele kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

"ULYSSES,, vapuru 4 teş
rinisaniden 9 teşrinisaniye ka
dar AMSTERDAM, ROTTER
DAM ve HAMBURG liman
ları için yük alacaktır. 

" ORESTES ,, vapuru 16 
ikinciteşrinden 21 ikinciteşrine 
kadar AMSTERDAM, ROT-
TERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"VASALAND,, motörü 13 
birinci teşrinde gelip ROT
TERDAM, HAMBURG, BRE
MEN, COPENHAGE, DAN
ZIG, CDYNIA, GOTEBURG, 
OSLO ve ISKANDINAVY A 
limanları için yük alacaktır. 

"VIKINGLAND,, motörü 30 
birinciteşrinde beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM
BURG, BREMEN, GOT& 
BURG ve ISKANDINAVY A 
limanları için yük alacaktır. 

HOLLANDA AUSTRA
LIA LINE 

"ALHENA,, vapuru 6 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup 
PRINSIPALLE, AUSTRAL YA 
ve YENi ZELAND jçin yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEA VA,. vapuru 20 bi
rinci teşrinde gelip 21 birinci 
teşrinde PiRE, MALTA, MAR-

SIL YA ve CEZAIR için yük 
alacaktır. 

"ALBA JULIA,, vapuru 19 
2nci teşrinde MALTA, MAR
SIL YA ve CEZAIR için yük 
alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
"LEWANT,, motörü 1 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup 
ANVERS, (doğru) DANTZIG 
ve GDYNIA için yük alacaktır. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlonlardaki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tahliye binası arkasında 

FRA TELLi SPERCO acenta-
sına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

:\ 

Telefon: 200412005/2663 -Doktor 
Ali Agah 

Çocuk ' Hastalıkları 
mütehassısı 

lkinciBeyler Sokağı No. 68 
Telefon 3452 

Mücellit 

Ali RIZA 
Sür' at, zar af et 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR 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. 

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

ARMEMENT :H. SCHULDT
HAMBURG 

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

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

AMERiKAN EXPORT LINES 
"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 
teşrinde 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-

Jlıl-ı 

. ..... 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 

IKANDEMlR Oğlu 
caddesinde F AHRı 

' ......................... -
vapuru 23 ilk teşrinde PiRE-

den BOSTON ve NEVYORK'a 
TENCE, SULINA, GALAÇ 
ve BRA1LA'ya gidecektir. 

hareket ediyor. 
"EXETER,, transatlantik va-

puru 6 son teşrinde PiRE' 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 MIDDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
" BOSPHORUS ,. motörü 

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

" SARDINIA ,, motörü 16 
son teşrinde bekleniyor, Dl
EPPE ve NORVEÇ limanla
rına yük alacaktır. 

JOHNSTON WARKEN 
LlNE LTD 
LIVERPUL 

"DSOMORE" vapuru 24 
ilk teşrinde ge1ip ayni gün 
BURGAS, V ARNA, KÖS-

S. A. ROY AL HONGROISE 
DE NA VIGATION DANU-

BIENNE MARlTIM 
'BUDAPEST 

"DUNA,. vapuru 18 ilk 
teşrinde bekleniyor, BELGRAD, 
NOVISAD, BRDAPEST, BRA· 
TISLAV A, VIY ANA ve LlNZ 
için yük alacaktır. 

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

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR. vapuru 28 
ilk teşrinde bekleniyor, KôS.. 
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 
GALAÇ aktarması olarak BEL-
GRAD, NOVISAD, BUDA· 
PEST, BRATISLA VA ViYA
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 
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• ar ar 
Serdar Y suf paşa barut 

dolu b • r topla hafif su
rette yaraland 

Türkiye ve Yunanistanın da 
telef on muamelatında esaslı 

iştirakile posta, telgraf ve 
bir ittihad husule geliyor 

Bu muvaff akiyctsizlik serdar 
Yusuf paşayı çok müteessir 
etti. Fakat bu tesirini orduya 
belli etmedi; gazilerden şecaat 

Bükreş 21 (Radyo)- Dün dağılan Küçük itilaf Konseyinin lacaktır. göstermiş olanlara ihsanlar 
verdiği kararlar, bugün neşredilmiştir. Bu kararlara göre, ~ür- Üç memleket rençberleri arasında tam bir tanışıklık husule verdi; şehid olanların yerlerini 
kiye ve Yunanistan'ın iştirakile posta, telgraf ve. t.elefon ı~le· gelmek için şimendifer navlonlarında tenzilat yapılacak ve köy· evlad veya kardeşlerine verdi. 
rinde kuvvetli bir ittihat husule gelecek ve bu ıttıhadın tını- lülcr, gayet az para ile bir mem,Ieketten diğerine gidebilecek- Yaralıların da hatırını sordu. 
sali olmak üzre pul bastınlacaktır. Bu Birlik, 1937 senesi Mar- leri gibi, mahsulatı da ~ok ucuz navlonlarla nakledebilecek· Yalnız el altından da İstan· 
tından itibaren tatbik olunacaktır. !erdir. bul' dan ikinci ve sonuncu 

Bundan başka Romanya, Yugoslavya ve Çekoslovakya ara- Bu kararların, küçük itilaf devletleri arasındaki dostluğu bir hücum için yardım istedi. 
sında seyahat vizeleri, gene gelecek seneden itibaren kaldırı· kat daha artırdığı kanaati vardır. Şaban bey çekdirmesile ls-

......... -w-........ tanbul'a vardıkta serdar Yu-

lanmış olan gaziler, infilak 
ile açılmış olan yerden hücuıJJ 
ederek ani bir şekilde burcu 
işgal ettiler, şanlı Türk bar 
rağını üzerine diktiler. Man· 
mafih, bununla beraber İŞ 
bitmiş değil, belki ancak baf 
lamış idi. 

Tu•• rk-Af' gan dost Hind üslümanları e ~:diş:h·:·:;;ştır:.~ p~~~:~~~ 
Bod·sıer ka gası bu haberden canı çok sıkıldı. 1 ~Bununla ~ab~;-B~fş~is:-

Venedik'liler vaziyetin ve: 
hametini takdir ederek kale· 
nin tehlikeye düşen bu kıs: 
mına en seçme, kuvvetJerı 

saldırdılar; yarısı yıkılmış burÇ 
üzerinde emsali az görülıniİŞ 
bir boğuşma başladı. 

Türk'ler elde ettikleri bıl 
muvaffakiyeti, birinci .. hücu11r 
de olduğu gibi yarım bırak 
mamağa azmetmişler, ilk Jıii· 1 \J k d • d • •-·- kelesinde oldukça mülıiri1 bir ugu a ım ır lngi iz askerleri sükônun iade- kuvvetin emir beklemesi ira· 

Sl·n·e kadar Bombayda kalacak desi çıktı. Esasen adaya mü- cumdeki aatalan tekrarlan1ıı· 

mağa çalışıyorlardı. Samsonc~ 

başı ko'undaki Rumeli asker• 

ve yeniçeriler, serden geçtiler 

gediğe saldırdılar ve Emiriil· 

ümera Hasan paşa ile Murad 

paşa, Ahmed paşa idaresirı· 
deki kıt'alar kaleye girıneğt 

himmat, para, erzak yüklü 

Mahmud Bombay, 21 ( Radyo ) - Bodislerin yaktıkları cami· imdad sefineleri ara-sıra gel-
ler, zabıtanın nezareti altında mekte idi. 

General azım öza p 
Han şerefine ·r z·ya et ver • Müslümanlarla Boc!isler ara· 

1 sındaki arbedeler, dündenberi 
tamir edilmektedir. Bu ademi muvaffakiyeıin 

Arbedeler esnasında ölen- ikinci günü serdar Yusuf pa-
Ankara 21 (Hususi)- Milli 

müdafaa bakanı Kazım Özalp 
dün akşam Afgan Harbiye ve· 
ziri Altes Şah Mahmud'un şe· 
refine Ankarapalasta verdiği 
ziyafette aşağıdaki nutku söy
lemiştir: 

- Sayın Vezir hazretleri ; 
Dost ve kardeş Afganistan'ın 
çok değerli Harbiye Vezirini 
bugün aramızda görmekle duy
duğum sevinç pek büyüktür. 
Türk ve Afgan milletleri eski 
zamanlardan beri aralannda 
mevcut olan karşılıklı dostluk 
hissiyatını bundan 15 sene ev· 
vel bilfiil teyid ve tevsik etti· 
ler. O zamandanberi her an 
artmakta olan bu dostluk iki 
milletin çözülmez kardeşlik 

bağlarile bağlanmıştır. Afganis· 
tan'a aid her işi kendi işimiz 
gibi görmeğe Afgan'lıların her 
duygusu ile yakından alakadar 
olmağa çalışmış bulunuyoruz. 
Memleketinizin terakki sahasın·· 
daki azimkar adımlarını yakın
dan takip ederek zevk ve gurur 
hisssettik. Bu meyanda kar· 
deş milletin kuvvetli temellere 
istinat ettirerek yükselmeğe 
başladığı ordu bugün sizin 
feyizli idarenizde şerefli vazi
fesini görecek hale gelmiş 
bulunuyor. Türk ordusu ağu· 
şuna aldığı genç Afgan'hları 
bu yüksek vazifeye layık ola
cak şekilde itina ile yetiştır
meğe çalışmaktadır. iki mille· 
tin ve iki ordunun arasında 

bu gençler en güzel vefak ve 
ittihad temsili olup ilerliye
ceklerdir. 

Sizi hürmet ve muhabbetle 
selamlarken başında büyük 
hükümdarınız bulunan sayın 
hanedanın memleketine etmiş 
olduğu vatanpervererane hiz· 
metleri yüksek hürmet ve ta· 
zimat hisleriyle yadetmeği va· 
zife addederim kadehimi Af
ganistanın padişahı Mehmet 
Zahir şah hazretlerinin şere
fine kaldırır zatı alinizin sıh
hat ve muvaff akiyetine kardeş 
milletin esah ve saadetine 
Türk ve Afgan dostluğunun 

şerefli atisine içerim. 
Altes Mahmud Han, bu~ 

söyleve şu cevabı vermiştir: 

sona ermiştir. Bombay'a gelen lerin yeıunu 58 kişidir. Yara- şa da saçma dolu bir topun 
lngiliz takviye kıtaatı, sükun !ananlar da beş yüzdür. ateş edilmesile hafif surette 
tamamen iade edilinceye ka- Müddeiumumilik, tahkikata yaralandı. Serdar yaralandığı 
dar burada kalacaktır. başlamıştır. sırada hendekler içinde ve 

_____ ._._...,__ ........ _. ikinci hücum için tertibat al· 

lno .. nu··, Ma ·ısada makta ve askeri teşvik ve 
teşbih etmekte idi. 

muvaffak oldular. ) 
(Devamı var - ---.·---

Muhterem ve aziz kardeş
lerim; öteden beri beslediğim 
emle ınuvaff akiyetimden dolayı 
bugün kendimi çok bahtiyar 
addetmekteyim. Zira kendimi 
dost bir memlekette müşfik 
kardeşlerimin yanında görü· 
yorum. Buyurduğunuz veçhile 
iki dost ve kardeş milletin 
münasebatı pek eskidir. Ham· 
dolsun son senelerde bu mü
nasebatı, o kadar kuvvet kes
betmiştır ki ileride sulh yolun· 
da büyük neticeler vereceğine 
şüphe yoktur. 

tet • 
1 

Uzun iskele ve büyük fe· 

att b U 1 U n d U dakarlıklarla hasarın bir tek· 
rar yıkıldı, asker bu yıkılan 
kısım Üzerine çıkarak burcun 

Radikaller 
Blum kabinesini bof11 
balamak mı istiyof 

Afgan milleti, büyük kar· 
deş olan Türkiye ve anın ulu 
ve önlü halaskarı Atatürk'ün 
himmet ve delaleti altında 
yaptığı · terakkileri büyük bir 
itina ile takip etmektedir. 

Biz, daima Türkiye Cüm
huriyetinin ve anın başında 
buluqan muhterem ve güzide 
reislerinin Afganistan hakkın· 
gösterdikleri hayirkar dostluk
tan çok müteşekkiriz. Kahra· 

man Türk milletinin şafkatlı 

ağuşunda terbiye edilen Af
gan evladlan, ileride her iki 
taraf için ümid verecek bir 

istinad noktasıdır. 
Şu şözleriıni , bitirirken, sa

mimi teşekkürlerimi arze<ler, 
Teceddüd pişvası ve en bü
yük ricalde olan sevgili Ata
türk'ün, sıhhatine, pek necip 
ve asil Türk milletinin gayyur 
ve kahraman askerinin ve zatı 
alilerinin ve mevcud olan 
siz kardeşlerimin sıhhat ve 
afiyetine sevınç ve gururla 
içiyorum. 

r ' Iskenderun' da 
Kanlı arbedeler ol

du. Tevkifat var 
fstanbnl, 21 (Hususi) -

Iskenderun'da galeyan baş
lamıştır. Arap'larla Ermeniler 
arasında vukua gelen kanlı 
bir arbede neticesinde bir· 
çok kimseler tevkif edilmiştir. 

Fransıs'lar, her ne suretle 
olursa olsun halkın bir araya 
gelerek konuşması ve teza· 
hürat yapması menedilmiştir. 

\. ,,1 

--__,.-tH••-+----
aş bakanımız, dün akşam üze-

r· Balıkesir'e hareket ettiler 
Manisa, 21 (Hususi muha- ı Manisa'da da pamuk zira· 

birimizden) - Başvekil ismet atının diğer mahsullerden 
İnönü dün sabah saat 10, 13 de daha verimli ve kazançlı ol· 
şehrimize gelmişler ve coşkun duğu neticesine varılmıştır. 
tezahüratla karşılanmışlardır. Müstahsiller, modern makine-

Sabahleyin Halkevi~de bir top- lerle iş yapmak istediklerini 
lantı yapılmış Manısa mınta-
kası pamuk müstahsilleri bu söylemişler; Gediz nehrinden 

toplantıda hazır bulunmuştur. kanallar açılarak pamuk tar· 
ismet lnönü, pamuk zer'iyatı lalarının sulanmasını rica et· 
ve istihsal miktarile maliyet mişlerdir. 

fiatı hakkında çiftçilerimize Başbakanımızla köylünün bsş 
sualler sormuşlar ve aldıkları başa vererek ihtiyaçları tes· 
cevapları n(Jt etmişlerdir. bit etmeleri, derdleri ortaya 

Toplantı saat 13 e kadar koymaları heyecan ve fahr 
devam etmiş, ve öğle yemeğini 

veren bır manzara teşkil edi
müteakib saat 15,30 da ikinci 
bir toplantı daha yapılmıştır. yordu. Görüşmeler saat 22 ye 

Bu içtimada sıra ile Tur- kadar sürmüştür. Başbakanı-
mız, görüşmelerinden sonra gutlu, Salihli ve diğer mınta· 

kalar müstahsil mümessilleri köylünün nasıl çalışması la-

Başvekile izahat vermişlerdir. zımgel<liği hakkında bir has· 
Arazinin su ihtiyacı, bazı çay· bihalde bulunmuş ve saat 
lann verdiği zararlar ve bun· 22 de özel trenle Manisa is-
lar hakkında müstahsilin ne tasyonundan ayrılmıştır. 
gibi tedbirler düşündükleri so- Başbakanımız, istasyona do-
rulmuş, verilen malumata göre lan ve Manisa sokaklarını dol-
not alınmıştır. duran binlerce halk tarafın-

Müstahsil, bilhassa kredi dan alkışlarla ve samimi te-
kooperatiflerinin ortaklarına 
istihsalinin yüzde ellisi mik· 
darında verdiği kredinin yüz· 
de yetmiş beş nisbetine . ibla
ğını temenni etmiştir. 

Manisa'nın pamuk yetişen 

mıntakalarındaki istihsal fazla
lığı, Türkiye'nin diğer vila
yetlerine nazaran fevkalade 
bir verimdedir. 

Gelecek sene bu mıntaka 
müstahsillerine Aklo pamuk 
tohumu ile tohum ekme ve 
çapalama makineleri dağıtıl· 
dığı ve temin edildiği takdirde 
istihsal fazlalığının pek çok 
yüksek olacağı anlaşılıyor. 

zahüratla uğurlanmıştır. Ba· 

lıkesir' e giderek ora Halke-

vinde müstahsillerle görüşecek 
ve Ankara'ya gidecektir. 

•• 
Uzlaşamadılar 
Macaristanın borcu 

elli beş milyon 
Paris 21 (Radyo) - Fran

sa ile Macaristan arasında bir 
ticaret muahedesi için başlı

yan müzakereler; Macaristanın 
Fransaya olan elli beş milyon 
frank borcundan dolayı aka· 
mete uğramıştır. 

baş tarafında metris kurmağa 
muvaffak oldu. 

Bu esaslı bir muvaffakiyet 
demekti bu muvaff akiyet bur· 
cun altında yeniden geniş bir 
lağım kazıldı ve kaleyi hava
ya uçacak derecede çok ba
rut yerleştirildi. 

Muh~saranın elli ikinci gü
nü, serdarın verdiği umumi 
taarruz emri üzerine askerler 
sabahtan zaval vaktine kadar 
hendek ve tabyelere doldular 
lağımcı ustaları da büyük 
burcun altına açılmış bulunan 
büyük lağımın fitilini ateşle
diler ve burc, bir köşesinde 
metris kurmuş olan serden 
geçtiler, yüzden fazla Vene
dikli ile birlikte havaya uç-
tu. 

Paris 21 [Radyo]- Tuluıd3 

çıkan Döpeş gazetesi; Radik~!: 
lerin, hükumet cephesini ııı• 
latmak istemediğini ve yah111~ 

. l 
esaslı bir istikrar istediğıfl 
yazmaktadır. 

Liyon' da çıkan Növelist gs~ 
zetesi, yeni intihabatın zar0

' 

olduğunu ileri sürmektedir· 
1
, 

d'kfl Diğer gazetelerde, Ra 1 

lerin, büyük bir mes'uliyet kfl: 
hıl' 

şısında bulunduklarını ve d' 
I' 

kumeti bombalamakla, keıt r 
sinin çok zaif düşeceğini k9 

deylemektedirler. 

Vanzeıand 
Kabinesi istif ti 

Hendek ve tabyelere top- etmiyor 
11
, 

f ') Brüksel 21 (Radyo) _vdt' 
Askerlik zeland kabinesinin istifa e )'9, 

lzmir askerlik şubesinden: ceği hakkındaki haberler 
Üç ay ve daha ziyade ha· lanlanmaktadır. • / 

va tebdili alarak şube emrine ~ 

girmiş ve hava tebdilleri bit- Polonya , 
miş olan Topçu, Suvari, is-
tihkam, Muhabere, Hava, En büyük adaf11'(1 
Demiryolu, Işıldak, Nakliye, 
Ölçme, Muzika sınıflarına taltif ediyor 1011' 
mensup eratın mürettep ol· Varşova 21 (Radyo)- po·s~j, 
dukları kıt'alara sevkedilmek ı ya reisicumhuru M. M~~ı piİ' 

.. ll 
Ü.zere .. 21, .22, 23 birinci.~eş- gelecek ayı~ 11 ine~ gu~ıci'll 
rın gunlerınde şubeye mura· yük merasımle f'ılsud re~' 
caat etmeleri iliin olunur. halefi olan Riç Migl'~ 111• / 

\.. .) asasını verecektir. ~ 

İzmir vakı{: far direktörlüği1f2~ 
. den: 

S 
oeliğ'ı 

Vakfı No. Cinsi Mevkii e 35 
Maz Pazaryeri 2 dükkan Pazaryeri 131 

,, Hisar camii 9 ,, 1 nci belediye .. ddetl( 
Yukarıda kiralık akarata gösterilen bedelle on gün rn~ g~J11'. 

açık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 2-11-936 pazartesı 111~,~ 
saat 15 dedir. İsteldi olanların vakıflar direktörlüğüne 

9
os 

caatları ilan olunur. 21 25 2 


