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ltalya, Akdeniz Konferansına iştirak Edecek 
"=::::. - - -

Japon donanması, posta 
. vapurlarını tevkif ediyor 
, ~rens (Kanoya},JaPon askeri harekatı, Çini 
~ola getirinceye kadar devam edecek diyor 

' Şanghay, 7 (Radyo) - Ja· 
llon donanması, Şanghayla 
Orıkon denizi arasında sey· 
lİiaefer eden 1ngiliz posta ve 
tUk vapurlarını durdurmakta 
~t araştırmalar yapmaktadır. 
1'ayşan adındaki fngiliz posta 

~'Puru , dün defatle durdurul· 
'ııış ve hamulesi tetkik olun· 
llıııştur. 

'tokyo. 7 (Radyo) - İngil· 
lttcnin Nankin sefirine karşı 
"ııkubulan tecavüz üzerine in· 
tilterenin Japonya nezdinde 
"-ki müracaata, bugün bir 
Qota ile cevap verilmiştir. 
Japonyanın bu cevabı no

ltaı, muattal bir tarzda yazıl· 
"'•ş ve hadisede bir kasd 
'-tvcud olmadığı bildirilmiş· 
~. 

Sosyalist partisinin naşiri 
~n olan Deyli Herald ga· 

Pazar günkü 
~üessif hadise 

Pazar günü, Fuarda pek na· 
~oş bir hadise olmuştur. Gö· 
tiinüşe nazaran bu hadise, va· 
liyetin iyi idare edilmemesin· 
den doğmuştur. 

Günlerdenberi lzmir'in dört 
~Özle beklediği Başvekilimizi 
'dun adım takip etmek ve 
0nun, saçlarını ağarttığı bu 
llıemleketin güzel bir parçası 
hakkındaki her türlü intibala· 
tını ve çok sevdiği halkla te
llıaslarını kaydederek duyur· 
llıak istiyen matbuat mümes· 
•illeri, sırf Emniyet müdürünün 
tcyihoddile vazifelerinden men· 
tdilmişlerdir. Bu hadise, · yu· 
karıda kaydettiğimiz veçhile · 
tıahoş olduğu kadar müessiftir 
~e .. Zira, matbuat mümessil· 
k~ri, mesleklerine mal olmuş 
1rnselerdir. Onlar, umumi ef· 
karın hadimidirler. Bu itibarla 
kendilerine kolaylık göstermek 
~er memur ve hatta her ferd 
'çin adeta bir vazifedir. Dün-

Yanm her memleketinde bu 

böyledir. Kaldı ki, Pazar gün· 

kü hadiseye, bu noktaları müd

tilc olması lazımgelen bir Em· 
rıiyet müdürünün sebebiyet 
Vermesi, cidden acıdır. 

Çinli süuariler 

zetesi, Japonya tarafından ve- zundan dolay• Uluslar sosye
rilen notanın tatminkar olma· tcsine müracaatla şikayette 

madığını ileri sürmekte ve İn· bulunmağa ve Japonya hak· 
giliz sefirinin geri alınmasını kında zecri tedbirler ahnma· 
hükumete tavsiye etmektedir. sını istemeğe karar vermiştir. 
Şanghay 7 (Radyo) - Çin Tokyo, 7 ( Radyo ) - Ja· 

hükumeti, Japonyanın taarru· - Devamı 4 ncü sahifede 

~--~------~~·-·-~.,--------------

Nurenbeı·g kongresi 
bugün toplanıyor 

--B. Hitler dün Nurenbergte büyük 
tezahüratla karşılandı 

Hitler gezintide 
Nurenberg 7 (Radyo) - B. - Alman inkılabı, tam mey· 

Hitler, dün saat 16 da buraya vasını vermek üzeredir. Fakat, 

gelmiş ve iki saat sonra bele

diyeyi ziyaret ederek belediye 

reisile bir müddet konuştuk-

tan sonra Alman Nasyonal 

sosyalistierin senelik kongresi 
hakkındo konuşmuştur. 

inkılabımızın tam olabilmesi 
için, Yahudileri ortadan kal
dırmak lazımdır. 
Dem ;şti r. 

Kongre, bugün öğl ede n son· 
ra açılacaktır. ----····--

( ' 
Başvekilimiz 

· Dün Karşıyakada 
bir gezinti yaptılar 

Başvekilimiz general ismet 
İnönü, dün sabah Atatürk 
köşkünde belediye reisi Dr. 
Behcet Uzu kabul etmişler ve 
şehrin imar faaliyeti hakkında 
izahat alarak bazı emirler ver· 
mişlcrdir. 
Akşama kadar köşkte isti· 

rahat eden başvekilimiz, saat 
17 de otomobille Karşıyakaya 
gitmişler, Bostanlı ve Soğuk· 
kuyuda bir gezinti yaptıktan 
sonra Değirmendağı gazino· 
sunda grubu seyretmişlerdir. 

Başvekilimiz, yarın sabah 
Ankaraya gideceklerdir. ----·----

ltalya 

ihtilalciler, lngiliz bandı· 
ralı bir vapuru tuttular 

Vapur,Batumdan benzin almış, 
cumhuriyetcilere götürüyordu 

Yemenle olan mua. ihtilalcilerin :Faslı askerleri 
hedeyi uzattı Lapalmas 7 (Radyo) -lhti- . Batumdan almış olduğu yedi 

San' a, 7 (Radyo) -Yemen lalcilere mensup bir torpito, bin ton benzini Cumhuriyetçi 
ile ltalya arasında münakid lngiliz bandırası taşıyan Dar· ispanyaya götürmekte idi. 
dostluk muahedesi, yeniden lington adında bir Yunan Vapur, kolayca seyrisefer 
uzatılmıştır. vapurunu tutmuştur. Bu vapur, edebilmek için, bundan evvel 

-------•.-•• ...... _. lngiliz vapur kumpanyalarından 

Köylerde, bir milyon ço- :~~;:işt~uvazaa suretile maı 

k kt b ki• lngiltere hükumeti, bundan cu me ep e ıyor sonra bu gibi .. muameleler ya· 
----- pılmamasını laz•mgelenlere em· 

Maarif Vekili dün de tetkiklerine devam retmiş, bu hadise ile Ingiliz 
donanmasının alakadar olma· 

etti. Gazetemize beyanatta bulundu masım bildirmiştir. 
Şehrimizde bulunan Maarif şünmek lazımdır. Şehir ve ka-

Vekili B. Saffet Ankan, dün ı b l d k t 1 I" , sa a arımız a o u u ması a· 
de tetkiklerine devam etmiş, zım 130-150 bin çocuk var· 
Maarif erkanı ile görüşerek ı dır. Bur.a mukabil köylerde 
izahat almıştır. Vekil, sabah· okutulması gereken çocuk sa· 
leyin vali B. Fazlı Güleçle bir- yısı bir milyonu bulmaktadır. 
likte Faikpaşa ve Eşrefpaşaya Bu rakamlar ilkokullara öğret-

men meselesinde bizi en açık 
gitmiş, Orta mektep inşa edi-

bir şekilde aydınlatan bir 
lecek arsaları görmüştür. tablo göstermektedir. Nüfus· 

Maarif Vekili B. Saffet Arı· ları 400 den fazla olan köyle-
kan, dün bir muharririmize rimizle şehir ve kasabalarımız 
köy muallim mektepleri ve için bugün çalışmakta olan· 
Maarif işleri hakkında şu be· }ardan başka t 2,000 o"'ğret· 

b 1 Maarif Vekili Saffet Arıkan 
yanatta u unmuştur: mene daha ihtiyaç vardır. 

ilkokulların öğretmen ihti· ederken okutmak mecburiye· Bu sebeble bir taraftan 
yacı: tinde olduğumuz çocukların mevcud öğretmen okulları 

Öğretmen ihtiyacını tesbit nerelerde bulunduklannı • oü- - Devamı 4 ncii salıifede _ 

Havacllık bayram1:,çok zevkli geçti 

Emniyet müdürünün, bu işi 
Şahsi bir iğbirarla yapmış ol
lttasına ihtimal vermiyoruz. Biz 
devlet memurlarını bu gibi 
~•ibelerden daima tenzih ede
tiz. Şu halde, lzmir Emniyet 
~Üdürü, neden dolayı böyle 

B. Hitler, gerek muvasala
tında ve gerekse belediyeye 
gittiğinde, yüz binlerce halk 
tarafından alkışlanmıştır. 

Bulgar 1'1akecJon
yasıııda hir ·iufi. 

ır harekete lüzum görmüş· 
tür ? 

işte bu noktayı anlamak ve 
lttiiessif hadisenin hesabını 
'<>rmak, bize değil, alakadar 
~'1cama düşer. Biz bunu bek
•Yoruz. 

Nurenberg şehri, baştan ba· 
şa donanmış ve dün gece, 
sabaha kadar elektriklerle zı · 
yadar bir halde kalmıştır. 

B. Hitlerin arkadaşlarından 
B. Straser, bir köprüyü açar· 
ken, uzun bir söylev vermiş 

ve Yahudiler aleyhinde bulu
narak: 

lak oldu 
Sofya, 7 (Radyo) - Bul· 

gar Makedonyasında bir ma· 
den kömürü ocağında bir İn· 

filak olmuştur. 
Ocakta çalışan 40 ameden 

14 kişinin öldüğü ve mü tela· 
kı yirmi altı kişinin de kur· 
tuldutu bildiriliyor. 

-Pazar günü Halkapınarda yapılan büyük hava bayramı, çok parlak olmuştur. Binlerce iz· 
mirli, Türkkuşu uçmanlarının tayyare planörlerle yaptıkları akropatik hareketleri ve paraşut r 
atlamalannı büyük bir zevkle seyretmişlerdir. Resimde, Türkkuşu paraşut ve uçmanları görü· ! 
lüyor. ı 
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Anasını <iOr__ Mısırın gene; Krah Sa Ma- v~:!~j~0~~::0I. 
---Kızını Al jeste birinci Faruk ;~,:a~;,~~~0 !ee7~ıeı:!:ğeb 

lamıştır. On kişilik tayy 
rin islediği bu yolda Sob 
Kutais, Tifüs, Kirovabad 
Evlalıta iniş istasyonları . 

Yazan: Sermet Muhtar No. 77 
Kör, delikanlıya önceden 

tasarladığı, Edaya da söylediği 
ağızları kullanmıştı. Taha pa
şanın kızı ve İmadettin paşanın 
küçük gelini Seza ·hamın di
yerek bir girişmiş, bir giriş
mişti. 

Tazenin, İstanbul içinde, 

Bir haftadır, nizanteri 
denilen marazı menhustan esir
firaşmış; sancıdan kıvrana kıv

rana, desturun helaya taşın
maktan hali bitmiş. Bu sabah 
biraz gözünü açmış. Yataktan 
zorla kaldırıp fgetirdiml.. diyi
verır. 

Dağlar gibi adamlar, yüzü
nüze güler, biraz ishal alınca 
bir kaç gün de hasta yatınca 
vücutça çöküveriyor ve eriyi
veriyor. Bu da insan .. 

Abdurrahman, Soğamağa

daki konaktan çıkınca doğru 

evinde soluğu aldı. 
• I 

- Ulan Arap, gene müj-
dem var. Tak zilleri! diyerek 

Kral Faruk kimdir? Nasıl yaşar; nasıl yetişti? Kra
lın yeni nişanlısı Bayan Feridenin hayatı .. 

Yazan: /na R. Naylar, Mısır kralı ailesi 
nezdinde bulunmuş lngiliz hasta bakıcı 

tayı anladılar. Netice itibarile, 
Faruk, yüzü krala çevrilmiş 

oldugu halde 900 izci ile be
raber durup and içti. 

Şakacı bir tabiat 
Kral Faruk doğuşta şakacı 

idi. 
Bir kere kendisine, bir fo

toğraf vermiştim. Lakin bu 
makine, resim alacağı yerde, 
karşımızda oturan adama yap
macık bir yeşil yılan fışkırtı

yordu. 

dır ve tayyare buralarda 1 

rek ve yolcu alıp vererek r 
kudan Soviçve ve Soçi\'t 
Bakuya gidip gelmektedir. 

madan aylarca yapmıştır. 

giltereye gelinceye kadar , 
şekilde devam etmiştir. ~ 'ii 

Bir kravat iğnesinin hikO. 
Arkadaşlarına ve hizınetı I> 

bulunanlara karşı daima ''Yi 
dık ve müşfik davranırdı. llırı 

Bir gün atla gezerken, 
mas bir kravat iğnesi kaY 
mişti. Birkaç ay sonra, ~ 
hizmetçilerinden biri, bu ~l 
neyi satarken yakalandı .. t . 

hatta dünya yüzünde, güzel
likte bir menendi daha bu
lunmadığından, görenin ağzı 

açık kaldığından tutturup te
pesinden topuğuna kadar vü
cudunun her bir azasını, en
damını, cazibesini, sıcakkanlı
ğını öyle bir tarif etmişti ki 
gencin ağzının suyu akmıştı; 

zavallcık adeta sihirlenmişti; 
masallardaki gibi kulaktan 
aşık olmuştu. 

Cevabı kestirip tı: 
içeri girdi. Ceb,e attığı üç • , ..... · 

Prens, bunu ilk defa baba
sının üzninde tecrübeye kal
kışmış. Ben, onun söylediğini 
işitiyordum: 

F~ruk, bu adamın aft', ~k 
mesi için bir hayli yal\' ._ 
Fakat babası, bir misal o ~ti 
diye bu adamın muha ~n 
cezalandırılmasına karar bar - Böylesini kimseye kaçır

mam. Kaçırmak da hem gü
nah, hem enayilik. Seza Ha
nım benim olacak. Bu uğur

da bütün fedakarlıkların hep
sini yapmağa hazırım ve hep
sini yapmağa hazırım ve hep
sini yapmağa hazırım ve hep
sini yapacağım. Sözüm söz; 
sözünden dönen, dininden 
dönmüş sayılır. 

Abdurrah'man Efendiciğim, 
maalesef daha yeni tanıştık. 

Tabii daha beni pek bilmez
sin, fakat bilenlere sor. Ben 
tükürdüğümü yalamam .. Yal
nız, kendisini bir defacık gör
mekliğim, iki kelime konuş
maklığım da lazım, öyle değil 
mi ya? .. Ona da olur diyor
sun, o halde bu iş bitmiş 
sayılır. 

Seza hanımı görmeyi, ertesi 
gün değil, daha öbürgüne ka
rarlaştırmışlardı. Kör, Hafize· 
den hiç bahis açmamıştı. Gi
dilecek yer için de şöyle de
mişti: 

Taha paşayı menfurun 
çırak çıkarılmış emekdarların
dan, namı şabıkı Aşkıdil ve 
namı hazırı Asiyanım olan bir 
hatunenin evine gelir, orada 
görürsün paşa zademl.. 

Abdurrahman, Taksim hah· 
çesının yanındaki sokakta, 
araba kapısının önünde Eda 
ile işi pişirirken, Ekmel Beyi 
Hafizeye nasıl getireceğine bir 
yol bulmuştu hani.. Eskice bir 
elbise giydirip koca karının 
ahret oğlu diy'! eve sokmak .. 

Bunu · bir vezir evladına tek· 

lif edemezdi ve etmemişti de .. 

Komşuların ağzı açılacakmış; 
dedikoduyu tutturacaklarmış; 
mahalle çalkanıp çalkanıp du
racakmış .. 

Adam sendeeel.. Kızı ma
hallede bir daha kim göre
cek ki? .. • Üç beş günün içinde 
çekileceği yere çekilecek. Kim 
ne derse desin ... 

Şimdi, ehemmiyetli olarak, 
bir cihet daha kalıyordu. Ve· 

zirzade, Edanın gördüğü v~ 
bayıldığı fotoğraftaki gencin 
bambaşkası. Onun tabanta
bana zıddı. O beyaz, tombul, 
gayet yakışıklı; bu kara, sıska, 
gayet çirkin.. Kız görünce, 
ister misin {resmindeki deli
kanlı bu değildi!) diye kalkış· 
sın; {istemem de istemem; beni 
boyumca altına gark etse mak
bulüm değil) desin .. 

Kör, buraları kurarken bir 
(adam sendeel daha çekmişti. 
Onun kolayı var. 

-~'-·~'~---

banknotun ikisini saklamış, 
potininin arasına sokmuştu. 

Birini çıkardı. Çenesine sür· 
dükten sonra uzattı: 

- Al ilk dalyayı!. 
Karı koca, sarmaş dolaş ol

dular. Birbirlerine sarılıp pol
ka oynar gibi bir iki döndü
ler. Kör, gürledi: 

- Biraz rakımız olacak. 
Mezelik birşe bul; çabuk tep
siyi kur. Keyfimiz yerinde iken 
bir iki tane atalım!.. 

Karısı kapıdan çıkarken, bir 
gürleme daha: 

- Uzun boylu hazırlığa kal
kışma. Bir taraftan feraceni 
giy, seni bir yere göderece· 
ğiml.. 

Arap Ziba, iki dakika ev
velki neşesini unutup çem
kirdi: 

- Neee?. Beni bir yere mi 
yollıyacaksın? .. Yenikapıya, ya
hud Langaya, rakı aldırmağa 
değil mi? .• Önüme bin lira 
saysan gitmem; kapı eşiğinden 
adımımı atmam .. Anladım ka
fanı dumanlayıp beş liranın 
altından gireceksin, üstünden 
çıkacaksın!. 

Y ekçeşim, hariçtekilere karşı 

ne kadar lisanı katip, edepli, 

erkanlı arif zarif ise evde de 

inadına o kadar dili perhizsiz 

muamelesi kaba tulumbacıdan 
beter .. Karısının göz kandilinin 
pırpırına bir okkalı küfür ve-

riştirdikten sonra, 

- Ulan marsık - dedi - ne 

makamda zırlayacağını bilme

den, leş ağzını açıp ortalığı 

kokuya boğma!.. 

Dalaşmaları hiç eksik değil

di. Gece gündüz saç saça, baş 
başaydılar. Beş dakika sonra 
ne var? Birşey yok .. 

Ziba, 
- Ne dedin, ne dedin? 

Söylediğini bir daha tekrarla 
bakayım kör nikolil diye atı-

lıp gırtlak gırtlağa gelmeleri
ne ramak kalmışken, .Abdur
rahman aşağıdan aldı: 

- Arapçığım, şimdi çekiş
menin sırası 'değil. Seni Ha
fize karının evine yollıyaca
ğım. Bizim sağmal ineği, an· 
lamadın mı be vezir zadeyi, 
yarın değil öbür gün oraya 
götürüyorum. Piçle karş1laştı

rağıml 
Eda ile o gün işi nasıl pi· 

şirdiğini, sonra Abdülvehhap 
paşanın konağına gittiğini, 

oğlile görüşüp böyle mutabık 
kaldıklarını anlattı. 

Arap Ziba yumuşamiştt: 
- Arkası 

Kral Faruk 
Mısır kralı Faruk, bu haf- yalnız sarayda geçiren onu, 

talar içinde havadis dünyasının diğer kimselere ihtiyaçtan va· 
birinci derece~e ID{VlUların- reste kılıyordu. 
dan biridir. Fakat son defa Kralın prenslik haga-
nişanlanması dolayısile, hak- tından bir sahne 
kında birçok yazılar yazılmış- Size prens Faruğun düşün-
sa da, bu on sekiz yaşındaki celerinden bir tanesini misal 
kral için pek az söz söylen· göstereyim. Kendisi dokuz 
miştir. yaşında iken, Laszlo simli 

Sebebi de, onun hakkında meşhur ressam tarafından bir 
pek az malumat olmasından- yağlı boya resmi yapılmıştı. 
dır. Meşhur ressam, resmi yapıp 

Onun hakkında fazla ma- bitirdikten sonra kendi hatıra 
lumat elde edilememiştir. Çün
kü kendisi sarayın sıkı inzivası 
içinde yaşamıştır. Ôyle büyü· 
müştür. 

Ben babası kral Fuadın hiz
metinde on üç sene kalmak 
fırsatını b:ılmuş olduğum için, 
bu nazik çocuğun bugünkü 
kuvvetli ve gürbüz delikanlı 
haline gelişini seyredebilmi
şimdir. 

defterini çıkarıp genç veli .ıh

te, hatıra olarak imzalatmak 
istedi. Fakat veliaht Faruk 
benim de oraya imza atmamı 
istiyordu. 

Kendisine gayet diplomatça 
bir lisanla, bu deftere yalnız 
kral ailesinden onların imzası 
bulunduğu ve benim imzamın 
yeri orası olmadığı anlatıldı. 

Fakat Faruk ısrar ediyordu. 
- Eğer -dedi- Mrs. Naylor 

buraya bir iki satır yazı yazıp 
imzasını atmazsa ben de at-
marn. 

İşte bu sebepledir ki meş
hur ressam Laszlonun yalınız 

hanedandan olanların imzasını 
taşıyan defterine benim gibi 
Avamdan bir aadının da im-

Onun hayatı hakkında ilk 
sahneleri hakkında şayanıdik
kat birşey öğrenmek isterse· 
niz, söyliyebilirim ki, kral Fa
ruk, babasının ölümünden altı 
ay evvel ilk defa olarak ln
,2"iltere geldiği ana kadar ken
disi gibi bir çocuk arkadaşı 
ile beraber bir saat olsun yan· 
yana kalamamıştır. Bütün ha
yatınca oyun arkadaşı, kendi- zası geçmiştir· 

İzanın altına şu satırları 
sının dört kız kardeşi 9lmuş-
tur. 

* * * 
Şimdi nişanlanmış okluğu 

bayan Feride için, kral Faru· 
ğun çocukluk oyun arkadaşı 
deniyor. Bu yanlıştır. 

Geçen senenin Haziranında 
tekrar İngiltereye gddiği za· 

mana kadar · bu kızla karşılaş

mamıştı bile.. Onların birbi
rine karşı teveccühü, işte o 
tarihten başlar. 

Kral F aruğun seciyesinde 

göze çarpan ve hayatları bir· 
leştiği zaman müstakbel refi
kası Bayan Feri de için dahi 
büyük bir kıymeti haiz olacak 
insani haslet, kız kardeşlerine 
haslet, kız kardeşlerine ol~n 
düşkünlüğüdür. Çünkü, kral 
Faruk oyun arkadaşı olarak 
kendi kız kardeşlerinden başka 
kimseyi tanımamıştır. Hatta, 
yeğenleri gibi yakın akrabası 
bile onunla beraber büyü
müştür. 

Faruk, onlara ihtiyaç gös
termiyordu. Kız kardeşlerine 

yazmıştım: 

"Prens Faruğun portresi ya
pılırken daima yanında bulun
dum. Ve Fehametlu prens 
hazretlerinin talebi üzerine bu 
imzayı attım.,, 

* * * Faruğun, babası ile olan 
münasebeti, saray hayatının 

boş sahnelerinden birini teş
kil ediyordu. Faruk Mısır iz
cilerinin başı tayin edildiği 
zaman bir memur, kendisine 
yapılacak merasimin planını 

getirmişti. 
And içeceği yer, kemali dik

katle kendisine işaret edildi. 
- İşte buıası prens haz

retleri de şimdi burada, yüzü· 
nüzü 900 izciye çevirmiş ola
rak duracak ve and içecek
sınız. 

Faruk bunun üzerine: 
- imkansız, dedi. Kabil 

değil, ben bunu yapamam . O 
takdirde arkam krala gelecek. 
Ben krala sırtım dönük dura-

- Baba, diyordu. Otur 
bak resmini alacağım. 

Ben İçeriye girinceye kadar 
resim çekilmiş. Yani yılan 
müteveffa kralın yüzüne doğru 
atılmış. Bereket versin ki, 
Kral Fuat bundan hoşlandı. 

Hadiseyi şaka kaldıran bir 
adam gibi tabiilikle karşıladı. 

Böyle fırsatlarda kraliçe 
Nazlı da araya karışır ve oğ
lunun, derslerinden azade ol
duğu zamanları elinden geldi
ği kadar enteresan bir hale 
sokmağa çalışırdı. 

* * * Fakat Faruğun ayni zaman-
da gayet ciddi . bir tarafı da 
vardır. Kendi memleketinin 
ahalisi ile, kendiliğinden çok 
yakın surette alakadar olmakla 
başlamıştır. Her ay aldığı 5 
İngiliz lirası cep harçlığının 
2 lirasını yoksul bir aileye ve
rir, 2 lirasını da kitap, kalem 
ve defter alması için fakir 
mektep çqcuklarına verirdi. 

O, bunu ailesinin haberi ol-

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
S. No. 

mişti. ~ 

Bundan sonra Faruk, 
bindiği sıralarda hiçbir 
cevher taşımamıştır. 

Saray bahçevanlarındaıı. · la 
rinin çok ihtiyar olduğu 1 ~' 
çıkarıldığını işiten Faruk, ~in 
dip yalvarmış, ve bu ihti "İn 
iş yapmasa dahi sarayda . b, 
masını rica etmişti. Ve şı ~ 
gene: . .4 len 

" - Eğer bu adam bur"' dır 
çalışamıyacak kadar ihti~ 
bir yerde çalışamaz. Buı1'j 
beraber zavallı adam yaş" 
mecburiyetindedir.,, _ 'J 

Bu ta':assutu üzerine i~ 
bahçevan yeniden saraya i 
mış ve ömrünün son güol 
de orada geçirmiştir. 

* * * 1935 senesi teşrinie , 
onun için - tahta çıkış h' 
sesi bir yana bırakılırsa · 
büyük hadisedir. 

Devamı 4ncü 

921 Altındağ Halkapınar su fabrikası depoları ar
kasında ve Mersin pınarı mevkiinde 286 No.lu 
içinde kule ve eşcarı ile 5681 metre zeytin 
ve incirlik. 

933 Buca Halk S. 9 No: taj 627,25 metre arsa 
934 " Uzun S. 40 taj 130 metre arsa 52 ~ 
935 Şehitler Cesaret S. 5 taj No. lu 49 metre arsa 531 
936 Karşıyaka Mersinlisi Mersinli Karşıyaka şosesi 2()()0 

bila No. lu 3606 metre zeminli ma müştemi-
lat ki lise. ~ 

937 Ayavukla Firkat ve Ziba S. 912 ·• 9/1 taj 290 
No. lu 232 metre arsa nakit ile. 

1 
~) Ci 

939 Karşıyaka Bahariye Tasvir S. No. 27 ada 174 19 
parsel 15 de 956 metre bahçe yeri. 

4
o0 ~ 

940' Burnava Mersinlisi demiryolu perakendesi s. 
No. 13 7796 metre yıkılmış ev bağ yeri. ı.ıS ~ ~ 

941 Buca yukarı ~mahalle vakıf No. 11 tajlı 165 :J 

metre arsa. Al 11()() lf 
942 Buca aşağı mahalle kalburcu S. 54 eski 2-5 ;;ı 

taj No. lu ev. t' 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri hizasında nakit ile ~ 

zılı olandan başkası 2. nci tertib tasfiye vesikası ile ödell~I 
üzere 15 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur._ l~f1 
16-9-937 perşembe •günü saat 15 dedir. Alıcıların Mılh 

8 
lak Müdürlüğüne müracaatları. 305 

·--Türk Hava Kurumu 

Biiyiik piyangos.aJ 
5 ici keşide 11 Eylül 193 7 deJtf 

Büyük ikramiye50,00 lira ·k· 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık 'a· 

romiyelerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet ,,ı 
ka/at vardır. b~· 

Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak 120) liraya ~adar bıl 
yük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havı olaP 
zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktaP 
kinme iniz. 
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Qponya ile Çinde 
h ile kadar tay yare 

var 
Uzak şarkta Çin Japon 
rbı günden güne şiddetlen· 

e ktedir. Japonlar bütün kış 
· cvarn edecek bir harbe ha-

lanmaktadırlar. iki milyar 
r iittyüz elli milyon yenlik 
, ~Gncü bir harp tahsisatı ka
oıi J tıl eden Japon meclisi bütün 

lı>an fabrikalarının harp sa
~Yii için çalışmalarını karara 
'hnıştır. Çin ve Japon tayya· 
ttlari Şanghay ve Nankin 
~tinde kıyasıya çarpışmakta
~ıtlar. Her iki devletin hava 
'llvvetleri hakkında kat'i bir 
~iktar tayini mümkün olma
~•.kla beraber lngiliz gazete· 
tınin yazdıklarına göre, Ja· 
~nyada iki bin Çinde bin 

tp tayyaresi vardır. Son 
~llıanlarda Çinliler, tayyareci 
~Ctiştirmeğe çok ehemmiyet 
~Crınekted irler. 

la Nançag ile Yankauda iki 
IJfyare imalathaneleri vardır. 
'~nkaudaki tayyare mektebi
~ın b d . . . . aşın a yırmı tane mua-

~ ~ili ile birlikte Amerikalı Al· 
f ~ Djo? Juet bulunmaktadır. 

ta nton ıle Loyanzda da iki 

d
ile Çin tayyare mektebi var· 
it, 

Der Zee 
& -Co. 

DEUTSCHE LEVANT'E Ll~ HE 
G. m. b. H. 
HAMBURG 

"CAIRO,, motörü 6 Eylül de 
bekleniyor, 12 Eylüle kadar 
ROTTERDAM, HAMBUl~G 
ve BREMEN limanları için 
yük alacaktır. 

"ANKARA. motörü 21 Ey
lülde bekleniyor. 28 Eylüle 
kadar ROTIERDAM> HAM
BURG ve BREMEN limanları 
yük alacaktır. --AMERICAN EXPORT LINES 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"EXPRESS,, vapuru 2 Ey
lülde bekleniym. NEVYORK 
için yük kabul edecektir. 

"EXMOUTH,, vapuru 21 
Eylülde bekleniyor, NEVYORK 
için yük alacaktır. 

"EXIRIA,. vapuru 28 Eylüle 
doğru bekleniyor, NEVYORK 
için yük alacaktır. ----THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 
PiRE AKTARMASI SEYRi 

SEFERLER 
"EXCHORDA" vapuru 10 

Eylülde PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXCALIBUR., vapuru 24 
Eylülde PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 

vapur acentası Rov~t~i!~~~~~Aıs Türk Anooim Şirketi 
Birinci Kordon Rees binası "HERMES" vapuru 31-8-37 

Tel. 2443 gelip BURGAS, VARNA ve Halkapınar kumaş fabrikası 
LONDRA HATTI KÔSTENCE limanlan için yük 

BORODINO 2 Mevsim dolayısile çıkarılan kumaşlar 
" n vapuru 8 alacaktır. 

Ağustosa kadar LONDRA ve "MEROPE,, vapuru 5.9.37 
JiULL için yük alacaktır. de ROTTERDAM, AMSTER-

" AD JUT ANT" vapuru 28 DAM ve HAMBURG liman· 
Ağustosta gelip 7 Eylüle kadar larına hareket edecekti. 
LONDRA için yük alacaktır. "HERMES,. vapuru 20-9-37 

"MALVERNIAN,, vapuru de ROTTERDAM, AMSTER-
10 Eylülde gelip 17 Eylüle DAM ve HAMBURG liman· 
kadar LONDRA ve HULL ları için yük alacaktır. 

ıiçin yük alacaktır. SVENSKA ORIENT LINEN 
"MARONIAN,. vapuru Ey· "GDYNIA,. motörü 2-9-37 

Efil iptidasında LONDRA, de ROTTERDAM, HAM
HULL ve ANVERSten gelip BURG, DANTZIG, GDYNIA 1 

yük çı karacaktır. BALTIK ve DANIMARK li· 
LlVERPOOL HATTl manlarma hareket edecektir. 

"OPORTO" vapuru Ağus· 
tos -sonunda LIVERPOOL ve "VASALAND,, motörü l 7· 
SWENSEAdan gelip yük çı· 9-37 de ROTTERDAM, HAM
karacaktır. BURG, DANZIG GDYNIA, 

"OPORTO,, vapuru Kara· NORVEÇ-BALTIK ve DANl-
deniz ve lstanbuldan avde· MARK limanlarına hareket 
tinde BELFAST. LIVERPOOL edecektir. 
ve GLASGOW için yük ala· "BIRKALA.ND,, motöni 2-
caktır. • 10-37 de ROTTERDAM, HAM-

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR oS?lu -

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
catına faiktır. 

BRISTOL: LEITH ve NEW- BURG DANTZIG, GDYNIA 
GASTELE HATTI DANIMARK limanlarına ha- edecektir. 1 

"JOHANNE,, vapuru Eylül reket edecektir. İlanlardaki hareket tarihle-
ortasında doğru BRlSTOL SERViCE MARITIME rile navlunlardaki değişiklikle-
için yük alacaktır. ROUMAIN rinden acenta mesuliyet kabul 

Doktor 
Ali Agih "ARABIAN PRINCE,, va- "SUÇEAVA., vapuru 10·9- etmez. 

puru Birinciteşrin ortasında 37 de MALTA ve MARSIL- Daha fazla tafsilat ıçın 
LEITH ve NEWGASTEL için Y Aya hareket edecektir. ikinci Kordonda FRA TELLi 

mütehassısı yük alacaktır. ZEGLUGA POLKA S. A. SPERCO vapur acentalığına I 

Çocuk Hastalıkl~rı 

Çinliler tayyarelcrini Fran
la. Amerika ve f talyadan al
llıışlardır. Japonlar ise tay
~lrclerini kendileri yapmakta· 
111rlar. 

edecektir. 
"EXETER,, vapuru 8 Birin-

citeşrinde PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 

DEUSTHCE LEVANTE-LINIE "LEWANT,, motörü 8-9·37 müracaat edilmesi rica olu- 1 kinciBeylerSokağı No. 68 

"MILOS., vapuru Eylül ip· 1 de ANVERS, DANTZIG ve nur. Telefon 3452 

ti dasında HAMBURG, BRE- G,Dı;:_Y!.;N~~IA~l:im:a:!n~Ia:.:;r!!ın:a~ha:!r;!ek~e;t..!..~T~el~ef~o:n~ ·. 4~1~1~1/~4~1~42~/~26~6~3~/4~2~2~1~~~~-~~~~~~~· 
MEN ve ANVERSten gelip • c.-

~ ayyarelere benzin 
verme usulü 

. Tayyarelere benzin vermek 
(in şimdiye kadar tayyare 
Ullanıldığı görülmüştü. Fakat 
~lllerikada yapılan bir tecrü-

b~Ye göre tayyarelere otomo
ıller. 

l Bu İş için tayyare yere yak
.l§rnakta ve uzattığı hortum 
'1.e bir otomobilden de ben-
Qn vermek kabil olmaktadır. 

enzin almaktadır. iş esnasın· 
<la tayyare de, otomobil de 
'Yni sür;ıtle ilerlemektedirler. 

Dr. Demir Ali 
( Kamçıoğlu 

C·ı 1 t ve Tenasül hastalıklar 
ve elektrik tedavisi 

İzmir - Birinci beyler sokağı-
t.ıhamra sineması arkasında 

No.: 55 

edecektir: 
Seyahat müddeti: 

PIRE-BOSTON 16 gün 
PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR .. vapuru 27 
Eylülde bekleniyor. KOS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması TU
NA limanlan için yük kabul 

yük çıkaracak. 
Tarih ve navlunlardaki deği

şikliklerden m.es'uliyet kabul 
edilmez. 

Eylülde bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla
rından yük çıkaracak ve BUR
GAS, VARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALATZ ve IBRAIL 
limanları için yük alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

"LYS., vapuru 28 Eylülde 
caktır. bekleniyor, ANVERS için yük 

STE ROY ALE HONGROISE alacaktır. 
DANUBE MARITIME DEN NOR-SK .... E_M_l~DELHA VS-

"DUNA,. vapuru 6 Eylül
de bekleniyor. BELGRAD, 
NOVISAD, COMARNO, BU
CAPEŞTE, BRATISLAVA, 
VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

"SZEGED,. vapuru 16 Ey-
lülde bekleniyor, BELGRAD, 
NAVISAD, COMARNO, BU
DAPEŞTE, BRATISLAVA1 

VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. ---JOHNSTON W ARREN LINES 

LiMiTED - UVERPOOL 
"A VIEMORE" 

• 

LINJE • OSLO 
"BAALBEK,, motörü 23 Ey

lülde bekleniyor. DIEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ li
manları için yük alacaktır. 

"BOSPHORUS"motörü 24 
Birinci teşrinde bekleniyor. 
DIEPPE ve NORVEÇ liman
ları için yük alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez." 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük .. ';alepÇioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SıhhatEczahanesinde 
bulunur 

• • 

ırı 

• 
r 

~llliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiımi ........................................................... msı ...... iiD!~------------------------------... i 
aha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekleri 

k l nlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederle 
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ltalyada Konferansa Cielecek 
On beş Eylô.lde Toplanacak Akdeniz Konfe

ransına On Devlet Davet Edil(Ji .. 
Vekiller heyeti 10 Eylülde toplanacak. Konferansa, Hariciye 

Vekilimiz Dr. Tevfik Rüşdü Aras iştirak edecek .. 
Paris, 7 (Radyo) - Bugün Fransız ve İngiliz hükumetlerinin İstanbul, 7 (Hususi)- Başvekil General. ismet İnönü, Ey-

gayretile 10 devlet Akdeniz konferansına iştiraki kabul etmiş · lulün 10 unda Aıikarada bulunacaktır. Vekiller Heyeti, 10 Ey-
lerdir. ispanya hükumeti müşkülat çıkmaması için konferansa IUlde fevkalade bir toplantı yapacak, günün en mühim mese-
girmiyecektir. Bu karar her iki İspanyada suitesir husule ge· lesi olan Akdeniz konferansı işini tetkik edecektir. 
tirmiştir.~ Akdeniz konferansına iştirakimiz için, İngiltere hükumetinin 

Almanya, Rusya, Romanya ve Bulgaristan da Akdeniz dev- bu akşam hükumetimize bir davetname göndermesi beklen· 
Jeti olmamakla beraber bu konferansa davet edilmişlerdir. mektedir. Konferansta, hükumetimizi Hariı:iye Vekili Dr. Bay 

Roma mahafiline göre, bu konferans Fransanm istediği şe- Rüşdü Aras temsil edecektir. 
kilde olmıyacaktır. Bu konferansa, ademimüdahale komitesi Maliye ve Adliye Vekilleri, Heyeti Vekile içtimamda hazır 
kadrosu dahilindeki devletler davet edilmişse de bazı devlet· bulunmak üzere bugün Ankaraya hareket etmişlerdir. Dahi-
lerin daveti Roma'da manasız görülmektedir. liye Vekili B. Şükrü Kaya da yarm (bugün) Ankaraya hare· 

Roma 7 (Radyo)- ita yanın Akdeniz konferanına iştiraki ka- ket edecektir. Vekiller, Tarih kurultayında hazır bulunmak 
bul edeceği tahmin edilmektedir. · üzere tekrar lstanbula döneceklerdir. _____ .. ..,.-+-~·· ....... 

lngiliz 
Sosyalistlerinin 

kongresi 

!Balkan atletizm müsaba-1 
kalarını kral Karol açtı. 

Londra, 7 (Radyo) - İn
giliz sosyalistlerinin 69 uncu 
kongresi, bugün Norovikte 
açılmıştır. 

Kongre, harici siyasetle da· 
hili vaziyet etrafında müzake· 
ratta bulunacaktır. 

•••• 
lsvicre ordusu • 

Manevralara başladı 
Bren 7 (Radyo) - İsviçre 

ordusu, manevralara başla
mıştır. Manevralara davet edil· 
miş olan ecnebi askeri hey
etler gelmişlerdir. Fransayı, 
mareşal Peten temsil etmek
tedir. 

Manevralar, Vo ve Duton 
kantonlarında cereyan etmek· 
tedir. 

Japon donanması 
posta vapurlarını 

tevkif ediyor 
- Baş taraf 1 nri salıif ede -
ponya başbakanın prens Ko
noya, parlamentonun dünkü 
toplantısında uzun beyanatta 
bulunmuş, Çine karşı şiddetli 

ve acil tedbirler alınacağını, 

Japon noktayı · nazarı kabul 
edilinceye kadar harekata de
vam olunacağım söylemiştir. 

Tokyo, 7 (Radyo) - Japon 
mebusan ve ayan meclisleri· 
nin davetinden sonra, Mikado 
bütün Müdafaa Nazırlarını ve 

fırka reislerini de bir müzakereye 
davet etmiştir. Bu müzakere· 
lerde Çinle harbe devam ka
rarı verilmiştir. Bu karar bü
tün Japonyatla büyük tezahü
rata sebep olmuştur. Bütün 
meydanlarda vatanperverane 
nutuklar irad edilmekte ve 
taraf, taraf harb lehine nüma· 
yişler yapılmaktadır. 

Radyo günde üç defa pro· 
pağanda neşriyatı yapmakta
dır. Efkarı umumiye tamamen 
harp taraftarıdır. On milyon 
gönüllü müracaı:rt etmiş bu
lunmaktadır. 

Şanghay, 7 (Radyo) - 49 
nakliye vapuru ile Rozung sa
hillerine yeniden Japon askeri 
getirilmişt!r. Japon donanma
smın bombardımanını mütea
kıb bu kuvvetlerin tabliyeı,ine 

--·--İlk tasnifte Romenler 30 puanla ·birinci, 
biz de 3 puanla dördüncü olduk. 

Bükreş, 6 (Radyo) - Bal- rinci gelmiştir. 800 metrede 
kan, atletizm müsabakaları Yugoslavlar Balkan rekorunu 
bugün Kral Karo!, Veliahd kırmışlardır. 4 X 400 bayrak 
ve hükumet adamlarının hu- koşusunda da Yugoslavya bi· 
zurile açılmıştır. Bükreş bele- rinci, Yunanlılar ikinci, Ru
diye reisi kısa bir hitabede menler üçüncü, Türkler dör· 
bulunduktan sonra, atletizm düncü, Bulgarlar beşinci gel· 
federasyonu reisi küşad nut- mişlerdir. 
kunu irad eylemiş, beş Bal- Bugünkü müsabakaların 
kan devletinin bayrakları di- umumi puvan tasnifinde ne· 
reğe çekilirken çalman milli ticesi şöyledir: 
marşlar hürmetle dinlenmiştir. Romanya 30 puvan, Yuna-

Müsabakalara 100 metre nistşn 23 puvan, Yugoslavya 
sür'at koşusu ile başlanmış, 18 puvan, Türkiye 3 puvan, 
10,9,10 da Rumen atleti bi- Bulgaristan 1 puvan. 

--~~--------......... ~·~----~-------
Aydın treninde bir yan-

kesicilik · vakası 
Bir gencin cebini jiletle kes
mişler, bin lirasını aşırmışlar. 

Pazar günü, Aydın • İzmir müddet sonra tekrar içeri gir-
treninde mühim bir yankesi- diği zaman ceketinin sağ ta-
cilik vak'ası olmuş, Cemil rafmm iki parça olduğunu 
?.anımda bir ge~cin ceke~i~i görmüştür. Derhal elini cebine 
ııletle kesen hır yankesıcı, C . . . . 
. . d 1000 l" b 1 b. atan emıl, ıçmde bm lira 
ıcın e ıra u unan ır 

cüzdanı aşırarak kaçmıştır. bulunan cüzdanının yerinde 
Yaptığımız tahkikata göre, yeller estiğini fareketmiş ve 

hadise şöyle cereyan etmiştir: derhal feryadı basarak vagon-
Aydından bir iş için İzmire larda bulunan polis memurun~ 

gelmek üzere trene binen Ce- hadiseden haberdar etmiştir. 
mil, K1Z1lçullu yakininde kom· Meçhul yankesici, zabıtaca 
partımandan dışarı çıkmış, bir aranmaktadır. 

- --·~·~·------~~~~-
İngiliz amiraline /Rus gambot/arı 
Bir veda ziyafeti verildi • 
İstanbul, 6 (Hususi) - Li- Bır Japon gambo. 

manımızda bulunan İngiliz fi- tunu tuttular 
losu kumandanı ve s~bayla
rı'na bir veda ziyafeti veril-
miştir. 
, Filo, , yarm 
ayrılacakttr. 

başlanmıştır. 

limanıriuzdan 

Şanghay, 7 ( Radyo ) -
Şanghayda büyük bir Japon 
taarruzu beklenmektedir. Yüz 
elli bin Çin askert 60,000 
Japon askerine mukabeleye 
hazırlanmıştır. 

Şanghay, 6 (Radyo) - Ja· 
pon kuvvetleri, dün bütün 
gün Çin mevzilerini bombar
dıman etmişlerdir. 

VJadovistok, 7 (Radyo) 

Sevahili muhafazaya memur 

gambotlar, bugün Sovyet su

larına kadar sokulan bir Japon 

gambotunu yakalamışlardır. ____ ..._.._,. ----
B. Mota 

Bir söylev verdi 
Bern, 7 (Radyo) - fsviçre 

cumhur reisi B. Mota, bir söy
lev vermiş ve f sviçrenin, kendi 
menafiini korumak için gene· 
ral F ranko hükumetini tanıdı

ğ'ını beyan eylemiştir. 

Yandaki 
petrollar 
lşletilmeğe baş. 

lanıldı •. 
lstanbul, 7 (Hususi)-Vanda 

bulunan petrol damarlarında 
faaliyete geçilmiştir. lık pet
rollerden, nakil vasıtalan isti· 
fadeye başlamışlardır. Mevcut 
istihsalatın ancak civar Vila· 
yetler ihtiyacını karşılıyahile· 
ceği anlaşılmaktadır . 

Fuarmaçlan 
lstanbul muhteliti 

geliyor .. 
İstanbul, 7 (Hususi) - Fuar 

kupası maçları için, İstanbul 
muhteliti yarın (bugün) lzmire 
hareket edecektir. Ankara muh
teliti de hareket etmek üze· 
redir. 

Mısırın genç 
Kralı 

- Başıarafı 2 inci sahijede -
O tarihte ilk Clefa olarak 

Mısırdan layrılıp lngiltereye 
gidiyordu. Faruğun, babasının 
ölümü dolayısile kısa kesilen 
İngiltere ziyareti, ona pek faz· 
la zevk vermemişti. Babası 
da zaten ona şu nasihati ver· 
mişti: 

• - Evvela iş, sonra eğlen

ce." 
Mısır, lngiltereye mesud ve 

kayitsiz bir çocuk gö~dermiş
ti. Altı ay sonra bu çocuk 
genç omuzlarına Mısır krallığı 
gibi bir yükü yüklendi. 

Faruk lngilterede iken Mı
sıra giden her posta, kraliçe 
Nazlıya ve kız kardeşlerine 
hediye getirdi. Kral Fuadın 

doğum günü için, üzerinde el
mas bir "F" işareti bulunan 
bir sigara tabakası yaptırmıştı. 
Bu, Mısıra gidişi esnasında 
bir kazaya uğradı. Fakat Fa
ruk derhal ikinci ve tamamen 

•ayni bir tabaka yaptırdı. Kral 
Fuat, ölümünden kısa bir za
man evvel oğlunun bu bedi· 
yesini alabildi . 

* • • 
Oğlu, Mısırdan ayrıldıktan 

sonra kral Fuad'm sıhhati Je
vamh surette bozuluyordu, da· 
ima postaya bakıyor ve orada 
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Türk-Alman ticaret an-
laşması imza edildi. 

Piyasada hareket başladı. Bloke para· 
ların tediyesi hakkında emir bekleniyor 

Hükumetimiz mümessilleri ile Bu haber, ihracatçılar afdlll' 
Alman hükllmeti mümessilleri ara· da müııaid intibalar uyandırıD1ft 
sında cereyan eden Tiirk-Alman piyasa üzerinde de tesi.riııİ gö,. 

ticaret ve kliring anlaıması mü· termiıtir. Diin öğleden sonra bot· 
zakerelerinin, müsbet bir ıekilde sada da, üzüm, incir ve dir1' 
neticelendiği ve anlaomaom dün mahsullerimiz üzerinden ııaraıedi 
sabah imzalandığı ıehrimizdeki satıılar olmuş, fiatlerde cilS'I bir 
al~kadarlara bildirilmiıtir. terefıii kaydedilmiııtir. SauolaraO 

Henüz resmi makama ta bu v f ·at• 
hususta bir malumat gelmemiı bogdn daha ziyadele~ceği, 1 

Jerde de yükselmeler olaca.ıtı talı· olmakla beraber, gerek doğrudan e 
min edilmektedir. İhracatçılaflO doğruya Almaoyadan ve gerekse 

İstanbuldan tüccarlara gelen tel· 
graflarda anlaşmanın imza edil· 
diğini kat'i olarak bildirilmek· 
tedir. 

ploke paralanma tediyesi botll' 
aunda Cumhuriyet Merkea :e.ısk'' 
sına bugün merkezden emir rJ· 
mesi beklenmektedir. 

\.----------------------------------~-------~~ 
Köylerde bir milyon 

cuk mektep bekliyor 
-Başıarafı 1 inci sahifede- ı nın inkişafı için gereken ~ 
devam ettirilirken diğer taraf- mühim unsurlar yetiştirillllif 
tan da ileride köylerde çalı- olacaktır. 
şacak yeni tip öğretmenler 
yetiştirmek için tedbirler al
maktayız. İşte bu maksadla 
ders yıh başından itibaren 
İzmir civarında Kızılçulluda, 
Eskişehir civarında Çifteler 
çiftliğinde iki öğretmen okulu 
daha açacaktır. 

Bu okullara Eskişehire ve iz. 
mire civar illerden üç ili beş 
sınıflı köy okullarını bitirmiş 
sağlam, müsteid ve zeki köy 
çocukları alınacaktır. Bu yeni 
müesseselerde ayni zamanda 
köy ha)·atında lüzurnlu bilgi
lerle ziraat derslerine ve işle
rine önem verilecektir. Bu 
okullarda yetiştirilecek çocuk
lardan en müsteidleri orta
okul sınıflannı bitirdikten son· 
ra liselere, d'ğerleri de bu 
okulların öğretmen okulu kıs· 
mına devam edeceklerdir. Ge
ne bu maesseselerde köy in· 
şaatçılığı, köy demirciliği ve 
tamirciliği, köy kooperatifçiliği 
ve katipliği şubeleri buluna
cakbr. Bu suretle köy hayatı-

Bir aile faciası 
Karı_ ını, dfıkının 
koynunda gdriJnce 

Evelki gün şehrimizde bir 
aile faciası olmuş, karısını başka 
bir erkekle yatakta yakalıyan 
H. oğlu T. her ikisini de ya
ralamıştır. Hadise şöyle cere
yan etmiştir: 

Karısının vaziyetinden şüp· 

helenen T. kendisini takibe 
başlamış ve Pazar günü evden 
çıktıktan bir müddet sonra 
karısı Z. ninde acele giyinip 
gittiğini görmüştür. T. derhal 
karısınm peşine düşmüş T. 
Z. nin, bir tüccar yanında ka
tiplik yapan H. nın Alsancakta 
Zade sokağındaki evine girdi
ğini görmüş, birkaç dakika 
bekledikten sonra o da içeri 
girince feci bir manzara ile 
karşılaşmıştır. 

T. karısına aşıkmın kolları 
arasında bir yatakta görünce 
kendisini kaybetmiş, derhal 
tabancasmı çekerek ikisinin de 
üzerine ateş etmiştir. Mermiler 
z. ile aşıkım yaralamış, silah 
sesine koşanlar T. yi yakala
mışlardır. Zabıtaca ;Adliy~ye 
teslim edilen T. dün tevkif 
edilmişt\r. 

oğlundan mektup görünce se· 
viniyordu. 

Öldüğü günün sabahında 
gene Faruktan bir mektup gel-
miş~i. Kral bu mektup elinde 
oldutu halde öldü. 

lzmirdeki Kızılçullu okıJ· 
luoda ayni zamanda bir de 
eğitmen kursu açılacaktır. Su 
kursta da memleketin diğer 
yerlerinde faaliyette bulun•11 

kurslarda olduğu gibi nüf1l•· 
ları öğretmen gönderilmesiııe 
elverişli olmıyan köylerirııiı 
için köy eğitmenleri yetiştirİ· 
lecektir. 

ilkokulları bitirip 011' 
olcullara halfluracalc tal"11 

lmeselesi: 
Memleketin her tarafıııdl 

okullarımızın talebe sayısı 1" 
vinilecek bir şekilde artın•k' 
tadır. Memleketin birçok f' 
lerinde bilhassa okul bin ... 
yapt1rmak hususunda balkl' 
mızda iftihara değer kuV\letli 
bir hareket kendini göst~ 
mektedir. Turgutlu, Naziltiı 
Divrik ve Ağrı gibi yerlerde 
yeni binalar sayın halkıaıaıJIJ 
himmetile yap•lmış ve yapıl· 
maktadır. Bakanlık bu okııJ. 
lara başvuran talebeyi okuta· 
bilmek için Ortaokullara öt· 
retmen yetiştirmek bususund• 
tedbirler almış ve almaktadır· 
Bu tedbirler sayesinde Ankr 
radaki Gazi Enstitüsünden bıJ 
yıldan itibaren senede 200·2.SO 
Ortaokul öğretmeni alaı•t' 
başhyoruz. Bu yeni eleman"1 
bilhassa okul binası yaptıl'lll~ 
olan şehirlerin öğretmen ibtl' 
yacını karşılamağa çalışacatıı-

lzmirde Ortaokul ihtiyacııı' 
gelince; burada llkokullard• 
mecburi tahsil ya ıındaki çer 
cukların % 80 ni okutulınat· 
tadır. Bittabi bunlar Ortaokul• 
başvuracaktır. işte lzmirde bll 
ihtiyacı karşılamak üzere il~· 
okulların ve halkın en kalıb•· 
lık bulunduğu Eşrefpaşa ,e 
Tilkilik semtlerinde iki ()rt•• 
okul vaptırmağı düşünüyorU•· 
Bu binalar bitinceye kad,r 
mevcut ve bulabildiğimiz bin;· 
larda ihtiyaca göre çifte te • 
risat yaptırmak suretile ort•• 
okul ihtiyacım karşılaınat' 
utraşacağız. 

Okul kitapları: . 
ilk ve Ortaokullann ve u· 

sclerin kitab işlerile Vekalet 
birçok meslektaşlan vazifele~· 
dirmiştir. ilkokullar için 11111" 

sabakaya konan kitaplardan 
· de bazıları Devlet basımevın 

bastırılmaktadır. Diğer oku:: 
ların kitapları da hazırlıtı 

• 'p 
maktadır. Bu dera yılı iÇI, 

yetiıtirilmeıi zaruri olan .ki· 
taplar vaktinde talcbenİD eliııc 
verilecektir. 


