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Maliye Vekaleti 
Kazanç, istihlak ve mua. 

mele vergileri üzerinde ya. 
pılacak tadilat hakkında 
bir proje hazırladı. 

Fiati (100} Para 

Memleketin muhtelif yerlerinde f ab.rikalar kurulacak 
Suriye Başvekili ve Hari Suikasti kim

ler tertip etti 

ciye Nazırı Ankarada Londra, 6 (Radyo) - Ma· 

reşal Graçyaniye yapılan su

ikastin iki yüksek rütbeli Ha· 

beş memuru tarafından yap

tırıldığı anlaşılmıştır. Müşev· 

vikler Lonclrada bulunuyorlar. 

~~---------------Apdullah Cabiri, Türk dostluğunu herşeye 
tercih ederiz, Sancak Türklerini sevdiğimiz 

Portekizde 
Bütün mason loca

ları kapatıldı 

için saadetlerini isteriz, diyor. 

IJatay mes'elesini Cenevrede görüşen hey'et 
Ankara 6 (Hususi) - Su- ruya Fransız eksperleriledir. 

riye Başvekili ile hariciye nazırı Türkiyeyi çok sevdiğimiz 
Cabiri, Toros ekspresile bu· için, Sancaktaki Türkleri de 
raya gelmişlerdir. sevmemiz, onların saadetlerini 

Ankarada birkaç gün kala- istememiz gayet tabiidir. Biz 
tak olan Suriye heyeti, Ha- artık Avrupaya dönmeğe lü

riciye Vekilimizle bazı görüş· zum görmiyoruz. Herşey An· 

ınelerde bulunacaklardır. karada halledilecektir. Hatay 
Suriye Hariciye Nazırı, dün Türkleri hakkında bazı iddi· 

latanbuldan ayrılırken gazete- alarda bulunan lskenderun 
cilere şu beyanatta bulun· mal müdürü Hasan Cebbarın, 
ınuştur: tSuriye heyeti ile ne resmi ve 

Bu mıntakada idari vaziyete 
tamamen Dürziler hakimdir. 
Suriye Başvekili Ankarada 
birkaç gün kaldıktan sonra 
derhal Şama geçecek ve orada 
bilhassa bu mesele ıle meşgul 
olacaktır. 

Lizbon 6 (Radyo) - Por

tekiz hükumeti, bütün mason 

localarını dağıtmış ve büyük 
kulübü işgal eylemiştir. 

--~--~-----~·~·~~------~-----

Asilerin mukabil taar-
ruzu akim kaldı 

Bask cephesinde kanlı muharebeler olu· 
yor. iki asi tayyare düşürüldü 

Yunan Krah tetkik 
seyahatine çıktı 

Avarof kruvazörü, taç giyme merasimin
de Yunan bahriyesini temsil edecek 

Yunan Kralı Sa Majeste ikinci Jarj 
Atina 5 (A.A)- Kral Jorj, batına devam edecektir. 

yanında Başvekil Metaksas ve Atina, 5 (A.A) - Averof 
maiyeti olduğu halde bu sa- kruvazörü bahriye mektebi 
bah saat 9 da Peleponezyada talebesini hamil olarak ami· 
bir tetkik seyahatı yapmak ral Ekotomonun kum~ndası 
üzere Atinadan ayrılmıştır. alt da 20 N' d S t 

Dahiliye Nazırı Malyakos, 10 
. ıs~n a an a~_P-

kral K t k d b 
tona gıdecektır. Kruvazor, 

a oren eye a ar, aş- J . . . 
vekil de Tripolise kadar refa- ngılız kralının taç gıyme me· 
kat edeeeklerdir. Ondan sonra rasiminde Yunan bahriyeaiııi 
kral yalnız maiyeti ile seya- tem:;il edecektir. 

--·--~--------~---
" imparator Vilhelm ile 

- Biz, Türkiyeyi kendimi· nede gayri resmi hiçbir ala· 
Z.İn en büyük dostu biliyoruz. kası yoktur. 

geçirdiğim bir akşam.,, 
ı -.--.-.--~~ 

f sahibine onbeş bin dolar veri-Son müzakerelerde baş gös- lstanbul 6 (Hususi) - Ge· 
teren bazı mevzii itilaflar len haberlere göre, Dürzülerin 
bizimle değil, doğrudan doğ- isyanı gittikçe genişlemektedir. 

~~~~-----~·~~·~ 

Fransa, umumi bir konf e 
ransın akdini istiyor , 

8elçika başbakanı bay Vanzeland, İngi. 
liz-F ransız notasına cetJap verdi 

M. Vanzelland 
Brüksel, 6 (Radyo) - Bel· 

çika başbakanı Bay Vanze· 

lind, yeni bir konferans için 

Vaki teklifini kabul eden ln

ıilt~re ve Fransaya cevap 
\'ermiş ve bu konferansın 
içtima tarihi hakkında' malu
mat istemiştir. 

Fransa, umumi bir konfe
rans istemektedir. 

Brüksel, 6 (Radyo) - Güm
'mlerinin tenzili için 

beynelmilel tetkikat yapılması 
hakkında Fransadan Belçika 
başbakanı Bay Vanzelanda 
bir teklif yapıldığı söyleniyor. 
Bay Vanzeland, yarınki kabine 
meclisinden evvel cevap ver
miyecektir. 

Bay Vam:elandın, muhtelif 
memleketler paytahtlarında 
tetkikat yapmak üzere bir mü-
tehassıs tayin edeceği ve bu 

mütehassısın vaeceği rapora 
göre beynelmilel umumi kon· 
feransın esasları tesbit edile· 
ceği bildiriliyor. ___ ._. ...... __ 

Tanjerde 
Yedi ltalyan neferi 

tevkif edildi 
Tanjcr, 6 ( Radyo ) - - is

panya postahanesinde bugün 
araştırmalar yapılmıştır. 

Demokrasiye gazetesi idare
hanesine dört kurşun atıl· 
mıştır. 

Son hadiselerle ali1kadar 
oldukları anlaşılan yedi hat. 
yan bahriye neferi yakalana· 
rak tevkif edilmiştir. 

Cumhuriyetçiler bir mahalleyi müdafaa ediyorlar 
Madrid 6 (Radyo) - Mım Osyandiyano köylerini işgal 

müdafaa meclisinin tebliğine eylemişlerdir. 

lecek bir vesikanın ba-

göre bugünkü hava harplerinde Madrid, 6 (Hususi) - Mad
iki asi tayyaresi düşürülmüştür ridden gelen en son haberlere 

şından neler geçmişti. 
Harpten evvel Almanya im

paratoru Kayzer Vilhelm ara· 
sıra gazetelere, mecmualara 
bir takım beyanatta bulu· 
nurdu. Bazan açık tehditleri, 
hazan mühim siyasi sırları ih
tiva eden bu sözler çok va· 

Cebelüttarık 6 (Radyo) - göre, asilerin üç c~phedeki 
Meçhul bir harp gemisi dün vaki taarruzları püskürtülmüş 
Kota limanını kırk dakika ka· ve cumhuriyetçiler mukabil 
dar bombardıman etmiştir. taarruza geçmişlerdir. Bask 

Paris 6 (Radyo} - ihtilal- cephesinde gecedenberi şid-
ciler, Biskay cephesinde iler· detli muharebe devam etmek
liyerek Oleato, Ordovile ve tedir. 

iizüm ve incir satış 
kooperatifleri -·-------Kooperatifler bu mevsimde faaliyete ge. 

çecekler.İhracat işini birlik idare edecektir 
Yeni teşkil edilecek olan üzüm 

\'e incir satış koopcrntirleri için 
esa lı surette faaliyete geçilmiştir. 
Tariş Jircktiirü Bay lsuıail Hakkı 
Vera! ile birlikte çıılışma~a memur 
edilen İktısnd Vekaleti iç ticaret 
umum müdür mu.ın·ini Bııy Sala· 
hiclılin Culırıık, e\ elki gün Anka· 
radıın şehrimizi' gelmiş \C dün Va· 

zifesine 1.ıa;lamıştır. Gene bu işte 
çalışacak olan Jktısad Vekületi ta· 
rifcler müdilrü Bay .Muhip de An· 
karadan A} vıılığa geçmiş olub iki 
güne kadar buraya gelecektir. 

llny S:ılfılıidJin, diin kendisi ile 
güriişen hir m ulıarririm ize, satış 

kooperatifleri teşkili lıakkmda ~u 
beyanatta bulunmuştur: lsmail Hakkı Vera/ 

kitler Alman hariciye neza
retini sıkışık vaziyc:tlere sok-
tuğu için Alman nazırları 
bunları gazete sütunlarına in
tikal etmeden evvel gözden 
geçirmeğe, bazılarını da tama
men ortadan kaldırmağa te
şebbüs etmişlerdir .. 

Okuyacağınız vaka bu mi· 
sallerin en meraklı nümunele
rinden birisidir: 

1908 senesi temmuzunda 
Hole ismindeki bir Amerikalı 
Vilhelm ile bir mülakat yap· 
tı; Mülakatın metnini Alman 
hariciye nezaretine gönderdi. 
Hariciye nezareti mülakatı tel· 
kik ederek muvafık görmedi
ği kısımları çıkardıktan sonra 
ağustosta metni Amerikalıya 
iade etti. Amerikalı da maka
leyi Nevyorkta çıkan "Cen· 
tury Magazine,, ismindeki 
mecmuaya sattı. Birkaç gün 
sonra bu mülakatın mecmua· 
nın teşrinievvel sayısında çı · 

- Satış kooperatifleri ' 'e 
l.ıirliCin kurulması işleri, üzilm ı. U• 

karılacağı Amerikanın her 
yerinde ilan c!dilmişti. 

ÖnümüzdeJı.i ihracat me,·eimi· Tam bu sıralarda (Deily 
ne kadar, fizüm ve incir eatıo ko· Telgraf) gazetesinde gene Vil-rumu direktörü Buy İımail Hakkı 

Verala tevdi olunmuıtur. Dnamı 4 üncii salai/ede helme ait ve lnıiliz efkirı 

umumiyesini kızdıran bir yazı 

çıktı. Vilhelm bu yazıda ln
gilizleri korkaklık ile itham 
ediyor; ayni zamanda cenubi 
Afrikadaki Boer isyanını bas· 
tırmak için lngiliz ordusunun 
takip ettiği harekatın planının 
kraliçe Viktoryanın ricasile 
kendi erkanıharbiyesi tarafın· 
dan hazırlanması gibi ingiliz· 
lerin milli gururlarını hırpala-

Kayser Vilhelm 
yacak bir takım şeylerden 
bahsediyordu. 

Bu yazıya İngilizler kızdık· 
ları gibi aklı başında olan 
Almanlar da hiddetlenmişlerdi. 
Diplomasinin ince usullerivle 
iki mili . t arasında tesisine 

• Devamı 2 nn ıahif ede • 
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Tabiidir ki mağaza işçile
rile arabacı karilerimizin ma
liimudur. İşçi Karter, arabacı 
da amcazadesi Şik'tir. Karter, 
demin elindeki paketi vesile 
ittihaz ederek içeri girmeğe 
muvaffak olamayınca şimdi pi· 
yano bahanesile İçeri girmek 
teşebbüsünde bulunmuştur . 
Karter, Şike : 

- Zannederim ki Gold T e
vartı şüphe davet etmeden ya
kalıyabileceğiz. Şimdi haneye 
giren ve Zenci kıyafetinde bu· 
lunan herif odur. Bu ise İnisin 
hem hizmetçisi ve hem de mu· 
avini olan Batson'dan başka 
kimse değildir. İyice hatırlıyor 
musun ki son defa Kroseri 
yakalamak için İnis'in 75 nu· 
maralı caddede kain hanesine 
girdiğimiz zaman elektrik pil
lerile Batsinin ölrr.esine ramak 
kalmışken gelip el ve ayakla· 
rını bağlıyan Batson şimdi 
tebdili kıyafet ederek kendi
sine Zenci süsünü veren he· 
rif Gold Tevarttır. 

- Evet bu haydudu hatır
lıyorum. Burada mıdır o? 

- Yal.. işte o melun şim
dide Zenci kıyafetindedir. 

- O halde İnisin bu ha
nede bulunduğuna katiyyen 
hükmedilebilir. 

- Hiç şüphen olmasın ve 
Kontes Şapskada İnisin ta 
kendisidir. 

- Gold Tevartı 
geçirmişken heman 
madın? 

nıçın ele 
yakala-

- Şikl Hala mesleğin in
celiklerini öğrenememişsin . 
Eğer, ben, bu herifi yalnız 
olarak yakalasaydım mutlak 
İnis ile Kroserin firarını teshil 
etmiş olurdum. Gold Tevartı 
yakalamakta esasen bir fayda 
yoktur. Bize lazım olan şey, 
üçünü de birden yakalayıp ka
fese sokmaktır. 

Sonra bindikleri arabayı 
sahibine götürüp ücretini ver
dikten sonra evlerine giderek 
tebdili kıyafet ettiler. Bir saat 
sonra gayet büyük bir piya· 
noyu hamil olan yük arabası 
mezkur hanenin kapısı önün
de göründü. Hamallar, kapı
cıdan, Kontesin dairesini sor· 
dular: 

- Kontes Şapeskanın dai
resi ikinci katta sağ taraftaki 
kapıdır . 

Hamallar hemen yukarı çık

tılar. Büyükleri kapının zilini 
çaldılar ve çıkan hizmetçiye 
piyanoyu getirdiklerini bildir· 
diler. Hizmetçi kız : 
- Ah şu piyanoyu kontese 

mi getirdiniz? Çok güzel 1.. 
- Lakin ilk ö:-ıce parası 

verilecek ve sonra içeri geti· 
receğiz . 

- Oooo!.. Ben, ona karış
mam. Bekleyin Gold Tevarta 

haber vereyim. O, şimdi taam 

salonundadır. Kontese hizmet 
ediyorr . 

Hizmetçi kız, hamallarla gö· 

rüşürken Gold Tevart elinde 
tepsi olduğu halde mutbah 
kapısından çıktı. Kapıyı açık 
görünce hizmetçiden sordu. 

- Bu hamallar, ısmarladığı
nız piyanoyu getirmişlerdir. 

- Şiındı Kontes yemek yi
yor. Biraz beklesinler. 

Hizmetçi kapıyı açık ve ha
malları da orada bırakarak 
gitti. Biraz sonra da Gold Te
vart geldi. Karter tabancası 

elinde olarak hücum etti: 
- Sesini çıkarma, yahut şu· 

nunla beynini patlatırım Bat· 
son . 

Batson, bu gayri memul 
hadiseden titriyerek bağırmak 
istediyse de Karter ceylan 
2'ibi sıçrayarak ağzını kapattı 
ve ellerini de arkasına bağlı
yarak arkadaşlarına haydi iş 
zamanı geldi. Dedi. Şibik, 
Tanşi ve Batsi, herifi elsiz ve 
ayaksız aşağı kata indirdiler. 
Orada hazırlanan arabaya 
bindirerek müdüriyeti umumi
yeye getirdiler. 

Karter, müdüriyeti lumumi· 
yedeki işini alelacele gördük
ten sonra yalnız olarak kon
tesin apartmanına koştu ve 
kapıcı ile konuşmağa başla
dı. 

- Kontes ne vakittenbcri 
bu hanede ikamet ediyor? 

- Kontes iki aydanberi 
ikinci katın şark tarafında 
ikamet etmektedir. 

Karter, civardaki bir ticaret
hanenin telefonile Şibiki mü· 
düriyeti umumiyeden çağırdı 
ve icap eden emirleri verdik· 
ten sonra yalnız olarak kon
tesin dairesine çıktı. 

Karter, Konte-
sin dairesinde 

Karter, hizmetçinin rehber· 
liğile salona girdikten sonra 
Kontes, mumaileyhi güler 
yüzle karşıladı ve oturmasını 
rica etti. Karter, etrafı gü
zelce tetkık etti. Ve ortada 
bulunan büyük masanın etra· 
fında toplanmış olanların ku· 
mar oynadıklarını anladı. Kar· 
tere bu esnada şarap veril
dise de: 

- Teşekkür ederim ma· 
dam, mazur görünüz! 

Diyerek şarabı redetti. Bu
nun üzerine Kontes: 

- Lütfen iştirak eder misi-
niz? Bakara oyunu, gayet 
basit bir oyundur. 

- Sonra oynarım. 
Diyerek iştirak etmedi. Fa-

kat anide bir el omuzuna 
yapıştı. Tabancasına el atmak 
istedise de muvaffak olamadı. 
Çünkü kendisini dört, beş kişi 
demir gibi pençelerile sımsıkı 
bağlamıştı. Mel'anet ve şeyta
ne tle gözleri parlıyan kadın, 

orada bulunan kalabalığa hi· 
tap ederek: 

- Elveda arkadaşlar! 17 ci 
locayı, siyah peçeyi, göğsün 
sol tarafındaki sarı iÜlü bu 
gece unutmayınız!.. 

Karter, bu sözleri işitmişti. 

Salon, biranda boşalmış oda
da Karter yalnız kalmıştı. 
Karter, böyle bütün vücudu 
bağlı ve ağzıda bir tıkaç ile 
kapalı oldugu halde yarım 
saat kadar kaldıktan sonra 
Şik, Batsi ve Tanşi gelmişler 
ve miktar kafi polis de getir
mişlerdi. Şik getirdiği arka· 
daşlarile polis kontede . ayrı 
ayrı vazifeler tevdi ettikten 
sonra kendisi hemen yukarı 

çıktı. Hizmetçiden Karteri 
sordu: 

- Yukarı çıktığını gör· 
düm. Bana hiçb"ir şey söyle
medi. Şimdi hala yukarda 
mıdır, çıkmış mıdır, onu da 
bilmiyorum. işim var, beni 
işgal etmeyiniz. Kontesin hu
susi hizmetçileri vardır. On
lardan sorunuz! 

- Devam edecek -

--·-· Bir başvekillik ihdas ediliyor, mu
hale( et lideri maaşı arttırılıyor 
Britanyanın, İngiliz parla· zifesinden çekildiği takdirde 

mento tarihinde ilk defa ola- kendisine senede 2,000 İngiliz 
rak, bir başvekili olacak ve liı lirası maaş bağlanacaktır. 
ondan sonra İngiliz hukuki- Kanunun bu maddesinden 
ananesindeki bir noksan ikmal ilk olarak şimdiki başvekil 
edilecektir. "Krallığın nazır· istifade edecekse de dostları-
ları kanunu" unvanile hazırla· nın verdikleri malumata göre, 

nacak olan bir kanun projesi Baldvin bunu şahsan kabul 

resmen başvekalet adım ka· etmiyecektir. Bundan başka 

bul edeceği gibi bu makamın yeni kanun diğer nazırların 
siyasi mevkii de ayrıca bir tahsisatlarını da artıracaktır. 
nizamname ile tayin oluna- Kanunda dikkate değer bir 
caktır. yenilik daha vardır: Muhalefet 

Bu suretle tarihte ikinci partisinin başkanına kanuni 
defa olarak Başvekilin maka- bir mevki verilecek ve buna 
mına dair olan bir vesika ln-
giliz par lamen tosundan geçe- "Krallığın muhalefeti" dene-
cektir. Takriben iki asır evvel cektir. Muhalefet partisi lide

f ngiliz kabine sisteminin bu- rine sene de 200 İngiliz lirası 
maaş bağlanacaktır. Muhalefet 

günkü şekli tayin olunduğun-
partisi reisi olmak, bu sıfatı 

dan bu usulde bir yenilik taşıyan zatı bir takım hususi 
vukubulacak demektir. masruflar ihtiyarına mecbur 

"Krallığın nazırları" kanunu edeceği için bu maaşın tah-
ile İngiliz Kanunuesasisine gi- sisine lüzum görülmektedir. 
recek yenilikler a. asında şun- Mevzuubahsolan kanunun ya-
lar vardır: Birinci nazır ve pılması ve nazır maaşlarının 
hazinenin birinci lordu için artırılması ötedenberi lngilte· 
yeni kanun senede 10,000 rede hissedilen bir zaruretti. 
İngiliz lirası tahsisat kabul Fakat şimdiye kadar hiçbir 
ediyor. (Bu para Türk lirası hükumet bu zaruretin icabını 
ile ayda beş bin lira kadar temin edemedi. Baldvin kabi
bir maaş demektir.) Halbuki nesinin bunu temin edebilmesi 
şimdiye kadar İngiliz başve· bugünkü hükumetin parlamen
killeri senede 5,000 f ngiliz todaki vaziyetinin kuvvetini 
lirası alıyorlardı. Başvekil va- gösteren bir delildir. --·--" imparator Vilhelm ile 
geçirdiğim bir akşam.,, 

-Baştarafı birinci şahif ede-

çalışılan münasebetlerin böyle 
uluorta hissiyata dayanan söz
lerile birkaç dakikada mah
vedilmesi Alman nazırlarını 
mühim bir karara sevketti. 
imparatorun mülakatlarını tah
dit ve sıkı kontrolden geçir
mek ... Fakat tam "Daily Te
legraph ,, da çıkan yazının 
doğurduğu buhranın yatıştığı 
bu sıralarda ikinci bir müla
katın bir Amerika mecmu-

asında çıkmak üzere olduğunu 

hatırladıkları zaman çok kork
tular. 

Bu mülakat her ne kadar 

sansör edilmişse de içinde 

bazı mühim yerlerin gözden 

kaçması ihtimali de vardı. O
nun için Alman Hariciye Na
zırı derhal Nevyorktaki Ame
rikalı gazeteci (Hole) mülaka· 
tın neşredilmemesini telgrafla 
rica etti. 

Hole telgrafı alır almaz he· 
men Century magazine idare
sin;} koştu, fakat Alman impa
ratoriyle geçirdiğim bir akşam 
isimli mülakatı havi sayfalar 
basılmıştı. Gazeteci mecmua
nın basıldığını ve mülakatın 
geri alınmak ihtimalınin mev
cut olmadığını teessüflerile bir
likte Berline bildirdi. Yarım 
saat sonra Berlindeki Amerika 
sefirinin imzasiyle gelen ce
vapta mecmuanın derhal dur
durulması ve tevzi edilmemesi 
emrediliyordu. 

"Çok müşkül bir vaziyette 
kalan (Hole) telgrafı alır al
maz mecmuanın idare mecli
sının önüne koydu. f dare 
meclisi mülakatın basılması ve 

reklam edilmesi için çok para 
sarfetmişti. Ayni zamanda uzun 
bir müddettenberi neşredile
ceği haber verilen bir yazının 
vadedilen zamanda çıkmRması 
(Century magazine) in sene- . 
lerdenberi okuyucuları arasında 
kazand1ğı itibarı da zedeliye· 
cekti. 

Fakat mecmuayı idare 
eden adamlar aklı başında 
vicdan sahibi olduklarından 
ecnebi bir hükumdarı ziyade
siyle alakadar eden ve men
sup olduğu [milleti belki de 
içinden çıkanlamıyacak kadar 
müşkül tehlikelere sokabilecek 
olan böyle bir makaleyi havi 
mecmuayı derhal durdurmağa 
ve basılanları da dağıtmama
ğa karar verdiler. 

Mecmuanın durdurulması 

kolay fakat basılanların orta· 
dan kaldırılması çok güç bir 
işti. Binlerce nüshadan bir 

tanesinin ele geçmesi yazının 

başka bir gazetede çıkmasına 
sebep olabilirdi. Bu yüzden 
matbaanın bütün daireleri 
araştırılarak bu yazıya ait en 
ufak bir kağıt parçası bile 
derhal imha edildi. İngiltere
ye sevkedilecek nüshalar daha 
evvel basıl~rak antrepoya 
gönderildiğinden onlar da 
orada kilik altına konuldular. 
Meemuanın basılan nüshaları· 
nın 100 bin olduğunu görür
seniz çekilen zorlukları anlı
yabilirsiniz. Bereket versin 
bütün bu işler amelenin mat
baada bulunmadığı 4 teşrini 
sani reisicumhur seçimi gü
nüne tesadüf etmişti. 
Mecmuanın ortadan kaldı

rılma 

YılJırımdan başlayınız da 
son Osmanlı oğluna gelinceye 
kadar geçen padişahların he· 
men hepsi içkiye düşkünlük 
göstermişlerdir. Bu sebepten 
onların nedimleri arasında bu
lunan şairlerde mey ve mah
bup hakkına pek çok şeyler 
yazmışlardı. Fakat padişahlar 
yalnız şairlerin methiyeleri ile 
kanaat etmemişlerdi. f stemiş
lerdi ki hekimler de bunları 

methetsin. · ' 
Dördüncü Muradın hekim 

başısı Emir Çelebi (Enmüzeci 
Fittıb) adlı eserinde şarap 
hakkında şu satırları yazar: 

"Taze yiğitlere beyaz şarap 
aladır. İçmezden evvel biraz 
sulandırmalıdır. İhtiyarlar için 
sarı ve kırmızı şarap iyidir, 
fakat sarhoş olmamalıdır .... 
Şarap meclisinde ezhar ve şü
kufe, mahbup ve mahbube, 
sazende ve hanende şarttır. 
Tarhı ziyade ede. Kalabalık 
oturmamalıdır. 

Sohbet ehli çar gerek 
Mutrip ile penç ola 
Bir mülayim saki de 
O da gayet genç ola 

Fakat dördüncü Murat ken
disinin çok düşkün olduğu 
mey ve mahpubun tıbbi ede
biyatını yapan hekimbaşısı 
Emir Çelebiye eğlenceyi çok 
gördü. Bir müddet sonra onu 
kullandığı afyonla idam etti. 

Aransa padişahların bu 
türlü l üşkünlükleri hakkında 
ciltleri dolduracak malumat 
toplanabilir. Fakat (Tarih LUt· 
fi)nin dördüncü cildinden alıp 

ne için basılmadığını karilere 
anlatmak meselesi kendini 
gösterdi. Alman hükumetinin 
ricasile neşredilmediğini söy· 
lemek münasebetsiz birşey 
olacaktı. Bütün kabahatı ga· 
zeteci (Hole) büyük bir mes
lek feragatile üzerine aldı. Bir 
kaç gün sonra mecmua idare
sine şöyle bir yazı geldi ve 
mecmuada basılarak kariler 
haberdar edildiler. 

"Alman imparatorile g~çir-

diğim bir akşam,, isimli yazı

mın bazı sebeplerden dolayı 

neşredilmemesini rica etmek
liğime müsaade ediniz.,, 

HOLE 
Bu yazı okuyucuları her ne 

kadar avuttu ise:de Holein o 
ana kadar iyi bir gazeteci 
olarak kazandığı güzel ismin 
şöhretini bozdu. Herkes mü
lakatın uydurma olduğunu 
zannettiler. Bu küçük yazının 
mecmuada çıkmasile mülakat 
için aldığı 1000 doları da 
mecmua sahiplerine iade etti. 

Bununla beraber vaka daha 
bitmemişti. Mesele Alman 
matbuatına aksedecekti. Tabii 
böyle oldu da... Muhalif par
tilere mensup gazeteler Alman 
hükumetinin bu mülakatı bas· 
tırmantak için Amerikan mec· 
muasına 50.000 dolar ver· 
diğini yazıyorlardı. Hakikat 
halde verilen para ancak 2000 
dolardan biraz fazla idi. 

Bu sıralarda Nevyorktaki bir 
gazetede Kayzerin neşrettiril
miyen mülakatı diye bir ma
kale ortaya attı. Serlevhasına 
uymıyan makalede Kayzerin 
ağzından çıkma bir tek kelime 
yoktu. Muharrir yalınız İmpa· 

aşağıya dercettiğimiz satırlar 

gibi ibret verici olanları na· 
dirdir: 

"Babıali hocası şair Ayni 
efendi o esnada (1834-1249) 
tanzim ettiği Sakiname man
zumesini neş' emendi :rahiki 
mubahat olmak üzere tabı ve 
temsilini niyaz ile hüzuru şa· 
haneye takdim eylemiştir. Bu 
misilli! asari mesti sehbayı 
maarif olan havassı üdebaya 
mahsus olup tabı ve intişarı 
terbiyei umumiyece münasip 
olmıyacağı bedihi ise de na
zımınnın müsin ve ihtiyarlığına 
hürmeten keyfi kaçmamak için 
bir aralık tabı ve neşrolunması 
ve tarafı miriden dört bin ku· 
ruş ıtye verilmesi mealinde 
sadir olan hattı hümayun mu
cibince icabı İcra olundu.,, 

Anlaşılmadı, değil mi? An
lıyacağınız tarzda yazalım: 

Babıali hocası şair Ayni 
efendi ikinci Mahmuda (Saki· 
name ) adlı sarhoş meclisle· 
rinde okunmağa layık bir man 
zume yazıp takdim etmiş ve 
basılmasını istemiş. Bu yazı 
açık saçık ve terbiyeli insanla· 
rın okumak istemiyeceği de· 
recede çirkin ibareli birşeymiş; 
bundan başka böyle eserlerin 
yazılması herkesin karı değil 

ünlü ve yüce kudretli tanın· 
mış ediplerin işi imiş. Fakat 
sahibi tekdir olunmak lazım 
gelirken mükafat görmüş ve 
manzumenin de basılması ka· 
rarlaştırılmış 

Gördünüz mü muhakemeyi? 
O. Ş. Uludağ 

ride muhtemel olan Amerika· 
Japon harbinden konuştuğunu 
yazıyordu . 

Hole İmparatorla beraber 
kendi fotoğrafının da basıla· 
rak hakiki mülakatmış gibi 
bir fiki uyandıran yazının sahte 
ve şarlatanca birşey oldu2unu 

derhal ilin etti. Münakaşalar 

uzadı; nihayet zaman ile her 

şeyde olduğu gibi bu da unu· 
tuldu. 

Yılbaşı yortuları arasında 
Nevyorka gelen (Bremen) is
mindeki Alman kruvazöründen 
kimse şüphe etmemişti. Müla
katı muhtevi (Century maga
zine) nüshaları bu gemiye 
yükletildi. Açık denizde bun· 
lar kruvazörün kazanlarında 
yarı bellerine kadar soyunmuş 
zabitler tarafından yakıldı. Ar
tık meşum makaleyi ihtiva 
eden mecmuadan bir nüsha 
bile ortada kalmamıştı. 

Bazıları bir nüshanın o za· 
manki reisicumhur Teodor 
Ruzvelt de olduğunu söyledi· 
ler. 19117 de Amerika hüku· 
meti bu yazıyı Almanlar aley· 
hine propaganda yapmak için 
basmak istediğinden mecmu· 
anın o sayısını getirene 15 
bin dolar vereceğini ilan et· 
tiği halde hiçbir kimsenin 
meydana çıkmaması bu riva· 
yeti tekzip etmiş ve imha işi· 
nin de ne kadar muvaffakiye· 
ti bir şekilde başarıldığını 
göstermişti. 

Mülakatın müsveddesini 
Hole öldükten sonra metrü· 
katı arasında buldular. Siyasi 
kıymetini kaybederek eski ha· 
tıralara geçen bu vesika uzak 
şarktaki vaziyetlerden bahse· 

.. 
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Fratelli Sperco vapur acentası N. V. Olivier 
ROY AL NEDERLAND SiL YA limanları için yük W F ff Van 

KUMPANYASI alacaktır. • • • 
·BACCHUS" vapuru el· Yolcu ve yük kabul eder. Der Zee 

yevm limanımızda olup ROT- Daha fazla tafsilat için lkin-
TERDAM, HAMBURG ve ci kordonda Tahmil ve Tahliye & Co. 

ve şü-/ 
rekisı Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası AMSTERDAM limanları için bin ast arkasında FRA TELLi 
yük alacaktır. SPERCO vapur acentahğına 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: •HERCULES" vapuru 21 müracaat edilmesi rica olunur. G. M. B. H. THE ELLERMAN LINES LTD. 

Martta BURGAS, VARNA ve Navlunlardaki ve hareket ta· 
Hamburg 

KôSTENCE limanları için rihlerindeki değişikliklerinden 
yük alacaktır. acenta mesuliyet kabul etmez. 
SVENSKA ORIENT LINIE Telefon: 4142/4221/2663 

• AASNE,. motörü 29 Mart· B 

" ANGORA ,, vapuru 29 
Marta doğru bekleniyor. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yük 
alacaktır. 

ta beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra ROTTER
DAM, HAMBURG ve SKAN· 
DINAVY A limanlarına . yükli· 
yecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA.. vapuru 23 
Martta gelecek PiRE, MALTA 
ve MARSIL YA limanları için 
yük alacaktır. 

•PELES,. vapuru 9 Nisanda 
gelip PiRE, MALTA, MAR-

lzmir asliye mahkemesi ikin· 
ci hukuk dairesinden: 

lzmirde Karantinada Mısırlı 
caddesinde 277 no.lu evde 
oturan Mustafa kızı Bedia ta· 
rafından kocası İbrahim aley
hine açılan boşanma davasına 
mütedair arzuhal suretile da
vetiye varakası müddeaaleyhin 
ikametgahının meçhuliyetine 
mebni f zmirde münteşir 14-3-
9'7 gün ve 7166 no.lu nüs
hasile ilanen tebliğ edildiği 
halde müddeaaleyh tayin olu
nan günde mahkemeye gelme· 
miş olduğundan davacının ta-

Birinci sımf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hrıstalıklar 

t1e elektrik tedavisi 
İzmir · Birinci beyler sokağı

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

Telefon: 3479 

• 1 İnci icra memurluğundan : 
Bir borçtan dolayı tahtı hacze 

alınan Şevrole markalı ve 
6,450,601 motör No. lu 206 
belediye No. lu faal ve 1200 
lira kıymetinde bir adet tenez
züh otomobilinin birinci açık 
artırması 8/4/937 Perşembe 
günü saat 11 de ve satış be
deli % 7 5 ini bulmadığı tak
dirde ikinci artırması 12/4/937 
Pazartesi günü saat 11 de 
Şevrole acentasının arka cihe· 
tinde ikinci Kordondaki mey· 
danda satılacağından taliple
r~n gelmeleri ilan olunur. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATİON 
"EXAMELIA" vapuru 30 

Martta bekleniyor. NEVYORK 
için yük kabul eder. 

PiRE AKTARMASI SE YRI 
SEFERLER 

"EXCALIBUR,. vapuru 9 
Nisanda BOSTON ve9 NEV
YORK için PiRE' den hareket 
edecektir . 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITJME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR., vapuru 3 Ni
sana doğru bekleniyor. KÔS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarmast TUNA 
limanları için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
L TD · LIVERPOOL 

"DROMORE" vapuru 11 
Nisanda bekleniyor. LIVER
POOL ANVERS ve limanla-

lebile hakkında muamelei gı· D kt 
yabiye icrasına ve tebliğine ve o or 
tahkikatın 21-4-937 çarşamba AJi Ag~ L 
saat 10 a talikine karar veril- illl 

1 rından yükDçıkaracak ve BUR
GAZ, VARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALATZ ve IB
RAIL' e limanları için yük 

ıniş ve usulen tanzim kılınan Çocuk Hastalıkları 
gıyap kararnamesi mahkeme mütehassısı 
divanhanesine asılmış oldu· İkinciBeylerSokağı No. 68 
kundan müddeaalcyh f brahi- ı•--T :;fon 3452 i 
min tayin olunan gün ve tahkikat ve muhakemeye ka-
saatta mahkemede hazır bu- bul edilmiyeceği tebliğ maka-
lunması veya bir vekil gön- mına kaim olmak üzere ilan 
dermesi aksi takdirde bir daha 

T.N. K 
EIÜVÜK 

olunur. 

-
Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba 

()lnıam.ştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 
>'urdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce 

..;enginden birinin de senin olmıyacağını kim iddia edebilir. 

kabul edecektir. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

"BOSPHHRUS" motörü 19 
Nisanda bekleniyor, ayni gün 
DIEBPE ve NORVEÇ liman· 
larına hareket edecektir. 

"SARDINY A" motörü 221 
Mayısta bekleniyor. PiRE, IS
KENDERIYE, DIEPPE ve 
NORVEÇ limanlarına yük ha
reket edecektir. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

• 
Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

• -DOKTOR-
lsmail Ziya Tregu.ll 

Memleket hastanesi Asa- 1 
bige ve Ruhige mü

tehassısı 
Muayenehane ikinci bey

ler sokak. 
Telefon No. 3990 

Pazardan maada hergün 
öğleden sonra hasta kabul 
eder . -

•LESBIAN" vapuru 19 mart· 
ta LONDRA, HULL ve AN· 
VERS'ten gelip yük çıkara

cak ve ayni zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala
caktır. 

"GRODNO,, vapuru 8 ni
sanda LONDRA, HULL ve 
ANVERS 'ten gelip yük çıka· 

racak ve ayni zamanda LON
DRA, HULL için yük ala
caktır. 

•oPORTO., vapuru lima· 
nımızda olup LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan yükünü tah
liye ediyor. Ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASKOV 
için yük alacaktır. 

"FLAMINIAN .. vapuru 5 ni-
sanda LIVERPOOL ve SVEN· 
SEA' dan gelip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda LIVERPOOL 
ve GLASGOV için yük ala· 
caktır. 

THE GENERAL STEAM NA
VIGA TION Co. LTD. 

"AD JUT ANT,, vapuru ni
san nihayetinde gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabu1 

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 caddesinde F AHRı 

lKANDEMIR Otlu. 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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 mcnsu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bufun~ 1 
-~~~~~~~~~~~~~~· 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
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eynelmilel 
Lokarno 

Şeker konferansı, diin 
salonunda toplandı 

------------------------------v~-.------M. Makdonald, konferansın gayesinin, dünya piyasasında arz ve talep arasında 

makul bir muvazene tesisi için beynelmilel bir anlaşma elde etmek olduğunu söyledi 
Londra 5 (A.A)- Beynelmi· 

lel şeker konferansı bugün 
Hariciye Nezaretinin Lokarno 
salonunda açılmıştır. Konferan· 
sa 23 memleket iştirak etmek· 
tedir. Konferansı açan Mak· 
donald, vaziyette bazı iyilikler 
olmakla beraber şeker müte
hassısları sayısının evvelkine 
nisbetle büyük memleketlerin 
bir çoğunda yarı yarıya azal-

dığmı kaydetmiş ve konferan· misyonunun teşkilini teklif ey· 

sın maksadını anlatarak, dün- lemiş ve müstahsil, ihracatçı 

ya piyasasında arz ve talep ve ithalatçı olarak üç guruba 

arasında makul bir müvazene ayrılan memleketlerden her bir 

tesisi için beynelmilel bir an- guruba tatbik olunacak kaide-

laşma elde etmek olduğunu lerin tesbiti lazım geldiğini 

söylemiştir. ilave eylemiştir. 

Makdonald, neşredilecek is· Hollanda Başvekili Kolion 
tatistik ve tahminleri tetkik ecnebi heyeti murahhaslar na-
etmek Üzere bir istatistik ko· mına gösterilen kabulden ve .............. 

yapılan İşten dolayı teşekkür 

etmiştir. Konferans bürosu 
Makdonald ile Alman, Ame· 
rikan, Fransız, Hollanda, Ku· 
ha, Polonya, Çekoslovakya, 
Belçika, Avusturalya mümes· 
sillerinden teşekkül edecektir. 
Alman büyük elçisi Von Ri
bentrop ta şeker konferansın·· 
daki Alman hey' etine dahil 
bulunmaktadır . 

Bay Benesin Belgrat Matbuat birliği kanunu 
seyahati çok mühimdir bu sene çıkacak 

--~---------~-Ç ekoslavakya reisi cumhuru Yugoslavya Yazın, birliğin teavün sandığı için büyük 
kral naibi ile temi aslara bdak~la_.d1 A ıh d bahçe eğlenceleri tertip edilecek 

P · 5 (R d ) B ) d mak hususun a ı mu a aza an 1 A u arıs a yo - e gra · stanbul, 6 (Hususı) - Ba- de muazzam bahçe eglencele-
d b"ld. T doğmuştur. 

an ı m ıyor: Alakadar mahafile göre, sın birliği kanunu, Kamutayın ri verilmesi mukarrerdir. Bu 
Çekoslovakya reisicumhuru Bay Benes, Yugoslavya kral bu devresinde çıkacaktır. Bir· eğlencelerin hasılatile, birliğin 

Bay Benes, dün buraya gel- naibi Prens Pol merkezi liğin teavün sandığı için ya- teavün sandığı tesis oluna-
miş ve fevkalade merasimle Avrupa işleri etrafında mühim zın İstanbul, Ankara ve İzmir caktır. 
karşılanmıştır. müzakerelerde bulunacaktır. 1 --.-,-.----. ..,... .. h .... __.f ___ b--.-k--

Bay Benesin ziyareti, küçük Bay Benes, kral Piyerle ngı iZ Si ıa a rı ala-
antanta dahil Romanya ve valdel kraliçeye, kral naibi 

Yugoslavyanın, Çekoslovakya Prens Pola ve zevcesi Prenses rında grev başladı 
için ne düşündüklerini anla- Olgaya nişanlar vermiştir. .. ---Yeni fabrikalar için mü- Dün, bin amele birden işlerini terketti-

ler, hükumet alakadar olacak 
him teşebbüsler var Glaskov, 6 (Radyo) - Silah fabrikalarında çalışan amele, 

günden güne çoğalan bir heyecanla greve hazırlanmaktadır. 

---------------Hükumetimiz le İngiliz şirketi arasında Dün, yeniden bin amele işi terketmiştir. 

Hükumetin, bu mes'ele ile yakından alakadar olacağı söy· 
leniyor. müzakereler müsaid safhada bulunuyor 

Istanbul 6 (Hususi) - Ka· sait bir safhada devam etmek-
_______ .......... __. .. ____ _ 

Karaburun seferlerine 
yakında başlanacak 

rabük demir ve çelik fabrikası 

yapacak olan İngiliz şirketile 
hükumetimiz arasında, daha 
büyük ve mühim bir fabrika 
için başlıyan müzakereler, mü· --
Fransız tay-

• 
yaresı 

Beş bin metre yük. 
sekten uçmuş 

Paris, 6 (Radyo) - Marin
yan istasyonundan kalkan bir 
Fransız harp tayyaresi, Binga· 
ziden geçmiştir. Tayyare, beş 
bin metre yüksekten uçmuş
tur. Bu tayyarenin, Suriye 
fevkalade komiseri Kont dö 
Martelin emrinde olduğu söy
leniyor. 

••• 

Tayyare 
Postaları 
Paris 6 (Radyo) - Paris ve 

Roma tayyare postaları, dün 
başlamıştır. İlk tayyare, 14 
yolcu ile Roma'ya vasıl olmuş
tur. 

Brükse1 ile Prağ ve Bükreş 
arasında işliyecek postalar da 
ilk seferlerine başlamışlardır. 

••• 
Vergilerde ta
dilat yapılacak 

Ankara 6 (H·Jsusi) - Ver· 
ğilerde yapılacak olan tadilat 
hakkındaki layihanın, bugün
lerde meclise verileceği söy· 
leniyor. Tadilat, bilhassa ka
zanç vergisile istihlak ve 

tedir. 

Alakadarlar , memleketin 

muhtelif yerlerinde müteaddil 

fabrikalar yapılacağını söylü· 
___ ..;,._ ______ _ 

yorlar. İngiltereden müstamel bir vapur alınması .. 
Uzüm ve incir satış icin tetkikatta bulunulacak .. , 

kooperatif /eri Muhtelif işler için Ankara- bulu!:aca~tı.r. . 

(B t -1. 7 • • h · -1. d ) ya gitmiş olan İzmir Liman Dıger ıkı vapuru ınşa ede· 
aş ara1 ı ıncı sa ı1 e e . 

koperatif1eri, 2834· numaralı kanun işletme umum müdürü Bay cek o~an Alman fırmasının 
hükümleri dairesinde kurulmuş ve Haşmet Dülge şehrimize dön- mukabıl şartnamesinin onbeş 
işe başlamış olacaktır. müştür. İngilterede çok az güne kadar gelmesi beklen· 

İncir için halen tasfiye edil· · 1 · b. h b 1 mektedir. Mutabakat hasıl olur· . ış emış ır azır vapur u un· 
mekte olan Aydın zırai satış koo· d u b. d'I . . H .. kA sa, mukavele imzalanacaktır. 
peratifleri ittihadı azaları olan ve ugu tes ıt e ı mışt~r. u u· 

met bu Vapu Un Şe 1 Haber aldıgu ımıza göre, Liman aynı kanunun 24 üncü maddesine , r ı e ve· 
göre, yeni kanunun hükümlerine rişli olması takdirinde müba- idaresi, Karaburun halkının 
intibak kararı vermiş bulunan in- yaası için müsaade vermiştir. ihtiyacını gözönünde! bulundu· 
cir satış kooperatifleri faaliyete Bunun için tetkikat yapılacak rarak, bu mevsimde oraya va-
gireceklerdir. ve muvafık görülürse satın pur işletmeğe karar vermiş ve 

Üzüm için ietih!lal mıııtakası· alınacaktır. O takdirde de Uşak vapurunu tamire başla-
nın belli ba~lı merkezlerinde yeni vapur üç ay sonra İzmirde mıştır. 
salış kooperatifleri kurulacaktır. .._ • .__.. _.._._ ______ _ 

Gerek incir ve gerekse üzüm 

satış kooperatifleri, do~rudan doğ· 
ruya satış işlerile mt>şgul olmıya· 

caklardır. Satı~ ve ihraç işleri, bu 
kooperatiflerin kuracakları birlik 
tarafından yapılacaktır.,, 

Haber aldığımıza göre, incir 

kooperatifleri Aydın mıntakasmda 
halen mevcud bulunan alu yerde 
açılacak, üzüm satış kooperatifleri 
de, evelce yazdığımız gibi bu sene 
için yalnız Manisa, Kemalpaşa ve 
diger yerlerde değil, daha şümullü 
olarak bütün üzüm mıntakalarında 
faaliyete geçecektir. 

Bay İsmail Hakkı Yeral, Bay 
Salahiddin Cuhruk ve Bay Muhip, 
bu hususta üzüm ve incir mıntaka. 
Iannda tctkikatta' bulunacaklar ve 
vekalete bir rapor vereceklerdir. 
Üzüm satış kooperatifleri hu ra· 
pora göre ihtiyaç görülen bütün 
mıntakalarda teşkil edilecektir. 

muamele vergileri 
yapılacaktır. 

üzerinde 

Altın gül 
•• 

Uç gün halka gös-
terilecekmiş 

Roma 6 (Radyo) - Papa
nın, ltalya kraliçesine hediye 
ettiği altından yapılmış gül, 

üç gün Romanın en büyük 

kiliselerinden birinde halka 
gösterilecektir. 

--••t--.•>-i•~· ---

Cenevre' de 
Büyük bir bina an· 

sızın cöktü 
a 

Cenevre, 6 (Radyo) - Beş 

kattan ibaret büyük ve yenil 

bina, ansızın çökmüştür. En· 

kaz altından 4 ölü çıkarılmış

tır. Yaralılardan beş kişi has· 

tahaneye nakledilmişlerdir. 
~~-~tH••+~---

M en f iler Trab- Yolcu tayyare 
lusa dönüyor Kayboldu mu ? 
İskenderiye, 6 (Radyo) -

Mukaddema Trablusgarptan 
nefyedilmiş olan Araplardan 
iki bin kişi, son aftan istifade 
ederek Trablusgarba hareket 
etmişlerdir. Bir kafile daha 
haıeket etmek üzeredir. 

Kaliforniya 6 (Radyo)- Nev-

york' a gitmek üzere buradan 
sekiz yolcu ile kalkan tayya· 
reden henüz malUmat alına
mamıştır: Tayyarenin bir kaza
ya uğramasından endişe edi· 
liyor. 

Bir delinin ma- Fas Sultanı 
rif etleri Haf idin cenazesi bü. 

Çocuğu çaya atmış, 
Zehrayı· da fena hal. 

de dövmüş. 
Aydın, ( Hususi ) - Dün 

Aydı.na yarım saat mesafede 
Kalfa köy yanında çok garip 
bir zabıta vak'ası olmuştur. 
Asım oğlu Zeki namında bir 
genç, Kalfa köy önünde çay 
kenarında otururken, Kalfa 
köyden Mehmed karısı 25 
yaşlarında Zehra kucağında 

küçük çocuğu ve ranında 7-8 
yaşlarındaki kızı olduğu halde 
çay kıyısına gelmiş ve çayı 
geçmeğe yeltenirken, Zeki ya
nına yaklaşarak, kendisine 
yardım teklif ederek kız ço
cuğunu kucaklayıp çaya dal
mış ve ortasına R"elince çocu· 
ğu çaya atarak anasının ya
nına dönmüŞ kucağındaki 
çocukla beraber Zehrayı da 
çaya basmış ve dövmeğe baş· 
lamış. Kadının feryadı üzerine 
Eyüp Şahin fabrikası amele
leri imdada koşmuşlar, bunu 
gören Zeki paltalonunu çıka
rıp çaya atmış ve çalılıklar 

arasına kaçmağa başlamışsa 

da yakalanarak zabıtaya tes· 
!im edilmiştir. Yapılan tahki
katta Zekinin akli hastalığa 
müptela olduğu ve evelce 
akıl hastahanesinde~ yattığı 

anlaşılmıştır. 

~---+••~•t----

Öz el okullara 
alınabilecekler 

Maaı if Vekaletinden Vilayete 
gelen bir tamimde, Lise ve 
Ortaokullar talimatnamesinin 
muaddel 158 inci maddesine 
göre, mezuniyet imtıhanına 

girerek muvaffak olamıyan ve 
hakkını kaybeden öğreticelerin 
yaşları müsaid olmak şartile 

özel bir okula alınabilecekleri 
bildirilmiştir. 

--···•--+--11---
Sporcularımıza bir 

ziyafet verildi 
İstanbul, 5 (Hususi) - Ha

reketlerinden evel lzmirli spor
culara Park otelinde mükellef 
çay ziyafeti verildi. 
alayı vala halinde, irili ufaklı, 
erkekli, dişili, sarı, siyah, be
yaz kedi kafileleri dolaşmağa 
başlarlar ve miyavlamanın, ____ ..__. _____ _ 

Esrar içiyormuş 
Karşıyakada Yıldırım Kemal 

sokağında oturan Piştar oğlu 
fsmail ve Halil oğlu Ahmed 
esrar içerlerken yakalanmış
lardır. ----·---
Ceza gören esnaf 
Belediye tenbihatına riayet 

etmiyenlerden bazı esnaf, be
lediye encümenine verilen 
raporlar üzerine nakti çeza
lara çarptırılmıştır. 

yük merasimle. 
kaldırıldı 

Paris, 6 (Radyo)- Dün vefat 
eden sabık Fas Sultanı Munlay 
Hafid, büyük merasimle bura 
camiine götürülmüş ve dini 
merasimden sonra ailesi kah· 
ristanına defnedilmek Marsilya 
yolu ile Fas'a gönderilmiştir. 

Munlay Hafid, umumi harpte 
Fas'ı Fransa aleyhine isyana 
sevkettiğinden Sultanlıktan ıs· 
kat ve Paris'te ikamete memur 
edilmişti . 

Vi ayet bütçesi 
Meclisi umumi dün 
bütçeyi tasdik etti 

Vilayet Umumi Meclisi dün 
saat 15 de toplanmış, fasılasız 
üç buçuk saat çalışmıştır. Bu 
toplantıda evelce birinci mü· 
zakeresi yapılmış olan varidat 
bütçesi fasıl ve madde itiba· 
rile ikinci defa müzakere edil
miş ve varidat bütçesi .yekunu 
2,654,314 lira olarak kabul 
olunmuştur. Daha sonra mas· 
raf bütçelerinin müzakeresine 
başlanmıştır. Bunlar da evelce 
birinci müzakeresi yapılıp kat'! 
karara bağlanmamış olan mas· 
raflar idi. Fasıl ve maddeler 
birer birer okunmuş ve kat'i 
karara bağlanmıştır. 

Adi masraf bütçesinin umu· 
mi yekunu 2,078,964 lira, fev· 
kalade masraf bütçesi yekunu 
57 5,350 lira kabul edilmiştir. 
Varidat ve masraf bütçesi mü· 
tevazindir. 

Bundan sonra celse tatil 
edilmiş, ikinci celse açıldığı 
zaman memur ve müstahdem· 
lerin kadroları okunmuş ve 
tasdik edilmiştir. Meclis bugün 
saat 14 te toplanacak, bütçe 
nizamnamelerini tesbit edecek 
ve beş yıllık Kültür kalkınma 
programının müzakeresini ya· 
pacak, Daimi Encümen üye· 
lerini seçecektir. 
............. Em ..... 

Halkevi köşesi 
1 - 6/4/937 Salı günü sa· 

at 17 de Müze ve Sergi ko· 
mitesinin haftalık toplantısı 
vardır. 

2 - 7 /4/937 Çarşamba 
günü akşamı saat 16 da sos
yal yardım komitesinin umu· 
mi toplantısı vardır. 

3 - 7/ 4/ 937 Çarşamba gü· 
nü akşamı saat 20,30 da 
Halkevi temsil şubesi tarafın· 
dan (Kör) piyesi temsil edile· 
cektir. 

• . :r .. ~ J •• .. ~ • . . . 

itizar 
Yazımızın çokluğu dolayı· 

sile (Ali paşa kira F rosini ) 
adlı tefrikamızı koyamadık . 
Sayın okuyucularımızdan özür 
dileriz. .. 

Mesuliyet mahdudeye tabi 
lzmir memurları istihlak koope
ratifi idare heyetinden: 

10 Mart 937 tarihinde fevkalade ve ikinci defa olarak top· 
lanan umumi heyet kanunen muktazi nisap mevcud olmadı· 
ğından ruznamenin müzakeresine başlıyamamıştır. Ticaret ka· 
nunu hükümlerine tevfikan 7 Nisan 937 tarihinde tesadüf eden 
Çarşamba günü saat 12,30 da İzmir halkevinde umumi heyet 
fevkalade olarak üçüncü defa toplanacağından ortaklarımızın 
ilan edilen gün ve saatte içtima yerinde hazır bulunm1ları 
rica olunur. 

Ruzname: 
1 Nizamnamede umumi tadilat. 
2 Verilen takririn müıa keresi. 


