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: f Müstemlekelerin 
taksimi 

Japonya hükumetinin ye. 
ni taleplerde bulunmasına 
sebep olacaktır. 

Fiati (100) Para 

lngiltere, Fransa Ve Belçika'yı Müdafaa Edecektir 
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lngiltere bir sulh filosu Av7s!~Ja ~~~!~~ Kızllay kongresf 
Yu •• cude getı·rı·yor hurunu ziyaret etti dün toplandı 

Viyana, 27 (Radyo) - Dük ·-
Bu filo, sulhun, Fransa ve Belçika'nın teca

vüzden müdafaasına memur olacaktır 

Dö Vindsor, kardeşi Dük yeni idare h • 
Dükend ile beraber Avusturya eyefl seçildi 
reisicumhuru Bay Miklası ziya 

ret etmiştir . 

• • • 

Bir lngiliz lharp -gemisi 
Londra, 27 (Radyo} - in- sini saklamağa lüzum görme-

giltere hükumeti yeni ve fev- mektedir. 
kalade tahsisat ile bilhassa İngiliz siyasi mehafili Alman-
hava ve deniz kuvvetlerini ların bu endişes i dolayısile şu 
kısa bir zamanda azami hadde izahatı vermektedir : 
çıkaracaktır. İngiltere bir harp için si~ah-

lnşaatı bahriye tezgahlarının lanmamaktadır. Almanya nın 
. . .. .. .. Avrupa şarkında ihdas edeceği 

hepsı de gecelı ve gunduzlu b. h l d 1 'lt l Ak ır arp e e ngı ere a a a-
siparişle mahmuldür. ~ükume! dar değildir. 
avans vermek suretıle yenı lngiltere'nin silahlanmaktan 
tezgahlar kurulmasına yardım hedefi sulha hizmettir. Sulha 
etmektedir. hizmet te şu suretle tavsif 

Almanya bu silahlanmadan edilebilir. Yeni bir Lokarno 
kuşkulanmakta ve bu endişe- akdinin imkansızlığı, lngiltere

--- - --•.-. ....... , .. -~.---------
ödemiş güreşi __ ,. ............... __ 

Çok çetin oldu. Dinarlı Meh
lllet pehlivanla Tekirdağlı Hü

seyin berabere kaldılar 
Bayramda Ôdemiş'te mü

him güreşler yapılmıştır. 
Türkiye şampiyonu Tekir

dağlı Hüseyin pehlivanla Di-
narlı Mehmed pehlivan ara
sında halkın ısrarile yapılan 
güreşte bu iki meşhur ve ma
tuf pehlivanımız sayı hesa· 
bile berabere kalmışlardır. 

Güreşleri, Ödemiş halkı ile 
civar köylerden gelen binler
ce halk, büyük bir alaka ve 
heyecanla takip etmiştir. İlk 
güreş Gönenli Hamdi ile Di
narlı Mehmed arasında idi. 
Gönenli Hamdi, 'formünde ve 
kuvvetli bir pehlivan olduğu 
için Dinarlıyı epi hırpalamış 
Ve Dinarlı, fevkalade güzel 
oyunlar gösterdikten sonra l,, " 
18 inci dakikada tuşla Ham
diyi yenmiştir. 

Bu güreşten yarım saat son· 
ta lzmir'li Hüseyin ile güreşen 
Dinarlı Mchmed, yedi dakika· 

Dinarlı Mehmed 
sonra Tekirdağlı Hüseyin ve 
Mehmed pehlivan karşılaşmış· 
lardır. Türkiye aerbest ve yağlı 

yi Uluslar Sosyetesine tama
mile bağlamış ve Fransa ile 
Belçika'nın tamamiyet mülki
yesini tefekkül ettirmiştir. 

Fransa veya Belçikaya taar
ruza uğradığı takdirde İngiliz 
kuvvetleri bu iki me:nleketi 
müdafaaya koşacaktır 

Kurşuna dizil
diler 

Sofya, 27 (Radyo) - ida
ma mahkum olan üç komü
nist, dün kurşuna dizilmiş· 
lerdir. 

Bulgar hükumeti, komünizm 
aleyhindeki mücadeleye şid-

İngiliz mehafilinin bu iza
hatı Almanya' da inkisar hayali 
mucib olmuştur. detle devam etmektedir. 1 

~~~~------------~ 
Milisler, ölüleri toplamak 
için mütareke istediler 

Fransa, lspanya'daki :gönüllü
lerin, derhal ispanya toprakla

rını terketmelerini istiyor 

ihtilalciler Milisleri götürüyorlar 
Paris, 27 (Radyo) - Mad- lisler, Oviyedo'u tayyarelerle 

rid' den gelen haberlere göre, bombardıman etmişlerdir. 
harp cephesinde maktul dü· Milislerden altmış kişilik bir 
şenleri toplamak üzere Fran- müfrezenin ihtilalcilere teslim 
ko'dan mütareke istemişler- olduğu Salamank'tan haber 
dir. Franko, birkaç gün için veriliyor. 
Milislerin bu talebini kabul Paris, 28 (Radyo) - Ôlü-
etmiştir. ler arasında bulunan bir ge-

Franko hükumeti, neşrettiği neralın, Rus ordusuna mensup 
bir tebliğde, herkesin hariç general Liber olduğu anlaşıl
memleketler bankalarında ne mıştır. 
kadar parası olduğu bir. hafta Londra, 27 ( Radyo ) -
zarfında bildirmesini mecburi Fransa'nın Londra sefiri Bay 
kılmıştır. Korben, dün lngiltere Harici-

Madrid 27 (Radyo) - Aya- ye Nezaretine müracaat et
nades cephesinde son vukubu- miş ve ispanya' daki bütün 
lan bir taarruz neticesinde mi- gönüllülerin, derhal İspanya 
lislerin galebe çaldıkları anla· topraklarını terketmeleri hak· 
şılmıştır. kında hükumetinden aldığı 

Milisler, Morales cephesinde talimatı İngiltere Hariciye Na-
ihtililcilere ait bir Alman tay- zırı Bay Eden'e bildirmiştir. 
yaresini yakalamağa muvaffak Paris, 27 (Radyo) - Rusya, 
olmuşlardır. Tayyare, benzin· kontrolda yer alması hakkında 
siz kaldığı için yere inmişti. ademi müdahale komitesinin 

Paris 27 (Radyo) - Havas teklifini memnuniyetle karşı
ajansı, ispanya' da yeni harp lamış ve fakat böyle bir te
hazırlıklarına başlandığını ve şebbüsten vazgeçtiğini bildir
bundan sonra çok kanlı çar· miştir. 
pışmalar olacağını haber ver· Portekiz hükumeti de ayni 
mektedir. cevapta bulunmuştur. Bu hale 

ihtilalciler, Mart içinde Mad· göre, kontrol vazifesi, yalnız 
rid'i ele geçireceklerini iddia İngiltere, ltalya, Almanya ve 
ediyorlar. Fransa donanması tarafından 

Halkevi binası 

Kızılay kurumunun yıllık yapılmıyarak eski heyet ibka 
kongresi, dün sabah saat 11 de edilmiştir. Yeni merkez heyeti 
Halkevinde toplanmıştır. şu zevattan teşekkül etmiştir: 

Kongreyi Doktor Bay Cev- Doktor Bay Cevdet Ôzyar, 
det Ôzyar açmış ve kongre Bay Baha Yörük, Doktor Bay 
reisliğine Vali Bay Fazlı Güleç, Hüseyin Hulki Cura, Bayan 
katibliğe Doktor Sami Nazif Sabire Yunus, Doktor Bayan 
seçilmişlerdir. Nizamnamenin Saada Emin, Bayan Rukiye, 
84 üncü maddesine göre, 935· Doktor Bay Lütfü Serinken, 
936 hesap devresine aid bir Doktor Bay Kamran Ôrs, 
yıllık icraat raporu okunmuş Doktor Bay Ekrem Üstündağ, 
ve merkezin yıllık büdçesi de Doktor Bay Ali Halim Bayar, 
kısım-kısım izah edilerek ay· Bay Halim Aliiiyeli, Bay Hayri 
nen kabul edilmiştir. Bakucı, Öğretmen Bay Reşid 

Merkez heyetinden kur'a ile Gürol, Bayan Sıdıka Ôz ve 
beş kişi çekilmiş ve yeni seçim Bayan Nerime Süleyman. 

Necaşi 
Gazetecileri ka

bul etmedi 

Necaşi 

Londra, 27 ( Radyo ) 
Habeş imparatoru, lngiltere 
kralı altıncı Jorj'un taç giyme 
merasiminde Ras Kassa ile 
eski Londra sefirini mümessil 
olarak bulunduracaktır. 

Ras Desta'nın kurşuna di
zildiği hakkındaki haber ü:ı:e· 
rine Necaşi'yi görmek istiyen 
İngiliz gazetecileri, sabık im· 
paratorla görüşmeğe muvaf
fak olamamışlardır. Negüs, 
hastalığından bahsile gazete· 
cileri kabul etmemiştir. 

Ras Desta, Negüs'ün hem-

Kongrede söz alan bazı 
azalar, merkez heyetinin faa· 
liyetine teşekkürden başka 
söyliyecek söz bulamadıklarını 
beyan etmişlerdir. Bu arada, 
Kızılay varidatını arttırmak için 
tekliflerde bulunulmuş ve bu 
tekliflerin merkeı heyetince 
nazarı dikkate alınması muva· 

ı fık görülmüştür. Kongre, bü-
yüklerimize tazimat telgrafları 
çekilmesini ittifakla ve alkış· 
lar arasında kabul etmiştir. 

Ankara'da toplanacak olan 

Kızılay umumi kongre murah
haslarına da Aydın saylavı 
Dr. Bay Hulusi, İzmir saylav
larından Bay Rahmi, Bayan 
Benal Nevzad, Bay Hamdi 
Aksoy, Bay Kamil Dursun, 
Dr. Bay Bahtiyar reyi işari 
ile seçilmişlerdir. 

• •• 
Torpil 

Tarlasına düşen bir 
lngiliz vapuru 

Paris, 27 (Radyo) - lngiliz 
bandıralı Landon Tokastel 
adındaki posta vapuru, Por 
Vander açıklarında bir torpil 
tarlasına düşmüş ve hasara 
uğramıştır. Vapur, romorkör· 
ler tarafından Por Vander 
limanına çektirilmiştir. 

İngiltere bahriye nezareti, 
bu torpillerin ne suretle oraya 
döküldüğünü anlamak ıçın 
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....... ~A- be Adise 
Beklenmiyen bir iş! 

Amerika polis tarassut me
murları reisi Nikola Karter, 
(Mücrimler kralı) Kroseri İni· 
sin hanesinde eli kolu bağlı 
olduğu hnlde polis dairesine 
teslim ettikten sonra zihin 
yorğunluğundan istirahat et
mek ve hava almak üzere 
cen:ıbi Amerika dahilinde bu
lunan Florida eyaletinde ka
nunusani ayını geçir mek üze· 
re Nevyork'tan ayrılmıştı. 

FJorida eyaleti, havasının 

ve suyunun güzelliğile meşhur 
bir yer olduğundan mumaileyh 
kanunusani ayını mezkur ma· 
hal ile civarında bulunan ka· 
saba ve köylerinde ve nehir· 
ler kenannda çiçek açmış 
ağaçlar altında daima bir ba
han andıran letafet ve tera
vetı havadan Jayıkile istifade 
etmeği diişüncrek işlerini mu
avinleri bulunan Şik, Batsi 
ve Tanşi'ye tevdi etmiş ve 
dimağını, vücudunu dinlendir
mek ve kaybeylediği kuvvetini 
tekrar toplamak üzere muvak· 
katen Nevyork'tan ve her tür
lü meşğaleden uzak kalmıştı. 

Şik, demin bütün geceyi 
dışarıda geçirmiş olduğunu 

söyledin. Geceyi nerede geçir· 
din, sebep ne idi ? 

- Şeytan 1 Zincirlerini çö· 
zerek firar etti. 

Karter, elindeki lokmayı bı· 
rak1p Şik'in göıleri içine ba
karak : 

- Ne söylüyorsun? Aklımı 
başımdan aldın 1 

- Moris Kroser, gene firar 
etti. 

- Böyle latife olmaz Şik 1 
Kroser gene mi kaçtı? Hayır, 
bu olamaz, inanamam. Haki· 
kati söyle rica ederim. 

- Sözlerim doğrudur. Ha
kikattir . 

- Eyvah! Cidden meş'um 
bir haber, hayatımı tehlikeye 
koyarak her bir felaketi gözü· 
me alarak (Mücrimler kralı) m 
iki defa yakalayıp dünyanın 

en metin ve her tarafı tazyik 
ve tarassut altında bulunan 
bir zındana tıkadıktan sonra 
tekrar firara muvaffak oldu-
ğunu işiteyim. Yazıklar olsun. 

Karter, elile masa üzerine 
vurarak ve bağırarak: 

- Bu adeta inanılmıyacak 

bir keyfiyettir. 
Dedikten sonra kahvaltısını 

Hatta bulunduğu mevkii gizli bitirmeden kalkıp yemek oda-
tutmak için mezun bulunduğu 
müddet esnasında kimse ile 
muhabere b'ile etmemişti. 

Tatil müddeti bittikten son· 
ra ansızın geceleyin Nevyork' a 
gelmiş, doğruca ikametgahına 
gitmişti. Geldiğini haber alan 
muavinleri, bütün dostları 
ertesi gün ziyaretine koşmuş
lardı. Mumaileyh bulunmadığı 
günlerde kendi üzerine aldığı 
bütün işlerin tesviyesini en zi
yade güvendiği amcazadesi 
ve birinci muavini Şik Kar
tere tevdi etmişti. Nikola Kar· 

[ter ayın birinci günü Nevyor
ka dönüp geceyi istirahatle 
geçirdikten sonra• ertesi gün 
sabahleyin Şik'i kahvealtı et
mekte ve kendisine takdim -
olunan rapor ve evrakı oku- ,. 
makta iken birdenbire Şik' e 
doğru ileyliyerek: 

- işte yolculuktan avdet 
etti~, nasılsın Şik? 

Şık, Karter'in sesini işitir 
işitmez sandalyasından sıçn
yarak Karter'i kucakladı ve 
elinden tutarak: 

sında başını önüne eğerek 
gezinmeğe başladı. Karter, 
bu havadisten dehşetli surette 
meyus ve mustarip olmuştu. 

Bir parça kendisini toplayıp, 

hiddet ve şiddetini teskin et

meğe muvaffak oldulian sonra 

Şik'e yanaşıp gözlerini yüzüne 

dikerek sordu: 
. - Bu iş nasıl ve ne zaman 

oldu? Çabuk söyle .. 
- Evvelki gün. 
- Lakin nasıl ve ne suretle 

fit ar etti'? 
- Gayet basit bir surette 

birçok ahali ile polis ve jan
darmalan"' gözü önünde Kro
ser firar etti. 

- Şik 1 Allah aşhna açık, 
çabuk söyle. Zira sabrım ve 
takatım tükendi;. 

- Rica ederim, Karter ken
dini topla! Kroser evvelki gün 
mahkemeye celp ile müttehim
lcr mevkiinde, mahkeme reisi 
karşısında silahları bulunan 
jandarma muhafızları arasında 

- Neden böyle ap-ansızın oturmuş, üç katil davasından 
teşrif ettiniz, Florida' dan ha- dolayı muhakemesi icra olun· 
reketinizi hiç olmazsa bildir· makta iken şapkasını alarak 
melidiniz? Nasılsın kardeşim, mahkemeden çıkıp kimsenin 
ümit ederim sıhhatin iyidir. mümanaatına bile uğramadan 
Simanız, afiyeti tammeye ma· yoluna devam ederek savuştu. 
lik olduğunuzu gösteriyor. in- Karter, bu aklın kabul et· 
şallah bu seyahatten hakkile miyeceği izahtan ağzını açmış 
istifade etmişsinizdir. ve şaşırmış olduğu halde ayak 

- Şik ! ·Bulunmadığım gün- üzerinde dinlemekte idi. Eğer 
ler zarfında şayanı ehemmiyet Şik : 
yeni birşeyler oldu mu ? - Şu kadar adam öldü, 

- Ah azizim! Hayal ve ha· yahut böyle bir hile ve tedbir 
~tıra gelmiyecek işler vukubul- sayesinde birçok mukavemet 

du, bu geceyi tamamile dışa- gösterdikten sonra Kroser fi· 
rıda geçirdikten sonra ancak rar etti . 
şimdi buraya geldim, azacık Demiş olsaydı, Karter'in bu 
istirahat ve kahvealtı etmeğe derece hayretini mucip olmaz 
oturmaz mısınız? Hem konu· idi. Ancak gayet basit bir su-
şur, hem yeriz olmaz mı? rette herkesin gözü önünde 

Hizmetçi kadın salonda Kar· bırakıp gitti denmesi üzerine 
terin ~adasını işitmesi üzerine Karter dehşet ve ıztıraba dü-
gülerek sevinçle karşısına çı- çar olmuştu. Bu meş'um ha-
karak kahvealtısını verdi. Kar- herden Karter'in eli ayağı buz 
ter, vaktini boş geçiren insan· kesilmiş ve birdenbire kendi-
lardan olmadığı için ilk lok· sini koltuk üzerine salıvererek 
mayı ağzına koymasile beraber sordu: 
amca zadcsinden sordu: (Devamı var) 

• • • 
ır Si 

Bundan beş sene kadar ev
vel Balıkesir'in Gönen kazası

nın Sarı köyden Ahmet is· 
minde birisi başkasını katlet-
meğe teşebbüs etmiş fakat 
yanlışlıkla çoban Hüseyin'i 
öldürmüş ve tevkif edilmiş 
idi. 

Katil Ahmet, bir yolunu 
bularak hapishaneden kaçmış 
ve dört senedenberi izi bulu· 
namamış idi. 

Bu katil, bu hafta içinde 
garip bir şekilde elde edil
miştir. 

• 
1 

a-
un 

Köylüler, civarda mezruata 
fazla zarar veren yabani do
muzları imha için bir sürek 
avı yapmışlar ve dağı sarmış
lardır. 

Avcılar, domuzları inlerin· 
den çıkartmak için dağın et· 
rafındaki çemberi darlaştırır· 
ken koyun postlarma sarılmış 
bir adam görmüşler ve tut
muşlardır. 

Tutulan bu acayip kıyafetli 
adamın dört senedenberi hali 
firarda bulunan katil Ahmet 
olduğu anlaşılmış ve katil za-
bıtaya teslim edilmiştir. --------·-·-----------

a kız 
-~~~·~-R~-~~-

e e 
sterling ili 

sahası gen· ş ce 
Jngiltere'nin casus teşkilatı sabına görür. Yeni tayyarelerin 

esrarını bütün İngiltere' de ve topların esrarını Avrupanın 
yalnız bir kişi bilmektedir: bilmemesine ihtimam eder. Fa· 
Q da Hariciye nezareti daimi kat Avrupanın havacılıktaki 
sekreteri Bay Robert Vansit- en yeni icatlarından İngiltere 
rat'tir. Bu zat, önümüzdeki kabinesini haberdar eder. 
yıl için casus teşkilatı bütçe- İngiltere entelicens servisi 
sinin 500,000 sterlin olmasını t~şkilatı için bugün istenen 
istiyecektir. Avrupada harp 500,000 sterlin parlamentonun 
lafı olmadan evvel bu miktar münakaşasına arzedilirken şu 
yalnız 180 bin İngiliz lirası noktayı da ihtar etmeği unut· 
idi. mıyacaklar : 

Bay Robert, bugün İngiliz - Avrupa' da vaziyet düzel 
kabinesinin dahi bilmediği mezse, bugün istediğimiz 500 

i ay t b•rta r ası 

na 

esrarı bilmektedir. lngiltere'nin bin sterlin gelecek sene bir 
da Avrupa merkezlerinde bulunan milyon sterlin olabilir. 

• ve perde arkasında çalışan The People' den • tutuld , elinde oy 
bi de taban 

ı 1 ajanların esrarengiz faaliyeti 

Yı 

Amerika' da, bilhassa Nev
york'ta son zamanlarda şehir 
haydutları arasında bir genç 
kız türemi~, epicc zamandan 
beri Nevyork'u korku içinde 
bırakmıştır. 

Bu haydud genç Rız, dak· 
tilografi kızlardan birisi idi; 
epice zaman müe.,seselerde 
daktiloluk yapmış, fakat garip 
bir hadise onu haydutluğa 
sev ketmiştir. 

Bu hadise hakkında kat'i 
malUmat olmamakla beraber 
patronu tarafından izdivaç 
vaidile aldatılmış olması çok 
muhtemeldir. Hndisenin mahi· 
yeti ne olursa olsun, bir 
vakitler daktilosu başında sa· 
kin, sakin çalışan bu genç kız, 
Norma Parker birdenbire or· 
tadan kaybolmuş ve biraz son· 
ra da haydutluk yaparken gö· 
rülmüştür . 

Amerika, haydut yetiştir· 
mekte en müsait bir muhittir, 
Dilber Norma Parker de bu 
muhitte birdenbire birinci sınıf 
bir şehir haydudu olmuştur. 

Erkeklerin şehir haydutluğu-

Fratelli Sperco 
vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASININ 
S/S "GANYMDEDS,, va· 

puru 20 şubatta limanımıza 

gelip yükünü tahliyeden sonra 
BURGAS, VARNA ve KÖS
TENCE için yükliyecektir. 

SiS "HERMES" vapuru 25 
şubatta beklenmekte olup 
AMSTERDAM, BREMEN ve 
HAMBURG limanları ıçın 

tahmilatta bulunacaktır. 
SiS CERES,, vapuru 4 

Marta doğru bekleniyor, yü
künü tahliyeden ~sonra BUR
GAS, VARNA ve KÖSTEN
CE'ye yük alacaktır. 

"SA YMEDES" vapuru 10 
Martta gelerek AMSTERDAM 
ve HAMBURG için yükliye· 
cektir. 
SVENSKA ORIENT LINIE 

KUMPA Y ASiNiN 
SiS "NORRUNA,, vapuru 

27 şubata doğru beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM
BURG, BAL TIK ve SKAN
DINA VY A limanları için 
yükliyecektir. 
SERVICE MARIT1ME ROU

MAIN KUMPANY ASiNiN 
SiS "PELf.Ş,. vapuru 20 şu

bata doğru beklenmekte olup 

r 
nun modadan düştüğü şu sı· 

rada Norma büyük bir mevki 
kazanmış, artık haftada bir 
lokanta, bir otel, bir bar veya 
daire basmak, silahla tehdit 
ederek istediğini yapmak ile 
meşgul olmuştur. 

Amerika zabıtası, şehir hay· 
dutlarile yeni türeyen bir şe· 
hir haydudu ile · nedens · he
men alakadar olmaz. 

Faaliyete geçmek iç'n kafi 
derecede şöhret bulmasını 

bekler. Norma Parkcr de son 
zamanlarda gemi azıya alınış 
olduğundan artık şiddetle ta· 
kibe geçilmiştir. Maamafih, 
Norma Parker'in tevkifi ge-
11" Nevyork zabıtasının bir 
maharet veya cesareti esen 
değildir. 

Noma, bir hafta evvel Nev· 
york'ta maruf bir bara girmiş 
ve bar müstahdeminine taban· 
casını doğrultarak: 

- Eller yukarı! Emrini ver· 
miş ve soygunculuğa başla
mıştır. 

Fakat arkasını döndüğü bir 
sırada, barın veznedarı Nor
ma' nın üzerine atılmış ve elin
den tabancasını almış, bu 
sayede de Norma tevkif edil
miştir. 

Evet, Norma denilen kadın 
haydud tevkif edilmiştir. Fa· 
kat mes'ele burada bitmiş 
değildir. Çünkü, Norma Par· 
ker'in elinde tuttuğu ve bar
dakileri tehdid ettiği tabanca, 
çocuklara mahsus bir oyuncak 
tabancadir! 

Bu vaziyet, Normanın Ame
rikan kanunları mucibince 
mahkumiyetine kafi bir mania 
teşkil edeceği söylenmektedir. -PiRE, MALTA ve MARSIL YA 
limanlarına yolcu ve yük kabul 
eder. 

S/S "AEBA-JULY A,, vapıı· 
ru 26 şubatta gelere.k PiRE, 
MALTA ve MARSILYA liman· 
larına yolcu ve hamule kabul 
edecektir. 

S/S "SUÇEA VA" vapuru 
21 Marta doğru bekleniyor, 
PiRE, MALTA ve MARSIL
y A limanları için yolcu ve 
yük kabul edecektir. 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlıınlnrdaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerinden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 4142 422112663 

her gün ona rapor edilmek
tedir. 

Sir Robert, önümüzdeki bir 
iki hafta içinde parlamentoda 
Enteliccns teşkilatı için fazla 
para istemekte kendisini haklı 
bulmaktadır. 

Kendisinin söyledığine ve 
bildiğine göre, yabancı mem
leketler hesabına casusluk fazla 
artrnış ve Avrupa'da siyasi en
trikalar ayni derecede çoğal· 
mıştır. 

Emniyet noktai nazarından 
lngiltere gizli servis teşkilatını 
genişletmek zaruretini duyuyor 

Bilhassa şu şubeler genişle· 
tilecektir : 

Emniyeti umumiy'!nin hu
susi şubesi: 

Bu şube, memlekette kal
ması arzu edilmiyen yabancı· 
gözler, kral ailesine mensup 
şahsiyetleri ve kabine aza a
rını muhafaza eder. Ve İngil
tere' deki komünist, faşist ve 
buna benzer teşkilatın faa· 
liyeti hakkında dahiliye ne
zaretine malumat verir. 

Hariciye nezareti Entelicens 
şubesi: 

Dünyanrn her tarafında ajan-

ları vardır. Vazifesi siyasi ma

nevraların esaslarını ve gizli 
muahedeleri lngiltere hüku
metine bildirir. Ve yabancı 
devletlerin harici şansölyelik
leri tarafından idare edilen 
casus şebekesine nüfuz eder. 

Askeri cntelicens dairesi: 
Bunun vazifesi de Harbiye 

nezareti, yabancı devletlerin 
yeni silahları ve sevkülceyş 
planlarından haberdar eder. 
Askerlerin vaziyetini, kuvve
tini, tahkimatını öğrenir. lngi
liz tersanelerini göz altında 
bulundurur. Ve lngiliz ordu· 
suna gerek nefer, gerek zabit 
sıfatile girmek istiy'!n şüpheli 
simaları gözetir. 

Bahriye nezareti entelicensi: 
Ayni işi bahriye nezareti 

için gonır. Havuzlarda ve 
tersanelerdeki suikast teşeb· 
büslerine karşı çalışır. 

Hava Nezareti entelicensi: 
Ayni işi, Hava Nezareti he· 

u •• gu 
• 

• • 

ırı ga-
• 

erı 

Geçrnlerde yıldırım garaip· 
!erinden bahsetmiş idik; yeni
den bir yıldırım hadisesi ol· 
mamakla beraber, şu meraklı 
hadiseleri de yazıyoruz: 

Macaristan' da yağmurlu bir 
havada kırda bulunan bir av· 
cının omuzundaki namlusu . 
havaya bakan tüfeğine bir 
yıldınm düşmüştür. Y ıldırımm 
fevkalade harareti ile namlu 
tamamen erimiş, avcının da 
elbisesi kısmen yanmış. Fakat 
avcı kendisini suya atarak 
yanmaktan kurtulmuştur. işin 
garibi avcınu yıldırımdan hiç 
bir zarar gö ""lesidir. 

Salzburg'ta bır kadın yağ

mur yağıp yağmadığını anla
mak için elini pencereden 
dışan çıkarmış bu sırada bir 
yıldırım düşerek kadının 

kolundaki bileziği eritmiş; ka· 
dıncağız da korkudan düşüp 

bayılmıştır. 

Fakat ayıldığı vakit, kadın 
yıldırımdan hiçbir zarar gör· 
mediğiui anlamış ve hayretler 
içinde kalmıştır. 

Erivan' da radyo merkezine 
bir yıldırım düşmüş ve yedi 
kişiden mürekkep musiki he· 

:yetinden kemancı ile piyanisti 
: öldürmüş, diğerlerine hiçbir 
şey yapmamıştır. -·--··----d 

e 
Tire' de son günlerde ku· 

barbazlar aleyhine şiddetli bir 
mücadele açılmış ve ... birçok 
k~ma; yerleri cür~ü--;;eşhut· 
lar yapılarak kapatılmıştır. -

Kumar, Tire' de son zaman· 
larda korkunç ve istilai bir 
şekil almıştı. Kaza erkanının 
gösterdiği dikkat ve takip sa· 
yesinde kumarcıların hepsi de 
birer tarafa sinmiş ve bir ço· 
ğu adaletin pençesine veril· 
miştir. 

-
at ık r a 

Karataş mcsci di vakfın an B3şturak Çancılarda kain 39/40 
csk~ 18 yeni no. v.e. 200 lira muhammıneli arsanın mülkiyeti 
Peşın para mukabılınde açık aı tırma ile satılığa çıkanlmışnr. 
Hıales'i 27-2-937 cumartesi günü saat 11 dedir. istekli olanla· 
rın vakıflar direktörlüüğüne müracaatları ilan olunur. 

8 ı l 16 27 389 
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Teş il8tı esas·yedeki N. v. livier ve şü-
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Kamutayın bu c;lsesinde dikkate & C vapur acentas 
O. Birinci Kordon Rees binası 

şayan müzakereler geçmiştir DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 
Hamburg ELLERMAN LINES LTD. -5-

Rasih Kaplan (Antalya) -
Seni oraya reis yapalım. 

Lütfi Müfid Özdeş (Kırşehir) 
Bunu büdçede söylersin. 
Hakkı Kılıçoğlu ( Muş) -

Büdçede ayrıca söylerim. Sırası 
gelince gene söylerim. Ölün
ceye kadar her vakit söylerim. 

Receb Peker ( Kütahya) -
Hafız lbrahim hasta. 

yetçi halkçı ve ilahiri.. Oldu· 
ğunu tesbit edeceğiz. 

Devletçilik, mesela devletin 
şekli meyanına giriyor. Şimdi 
ekonomide liberal taraftarı 
ferdiyetçi bir vatandaş ortaya 
çıkar da propagandaya baş· 
larsa. 

Rasih Kaplan (Antalya) -
Öbür dünyaya gitsin deriz. 

Halil Menteşe (Devamla)
Şekli Devleti tebdil cürmüne 
tasaddi etmiş diye acaba onu 
polis yakalayıp da mahkemeye 
verecek midir? 

"MlLOS" vapuru 17 şu-
batta beklenilmektedir. ROT- "POLO" vapuru 21 şubatta 

LONDRA, HULL ve AN· 
TERDAM, HAMBURG ve V.ERS'ten gelip yük çıkaracak 
BREMEN için yük kabul ve ayni zamanda HULL için 
eder. 

"DELOS" vapuru 18 şu- yük alacaktır. 
batta beklenilmektedi. ROT- "EGYPTIAN" vapuru Mart 
TERDAM, HAMBURG ve iptidasında LIVERPOOL ve 
BREMEN için yük kabul eder. SWENSEA' dan gelip yük çı-

"HERAKLEA,, vapum 3 karacak ve ayni zamanda 
martta beklenilmektedir. HAM- LlVERPOOL ve GLASKOV 
BURG ve ANVERS'ten yük için yiik alacaktır. 
çıkaracaktır. "LESBIAN" vapuru 15 marta 

"ACHAIA" vapuru 3 martta LONDRA, HULL ve AN
beklenilmektedir. ROTTER- VERS'tcn gelip yük çıkara
D AM, HAMBURG ve BRE- caktır. 
MF.N için yük kabul eder. THE GENERAL STEAN NA-

27 Şubat 957 
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lzmir Yün Mensucatı 
ü k A. Şir etinin 

... ~ . .&;l.·ıı.:>4·11!d"ın kumaş a rikası 
Tar af ından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağam 
Zarif 

V ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler iç.in bu mamul5.tı tercih ediniz 

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

caddesinde F AHRı 

Hakkı Kılıçoğlu (Muş) -
Belki bu iki şekli telif eden 
formül vardır. Ben bu formül
den malUmattar değilim. Ya 
Şükrü Kaya arkadaşım, yahut 
Teşkilatı esasiye ercümeni ba
na ve herkese kanaat verecek 
surette bir anlaşma formülü 

söylerse mes' ele kalmaz. Tek

tar ediyorum. Devlet teşkilatı 

İçinde, teşkilatı esasiye kanunu 

karşısında bunların yeri olma· 

ınası lazımgeJir. Evet mabetle
rimiz vardır, onlara hizmet 
edenler vardır. Bunlara bakıl
masın demiyorum. fakat doğ
rudan doğruya ayrı bir fasıl 
olarak evkaf kanununda bun
lar için hükümler gösterile· 
bilir. 

Sonra esbabı mucibede de· 
niliyor ki: Milliyetçiliği devle
tin şekli meyanına koyarken 
beynelmilel cereyanlara karşı 
hükumetin eline bir silah ver· 

VIGATION L TD. 
EXPORT SS. CORPORA TION "AD JUTANT,, vapuru 25 ~~~~~===~~====~=~:m=~ 

NEVYORK şubatta gelip LONDRA için 

Arkadaşlar; bunu yalnız ben 
söylemiyorum. Bugüne kadar 
d şarda da ayni davayı din
ledim. Laikiz diyorsunuz amma 
hala müftüleriniz var diyorlar. 
Arzettiğim gibi düşüncelerimin 
bu mes'ele hakkındaki hüla· 
sası bundan ibarettir. isterim ki 
beni tenvir etsinler, ben de 
rahat edeyim, siz de rahat 
edesiniz. (Güzel, güzel sesleri.) 

Halil Menteşe ( İzmir ) -
Arkadaşlarım; teşkilatı esasi
yede bir takım tadilat bugün 
mevzuu bahsoluyor. Bir mil
letin hayatında bu gibi esaslı 
tedbirler alınırken halk içinde 
bir takım sui tefehhümlere 
meydan kalmamak için mes' ele 
tamamile, sarahatla millet kür
süsünde izah edilmek lazım· 

gelir. Ben arzedeceğim müla-
1 hazalarla tahrik edeceğim ce· 

vaplar vasıtasile bu gibi sui
tefehhümleri kamilen bertaraf 
edebilirsem çok bahtiyar ola
cağım. C. H. Partisinin um· 
delerinin teşkilatı esasiyeye 
geçebilmesi için gösterilen es
babı mucibeyi ben varid gör
miyorum. Çünkü esbabı mu
cibede deniliyor ki, teşkilatı 

esasiyede devletin tarzı siya
set ve idaresine aid esas hü
kümler dercedilmek Iazımgelir. 

Teşkilatı esasiye kanunu; 
hepiniz bilirsiniz ki, hükiim et 
fonksiyonlarını tanzim eder ve 
devlet otoriteleri arasındaki 
münasebetleri tesbit eder ve 
amme hukuku denilen ferdin 
hukukunu vt buna müteallik 
prensiplerı lesbit ettikten sonra 
onları Teşkilatı esasiye kanu
nunun teminat ve tekeffülü 
altına kor. Hükumetin tarzı 
siyaset ve idaresi Teşkilatı 
esasiye kanununda tesbit edi
lince, ben hatırıma gelen bazı 
suitefehhümü tevlid edebile
cek olan mülahazaları arzet· 
mek istiyorum. 

Şimdi yapacağımız tadilata 
Cumhuriyetin; devletçi, milli-

miş oluyoruz. Şimdi bir komü
nist, komünizm propagandası 
yapıyor ve komünizm propa
gandası yaptığından dolayı, 
tabii devletin şeklini tebdil 
ediyor diye yakalayıp mahke
meye verildikten sonra hakim 
huzurunda bu komünist derse-u 
ki; beni niçin buraya getirdiniz 
ve niçin burada maznun san
dalyesir.de oturuyorum İnkılap-

çılık Devlet şekline dahildir. 

BeP en geniş ve en esaslı bir 

inkılab taraftarıyım. Vesaiti 

istihsaliyeyi kamilen komünize 

ederek de·ıletin eline veriyo

rum. Binaenaleyh beni niçin 
muhakeme ediyorsunuz?. O 

zaman ne olacaktır? ( Komü

nistlik istemiyoruz sesleri). 
Ragıb Ôzdemiroğlu (Zon

guldak) - O, beynelmilelci
lik olur. 

Halil Menteşe (Devamla) -
Bunlar hatıra gelebilen müla
hazalardır. Benim zihnimi kur
caladığı gibi birçok vatandaş
ların da hatırından geçebile
cek suitefehhümlerdir. İnşallah 
bunları silecek cevablarla kar
şılaşırım. Ne bende ne de 
başkalarında bu suitcfehhüm
ler kalmaz. Bu hususlardaki 
mülahazalarım aşağı, yukarı 
budur. 

istimlak meselisine gelince; 
ben zannetmiyorum ki Dahi
liye Vekilin in dediği gibi biz· 
de muazzam bir "Question 
agrair" olsun, yani çiftçinin 
c,~ 80 i başkasının hesabına 

çalışmış bulunsun. Bu vaziyet 
çok izam edilmiştir. Ben çift
çiyim ve zirai •hayatın içind;- ' 
yim. Biliyorum. Evvela şunu 
söylemek isterim ki ben çift· 
çiye, nlelıtlak her vatandaşı, 

"EXIBITOR,, vapuru 19 .şu- yük alacaktır. 
batta beklenilmektedir. NEV Tarih ve navlunlardaki dcği· 
YORK için yük kabul eder. 

"EXPRESS,, vapuru 25 şu- şikliklerden mes'uliyet kabul 
batta beklenilmektedir. NEY- edilmez. 
YORK için yük kabul eder. .... 

REEDEREl H. SCHULDT 
"DUBURG" vapuru 15 şu

batta beklenilmektedir. ROT-
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

"MARITZA,, vapuru 25 şu
batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

S. M. R. BUCAREST 

" DUROSTOR " vapuru 5 
martta bek.cnilmektcdir. KÖS
TENCE, SULINA ve GA· 
LATZ için yiik kabul eder. 
GALA TZ aktarması olarak ta 

BELGRAD, NOVISAD, BU· 
DAPEŞTE , BRATISLAVA , 

VIY ANA ve UNZ için yük 
alacaktır. 

D. T. R. T. BUDAPEST 
"SZEGED,, vapuru şubat 

nihayetinde beklenilmektedir. 

BELGRAD, NOVISAD, BU· 
DAPEŞTE, BRATISLAVA, 
VIY ANA ve LINZ limanları 
için yük kabul eder. 

DEN NORSKE - OSLO 
"SARDINIA" vapuru 16 

martta beklenilmektedir. Pi· 
RE, ISKENDERIYE, HAYFA, 
DlYEP . umum NORVEÇ 
limanları için yük kabul eder. 

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

N. W. W. f. VAN DER 
ZEE Co. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 
No. • 55 

Telefon: 3479 

'!i> • .,. ••• ' \ 1 '.'\. • .... • .. .. 'I • • '··" • ..... ~ • 
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üce it 
Ali RIZA 

Sür' at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

./ -~~ -~ · .. ; ~.f!,~' ~ ........ '\.". 
~ .:oto • .-"'). ~~ ... '.'\ ••• "''\ ' • "·' 

yuva sahibi yapmanın ve 1 
çalışma için vesait sahibi yap-
manın tamamile taraftarım ve 
bunun iktisadi ve içtimai fai
delerini de tamamilc müdri
kinı. Tabii bilirsiniz. 

oktor 
Ali Agah 

- Devam edecek -----··---
Telepati nebatı 
Amerika' da Amazon nehri

nin insan. ayağı basmamış ba
kir ormanlarında yerlilerin 
Yango ismini verdikleri bir 
nebat .. yetişmektedir. Bu neba
tın Telepati veten bir liassası 
varmış! 

Yerliler bu nebat yaprak
larını ağızlarında çiğnerler-v-; 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

İkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 ....................... 

biraz sonra ömürlerinde gör-
medikleri saray vesaire resim
lerini çizmeğe, şehir manzara· 
lan rcsmetmeğe başlarlarmış! 

Yerliler bu nebatı bilhassa 
gizli defineler meydana çıkar· 
mak içinr çiğneı lermiş! 

Ne ala bir nebat. Bizim 
eskilerin istiharesine ihtiyaç 
bırakmıyacakl -·· 

catı 
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. 

e o o. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: ayrak lzmir 

• 

r 

v 

ya ı 
Norveçya balıkyağlannın en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

H di Nüzhet Çança:r 
ı hat Eczanesi 

B d k • Büyük Salepçioğlu ham 
aş ura . karşısında 

> 

h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
3 aprahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



V alans ve Barselon mahafili 
kontroldan memnun görünüyor 
Franko isyanı hariçten yardım ve gönül
lü almadıkca devam edemiyecektir 

Paris 27 (Radyo)- lspanya'nın kontrolü işi, nihayet fngiltere'nin Portekiz hudutlarını tekeffül etmesi üzerine kat'iyet kes
betmiştir. 

Abloka kara ve denizden ayni zamanda başlıyacakbr. 
İtalya ve Almanya'da da Fransa'da olduğu gibi gönüllü ve mühimmat sevkini menneden birer kanun neıredilmiştir, 

Valans ve Barselon mahafili, beynelmilel kontroldan memnun görünmektedir. Bu mahafile göre, kontrol ciddi bir şekilde 
tatbik edildiği takdirde Franko isyanı çok kısa bir zamanda kendiliğinden iflas edecektir. 

Fransa 
Çekoslovakya ile ti

caret muahedesi 
akdediyor 

Paris, 27 (Radyo) - Fran

sız Ticaret Nazın, Fransa ile 

Çekoslovakya arasındaki tica

ret muahedesini imzalamak 

üzere Prag' a hareket etmiştir. --· .... -·-----
Fransız 

Tayyarecileri 
düştü 

Paris, 27 (Radyo) - Paris-. 

Tokyo seyahatini yapan DO:

nis ve Liber adındaki Fransız 

tayyarecileri, Lahos'ta yer.:_ 

inmeke mecbur kalmışlardır. 

Tayyarecilerin bindikleri tay· 

yare hızla indiğinden bunlar

dan Liber yaralanmıştır. Tay

yarenin ne dereceye kadar 

zarar gördüğü belli değildir. 

Paris, 27 (Radyo) - Meş

hur tayyareci kolonel Lindberg~ 

ile karısı,~Dom-Dom. tayyare 

istasyonuna inmişlerdir. 
• •• • • 

Nehirler 
Yükselmeğe başladı 

Paris 27 (Radyo)-Sen nehri 
üç metre yükselmiştir. Nakli
yat, tamamen kesilmiştir. 

Paris sergisinin bir kısmı 

sular altında kalmış ve üç pav

yon zarar görmüştür . 
Son haberlere göre, Ren 

nehri de taşmış ve birçok bah
çeleri kaplamıştır. 

Loar nehri de dört metre 
32 santim yükselmiştir. -----.·-·---

Amerika 
Sulh için çalışmağa 

amade imiş 
Vaşington, 27 (Radyo) -

Bay Ruzvelt, dün Fransa'nın 
yeni sefirini kabul etmis ve 
itimtnamesini almıştır. 

Bay Ruzvelt, lverdiği söy
levde, Amerika'nın Fransa ile 
sulh için çalışacağını beyan 
etmiş ve bu hususta Ameri· 
lca'nm daima amade bulun
duğunu ilave eylemiştir. ___ _. __ _ 
Mektepler açılıyor 

Bayram münasebetile bir 
hafta tatil edilen mektepler, 
Pazartesi srunu sabahleyin 
açılacak ve tedrisata başlana· 
caktır. 

1 .......... 

Şark Misakı 
--------·~--·4_. ..... ____ __ 

Müspet bir safhaya girmiştir 
f stanbul, 27 (Hususi) - Hariciye Vekilimizin Bağdad se

yahati, yakın şarkın yeni siyasası inkişafı ile alakadar görül
mektedir. 

Bay Tevfik Rüştü Aras Irak hariciyecisi ile bazı mühim 
mes' eleleri müzakere ve tetkik edecek ve bundan sonra her 
iki hariciye vekili Tahran'a gideceklerdir. 

Tahran'da Şark misakı esasları üzerinde bir uzlaşma ha
zırlanacaktır. 

Japonya ve müs
temlekeler 

·-·-Yeni birtaksimde Japon-
ya da hisse istiyecektir 

Tokyo 27 (Radyo) - Ce- dan başka iptidai maddeler 

nevre' de iptidai maddelerin 

yeni bir şekilde taksimi pla

nını bulmak üzere kurulan ko-

temin eden müstemlekeler is· 
temektedir. Eğer müstemleke· 
ler Almanya lehine yeni bir 
taksime tabi tutulursa Japon

mitenin mesaisi Japonya' da ya da kendisi için yeni menafi 
büyük bir dikkatle takip edil· teminini istiyecektir. 

mektedir . Japon siyasi mahafili yeni 
Japonya Kora ve Mançori'den bir taksimi maddeten imkan

cenuptaki sıcak iklimli adalar· sız görmektedir . 
----~------~·~·· ...... --~~~~-

Grevciler Bay Mussolini 
Açlığa dayanama

dılar 
Budapeşte, 27 (Radyo) -

Maden ocaklarında kapanara~ 

açlık grevi yapan ameleler, 

altmış saat sonra ocaklardan 

/ngiliz gazetecileri. 
. ni kabul etti 

Roma 27 (Radyo)- ftalya 
edebiyatı hakkında tetkikat 
yapmak üzere İngiltere' den 
Roma'ya giden İngiliz gazete
cilerile müelliflerinden bir grup 

çıkmağa karar vermişlerdir. dün bay Mussolini tarafından 
Hükumet, amelenin metaliba- kabul edilmişler ve uzun müd-
tını tetkike başlamıştır. det konuşmuşlardır . 

Paris, 27 (Radyo) - Mol· 

hoz fabrikalarında çalışan 

bütün amele, haftada 40 saat

ten fazla çalışamıyacaklarını 

ileri sürerek umumi grev ilan 

etmişlerdir. 

-----··---
Besi çiftliği 

Dikili kazasında, zayif hay

vanların gıdalandırılması için 

bir (Besi çiftliği) tesis edile

cektir. Bunun için Ziraat Ve· 
kaleti büdçesinden 60,000 lira 
verilecektir. Çiftlikte domuz, 
sığır vesair ha vvanlar yetişti
rilecek, bilhassa zayif hayvan
ların bakımına ehemmiyet ve· 
rilerek pancar, çayır yetiştiri· 
lecektir. Avlanan yaban do· 
muzları da bu çiftliğe gönde
rilecek ve etleri konserva edi
lerek ihraç olunacaktır. 

-----·--·---
Pamuk 

Hakkında tetkikat 
Ziraat Vekaletince Türkiye 

pamuk sahasının haritasını 

yapmağa memur edilen ve 
bütün pamuk mıntakalarımızı 

dolaşan haşerat ve emrazı 
nebatiye mücadele istasyonu 
müdürü Nihad lriboz şehri
mize dönmüştür. 

Nihad lriboz, dün Manisa
ya gitmiş ve akşam dönmüş· 

tür. Orada çırçır ve pamuk 
kalitesi ile elde edilen pamuk 
tohumlarında hastalık bulunub 
bulunmadığını muayene etmiş 
ve hastalık görülmediğini bil· 
dirmiştir. Ziraat Vekaletinin, 
bu tohumlardan 200 ton Ma· 
nisaya göndermesi için Anka
raya felpaf 

Şark vilayetleri __ ....... -. ... ~--
lçinyeni kültür prog. 

ramı yapılıyor 
Ankara, 27 (Hususi) -

Kültür Bakan1ı2'ı, Şark vila
yetleri için ayrı bir kültür 
programı hazırlamaktadır. Bu 
programa r göre, Van vilaye
tinde bir halk üniversitesi açı
lacak ve mıntaka yatı mek· 
teblerine bilhassa büyük ehem
miyet verilecektir. 

Kültür Bakanlığı; programı 
yakında ikmal etmiş olacak 
ve yeni tedris senesin den evel 
tatbike başlıyacaktır. -- ...... 

Mısır' da 
Silahlanacakmış 
Kahire, 27 (Radyo) - EI

belağ gazetesi Irak, lngiltere 
ve lsviçre'nin Mısır'ın Uluslar 
sosyetesine alınması hakkın· 

daki teşebbüsünü takdirle zik

retmekte, fakat Uluslar sos

yetel'ine girmekle beraber Mı

sır' ın tepeden tırnağa kadar 

silahlanmalı lüzumunda ısrar 
etmektedir. 

.. ·---
Odemiş güreşi 

( Baştaraf ı 1 inci sahi/ede) 
güreş şampiyonu Tekirdağlı 

Hüseyin, Mehmed'i onuncu 

dakikada tuşla yenmiştir. 
Güreşler, böylece bittiği sı· 

rada halk: 
- Dinarlı i!e Tekirdağlı 

Hüseyin de güreşsinl 

Diye bağırarak arkası ke

silmiyen alkışlarla bu iki meş

hur pehlivanın güreşmesini 

istemişlerdir. Yarın, şehrimizde 

Alsancak sadyomunda yapıla

cak büyük güreşler münase

betile bu karşılaşmayı yapa

mıyacaklarım söyliyen iki peh

livana karşı, halk mütemadi 
bir ısrar göstermiş, neticede 
iki pehlivan fgüreşi kabul et-
mişler ve güreşmişlerdir. 

Güreş, çok çetin ve heye
canlı olmuş, neticede iki peh
livan berabere kalmıştır. Di
nar'lı Mehmed'in sağ kolu, 
güreşte biraz incinmiştir. 

Finlandiya'lıları 
yendik 

fstanbul, 27 (Hususi)- Fin· 
landiya' dan gelen son bir ha· 
bere göre, Finlandiya'lı genç
lerle sporcularımız arasında 
yapılan maçta, üçe karşı dört 
golle galib gelerek Finlandi
ya'lıları yendik. Yaşar, kolu 
ağrıdığından maça iştirak ede-
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Ali paşa kadın devşirme işinin 
bitmesini büyük bir alaka ile 

bekliyordu. Nihayet •. 
meçhul bir sebep altında hu
sule gelen hiddetin devam 
ettiği kanaatinde idi. Bunun 
için, Yanya kadınları, sokağa 
çıkmayorlar, hatta, evlerinin 
mahzenlerinde saklanıyorlar; 
imkanını bulanlar da kır ve 
köylerde saklanıyorlardı. 

Erkekler de, bu tedhiş an· 
larında ne yapmak lazımgel
diğini tayin edemiyorlardı. 

Bittabi bu endişe en ziyade 
reaya hakkında, Rumlar ara· 
sında hüküm sürüyordu. Müs
lümanlardan da, bilhassa Ali 
paşaya dolayısile muhalif ol
dukları sanılanlar ayni endişe 
ve korku içinde idiler. 

Yanya, kurunuvustada kor
kunç Daun hastalığına uğra

ramış bir şehir hali yaşıyordu! 
Bir müddet sonra, 14 şu-

bat günü faciasının hakiki 
şekli anlaşıldı. 

Y anya 'da 17 evin kapıları 
siyaha boyanmış idi; başta 

• 

inci 
Pencereden düşerek 

ölmüş 
Pazar günü, ikinci kordon

da komisyoncu Bay Nüsret 
kızı 3 yaşında İnci'nin balkon
dan düşerek ölmüştü. Müd
deiumumiliğin yaptığı tahkikata 
göre, inci, üst kattaki balko· 
nun açık bulunan penceresin· 
den ve bir sandalya üzerine 
çıkarak radyo ile oynarken 
düşmüştür. Çocuğun annesi 
Düriye ile dedesi Hüseyin, 
dikkatsizlik neticesi ölüme 
sebebiyet verilmek suçundan 
mahkemeye verilmişlerdir. Suç· 
ları sabit olmadığından bera· 
etlerine karar verilmiştir . ---· 

Vicdansız ana 
Dün sabah Karşıyaka'nın 

Çamlık mevkiinde, eski çuval· 
lara sarılmış bir çocuk bulun
muş ve zabıtaya haber veri
lerek zavallı yavru derhal ço
cuk yuvasına alınmıştır. 

Çocuğun sabaha karşı dün
yaya geldiği ve göbeği bile 
kesilmeden oraya atıldığı an
laşılmıştır. Zabıta, gayri meşru 
bir temasın mahsulü olduğu 
sanılan bu yavrunun anasını 
aramaktadır. ---····---Çekoslovakya 
menşeli mallar .. 
2/5671 Numaralı kararname 

mucibince, 23/11/936 tarihine 
kadar gümrüklerimize gelmiş 
olan Çekoslovak menşeli mal
ların 31/12/937 tarihine kadar 
ithal edilmesi için verilmiş 

olan mühlet, ayni hükümler 
dahilinde ve yeni bir karar
name ile bir ay daha uzatıl
mıştır. Bu husustaki emir, lk-

Frosini'nin çocukları ve süt 
anaları Kira Matini vardı. 

On yedi kadın veya kızdan 
birisinin de doğrudan doğTu· 
ya Muhtar paşanın konağına 
mensup olduğu söylenir. Esa
sen bir rivayette, Frosini'nin 
diğer onaltı kadınla birlikte 
Yanya gölüne Ali paşanın 

konağında bir düğün esnasın· 
da Muhtar paşanın karısı ve 
F rosini arasında çıkan bir 
hadise üzerine atıldıklarını 

bildirmektedir. 

* ... * 
Bu hadise, Yanya'da ve 

Mora' daki Rum isyanını ha
zırlıyan hadiselerin belli-baş

lısıdır. 
Yol ve postaların olmad ığı 

bir diyarda, bu hadise destan 
haline sokuldu, köylerde in
tikam hisleri uyandırdı; ve 
papaslarla İstanbul ve Rusya
dan direktif alanlar elinde 
muvaffakıyetle kullanılan bir 
propaganda vasıtası oldu. 

Halbuki Kira Frosini'nin 
boğulma hadisesi bu kadar 
kolay ve kısa olmamıştı. 

Şimdi biz hadiselerin sey· 
rini takip edelim: 

* . ... 
Ali paşa, kadın devşirme 

işinin bitmesini büyük bir ala· 
ka ve asabiyetle bekliyordu. 
Nihayet Tahir yanına geldi; 
Tepedelenli: 

- Arkası var -

lsviçre 
Harpten masun 

kalacaktır 
Berlin 26 (Radyo)- lsviçre 

fedefal hükumeti erkanından 
bay Şolte Cenevre'ye dönmüş
tür. 

Bay Hitler'le görüşen bay 
Şolte, lsviçrenin her hangi bir 
harpte tamamen masun kala
cağı hakkında bay Hitler'den 
teminat aldığını söylemiştir. 

Rusya'da 
Tevkif olunan 

Almanlar 
Berlin "27 (Radyo)- Sovyet 

ler, 1931 senesinden beri Le
ningrad 'da ikamet eden Alman 
mühendislerinden Soster'i ya
kalıyarak tevkif etmişlerdir. 

Şimdiye kadar tevkif edilen 
Almanların 44 kişiye baliğ ol
duğu söyleniyor. 

lzmir birinci icra memurlu
ğundan: 

Bir borcun temini istifası 
zımmında haczedilen beheri 
500 adet 56 sandık limon 
2-3-937 tarihinde Mezarlıkba
şında Yıldız hanında saat 
14 de açık artırma suretile 
satılacaktır. Taliplerin o gün 
ve saatta mahallinde hazır 

tısad Vekaletinden Türkofise bulunacak memura müracaat-
gelmiştir. lan lüzumu ilan olunur. 

il Daimi Encümeninden: 
6506 lira 64 kuruş keşif l edelli bulunan Kemalpaşa ilk 

okuluna yapılacak pavyon yapısı açık eksiltmesi görülen lü
zuma binaen 1/Mart/937 pazartesi saat 11 e bırakıldığından 
i5teldilerin o gün saat 11 de il daimi encümenine ıelmeleri 


