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~ kı;~i:hı~M~;i;i;i-;,üşü;~;;J;;-;;ta~ri~-;.~------
~ asiler birçok şehirlerde mağlup oluyorlar! 

"Asıler kapıları çalıyorlar, 
fakat içeri giremiyecekler,, 

• 
Beynelmilel müfreze ateş hattına girdi. lspanyol 

sularındaki Alman fil osu değiştiriliyor. 

ICaulı ve vahşiyane bir Ça pışma oluyor. Madrid 
kuvvetleri çekilirken esirleri ö dürüyor ar. 
Lo~dra, 9 (Radyo) - Bü

liin lngiliz gazeteleri, asilerin 
Madrid'i işgali ha<lisesile me~
guldürler. 

Observer'in pazar nüsha
sında şunlnr yazılıdır: 

"Sovyetlerin Madrid sefiri 
Ruzenbcrğ Madrid bnşveki· 
~İne, Rusyanm yardımını temin 
ıçin Katalonya ve Valansiya'da 
Sovyet rciiminin resmen ila· 
tıııu tavsiye etmiştir. ,, 
Diğer gazeteler de: 
"Bolşevizm yıldönüınü F ran

ko'nun dirsek da: l: esile kar· 
şılanmıştır.,, demektedirler. 

• 
rw 
Atatiirkün do-
ğu illerini gez
mesi muhtemel 
Doğuda kal
kınma hareketi 
inkisaf tadır 

~ 

lstanbul 9 (Hususi mu-
habirimizden) - Cumur 
Reis_imiz Aiatürk'ün doğu 
vilayetlerimizde bir seya
lzaie çıkacakları söylen
mektedir. Bu seyahate bü
yük bir ehemmiyet veril
mektedir. 

Üçüncü genel mü/ettiş 
Talısin Uzer, şark viltiyet
lerimizin kalkınma hare
keli için fevkalade işler 
yapılacağını ve birçok 
mühim işlere girişilmiş 

olduğunu söylemiştir. 

Yaz mevsiminde gazete
cilerimiz de doğıı vilayet
lerimiz de seyahate çıka
caklardır. 

Şanh donanmamız pazar 
tesi hareket ediyor 

. -Ev1Jela dost lngiliz filo kumandanını, dö. 
nüşte de Yunanistan'ı ziyaret edecektir. 

Şanlı Yavuzumuz 
lstanbul, 9 (Hususi muha- ket edecek ve orada lngilte-

birimizden) - Şanlı donan- re'nin Akdeniz filosu komu· 
mam1z, lngiliz ve Yunan ldo- tanını merasimle ziyaret edc-
nanmasını ziyaret edecektir. cektir. Donanmamız, Malta'da 
Önümüzdeki hafta pazartesi lngiltere'nin Akdeniz filosunu 
günü başta Yavuz olmak üzere 
4 torpido ve 4 denizaltı ge· ziyaretten dönerken Yunan 

....... ____________ J misi ile denizaltı ana gemileri· limanlarına uğrıyarak Yunan 

Arablar arasın- miz amiraı Şükrü'nün kuman- don~nnıasını da ziyaret ede· 
dasında Malta adasına hare- cektır. 

Talavera velarcna, 9 (Rad
Yo) - Madrid' den alınan son 
haberlere göre asi kuvvetler 
Şehrin bir çok mahallelerini 
işgal etmişlerdir. 

d~.a~laşma mı? Mıntaka re-koltesinin ya-
Milisler müdafaada.. Fılıstın 'de nasıl t t ld 

-....--M_a_d-ri-d-=h=a=d=is=eı=e=ri=n=in=-=a=n=tı=-=. ~k_o_m_u-.. n-~i-st- bir yol tutulacak? rlSI ama~en Sa 1 1. 

-Sonu 6 ıncı sayfada-
.....__ ------~~ 

/Jalkan Kur.may 
8aşkanları .. 
kücük İtilaf 
Üz~rinde mi . 
konuştular ? 

f tanLul, 9 (Hu~u i muhabiri
lııizdeıı) llfikreş"ıe ) opı'lan kü
~uı... uıııımt \ ' C L:ılkon de,·lctleri 
C:enclkurınay bıı,knnlnn topl:ıutı· 
tıı.ııJan Lnlı:.eden İngiliz gazeteleri, 
1~u toplantının Lü} ük chcmmiyc· 
1 •ııi ku) dedi yor 'c Geıır.lkurnıay 
L:ı kanlnrıuıu, kfıı;.ük antant dev
leıleriııin oskcrt programının csa 
lııtulduğunu yn:ııyorlar. 

Bükre~, 8 ( A.A ) - Annılolu 
:ıjan mu husu i uıulınbiri bildi· 
tiyor: 

Bugiiıı ı;aııt 12 de marc~alıımz 
J e\'zi Ç1kmak ile Yuııoniston ve 
). ugo IU\' gcııelkurın:ıy lıa~kaul:ırı ı 
lııni) etleri ile birlikte fevkalılde 
11 kcri nıcrıW ıulc Hoınauya mcı;lıul 
11 lccri mezarına çelenk ko' muş· 
lnrdır. • 

Bunu uiütealdp nskcıi kulüpte 
lnilli müdafa nazırı t:ırafıııdıııı 
llı:ırc)nlııuız \"" mai) eti, Yuııanis

lıın ve Yugoslav Nkfinı lıurbİ)C 
tı i leri ' 'e maiyetleri şerefine bir 
iiğle yeıne~i ,·erilmiş, hu 7.iy:ıfette 
hilş' kil 1. 'J'ntare!lko, Hariciye 

ııı.ırı 1. Antonc ko, l{oınunya 

ten lkurmay hıı~kıını San eneli~, 
lud,iyc elçi i, Yunani.&tan ' 'e Yu· 
to 1 ')ıt elçileri, Ordu müfettişi 
llnıuuıisi, Dükrcş merkez kuman· 
danı, merkezde buhıuıın Lütün gc· 
llerallcr hazır buluıımuşlnrılır. 

) cm k sonunda milli müdafoa 
1111zm hir natuk irad . etmiş \·c Lu
tııı ınare nlıınız Yugoslav \C Yunan 
Crkfını harbiye rci !eri naoıımı 
da olııınk üzere çok ınüs:ıid Lir 
tesir hıraknn bir nutukla karşılık 
"ernıi~lcrdir~ 

'ı emekten sonra ba§vekil Ta
~teako genelkurmay başkanımızla 
)~l'lca bir mül:ıkatta bulunmuştur. 

Fransız gazetelerindeki akisleri .. 
Pari , 9 [ltad}o] - Eko Dö Pari gıızel<'si Mndrid'in i\gnline baş· 

lanm:ısı ile ba~lıyan yeni vaziyetinden lıalıscclerck di)Or ki: 
- Frnnsn') ı bu hCıdi c ınü kül nıc' kide lııl':ıkuıı~tır. Halk ccbheJ 

hükCıwctini takviye e<leıı partilı•r, beynelmilel vııziyetlf'rini kaybl.'lmişlcr
ılir. 1. Blum \e M. Dclbo~, sade istifa ıleğil fili divana ıln !e\'kedilwc
lidirlcr. Demektedir. 

Paris 9 [H:ıdyo] - Sağ cc.nııha mcnsub Jur gazetesi ıliyor ki: 
.M:ıJri<l'dc Milis'Jerin uğr:ıdıkları hczimt't Frnnsı:ı zimnndar:ııııaa hail 

l.ıir ders olınnmıştır. l'ransrı'tln hala komünist ,eflcri lsp:ınya l.:owilnist
lcrine ynnlım için çnlışmnktadıdar. Demektedir. 

-
Avusturya' da krallık hareketi 
var, Fransız'lar a~abileştiler .. 

ltalya hariciye nazıfı Vi
yana' da bulunuyor! ------Macaristan muahedeyi yırtacaktır. Avus-
turya da gene taht kurulacaktır. 

Kont Çiyano Berlin 
ziyaretinde 

Viyana, 9 (Radyo) - Kont 
ve Konte Ciyano Eksperlerle 
Viyana'ya vasıl olmuşlardır. 
Karşılıyanlar arasında Başvekil, 

Vekiller, siyasi Liderler ve 
Viyana şehremini, ltalyan ve 
Macaristan sefirleri hazır bu
lunmuştur. 

Kont Ciyano, bu sabah 

harb ölüleri abidesine ve Dol· 
füs'ün mezarına gitmiş ve bi
rer çelenk koymuştur. Saat 
16,30 da ilk siyasi müzakere 
ve temaslar başlamıştır. 

Yarın Macar Hariciye Ba· 
karıı M. Dekaı1ya'da Viyana'ya 
gt-lıniş bulunacak ve Viyana 
konferansı resmi surette baş
lıyacaktır. 

Macar hükumeti bu korıfe· 

ransta: 
1 - Hukukta musavat 
2 - Macar ekalliyetlerinin 

ırki ve harsi serbesti ve em
niyeti. 

3 - Hudutların tashihi için 
sulhperverane müzakerat is· 
tiyccektir. 

Paris, 9 (Radyo) - Sağ 
cenah gazeteleri Viyana kon· 
f eransından bahsederek " Ya
kın bir atide Viyana ve Bu
dapeşte' de eski şekilde Ha
bisburg iki taraflı saltanatını 
göreceğiz. Bu, Fransa'nın hay
siyet ve şerefine muhaliftir. 
- sonu 6 ıncı sahifede -

Irak Kralı Gazi 
Bıığdnıl 9 (Rad)o) - Fifütin 

Arahlan ıisilcri rei i, Oağdııcl"ıla 

buluomnkta ,.c lrnk Arablıın şef

lerilc mühim tcruııslnr ynpmnl..tndır. 
A)nİ uıııınnda lrnk <liktatörü Be
kir Sıtkı l'aşn 'e hnşvekil ile mii· 
zakcrı--lcrcle bulunduğu SÖ) len
mcktcdir. 

Tcnıiu cdildiğiof! göre ) eni Irak 
hükumeti Hli5tiu Arab komitesine 

=yanlııııu kilrur \'ermiştir. Hundan 

a- Sorıu 5 inci sahi/edP. -

lstanbul 9 (Hususi mu
habirimizden) - Antakya
da Türkleı in sokağa çık
maları menedilmiş TJe 
sokakla görülen 4 Türk 
süngülenmiştir. Bu haber 
henüz teeyyüt etmemiştir. 

Antakyadaki Türk kar
deşlerimiz, kendilerine re
va görülen bu muameleler
den dolayı derin bir tees
sür duymaktadırlar. 

Bu hafta icinde mevcud tütiinun , 
tamamen satılacağı anlaşılıyor. 
Tütün piyasasında satışlar 

çok hararetli devam ediyor. 
Kumpanyalarla tütün tacirleri 
ve Türk tütün Limited şirketi 
eksperleri, mübayea hususun· 
da birbirine rekabet ederek 
her gün mühim mikdarda tü-

tün satın almaktadırlar. Şim
diye kadar rekoltenin yansın
dan fazlası tamamen satıl· 
mıştır. Ege mıntakasında bu 
seneki tütün rekoltesi 29 mil
yon kilodur. Şehrimizdeki 

- Sonu 5 inci sahi/ede -

Fransız komünistleri, Blum 
kabinesi ile beraberdirler .. 

Baş~ekil Blum mühim bir 
nutuk irad etti. 

İngiltere - Fransa ve Küçük itilaf 
anlaşması baki kalacaktır. 

Blum .kabinesi bu nutuktan son 
ra kongreden itimad reyi aldı. 

M. Leon Blum 
Paris, 9 (A.A) - Sosyalist 

partisi milli meclisi. M. Blum'a 
ve diğer Sosyalist nazırlara 
itimad beyan ve hükumetin 
siy~sctini tasvib eden bir tak
rir kabul etmiştir. 

Paris 8 (A.A) - Komünist 

fırkası Sosyalist fırkasına bir 
mektub göndererek Sosyalist, 
Komünist anlaşması komite
sine tayin etmiş olduğu aza· 
nın kimler olduğunu bildir
miştir. 

Bu mektupta komünist fır
kasının halkçılar cephesine 
olan merbutiyeti teyid edil· 
mekte ve şöyle denilmektedir: 

- Sonu 5 inci say/ada -

' Ramazan 
pazartesi günüdür. 

lrmir müftülüğünden: 
Kutlu olan Jlama7.amn ilki, 

önümüzdeki pazartesi günil ola· 

cağını 1.111yın ulu a bildiririm. 

lzmir müRüıü 

Rahmetullah 
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~= ::Jll\C'Q 
Hayalden hakikate doğru 
llayali bıraktık, hakikate gidiyoruz. İnk5n çiğnedik, ikrarı yapıyor, 

j bata geçiyoruz, .Menfi ric'at etti, müsbetin hanılosi devamdadır ve 
Türk kadını da aakcr oluyor. 

Bu haberi, Juıdınlarıınız arasında, sevinçle, fakııt teıedılütle kar;ı· 

lıyanlar ela bulunuyor, inanııınıyorlar. Halbuki, eğer oobeş sene evelki 
Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında küçiik bir mukayeee yapealardı, 
bu yeni cemiyet bünyesinin hayalden, inkardan ve ınenf iden hakikate, 
ikrara, ieLata ve müsbele gidişindeki ciddiyet ve 11uuru anlarlardı. 

Annemi hfilll kafes arkasında ve sim·siyah çarşafımo, peçesinin al· 
tında görüyorum. Benim ise yüzüm aktır, açıktır, Kıyafetim medenidir, 
11hbidir. Alılnkımı, nnmusomu kafeıin ve peçenin değil, kendi terbiye 
ve karckterimin emniyetinde tutuyorum. 

Annem cahildi. Ancak Ahmediyeyi ezberlemişti. Yurdunun hududu· 
nu, tarihinin akışını, ordusundaki zabitin rütbesini bilmezdi. Bir küçük 
makine yozn görmemişti. Allamelik yapmıyorum, fakat benim gibi olan· 
lar ve yetişenler, bu cemiyetin yeni kadını olarak birçok şeyler biliyoruz 
ve artık, bizim bir görüşümüz, bir felsefemiz vardır. 

Dün mahalle mektebinde, kadın hocanın dizi dibinde kara tecvid, 
ilmühal, mevlud ok.uyan Türk kızı, oimdi üuivereite kürsüsünün karşısın· 
dadır, bizzat profesördür, münevverdir, hekimdir, ediptir, avukattır, hli· 
kimdir, tck.nieiyendir, işçidir. 

Analarımız, doğru dürüst dilimizi bile bilmezlerdi. Şimdi Türk kız· 
lan, bir, iki dilden anlıyorlar. okuyup yazıyorlar. Bunlar dün hayaldi, 
delilikti. Bugün ise sar•· :ığlam ayak.ta duran birer hakikattirler. Medeni 
kanun, Türk kızım haysiyetsiz, rastgele alınıp dilendiği vakit tdrlü türlü 
niklihlarla kovulan bir zavallı olmaktan kurtarmıştır. Kadın seçmek ve 
seçilmek hnkkma maliktir. Yani vatandaş mee'uliyetini tamamen üstüne 
almıştır. 

Asker de olncak.tu ve olmalıdır. Yurdun müdııfaaaını, erkekle bera· 
Lcr ba§nrmak lazımdır. Evet lfi:Ltmdır ve bu lüzum, kahvehanelerdeki 
eski mantık.la kavranılamaz! 

Kış, busene neden 
şiddetli olacak? 

Hava ahvali mütehassısları 
hep birlik bu sene kışın çok 
şiddetli olacağını söylemekte, 
fakirlerin yüreğini titretmekte 
ve kömürcülerin yüzünü gül
dürmektedir lerl 

Bu mütehassısların ne kadar 
doğru söylediklerini bilmiyo
ruz. Fakat lsveç'li bir hava 
ilimleri mütehassısı bu sene 
kışın şiddetli olacağını nasıl 
anladığını nümune olarak bil
dirmeği faydalı buluyoruz: 

Busene, lsveç haliçlerinde 
balık çok olmuş; bu şiddet ; 
kışa alametmiş. 

Busene . bıldırcın ve keklik
ler vaktinden çok evel kış 
tüylerini çıkarmışlar. Bu ise, 
kışın şiddetine çok kuvvetli 
bir delilmişl 

Hitler'in iyi bir işil 

Saime Sadi 

grafa göre, yerli bir kadın 
tam yarım düzine çocuk do· 
ğurmuştur. Çocukların hepsi 
de erkektir, yalnız birisi doğ
duktan sonra ölmüş, beşi 

~~akta imiş. 
Papas kadm oluyor 
Düne kadar arzın boğuşma 

rekoruna malik Balkanlarda 
"Balkan itilafı,, olur da, gene 
Balkanlarda bir papas neden 
kadın olmasın?. 

Londranın Sunday Dispaç 
gazetesi bir Bulgar papas, 
Sofya memleket hastanesine 
kadın olmak için müracaat 
etmiştir. 

lngiliz gazetesine bakılırsa 
papasta kadın olmak istidadı 
çok kuvvetli imiş .. 

Aman yarabbi.. Ne günlere 
kaldık. lhlamurdan odun, hiz
metçiden bayan olmaz, derler. 
Fakat koskoca papastan bir 
kadın olacağını da görüyoruz 
işte ... 

f 
Şehir meclisin-
de müzakereler 

Atatürk'ün 
meclisimize 
cevabları 

Şehir meclisi dün belediye 
reisi Dr. Behçet Uz'un baş
kanlığında toplanmış ve bazı 
kararlar almıştır. Eski zabıt 
okunduktan sonra Cumur 
başkanımız Kamiil Atatürk 
tarafından Şehir meclisinin 
tazim ve şükran telgrafına 

gelen cevab okunmuştur. 
Gelen telgraf şudur: 
Bay Dr. Behçet Uz 

Belediye reisi 
lzmir 

Şehir meclisi toplantısı mü
nasebetile bana gösterilen 
yüksek hislere teşekkür ede· 

M AH KEM ELERDE: 

Sulh ceza mah emesin
dekarma-karışık birdava 

Suçlu diğer bir kadına tükürdüğünden 
üç gün hapse mahkum oldn. 

Eskinazi'nin karısı Katerina- hiçbir sebeb mevcud olmadı-
ya hakaret kasdile uzaktan ğım söyledi. Fakat şahitlerin 
tüküren Jülyet Kohen'in meş- ifadeleri ve tahkikat, Jülyet 
hud suçlar kanununa göre Kohen'in, Eskinazi'yi sevdiğini 
dün sulh ceza hakimliğinde ve kıskançlık saikasile bu ha-
muhakemesi neticelenmiştir. karette bulunduğunu gösteri-
Riyaset makamında Sulhceza yordu. 
hakimi Naci Erol vardı. Hakim, mahkemenin bitti-

Jülyet Kohen, ekseriya mu- ğini tefhim ederek şu kararı 
hakeme esnasında heyecandan verdi: 
tiril· tiril titriyordu. Suçlu Jülyet Kohen'in, pas-

Şahid Madmazel Şoler adın- tacı dükkanında oturmakta 
da 37 yaşında biri dinlendi olan birkaç kişi arasında Es· 

kinazi ve yanı başındaki ma· 
ve maznun Kohen, vak'a günü 

damı görünce iki senedenberi 
bu arkadaşının yanında oldu-

rim. mahkemeleri devam eden ve 
K. Atatiirk ğunu, kimseye hakaret etme· hadise şahidlerinden Eskinazi-

lktısat Vekilimiz Celal diğini söyledi. Madmazel Şo- yi kıskanarak bu kadının yü
ler h5dise esnasında Madma· P ayar' dcın da şu telgraf gel· züne tükürdüğü kanaati hasıl 
zel Kohen'in kendi nezdinde 5 l ' hk miştir. olmuştur. uç u nun ma e-

Bay Behçet Uz bulunmadığını söyledi. Bundan mede heyecan gösterdiği gö-
Şarbay hiddetlenen maznun Kohen: rülmüş ve artık uslanacağına 

Şehir meclisinin yeni yıl - Bunlar hepsi, Eskinazi kanaat hasıl olmuş bulundu-
toplantısı dolayısile hakkımda ile birleşerek benim aleyhime ğundan Türk ceza kanununun 
gösterilen iyi duygularına te- yürüyorlar. Ben yalnız ve kim- 482 inci maddesine göre ta-
şekkür eder, başarılar dile- sesiz zavallı, parasız bir kızım. yin edilen üç gün hapis ve 
rim. Saygılarımla. Merhamet edin, beni mahküm bir lir ağır para cezasının 89 

C. Bayar etmeyin, masumum. uncu maddeye göre teciline 
Cumur başkanımızın ve Dedi. Fakat maznun Jülyet karar verilmiştir. 

lktısat vekilimizin telgrafları Kohen, Türkçeyi iyi konuşa- Karann tefhiminden sonra 
sürekli alkışlarla karşılanmış madığından tercüman marife- hakaret gören davacı kadın: 
ve müzakereye geçilmiştir. tile bu sözleri söylemişti. _ Tazminat isterdim, fakat 

Azadan Ruşen Akgün ile Şahid Nec ıı ve Elmas ise fakirlere verilsin. 
Hüsnü Tonak'a dilekleri Üze· Eskinazi ile bir madamın pas- Demiştir. Suçlu Julyet Ko· 
rine izin verilmiş ve belediye tahanede otururken maznun hen de: Bozuk Türkçesile. 
muhasebecisi Sami'nin 931 Jülyet Kohen'in gelerek onlara _ Teşekkür ederim. 
ve 932 seneleri hesabları b kt v k d h k a ıgını sonra a ına a a· Diyerek titreye titreye ve 
esami tayini suretite kabul ret kasdile tükürdüğünü söy· heyecandan bayılacak dere-
edilmiştir. Diğer evrak en- lediler. cede kıp·kırmızı bir halde 
cümenlere gönderilmiştir. Per- Maznunun vekili, müdafaa- mahkeme salonundan ayrıl-
şembe günü gene toplamla- sını yaptı ve bu hakaret ıçın mıştır. 
caktır. '~~~~~--:~~__;~:::::;===============-~~~~~~ 

'---. ____ ___;'Türkiye.ita/ya 
iki kaza ticaret anlaşmaları. 

Denize düşen 
üç kişi kurtarıldı. 

İzmir' den Bostanlı'ya bir ka· 
yıkla geçmekte olan balıkçı 
Rifat ile arkadaşı Ahmed; 
Karşıyaka' da Osmanzade mev· 
kiinde kayığın devrilmesi yü
zünden denize düşmüşlerse de 

4 Nisan 931 tarihli Türk
ftalyan ticaret :ve kliring an· 
laşması Vekiller heyeti kararile 
20.10.936 tarihinden itibaren 
bir ay on gün müddetle uza· 
tılmıştır. Yani bu ay sonunda 
bitecektir. 

iki hükumet arasında yeni 
bir ticaret ve kliring anlaşması 

Yerli malı 
ve tasarruf haf tası 

Yerli malı ve tasarruf haf
tası ayın onikisinde başlıya

caktır. Hafta içinde yapılacak 
işler ve tören için bir prog· 

ram hazırlanmak uzere bugün 
saat 17,30 da ticaret ve sa-

Ne Kromveli, ne Largo Ka
balero'yu, ne de Franko'yu 
sempatik bulmak mümkün de
ğildir. insanların hürriyetini r 
bukadar benimsemek doğrusu 

insani bir hareket olamaz. 
Hitlcr'in Almanya' daki vazi
yeti böyle olmakla beraber, 

Bugün doğan 
çocuklar •. 

81111936 

) polis motorile yetişilerek kur
tanlmışlardır. Limanda da bir 
kaza olmuştur: 

müzakerelerine Ankara' da sa
lahiyettar murahhaslar tarafın· 
dan devam edilmektedir. İtal
yan heyeti, yeni aldığı direk-

nayi odası salonunda valimiz 
Fazlı Güleçin başkanlığı al

tında bir toplantı yapıla

caktır. 

D i 1ek1 er: 

şu hareketi fena değildir, doğ
rusu! 

Hitler'in Vinter-Hilef .hayır 
cemiyeti kimsesiz Alman yok
sullarına 372 milyon Marklık 
yardım yapmış! Bu miktarın 
126,600,000 markı gıda, 80 
milyonu elbise olarak ve 78 
milyon 200,000 markı nakden 
verilmiştir. 

Hitler' e bizden kocaman bir 
aferini 
ister inan, ister inanma 

Kanadada bir karında beş 
çocuk doğduğu malumdur. 

Kanadalı bahtiyar valide 
cihan annelerinin kıskanması

nı mucib oldu. 
Bizde geçen gün bir üçüz 

doğdu; yarın bir dörtlü, daha 
sonra bir beşli doğum görmi
yeceğimizi kim temin edebilir? 
Fakat Hindistandaki valideler, 
Kanadalı validelerin rekorunu 
aldılar. Hindin Miami şehrin
den Londraya gelen bir tel-

Gecenin son eantlerindc merih 
iJe zuhııliıı fena bir tC!iri altına 
koyacaktır. Bir iki suik.asd ihti· 
mali çoktur. llır61zlıkl:ır çok ola· 
cak sah:ıha yakın ayni vazj yet 
devam edecektir. l\faamafih gün 
birçok ciheılerdcn mülayim ve 
müsaid olacaktır. 

Dügliu doğacak çocuklar faal 
ve cevval olacaklnr hesapta daima 
Lirincilik kazanacaklardır. Vakıa, 
biraz sert kalhli ve menfaatperest 
olacaklardır; fakat muvaf fak1yet· 
leri çok olacaktır. 
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)lerih yıldızı ncptun ile bir· 

le .. erek riyaklir bir hava vücuıla 
getireceklerdir. llugün samimiyet 
namına hi';bir şey bok.Jememek 
lfizıuıdır. Aşkta iee bugün ancak 
hiyanet tasavvur olunabilir. 

Dugün doğacak çoculJann 
mektcb hayatı oldukça iyi ola· 
caktır. Fakat muvaf fakıyetleri 
gayret ve dirayetlerin ziyade hi· 
leUrlıklann esericlir. 

Limanda bulunan Sadıkzade 
vapuruna mal yüklemek için 
şat üzerinde çalışan deniz İŞ: 

çilerinden Receb oğlu Sadık; 
ayağı kayarak denize düşmüş 
ve yetişilerek kurtarılmıştır. 

Lokomoı.if 
Koyunları çiğnedi. 

Evelki akşam Karşıyaka şi
mendüfer istasyonunda bir 
tren kazası olmuş, kasaplar 
şirketi tarafından İzmir'e geti
rilen ve Afyon'lu Ahmed oğlu 
Çoban Süleyman'ın idaresinde 
bulunan 118 koyundan bir 
kısmı, havali treni tarafından 
telef edilmiştir. Koyunlar, Kar
şıyaka istasyonunda vagonlar
dau çıkarılıyordu. O sırada 
Hacıhüseyinler istasyon undan 
gelen havali yolcu treni bu 

Hayatta duima kendilerini 
koyunlardan 21 tanesini ezmiş 

düşünecekler, muvaffakıyet için 
her zaman hile yolunu tercih ve telef etmiş, 14 ünü de 
cılcceklerdir. ağırca yaralamıştır. Zabıta 

\. ___________ ) tahkikat yapıyor. 

tiflere göre müzakereye giriş· 
miştir. ltalya ile aktedilecek 
ticaret ve kliring anlaşmasının 
Almanya ile • aktedilen mua
hede gibi çok geniş olacağı 
tahmin olunuyor. 

Muhacirlere 
Buğday Dağıtılıyor 

Torbalı, Menemen ve Çan
darlı' da iskan e<lilmiş olan 
Bulgaristan ve Romanya'lı . 
muhacirlere iskan müdürlü
ğünce kıslık buğday tevziine 
başlanmıştır. Yeni gelmiş olan 
Bulgarif canlı 1645 muhacirin 
vapurdan Urla tahaffüzhane· 
sine çıkarılmalarına devam 
ediliyor. Birkaç gün içinde 
sıhhi muayeneleri tamamlana
rak bir kısmı vilayetimizde ve 
240 aile de Manisa vilayetin
de iskan edileceklerdir. 

Manisa valisi Gördeste 
Gördes (Hususi) - Vali

miz Lütfü Kırdarla kültür di
r~ktörü Ahmet Naili ve baş 
mühendis şehrimize geldiler. 

Valimizden bir rica 
Gazetemize badirildiğine 

göre, İzmir - Kasaba şosası 
üzerinde Kemalpaşa ilçesinin 
Sofular köyünde bulunan ve 

Çakucalı Mehmet larafınd .. ı 
yaptırılan köprü halihazırda 

harab bir vaziyete düşmüş, 
kalas ve ağaçlan yıkılmıştır. 

Bütün amyonlar ve vesait 
dereden, su içinden geçmek

tedirler. Önümüz kıştır, yağ
murlar da başlamıştır. Dere 
taşmağa başladığı zaman mü· 
nakaJat duracaktır. Köprünün 
tamiri için icab edenlere emir 
verilmesini llbayımızdan rıca 
ediyoruz. 

Nikahlanma 
Bayraklı'da Hasan kerimesi 

Neriman'la gazetemiz tertip 
heyetinden Yusuf'un nikahları 
dün aileleri erkanının ve dost
larının muvacehesinde kıyıl
mıştır. Yeni evlileri tebrik 
eder, saadetleri . i dileriz. 

.. 

Birinci d00 

şnı~ 0 Eğer ı;elcn tdı;rnf babcflc~ ~ 
dollru ise llitlcr'in LonJra'ya rcJll M 

o ıı· 

göndermi~ olduğu fevkalade ııı 1 

ralıhaeı Fon RiLcntrop daha palı11

1~ k. bu$ 
lannın tozunu silmeye va ıt ~ 
modan tekrar memleketine uöoJlıt 
zaruretinde kalacaktır. 

Yalnız bu avdet kat'i de~il J])ll' 

vakkattır. Fon fübentrop bilı.ne~ 
ne şenli.kleri bııhanesilc Ainıani~ı· 
gelecek n asıl maksadı ol:ın 
ler·ıe giirüştükten sonra ıe~ 
Londra'ya dönecektir. 

Acaba hu mekik dokuyu§ ot< 

den icabetti? . 
Klasik diplomasi 4lenıinde b~ 

usul vardır. Herhangi bir diplo~ 
muayyen bir vazife ile lıir r 
gönderildi mi, o işten müsbet fll~ 
menfi bir netice ~hnın~"!a J,;.ıı~r 
o diplomatın temsıl ettı~ı ıneııı :.ı 

• •ııv ketin devlet adamlan kendısı 
vazifesini kolaylaştırmaya çalı:'\ 

.,,yı 

lnr veyalıud hiçolmazsa o vaıı 

güçleştirecek hareketlerden t&' 
bürlcrdcn İctinab cuerleT. ., 

Zavallı Fon Rib~ntrop ~ıu b~ 
teamülün ruüzalıaretıoden bıle ıJI 1 ~· rum kaldı. Ilitler geçenlerde 
wanya için kabul edilen dört ~ 
nelik iktısadi planın tatbikatın 
amiri mutlak sıfatile hareket et· 
nıck üzere General Göring'i jJ.ll' 

_1• d'k - • . . Dir'ı zauı ı ·tator tayın etmıştı. 

Patavatsız olmakla maruf olan J_ııl ., ... 
zat Fon Ribentrop'ın Londr9 

la · - - eal~' muvasa tının ertesı gunu ın . 
daşı Göbele'in tertip ettiği bir sr 

• o o 
tima<la bir nutuk irad ettı '° ·~· 
nutukta İngiltere 'yi Almanya'~ı. 'cİ 
tısaden öldürmeye çalışan cBıfiıl ,f 
Düimnm bir devlet olarak tıı''!l 
etti. . . •tef 

Bereket versin ki lngıliz . ·ır 

soiluk kanlı ve çok ağır başlı 1 
• 

o ·ıı-1 
sanlardır. Eğer bu ithamlar ıı) 
$nrtlnr dahilinde başka bir Dle~· • Jlı' 
lekele tcvdh c<lilıniıı \'C Fon 

1 k b
. ,..,. 

bentrop da o mem e ·ette ır ..Aı 

zifc ifasına ~~ı:ıur edilmiş o)eıı)il~ 
şüphe yok kı ı~me bn~laması b . 
tamamilc imk5nsız olur, palas p:ı: • (Jc 
dır:ıs geriye dönmek zaruretııı 
kalırdı. 

İngiliz'ler ı::adece omozlntlçl 
silkmekle ve galiba Fon fübe1l~ 
rop'u biraz soğuk karplanıll~ 
iktifa ettiler. 

Ancak General ~Göeringt iıl 
hu patavatsızlığı Von (Ribentrop} ~ 
bütün planlarını alt-üst etti. ço 

b 'ki' . . beııe kurnaz, ecen ı ve nynı 0111 
( 

girgin bir adam olmakla J1J ıttl 
olan bu zat Loudra'da kcndisi11

' 

- · b" hi h zırl'' oldukça mueaıt ır mu t a 
• , • iJO 

uııq, İııgıltere nın Almaııya . 
uv~"masında kendi memleketi~ 

J • • ı ..,. 
için bir faide tcllikkı ctlf'.n Ilı:ı 

lizleri bile harekete gelirmioti. 
Şimdi galiba heroeye yeni'lcJl 

ba\\laına.k icabedecc"tir. 
(Eden) in geçen günü irad ':: 

tiıı-i nutkunda Almanya'ya ve ı\ c• ,., 
manlarlıı muhtemel bir uyuon•• ~ 
dair çok dikkate şayan ve ço 
manalı sözler vardır. 

Bu sözlerin Alnı:ın'lar hcsab11111 

ıJ'' delalet ettiği feci hayal sukutıı 
da baoka bir gün izah eıleriz. 

Hamdi Nüzlıet Ça~ 
----- --• 

arış 

'ı·ı:t:rinci geldi, 
nadalya alıyor. 

Ilükiimetimiıin resmen iştirıı~ 
. l ·ocJ 

etti~i nrsıulus:ıl Scliinık l ı 

-1 k' •ı·- ki · uııJ' panayınnua ı ur ye pavıyon . 
" b' ~ Tariş Uzüın Kurumunun te~ ır 

tilh kuru üzüıul.ır birinciliği kaı~· 
b

4 

••• ıı 
mı~ ve panayır heyetince Tarı. 
altın madalya ile taltifi lelin~: 
etmistir. Türkofis başkanlığı Tıtl 

• C' 
fü;üm kurumunu bu uıuvaf fnkl) . 

·ı· tinJen dolayı re men tebrik etl• e 
gibi panayır heyetinin telıli~ ;1• 
tebrik mektubu da kuruma g 
miştir. 

• • • • jıl 
Kuruma ait kereste i,lerıı> 1 

tanzim ve tesbiti için on gün c"c;ı 
Romanya'yn giden üzüm kurıı~ıt~ 
direktiirü Hakkı \' t•ral Pazar S111

\. 

lstaubul yolu ilo lııııir'c avdet e 
mi~tir. 
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-------------------ANADOLU_ ... _________________ SayfaJ. 
Montrö Kamutay dün' tçtima etti 
muahedesi 

il 

Oalgalar18 
Metre Yükseldi. 
/(. Mari bile 
Zorlukla Gelebildi .. 

Haliç'teki tersanelerde faaliyet 
--------

Va ölü için :vapurlar 
hazırlanıyor. 

(Proje Veryal) 
törenle imzalandı .. 

. Londra, 9 ( Radyo) - in- Bu gemiler Türk mühendisleri ve ustaları 
gıltere sahillerinde hüküm ' •• ., • 

Paris, 9 (Radyo) - Montrö 
muahedesinin, tatbik mevkiine 
konduğu hakkındaki (Proje 
Veryal), bugün Fransa hariciye 
nezaretinde törenle imzalan
mıştır. Bu törende; logiltere, 
Türkiye, Rusya, Bulgaristan, 
Yunanistan, Romanya ve Yu
goslavya sefirleri hazır bulun

süren şiddetli fırtına, yirmi tarafından, Turk malzemesı~ ıle yapılıyor. 
dört saat geçtiği halde niha
Yet bulmamıştır. Böyle bir 
fırtına senelerdenberi görül
memişti. Rüzgarın kuvveti da
kikada 100 kilometreden faz
ladır. 

Yüzden fazla vapur liman
lara iltica etmişlerdir. Birçok 
~apurlarda açıklardan yardım 
ıstemektedirler. Tahliye ame
liyata pek güç olmaktadır. 

Kraliçe Mari vapuru, Stam
Potona büyük bir teehhürle 
gelmiş ve çok büyük müşki· 
lat geçirmiştir. Vapur bfr za
manlar ancak 17 mil üzerine 
hareket etmiş ve 18 metre 
Yükseklikte dalgalar tesbit 
edilı •• ıştir. ---
'!abeşistan 'da 
ltalya faaliyeti. 
8ir Dezyakı da kur. 

şuna dizdiler. 

Haliç'in Sultanahmed'den görünüşü. 
fstanbul, 9 (Hususi) - Ha- inşası bittiği zaman parça ha·: 

liç'te büyük bir faaliyet var- linde ve am~alnj yapılarak 
dır. Denizyolları fabrikalar ve Van'a göı 1erilecek ve göldeki 
havuzlar idaresine aid vapur- tersanede montaj edilecektir. 
lar ve şirketi hayriyenin Has- Şirketi hayriye vapurunun 
köydeki tersanesinde inşa edil- teknesi kızaklanmış, kazan, 
mekte olan vapur çok güzel bölme ve omurgası yapılmış-
olmaktndır. tır. Şimdi kıç bölme yapıl 

Van gölü için hazırlanmakta maktadır. Bundan sonra va
olan vapurların, tekneden per- purun üst kısmının montajına 
vanesine kadar bütün aksamı başlanacak ve bu yaz sefere 
burada yapılmaktadır. Yalnız çıkarılacaktır. Bu gemiden 
birkaç mühim makine parçası sonra ikinci bir vapurun in-
getirtileccktir. Bu vapurların şasına başlanacaktır. 

-----

muşlardır. 
Paris 9 (A.A) - Boğazlar 

mukavelenamesi bugün tam 
surette rneriyct mevkiine gir
miştir. 

Bugün saat 16-da dış işleri 
bakanlığında Fransa dış işleri 
bakanı M. Dclbos, Türkiye 
Büyük Britanya, Sovyctler bir

liği büyük elçileri ve Bulgaristan 
Romanya, Yunanistan ve Yu
goslavya elçileri tasdikname
lerin yatırıldığını tesbit eden 
vesikayı imzalamışlardır. 

Bu vesika 20 Temmüz 1936 
tarihli mukavelenamesinin son 
maddesi mucibince Fransa dış 
işleri Bakanlığı hazinei evra
kında saklanılmak üzere bu 
Bnkanlığa tevdi olunacaktır. 
·,'J:···- :ı..-.. · .. :. . ... - .... "- (.• :;.• ·.'. ,., ' .. -.. ~~ ~ .,. .~ ....... ,.r-~ ..... ·, <"?":"' ..... ••• •. • •. ' 
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Harb esnasında 
Balkan:devlotlerinin ordula 
rı bir kumandan tarafmdan 
idare edilmesi mes'elesi .. Adis-Ababa, 9 ;(Radyo) -

Gore ve Cima dahilindeki 
seyYar işgal kuvvetleri, Dez
Yak Balçika'nın Hade köyün
de bir evde gizlenmiş olduğu 
haber alınmış ve yerli asker-

lerden mürekkeb bir kuvvet M. Sto-vadinovic, 
ile evi muhasara ettirmiştir. T 

Vehip (Paşa) 

Paris, 9 (Radyo) - Bük
reşten alınan son haberlere 
göre, Balkan paktına dahil 
devletler crkanıharbiye reisleri 
bugün de müzakerelerine de
vam etmişler ve harp esnasın
da dört devlet ordularının, 
bir kumandan tarafından ida
re edilmesini hususunu tetkik 

Dezyak Balçiya tevkif edile
rek hemen orada kurşuna di
zilmiştir. 

Kadınların 
l\skerliği. 

lstanbul, 9 (Hususi muha
birimizden) - Bazı gazeteler, 
kadınların askerliği hakkında
ki layihanın hazırlanmış oldu
ğunu, bazıları da henüz böyle 
bir kanunun hazırlanmadığını 
ve böyle şey olmadığını yazı
Yorlar. 

Kömürün kesf inin 
10a inci Yıldö- ~ 
llllmo kutlulandı .. 

lstanbul, 9 (Hususi) - Tür
kiye' de maden k.. .. .. k . omurun eş-

fınin 108 inci yıldönümü Halk-
evinde merasimle kutlulan
mıştır. 

. l~tanbul, 9 ( Hususi muha· 
bınmizden ) - Zonguldak'ta 
maden kömürünün ilk defa 

~~lu~uşunun l 08 nci yıldö-
umu merasimle kutlulanmış 

Ve kömürü ilk defa bulan uzun 
Mehmed saygı ile anılmıştır. 

Yemen Prensi 
4nkara'yı 
Zi)'arete Geliyor .. 

Istanbul, 9 (Hususi muha
birimizden) - İmam Yahya
nın ikinci oğlu Mehmed'in 
~eisliği altında Avrupa mem-
ekctlerinde seyahate çıkan 
hey~tin Ankara'ya da gcle
ceğı haber verilmektedir. 

Sıvas tahvilleri 
Piyasaya çıkarıldı. 

lstanbul, 9 (Hususi muha
b · . 
ırımizden) - Sıvas-Erzurum 

dr:miryolunun inşası için yeni 
tertib edilen tahviller 19 lira 
kıymetle piyasaya ıkarılmı br. 

• • 
lngiltere hakkında 

ne diyor? 
Belgrad, 9 (Radyo) - Yu

goslavya başvekili ve dış ba
kanı M. Milan Stoyadinoviç 
bir lngiliz gazetesine dünya 
siyasetine dair mühim beya
natta bulunmuştur. Yugosla,ya 
baş ve dış Bakanı: 

- Büyük Britanya'ya karşi 
daima derin sevgi ve saygı 
besliyeceğiz. 

Diye başladığı beyanatında 
demiştir ki: 

- Umumi Avrupa sulhu 
ideal bir iştir, ideal, daima 
ağır bir iştir. Şimdiki halde 
Avrupa'da barışın idamesi, 
ancak mevcud misaklarla müm
kündür. Avrupa' da biribirine 
karşı rakib vaziyet almış olan 
devletler vaziyetine Yugoslavya 
hiçbir vakit müdahalede bu· 
lunmıyacaktır. 

Almanya ile siyasi münase
betimiz çok iyidir. Zecri ted
birler yüzünden İtalya ile tica
retimizde çok kaybettik, şim
di münasebetimiz inkişaf sa
hasındadır. Kaybettiklerimizi 
yavaş yavaş tekrar elde ede
ceğiz, fakat bunun ıçın za
man lazımdır. 

Sovyet Rusya ile münase
batımız yoktur. 
Sovyet Rusya, Almanya ve 

Polonya münasebatı bizi alaka
dar etmemektedir. Ve şimdiki 
vaziyetimizi değiştirmek iste
mıyoruz. 

Yugoslavya, en mühim si
yasi menfaatlerini küçük an
tant ve balkan antantı dev
letlerile olan münasebatında 
buluyor. Bu devletler, birbi
rine tam bir itimatla bağlı
dırlar. Deruhte ettiğimiz ta
ahhütlerimize sadıkız, lngiltere 
ve Fransa ile siyasetimizde 
hi bir ihtilaf oktur. 

---·---· .. ---
Atatürk'ün yanında 
nefer olarak çalış
mağa hazırdır .. 
İstanbul, 9 (Hususi muha

birimizden) - Kıbns'ta bu-
lunan ve orada oturan, Ha
beş harbında bulunan Ras 
Nasibu'nun askeri müşavirli
ğini yapmış olan Vehip paşa, 
Atatürk'ün eserinin hayranı 
olduğunu ve yanında neferlik 
yapmağa amade bulunduğunu 
söyledi. 

Rontken 
hakkında bir layiha 

Ankara 9 (Radyo) - Rad
yum ve rontken cihazlarının 

tedavi vasıtası olarak kulla
nılması heryerde olduğu gibi 
memleketimizde de ilerlemiştir. 
Bu vasıtalardan, teşhis ve 
tedavi yolunda büyük istifa-
deler temin edilmektedir. An
c •• k, bu cihazların noksan 
olarak kullanılması hastalar 
için çok tehlikeli olduğunu 

nazarı dikkate alan Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekaleti bu 
hususta bir layiha hazırlıyarak 
meclise vermiştir. Sıhhat en
cümenine.:. tetkik edilmekte 

eylemişlerdir. • Metaksas Girid'de 
hararetle karşılandı. 
HUkOmetin hiçbir partiden 

olmadığmı söylUyor. 
İstanbul, 9 

{ Hueuı;i) -
Yunan b:ış· 

vekili Gene
ral l\ktakeas 

Giriıl adasına 

varmış ve 
Haoy:ı'da ha· 
raretle kar
şılaomı~tır. 

llanya be

lediye rci~,General Meiaksas 
ira<l eylediği nut]rnnda, Giridlile
rin canla başla "hükumetle birlikte 
çalışmakta old•klanoı söylemiştir. 

General l\letaksas verdiği ce· 
\'aptn, riyasetinde bulunduğu lıü-

kfımetin:lıiçhir partiye men uh ol
mayıp milli hir hükumet ohluğuau 
Eöyleı .ıi~ ve şimdiye kadar tatbik 
edilen yeni siRtenıden iyi nctiı:clcr 

:alındığını bildirmiştir. 

Dahiliye Vekili 
Ankara' da 

olan Iayihaya göre, bu işle Ankara· 9 (Hususi) - Ev
meşgul olan doktorların mua- velki gün lstanbul'a gitmiş 
ye·aehanelerindeki tesisat bir oian Dahiliye Vekili ve parti 
heyet tarafından kontröl edi- genel sekreteri Şükrü Kaya 
lecektir. şehrimize dönmüştür. 

-----------• Türkiye - lrlanda ve 
Macaristan, Avusturya, Yu- Yugoslavya muahedeleri .. 

nanistan, Arnavutluk ve ltal- Türk-Irlanda Ticaret anlaş-
ya hükumetlerinin vaziyetleri ması Vekiller heyetince tasdik 
biratislav konferansında hep edilmiş ve şehrimiz Türkofisine 
görüşülmüş ve kararlar alın- gelmiştir. 
mıştır. Türkiye-Yugoslavya arasın-

Lokarno misakı için Yu- da geniş mikyasta akd ve imza 
goslavya bir karar almaktan edilmiş olan yeni ticaret an-
uzak bulunuyor. laşma~ ı da gelmiştir. 

İngiliz muharrir, Yugoslavya lstanbul'a Gitti 
başbakaııını en pratik ve muk- Aydın saylavı Nazmi Top-
tedir büyük bir devlet adamı çuoğlu dün İzmir vapurile 
olarak tavsif ediyor. lstanbul'a gitmiştir. 

Dünkü toplantıda ihtisas encümen 
feri intihabatı yapıldı. 

Ankara, 9 (A.A) - B. M. 
Meclisi bugün Fikret Silayın 
başkanlığında toplanarak mec
lis ihtisas encümenlerine aşa
ğıdaki zevat seçilmiştir. 

Adliye encümeni: 
Münir Dağıl (Çorum) Salah 

Yargı (Kocaeli) Raif Karade
niz (Trabzon) Mümtaz Okmen 
(Ankara) Numan Aksoy (An
talya) Tevfik Arıcan (Antal
ya) Örge Evren ( Balıkesir ) 
Osman Niyazi Borç (Balıke
sir) Atıf Akgüç (Bursa) Saa
dettin Ferit Talay ( Bursa ) 
Şeref Aykut (Edirne) Abdül
hak Fırat (Erzincan) Dr. Saim 
Ali Dilemre (Erzurum) Fuad 
Sirmen (Erzurum) Ömer Asım 
Aksoy (Gaziantep) Hamdi 
Engün (f çel) Dr. Şükrü Se
nozan (Kastamonu) Hasan 
Ferit P erker (Kayseri) Reşit 
Özsoy (Kayseri) +Iasan Hayri 
Tan ( Kocaeli ) Ragıb Okça 
( Kocaeli ) Ali Riza Türel 
(Konya) Refik ince (~ anisa) 
Muhiddin Baha Parş (Ordu) 
Fuad Gökbudak (Urfa). 

Arzuhal encümeni: 

General Ihsan Sökmen (Gi
reson) Ziya Karamürsel (lstan
bul) Meliha Ulaz (Samsun) 
İsmail Hakkı Mumcu (Amas
ya) Tayfur Sökmen (Antalya) 
Hayreddin Karan (Balıkesir) 
Mustafa Fehmi Berçeker (Bur
sa) Akif Akgüz (Çoruh) Ihsan 
Ihsan Kurtkan (Çoruh) Gene
ral Şefik Tursan (Denizli) 
Mehmet Şahin (Gaziantep) 
Şevket Erdoğan (Gümüşhane) 
Ali Barlaz (İstanbul) İbrahim 
Demiralay (Isparta) Ömer 
Kuntay (Kara Kemalettin 01-
pak) (Kocaeli) General Os
man Kaptagal (Malatya) is
mail Amas (Ordu) Şevki Su
soy (Siirt) General Akif Ôz
tekin Erdengil (Sıva.,) Ziya 
Başaran (Sıvas) Süleyman Sırrı 
Gedik (Trabzon) Münip Beya 
(Van) Raif Dinç (Zonguldak). 

Büdçe Encümeni: 
Mustafa Şeref Ozkan (Bur

dur) Mükerrem Ünsal (Isparta) 
Sırrı Day (Trabzon) Fakihe 
Öymen (Istanbul) Yahya Galib 
Kargı (Ankara) Enver Adakan 
(Balıkesir) Dr. Mustafa Can
tekin ( Çoruh ) Eyyüb Sabri 
Akgöl (Çorum) Rüştü Bekit 
( D. Bekir) Faik Kaltakkıran 

(Edirne) Tahsin Berk (Elaziz) 
Ali Hikmet Ayerdcm ( Gazi
antep) Durak Sakarya ( Gü
müşhane) General Kazım İnanç 
(İzmir) Hüsnü Çakır (lzmir) 
Tahsin Coşkun ( Kastamoni ) 
Nahid Kervan (Kayseri) Şev
ket Odul (Kırklareli) Mehmed 
Seyfeli (Kırşehir) Naim Hazım 
Onat (Konya) Abdülmuttalip 
Oker (Malatya) Osman Taner 
(Malatya) Turgud Türkoğlu 
(Manisa) Rıza Erten (Mardin) 
Şevki Çiloğlu ( Muş ) ~ü: Ü 

Ataman (Muş) Hamdi Yalman 
(Ordu) General Naci Erdeniz 
(Seyhan) lsmail Muştak Ma
yakon (Siirit) Rasim Basaraz 
(Sivas) Remzi Ciner (Sıvas) 
Sırrı İçöz ( Y ozgad ) Receb 
Zühdü Soyak (Zo:ıguldak). 

Dahiliye encümeni ; 
Cemil Ubaydın (Tekirdağ) 

Faik Ôztark (Tekirdağ) Şükrü 
Yasın (Ç. Kale) Edip Ergin 
(Mardin) İzzet Ulvi Aykut (Af
yon) Ernt Uras (Amasya) :~a
sih Kaplan (Antalya) Cemal 
Hüsnü Toray (Bolu) Halil 

-----
Onaran (Burdur) Fatin Güven 
Diren {Bursa) Hilmi~Ôlgenerli 
(Ç. Kale) Atıf Tuzun (Çoruh) 
İsmail Kemal Alpsar (Çoruh) 
General Zeki Soydemir (Er
zurum) Nakiye Elgün (Erzu
rum), Esad Ôzoğuz (Kars), 
Mehmed Sömer (Kütahya) Em
rullah Balkan (Malatya) Eldem 
Tunçel (Samsun), Zühdü Du
rukan (Samsun) Mitat Şükrü 
Bleda (Sıvas) Sabiha Görkt' n 
~Sıvas) Vasfi Reşid Seviğ (Sı
vas) Gal ib Pekel (Tokat) Hür· 
rem Ergün (Tokat) Behçet 
Güney (Urfa) Muhiddin Dinç
soy (Urfa) Halil Türkmen 
(Zonguldak) Rifat Vardar (Zon
guldak) Mehmed Ali Yürüker 
(Samsun). 
Divanı muhasebat encümeni: 
Faik Soyln ( Niğde ) Milat 

Aydın (Trabzon) Sungu (Yoz· 
gad) İbrahim Necmi Dilmen 
(Burdur) :Ahmed Cevad Emre 
(Ç. kale) Ali Rıza Özenç (Ço
rum) Haydar Rüşdü Öktem 
(Denizli) Nafiz Dumlu ( Erzu
rum) Hamdi Gürsoy (lstanbul) 
Hayrullah Ergin ( lstanbul ) 
Hasan Ali Yücel ( lzmir:) lb
rahim Ornatay ( Kastamorıu ) 
Nuri Tamaç ( Kastamonu ) 
Ferruh Gupgup (Kayseri) Ha
zmı Börekçi ( Kırşehir ) Mus
tafa Halid Ömer ( Konya ) 
Mehmed Ertel (Maraş) Hilmi 
Çoruh (Mardin) Hüsnü Kitapçı 
(Muğla). 

Gümrük ve İnhisarlar encü-

menı: 

İsmet Eker (Çorum), Sadet
tin Uran {f.stanbul), Hulusi 
Oruçoğlu (Sinop), Nafiz Ak
lin (Amasya), Mazhar Ger
men (Aydın), Nuri Göktepe 
(Aydın), Sabiha Gökçül (Ba
lıkesir), Dr. Emin Cemal Suda 
(Bolu), Dr. Kazım Samanlı 
(Denizli), lstemat Ôzdamar 
(Eski~ehir), Ali Dikmen (Ko
caeli), Bediz Morava (Konya), 
Ömer Dinç (Kiitdhya), Ab
dürrezzak Salt . ı (Mardin), 
Dr. Hüseyin A\•ni Erdem 
(Muğla), Nafi Yücekök (Muş), 
Mehmet Güneşdoğdu (Sam
sun), lbrahim Mete (Seyhan) 
Daniş Eyüboğlu (Trabzon) 
Ekrem Pokel (Y ozgad) 

Hariciye encümeni: 
Hasan Saka (Trabzon) Nec· 

meddin Sadık (Sıvas) Şerif 
İlden (Kastamonu) Falih Rıfkı 
Atay (Ankara) Dr. Cemal 
Tunca (Antalya) Cevad Abbas 
Gürer (Bolu) Hasan Cemil 
Cambel (Bolu) Dr. İbrahim 
Tali Ôngüren ( D. Bekir) Zeki 
Mes'ud Alsan (D. Bekir) Fa
zıl Ahmed Aykaç (Elaziz) Ge
neral Pertev Demirhan (Erzu
rum) Salah Cimcoz (lstanbul) 
Halil Menteşe (lzmir) General 
Muhiddin Akyüz (Kars) İbra
him Süreyya Yiğit (Kocaeli) 
Hikmet Bayur (Manisa) Kamil 
Erde\ (Niğde) Mahmud Say
dam (Sirit) Yahya Kemal Be
yatlı (Tekirdağ) Nazım Poray 

(Tokat) 

İktısad encümeni: 
Şakir, Kasebir (Tekirdağ) 

lsmail Sabuncu (Gireson) Dr. 
Rasim Ferid Atalay (Niğde) 
Berç Türker (Afyon) Ahmed 
Ulus (Ankrıra) Eşref Demirel 
(Ankara) Hulusi Alataş (Ay
dın) Nazmi Topçuoğlu (Ay· 
dm) Dr. Mustafa Bengisu 
(Ç. kale) Hasan Cavid Çoruh) 
-Sonu 4üncü sag/ada-
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l 80 Günde devri81em Kamu_y_ü_n_. _iç_ti_ ~!) - ·- ... Yazan: ]an Kokto 18 Dünkü toplantıda ihtisas encü-
Bir haf tada iki salı günü birbirinı ~:~:~~~~ıa;~;~;S~:~~n- menleri seçildi. Bu akşamki progranı 

lstanbul[ radyosu 
Saat 12,30-14 plakla muzik takı.bedı·yor. da doktor Kazım Karah'nm • Başı 3 ncü sahifede • Mehmed Demir ( Balıkesir ) 

evine hırsızlık kasdile giren Mecdi Boysan r(Edirne) Emin Ziya Esen (Çankırı) Mustafa 
Tahaccür etmiş veya ettiril- • * • ve hizmetçi Hamide tarafın- Sazak (Eskişehir) Remzi Gü- Ulusan (Konya) Hakkı Kılıç ve haberler, lS,30 dans mu· 

miş kertenkeleden ne çıkar?. Salonda, yolcuların toplan- dan görülen sabıkalılardan reş (Gaziantep) tMuzaffar Kı- oğlu (Muş). ziği 19,30 konferans, 20 Vedia 
Demeyiniz .. Çünkü bunda müt- dığı sırada, M. Viktor Sason Dürbaba oğlu Ahmed kaç- lınç (Gireson) Edip Servet Milli müdafaa encümeni: Rıza ve arkadaşları tarafından 
hiş bir kudret vardır: Bu ker- elinde pasaport olduğu halde mıştır. Zabıtaca aranıyor. Tör (Gümüşhane) Benal Ar- General Şükrü Gökberg halk şarkılan, 20,30 Türk mu· 
tenkeleyi alınız, bilmem nasıl bana : Hırsız bulundu man (İzmir) Hamdi Aksoy (lstanbul) general Kazım Se· ziği, 21 Şehir tiyatrosu artist· 
bir havanda, nasıl merasimle - Hakkımızda çok tuhaf B. b k 1 B k 'd 1 lerinden Bedia, Vasfi Rıza ve ır uçu ay eve ozya a a ( zmir) Süleyman Demirezen vuktekin (D. Bekir) Şükrü 
dövünüz; elde edeceğiniz tozu şeyler yazabileceğinizi tahmin Karabağlar mevkiinde Sadık'ın (Kayseri) Veli Yasın (Kayseri) Kocak (Erzurum) Celal Men· Hazım taraflarından bir ope· 
alınız.. ediyorum. Dedi. evine pençere demirlerini bük- Ahmed Hamdi Dikmen (Kon- l'h (A t 1 ) C l E ret parçası, 21,30 stüdyo or· 

işte bu tozda müthiş bir Kendisine, hiçbir <razeteye k t'l · b' 'ft K O (K B gı ı oru n aya e.na s· kestrası, 22 plaklarla sololar, 
6 me sure ı e gıren ve ır çı ya) azım kay onya) e- ner (Balıkesir) Hazım Çarıkçı 

keramet vardır: Herhangi ka- yazı yazmadığımı sadece Pari av tüfeği ile bir palto çalan sim Atalay (Kütahya) Kemal (Balıkesir) İbrahim Çolak 22,30 aians haberleri. 
dın üzerine bu tozdan biraz Suar için bir cihan kroniki ha· b k I ı d B k 'I M Ô sa ı a ı ar an ozya a ı ev· Kusun (Maraş} Ali Tuna} (Sam- (Bilecek) Salih Bozok (Bile· ~üpheli lüm 
atarsanız, bu kadın sizi deli zırladığımı bildirdim. Fakat lud tutulmuş, çifte tüfekleri sun) Esma Neyman (Seyhan) cik) Asım Uz (Çoruh) Ahmet "I 
gibi sevmeğe mecbur kalır!.. itirafa mecburum, Şarli Şaplin- alınarak sahibine verilmiştir. Yusuf Kemal Bengirsap (Si- Saffet Enkay (Elaziz) Aziz Limanda bulunan Felemenk 

Bu tozun ne kadar işe ya- den sonra, seyahatimizin en Kavga nop) Esad Çakmak kaya Akyürek (Erzurum) Ali Kılınç bandıralı Ağa memnun vapu· 
radığını bilmiyoruz: fakat mu- sevimli ve nazarı dikkati calip Eşrefpaşa'da Hacı Ali efen- (Zonguldak) Hasan Karabacak (G . t ) H F h . runda bekçilik eden Osman 
hakkak olan birşey var: Bu siması Viktor Sason'dur. di caddesinde kahvede oturan (Zonguldak) Ragıp Ôzdemir At:~'(~:~üşhana:)a~ü. a:i:~ oğlu Tevfik ansızın hastalan· 
dükkan sahibi bu toz saye- • "' Ah d ğl H" · ·ı M 1 k h · * me o u useyın ı e us· oğlu (Zonguldak) . Dr. Hakkı Şinasi Erel (İstan· mış ve mem e et astanesın· 
sinde geçinmekte ve zengin Honololo dağlık ve güzel tafa oğlu lsmail arasında kah- Kütüphane encümeni: bul) Hüsrev Kızıldoğan (Kars) de tedavi altına alınqıışsa da 

im t Ald " 1 A t bir yer. Çiçeği bol, bahçede 0 uş ur. · ıgım ma uma a ve parasını vermek mes'ele- Halil Eldem (lstanbul) Ömer Lütfü Müfid Ôzdas (Kırşehir) ölmüştür. Tevfik'in ö]ümÜ 
<roMre bu tılısım b 'l · b göz alıcı çiçek ve patlarla d k H • • u aı enın eş sin en kavga çı mış, üseyin Aka\ın (Bilecik) Mihri Bektaş N d. B t k (K l') KA şu"phelı' go"'rüldüğünden otopsi 
batındanberi saadet ve serve- süslü bahçede her akşam ba- e ım oza 

1 
ocae ı a-

. . k.l d" lo veriliyor. Havai adalarının çakı ile lsmail'i yaraladığından (Malatya) Dr. Saim Üzel (Ma- zım Nami Duru (Manisa) Ha- yapılacaktır. 
tının esasını teş ı e ıyormuş. tutulmuştur. nisa) Dr. Galip Üstün (Sinop) R 'd T k (M ) -----~ 

Bununla beraber, bu aile, kadınlan da güzel! Honololo· san eşı an ut araş tının ( Ordu) Mitat Altıok 

bu garib dükkinda bundan ~!ba:::.~~l';;;~Yvaıa~:'.ik:~i;;~~ ~~!~7ı1a:aıı:::~aem~ziz ~;:ıri~::.:ü;~~rum) Hay· ~::~İn T ;."ms~~)u~:vde~uk°;. (Zonguldak). 
başka tılısım ve effünler de güzelliği büsbütün başka. Ka- oğlu Yaşar sarhoş olarak yan- dar Cercel (Afyon) Seniha rim lncedayı (Sinop) Rahmi Teşkilatı esasiye encümeni: 
vardır. Mesela ben buradan dınlar bilhassa vücut itibarile makta olan lambayı karısı Hizal (Trabzon) Akagündüz Apak (Tekirdağ) Hüsnü Ko- Şemsettin Günaltay (Sıvas) 
kömürleştirilmiş bir maymun h d (A k ) k B K O (M · ) E · k ci an a yeganedirler. Rukiye'nin başına atarak ya- n ara Tür an aştuğ (An- nay (Tokat) ganeral Ahmet enan rer anısa rış en 
kafası aldım. Böyle bir may- Buraya gelen Avrupa'lılar raladığından tutulmuştur. talya) İsmail Hakkı Uzunçar· Yazgan (Urfa) (Tokat) Tahsin Şan (Aydın) 
mun kafasına malik olanlar için can sıkıntısı tasavvur ede- Yaralamak şıh (Balıkesir) Tevfik Bilge N f .. · Asaf Doras (Bursa) Fuat Bulca 
ömürlerinin sonuna kadar de- a ıa encumenı : 

mem. Yalnız polis burada Bı'riııcı· Sultanı'ye mahalle (D. Bekir) Hikmek Işık (Er- Az' S 'h llt (E · ) (Çoruh) Necı·b Alı' Kt·ı·çu"ka lirmekten masun kalırlarmış. ' · ız amı er rzıncan 
• her şeye fazla bir hakimlik sinde oturan Minçikof Hasan, zincan) Hakkı Tank Uz (Gi· Ahmed Hilmi Kalaç (Kayseri) (Denizli) Yusuf Ziya Özer 

Y 
• • göstermektedir. Mustafa oğlu Hasan'ı sopa reson) Sadri Maksudi Arsal Osman Erc·ın (Man·ısa) Cemal (Eskı'şehı'r) Mahmut Esat Boı· 

arın, fennin mükemmelen - Sonu ••ar - dM k 1 k (Gireson) Talat Onay (Gire- Ak (Af ) M b G·· 1 ) M h N ·f izaha muvaffak oldun.., bir v overe yara amış ve aç· çın yon e rure u- kurt ( zmir e met azı 
6" --------- t z b t kt d son) Dr. Neş· et Ömer lrdol (Af ) F d z· Ç'ğ't hadise olacaktır. Kadını tehdit etmiş mış ır. a 1 aca aranma a ır. nenç yon ua ıya ı 1 • Siret (Kars) Dr: Tevfik Ars· 

Ç k d (lstanbul) Hasan Ali Yücel t (EIA · ) Ah d O d · 
Yarin, 28 Mayıs Salı gu"nu" Ga 'le cadd · d H a ocu yan ı epe azız me z emır l (Kastamonı') Dr Fuat 

zı r esın e as n Al k' G k d l (lzmir) Fuad Köprülü (Kars) (E k' h' ) O l . (E k' an . 
akşamı yolcular uykuya yata- oğlu Ahmed sarhoş olarak sanca ta azi a ın ar s ışe ır sınan sın s ı· (Kırklareli) General Ali Fuat 
caklar ve... Sabahleyı'n ·gene Kamil oğlu Mehmed'in evine sokağında oturan istifan l!iyef Ressam Şevket Dağ (Konya) şehir) Fikri Mutlu (İçel) Hakkı Go"besoy (Konya) Recep Pe· 

k ıl ·ıA k .. Ali Canip Yöntem (Ordu) Sc- S d (1 l) S d tt• E 'k 
Salı günü sabahı uykudan kal- gitmiş, karısı Seher'i tehdid- arısı yen ı aç yapma uzere ay am çe a e 10 pı • ) S b · T k 

kt k ğ b l , lim Sırrı Tarcan (Ordu) Halil (1 · ) H" .. O d ker (Rütahya a rı opra 
kacaklardır, 28 MaVls, iki de bulunmuş, buna mani ol· oca a aynattı ı a mumu na man zmır usnu z emar N d (M ) 

J - b · ., k Nihad Göztepe (Trabzon) (1 t ) B h O .. (K ) (Manisa) Yunus a i uğla 
misli uzayacak, bu haftanın mak istiyen Seher'in kocası ezıryagı arışhrmış ve sıçra- spar a a ar ngoren ars 

1 d b d Hamdi Üikümen (Trabzon) S · E k (K • ') V Ahmet İhsan Tokgöz (Ordu) 
iki Salı günü olacaktır. Mehmedi de çakı ile parma- yan yağ ar an yanı aşın a amı r man as.amonı e-

Bu nasıl olur?. Demeyiniz\ ğından 1yaraladığından tutul· duran beş yaşındaki çocuğu Refet Ülgen (Urfa) led fzbudak (Kastamonu) ibra- Ali Münif Yegena (Seyhan) 
"Üç Pazarlı hafta.. Edgar muştur. istifan sol baldırından yan- Maliye encümeni: him Dalkılıç (Kütahya) Vasıf Hilmi Uran (Seyhan) Mehmet 

Poe'nin bir hikayesinin mev· Polisi yaralamış mıştır. Ihsan Tav (Beyazıt) Kemal Ginay (Malatya) ;Halid Mongi Emin Yurdakul (Urfa). 
zuudur. Kahramanlar mahallesinde Kamyon kazası Ünsal (lsparta) Mustafa On- (Niğde) Dr. Asıl Sirel (Sam· Ziraat Encümeni: 

Bir kaptan, genç bir kızla ev· Mehmed oğlu Hasan, Evinde Turan' da Menemen cadde- soy (Çankırı) İzzet Aksoman sun) General Sıdkı Uke (To· Rahmi Köken (lzmir) Yaşar 
fonmek istiyor, kızın babası bu oturan Hüseyin kızı Ayşe'nin sinde Cemal oğlu Şoför Vehbi (Afyon) Adnan Ertekin (Ay- kat). Özey (Manisa) lsmail Hakkı 
izdivaca müsaade etmiyor ve kira parası mukabilinde eşya- idaresindeki 58 numaralı Kam- dırı) Dr. Galip Kahraman Sıhhat ve içtimai Muavenet Uzman ( Bolu ) Hati Çırpan 
kızına: \arını zaptetmiş ve şikayet yonu Mihal oğlu Mikoniko'ya (Bursa) llyas Sami Muş (Ço- encümeni: (Ankara) Müşfik Ayaslı ( An· 

- Ancak üç pazarlı hafta· üzerine mahalline giden polis çarptırarak yaralanmasına se- ruh) Huriye Enis (D. Bekir) Dr. Ahmet Fikri Tüzer kara) Rahmi Selçuk (Balıkesir) 
da nişanlanabileceksiniz! Diye Ekrem'in elini kapuya kıstır- bebiyet verdiğinden zabıtaca Zü'fü Tigre ( D. Bekir ) Ali (Erzurum) Dr. Refik Güner Mitat Dağdemir (Bolu) Şükrü 
bağırıyor. mak suretile yaralamış oldu- tutulmuştur. Şevket Ôndcrsev (Gümüşha- (Bursa) Dr. Fatma Memik 1 ı · Sülez ( Bolu ) Şekibe nse 

Kaptan, riyaziyedeki kuv- ğundan tutulmuştur. Öldürmek için ne) Emin Nankür (içe!] Ya- (Edirne} Dr. Taptaş (Ankara) ) · (Bursa) Emin Aslan ( Tokat 
veti sayesinde bu imkansız- Erkeğe harfendazhk Karşıyaka'da Cihan soka- şar Yazıcı ( lstanbul ) Kamil Dr. Hasan Vasıf Somyiirek 
1 k ld K k N d h d D (i · ) K" G" l Yusuf Baskaya (Denizli) Gene· 
ığı a ınyor. Maamafih Pol ayma am ihad bey cad- ğın a Ma mu oğlu fırıncı ursun zmır azım ure (Balıkesir) Dr. Sadık Konuk 

(K ) M h d N d. z ral Refet Bele (lstanbul) Sıdkı 
da başka bir cihetten Jul desinde hapishane önünde Mustafa tarafından öldürmek onya a mu e ım a- (Bursa) Dr. Hamdi Berkmen 
Vern'in ayni değil midir? Cemal oğlu cambaz Arif sar- maksadile takibedildiğini şika- (Malatya) Tahir Hitit (Manisa) (Denizli) Hatice Ôzgener (Çan· Şerif Eken (Kastamoni). 

Ne ise.. Yarın biz güneşe hoş olduğu halde yoldan ge- yet eden Adem oğlu Galib 'in Osman Dinçer (Mardin) Emin kırı) Salih Turcay ( Kayseri ) Zühdü Akın (Kırklareli) Rıza 
doğru koşarken, isimsiz ha- çen Mehmed oğlu Hasan ve bu iddiası üzerine Mustafa Draman ( Yozgad ) İbrahim Dr. general Ziya Nuri Birgi Esen, (Kırşehir) Cemal Tekin 
yali bir günle karşılaşacağız. Haydar'ın arkasına takılarak tutulmuş ve tahkikata başlan- Arvas (Van)· (Kocaeli) Dr. Osman Şevki (Konya) Mustafa Eken (Konya) 
iş buradadır. İşe, Files Foğ'a söz atmış, sarkıntılıkta bulun- mıştır. Meclis Hesaplarının tetkiki Uludağ (Konya) Dr. Şakir Ah· Kani Akeken (Manisa) Nuri 
bahsı kaybettiğine hükmetti· muş ve bıçakla tehdid etmiş- Kumar encümeni: med Edis (Kütahya) Dr. Hilmi Ural (Maraş) Cavid Oral (Niğ· 
ren de bu noktadır. tir. Bundan muğber olan Ha- lkiçeşmelik caddesinde 118 Esad Sağay (Bursa) Hakkı Oytaç (Malatya) Dr. Rıza Le· de) Damar Arıkoğlu (Seyhan) 

Bu 27 mayıs salı, 28 ma- san ve arkadaşları bıçakla numaralı Darende'li Ahmed'in Ungan (Van) Mazhar Müfid vend (Mardin) Ahmed Vefik Ömer Biçer (Seyhan) Tevfik 
yıs salı günleri bizim ar1 et- Arifi hafif surette barnundan kahvesinde kumar oynayan Kansu (Denizli) Rifat Aras (Uluçay (Niğde) Dr. Abravaya Tarman (Seyhan) lsmail Meh· 
rafına geçirdiğimiz kemerin yaralamışlardır. Vak'a failleri fslam ve Yusuf zabıtaca tu- (Ankara) R11sim Aktar (An- Niğde) Hüsamettin Okan Uğur (Sıvas) Ömer Evci (Yoz· 
tokasını teşkil etmektedir. zabıtaca tutulmuşlardır. tulmuşlardır. kara) Şakir kınacı (Ankara) (Sinob) Dr. Ziya Naki Yar- gad) . .................................................................... .-!!lmı .. !!mrım::sl!!a. .... _... ................... lill!!a.~ ........ msmı:ı11S1~ 

S O Yazan : Orhan Rahmi Gökçe 

buluyordu: O da bir betbaht valı olduğu anlaşılıyordu., 
sayılmak lazımdı. Cephe, memleketin bütün 

iki gün sonra Faik'ten ha- erkek unsurunu çekiyor [ve 
f reket haberi geldi. Mektubu mütemadiyen harcıyordu. Şim-

sonuna kadar okumadı. Artık di kadın çalışıyordu. Kadın 
buna tahammülü yoktu. Kim- eskiden sadece bir amele idi.~ 
bilir, zavallı genç, neler söy- Şimdi hem istihsal ediyor, 
lüyordu? hem satıyor, hem cephedeki 

Harb artık bütün şiddeti erkeğini, hem de kendi tar· 
ile devam ediyordu. Köy bo· lasını, çiftini, çubuğunu ve 
şalmıştı. Görülen erkeklerin evini düşünüyordu. 
çoğu ihtiyardı, alildi. Arada Faik Kafkasa gitmişti. On-
sırada bir genç gözüküyor ve dan aldığı mektubJar, her de-
bunun da mezun ve teptilha- fasında en aşağısı onar cüm-

leden ibaretti. Faik cepheleri bir yara gibi, o serseri köy yordu. 
anlatıyordu. Ateşin, ölümün, çocuğunu; o şimdi akıbeti Faik; 
kanın paçal olduğu bu yer- meçhul yan vahşiyi hala se- - Yolsuz, şimendifersiz, 
lerdeki hayat ve hadiseler, viyordu. Fakat Faik'i bugünkü nüfusu az, hazırlıksız bir mem-
tehayyül edildiğinden tamamile şartiar altında düşündükçe, lekctte harb, ancak böyle ne-
başka idi. kendisini feda ... .etme~in v_e ticeler verir, 

Faik yazdığı mektublarda, o~u saadete gotur~enın hır Diyor ve için için, o za· 
onun maneviyatını takviye ·et· vıcdan borcu oldugunu anlı- manki idareye diş gıcırdatı-
mek için ne lazımgelirse ya- yordu. . . yordu. 
pıyordu. Biliyordu ki, düşman Cephedekı bır gence karşı Ermeni'ler, Kürt'ler hep 
karşısında karlara gömülerek başka türlü hareket etmek, ihanet ediyorlarmış. Arabis-
bekleyen o genç, şimdi sa- ona asıl ve en korkunç kur- tan cephesinde de keza! Köye 
dece kendisini düşünüyordu şcnu arkadan sıkmak olacaktı. gelen ihtiyar bir zabit te onu 
ve Faik, gittikçe nazarında Bunu yapamazdı: söylüyordu: 
ulvileşiyor, büyüyor, yükseli- - Yapamam, yapamam, Düşün a kızım, cephemiz 
yordu. Ara-sıra onun bir kur- diyordu, Faik'i yaşatacağım. nereden nereye uzıyor? Bir 
şun, bir şarapnel parçası, bir Faik'i kendimi yiye-yiye, ken- de Çanakkale'yi hesabetl Ro-
süngü ile vurulabileceğini ha· dimi harab ede-ede, fakat ge- manya' da biz, Galiçya' da da 
tırlıyor ve yerinden sıçrayordu. ne aldatmadan, mes'ud ede- bizi Hızır gibi bir millet, her 

Onu sevmeğe mi başlamış· ceğim.. yerde hazır ve nazır. İyi amma, 
tı; hayır! Faik'in son mektubu, cep- nereye kadar dayanır bu 

Yanık Bekir, hala, içinde henin bozulduğunu ve epice kuvvet? 
idi. Unutulmaz, şifa bulmaz geriye çekildiklerini bildiri-

ğimiz kavgada sırtımıza ağır 

bir yük almıştık. Dörtbucağa 
yetişmeğe mecburduk. Bu ise, 
kolay değildi. Süveyşle Ga· 
liçya arasında yirmi tane dev· 
let kurulabilirdi. 

Faik'in son mektubunu 
Amasya'da hastanede.ı almıştı. 
Faik, bir süngü harbında gök· 
sünden ağır surette yaralan· 
mıştı .. 

Kış günü. Kar dizboyu 
Rus'lar alaylar halinde bir 
taburun cephesine saldırmış· 
lar. Bizimkiler sungu harbı 
vermişler ve Faik, bu harb· 
ten yaralı çıkmış .. Faik, kısa 
kısa yazmış bunları .. 

- Yaram biraz ağırca gö· 
rünüyor -Diyordu- fakat dok· 
torlar endişesiz. Çok zayif 
bulunduğumu görüyorum. 

- Sonu var -
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Fırtına Ali il 
da anlaşma mı? kabınesı ıle beraberdırler.. . .•.• , . 

• B k•I BI .. h. b• Akdenız mes elesı 
zer•g· .. -· BUyük Korsan Romam ............... - .... .J - Başı;· f~d sahifede - aşve 1 um mu ım ır için ne diyor? · 
- 9 - Yazan: 

Mariya etrafına bakındı :, 
. Karşıki korsan gemisinden 
1kinci top sesi duyuldu ve 
llarnlıdan çıkan dane, kendi 
~emilerini aşarak yüz metre ge
tiye düştü. 

- Gördün mü yavrum, hay
~i benim sarışm1m, mavişim, 
1ki gözüm, kamarana in! 
Mariya'nın deniz rengindeki 

~Özlerinde bir panltı çaktı: 
- Peki, dedi, gidiyorum. 
Ve sür'atle inmeğe, koşma· 

ta başladı. Panayot kaptan ge
niş bir nefes almıştı. Mariya, 
kamaraya girmemişti. Avuç
larında madalyonu sıkıyor ve 
llıırıldanıyordu : 

- Korsanların güllesi değil, 
feytanın ateşi yağsa kamaraya 
~irmiyeceğim. Sular kana bo
Y'nacakmış, gemiler bordo bor
doya gelecek, kelleler uçacak
lllış, ne olursa cılsun, inmiye
Ceğim, güverteden uzaklaşım
~acağım. Bu marifetin, bu ma· 
dalyonun tesirini anlamadık
tan sonra, nafile .. 

Müstehzi bir tavırla gülüm
'edi. O, bu tılsıma inanmı
~Ordu. Bunun, gönül işlerinde 
~~akası ne olabilirdi? Demek 

1 bunu boynunda taşıyan 
her genç kız, Fırtına Ali'nin 
~kile yanıp tutuşacaktı ha? 

- Hah hah haaa -diye bir 
~-hkaha attı- zavallı, budala 

Urk kızıl Kendisi sevmiş ve 
~anmış ta bunu madalyona 
atfediyor. Bilmiyor ki, gönül 
~enilen sultana hakim olmak 
(in ancak onun tarafından 
&akikaten sevilmek lazımdır. 
ilrniyor ki sultan gönülleri, 

ancak ferman veren kılıçlar 
~r>tedebilir. Maamafih anlı
)orum : 

~Zavallı Türk kızı, belki de 
skançlıktan böyle söylemiştir. 

b Zannetmem ki, o, hakikaten 
il denizleri kendine boyun 
jidirmiş bir kahraman olsun. 
sterdim öyle olduğunu, hatta 
()ııu yakından görmek, nasıl 
~~tuştuğuiıu, naralarının, kü
~tlerinin nasıl akisler bıraktı-

llı, bir düşmanla karş1laşınca 
~asıl atıldığını seyretmek is

tdim. Babam, şu denizlerin 
~derhası babamla bile vuruş
ğ-unu görmeğe hazırım. 

~ l<eşke, o korsan, sevdiği 

1
1~ın dediği gibi bir kahraman 

~ llydıl 
. Babamın kafasını, çizmele· 
tı.tıin altında çiğnese bile, kal
; ·ıtıi bu kafanın yanma ve 
'llun ayaklarına fırlatırdım. 
~ Mariya, madalyona bir daha 
aktı . 

~ ...._ Görmek istiyorum, onu 
~thalde göreceğimi 
~ .. m1: ....... mıl!ml~ ... 

~NADOLU --·--
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve haşynzganı 

~ liaydar Rüşdü ÔKTEM 
~,ttıurni n ciri) nt '"e yazı işlt'ri 

1 lidiirü: Uanıcli .Nüzhet Ç:ınçar 
!la -tehnnesi: 
f' lıınir İkinci Ile}·lcr sokıı l'f ı .. ı l:) l' la]k partit•i lıinncıı içinde 
ttl elgrnf: Jzmir - A ADOUJ 

efon: 2776 •. Posta kutusu 405 

~ıu ABONE ŞERAiTi 
1ğı 1200, altı a} lığı 700, üç 

\ aylığı 500 kuruştur 
lltıcı mcmlckeıler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Her yerdd 5 kuru~tur 

~G "c . ..-sh l 2 ~ k K,çmış nu a ar :> uru~tur. 

;\1'1.ı\DOJ.U 1\tı\'!'HAASINDA 
BASILMIŞTIR 

M. Ayhan, Faik Şemseddinı b~şka Ir~k Suriye, .Mavcrai Şcria, t k • d tt• Londra, 9 (A.A) - D~il! 

D d
. . 1 Hıcaz, l' emen Arablan murahhas. n U U 1 ra e 1 Meyi gazetesi M. Mussolını· 

e ı ve yavaşça, bır yılan lan da Aralı davasında Filistin • · ft l 1 ·1· b ·b· k k .. d v - nın ayan • ngı ız arışması 
gı ı ayara guverteye ogru Arablarına yardıma karar vermiş· BJ k b• • b k h kk d V d p · ·1 1 
tırmanmağa başladı. Artık !erdir. Yahudi ınuhaceretine niha- Um 8 JDeSJ U DUtU tan SOn a ın a ar rıce 1 e o an 
kendi gemileri de küçük top- yet verilmezse, Arah hükumetleri bir mülakatını!neşretmektedir. 
larını kullanmağa başlamıştı. Filistin Arah ihıillilinc doğrudan ra kongreden itimad reyı· aldı M. Mussolini bir pakt deiil 
Ve denizin üstünde cehenne· doğruya yardım edeceklerdir. fakat dostane bir anlaşma yap-

Londra 8 (A.A) - .Fmstiııdeki mak 'sted'ğini söylemiştir 
mi tarakalarla uçuşan bir gülle Arab fisilerinin reisi ı~evzi bey -Başı 1 inci sayfada- dir ve devam ettikçe bütün 1 1 

• 

yağmuru başlamıştı. Bağdad'a gelmiştir. İngiliz gazete· Bizim istediğimiz şey halk'"'.:9 planlarımızda muvaffak olaca- Bu uzlaşmaya verilecek şe· 
1 h 1 h . tat v .. k . . B''t k kil mümkün olduğu kadar ba-Gemiler, gittikçe yaklaşı- eri u adama bir numaralı devlet çı ar cep esı programının · gımızı gorece sınız. u çe a- sit olmalıdır. Her iki memle-

yorlardı. düşmanı ismini vermekte idiler. bikidir. bul edilecek ve ikinci müza· 
Buna ra~men ihtilafın muvakkaten Paris, 9 (Radyo) _ S.F.l.O kert!ye lüzum kalmıyacaktır. ketin Akdeniz' deki menfaatleri 

Tayfalardnn biri kendisini halli üzerine lngiliz'ler hareketine 1. t k . d M Bl 1 k lAb l d k' IA 'h l birbirinin zıddı !değildir. Bila-
go··rmu··ştu"' : 1 1 

sosya ıs ongresm e . um n ı a yo un a ı ayı a a-
mani o maıııı~ ardır. k' b f ti b" b' · · 't 

- Aman dilber Mariya, içe· 
ri, kamaraya! 

Diye bağırdı. Mariya ona 
sert sert baktı ve parmağını 

dudaklarına götürdü. Bir elile 
belindeki hançeri gösterdi : 

- Sus!. 
Tayfa, kaşlarını kaldırarak 

hayretle baktı. Sonra omuzla
rını silkti . ve başını çevirdi. 
Panayot reis, fırtına Ali'yi 
sancağa almak istiyordu. Bu 
taktirde daha iyi vuruşabile
ceğini, rüzgarın ve denizin 
manevra için, icabında geri 
çekilmek için daha müsait ola
cağını hesaplıyordu. 

Mariya artık güverteye çık
mıştı . Büyük bir halat yığınını 
siper etmişti. Ortalık, oldukça 
aydınlanmıştı. Dikkatle karşıki 
gemiye bakıyordu. 

Bu, yeni, son sistemde bir 
gemi idi. Y etkenleri güvercin 
kanadı gibi bembeyazdı. için
dekilerin sür'atle konuştukla

rını, iplere, merdivenlere tır
!l\andıklarını hayal meyal gö
rüyordu. Kalbi şiddetle çar· 
pıyordu: 

Acaba Fırtına Ali'yi göre
bilecek miydi? 

Türk kızını kaçıran sandal 
iki geminin arasında bulunma· 
mak için açılmıştı. 

- Kanlı ve korkunç cüm
büş başlamak üzerel 

Diye mırıldandı. 
Tam bu sırada, gemide 

müdhiş bir gürültü, sanki gök
leri yarıp geçen bir velvele 
oldu. Mariya gülümsedi: 

Geminin tunç toplan ateşe 
başlamışlardı. 

Mariya başını çevirdi. Nam
lulardan kırmızı ile karı şık 

siyah bir duman göründü. 
Gülleler hedefi bulamamış· 

lardı. 

Panayot reisin narası du
yuldu: 

- Ulan maskrıralar, koskoca 
gemiyi burnunuzun dibine mi 
getireceğim? 

Tayfalar, topu gene doldu
ruyorlard1. 

Fırtına Ali'nin gemisinden
de iki alev gözüktü ve bunu 
ayni şiddette bir gürültü ta· 
ki betti. 

Mariya, bunu bir şeytan 
sevinci ile karşıladı : 

Harb kızışıyor, demekti. 
Gülle, kendi gemilerinin 

yirmi metre yanına düşmüştü. 
Gemi, sancağa meylederek 
sür'atle bir daire çiziyordu. 

Babası, hiç şüphesiz, Fır

tına Ali ile adam akıllı dövü
şecekti. O, babasının ne inatçı, 
ne korkunç bir korsan oldu· 
ğunu biliyordu. Ayni zamanda 
yıllaşmış, yayılmış şöhretini, 
böyle, genç ve henüz parla
mış bir Türk korsanının kar
şısında dü şlirmekten korumak 
isliycceği de muhakkaktı. 

·Sonu var· 

Mıntaka rekol-
tesinin yarısı 
tamamen satıldı --·····---- BaŞı 1 inci sahifede -
alakadarlara gelen ma!Umata 
göre şimdiye kadar Akhisar' da 
dört milyon kilo, Bergama' da 
1, 135,000 kilo, Kuşadasında 
420,000, Tire'de 970,000 , 
Ôdemiş'te üç milyon, Muğla
da iki buçuk milyon, Fethi-
ye' de 200 bin, Bayındır' da 
205 bin kilo olmak üzere 
12,430,000 kilo tütün satıl
mıştır. Bu hesapta Manisa, 
Denizli, Balıkesir, Nazilli ve 
Aydın ile diğer yerlerde sa
tılan tütünler dahil değildir. 

Bu hafta içinde bütün rekol
tenin tamamen satılacağı tah
min ediliyor. 

Eğriköy (Manisa) - Köyü
müz ve civar komşu köylerde 
tütün piyasaları açılmış ve 
500 balya kadar tütün satıl· 
mıştır. Fiatler 65-80 kuruş 
arasındadır. Köylü sevinç 
içindedir. Yalnız 800-1000 
balya arasında toplu ve çok 
nefis tütün balya haline ge· 
tirilemediğinden satılmamıştır. 
Tütün fazladır. Halbuki elde 
bulunan kalıb makineleri çok 
azdır ve yetişememiştir. 

bir nutuk irad etmiştir. rımızın ve matbuat kanununun ıs u men aa er ır ırını ı -
M. Blum bu nutkunda : kabul ve tasvib edileceğini marn etmektedir. 
- fngiltere - Fransa ve kü- göreceksiniz. Bu suretle halk Hiçbir devlet bu deniz hak· 

çük itilaf anlaşması bakidir cephesinin istediği ve bekle- kında başka bir devlete karşı 
ve baki kalacaktır. diği herşey olacaktır. koymak selahiyetini ve kuvve-

Kabinenin tatbik edilmekte Bundan birkaç gün evel tini kendisinde göremez. Bu 
olan siyaseti, halk cephesinin Toro~ Kamarad, bir nutuk irat itibarla bu mes' ele etrafında 
siyasetinden ibarettir. Birçok ederek madde, madde kabi- yeni bir hava yaratmak güç 
muhalifler ne için istifa :etme- neyi tenkid etmiştir. Fakat olmıyacağı gibi lngiliz • ltalyan 
diğimizi soruyorlar. Biz vazi- bizzat ben de evvelden bu münasebetlerinin yeni bir dev-
yette husule getirdiğimiz salah tenkidleri yaptım. Fakat bu resine gireceğimizi tahmin ct-
ve sükunu gördükten sonra is· yoldaş gibi hareket etmedim. mek te mümkündür. 
tifaya lüzum göremiyoruz. Fran· Ayni mes'eleleri bu kadar zıd M. Mussolini milletler ce· 
sa'nın müzmin derdini salaha görüşümüzün acaba sebebi miyeti ademi müdahale siya· 
doğru dönmüş görüyoruz. nedir? sasma taraftar olduğunu söy-

Evet, üzerimize aldığımız Tores partinin programını lemiş ve Mayorka adasını elde 
vazife çok müşküldür. Bunun biliyor; bu programı tasdik etmek niyetinde olduğu hak-
için vakit ve metod lazımdır. ve kabul etmeden ileri sür- kındaki şayiaları yalanlamıştır. 

idare mevkiine geçtiğimiz düm. Arada bir noktai nazar M. Vard Price mülakatı ın-
haftadan itibaren muvaffakıyet ihtilafı varsa o zamandan izah tibaını ~u suretle hulasa et-
gösterdik. Bu muvaffakıyetler ve izale edilmiş olması la- mektedir. 
mecliste malik olduğumuz ek- zımdı." Mussolini lngiltere ile olan 
seriyetten gelmiştir. Fakat bu- Demiştir. eski dostane münasebetleri 
na rağmen muhaliflerimiz isti- S.F.l.O bu nutuktan sonra yeniden tesise amade bulun-
famızı isteyib durmaktadırlar. kabine erkanından M. Paul maktadır. 

M. Vensan Oryol az bir Forun teklifi üzerine Blum ----
zaman içinde büyük bir sür- kabinesine büyük bir ekseri- Ticaret anlaşması 
atle yeni mali kanun layihala- yetle itimat beyan etmiştir, Roma. 8 (A.A) - B. Cia· 
rım hazırlamış ve meclisler Bu itimat ve kararında parti no Romanya, Avusturya ve 
tarafından tasvibini temin et· M. Blum'a İngiltere ile uzlaş· Yunanistan sefirleri ile müla-
miştir. Bunlar da yaptığımız masına devam salahiyeti ver- delelere va tediyata müteallik 

işler arasındadır. Bu sebeple in- miştir. ticaret itilafnamelerini ımza 
kılapçı siyasetimizin durmasına Paris, 9 (A.A) - M. Leon etmiştir. 
ve gerı dönmesine lüzum Blum dün akşam S. 1. 1. O. 
yoktur. partisi ile milli konseyi önün-

Mesaimiz gittikçe muvaffa- de bir nutuk söyliyerek halk 
kıyete doğru inkişaf etmekte- cephesi hükumeti ile komünist 

Yeni Neşriyat 

"Hukuk,, 
------------------------- partisi arasındaki münasebet iki senedenberi Türkçe ve 

Fransızca olarak neşretmekte 
olduğumuz Hukuk gazetesi
nin ikinci cild onaltıncı nüs· 
hası da intişar etmiştir. 

# .. --
Oğretmenler, öğrenci babaları 

AHMED ETiMAN Kitap Evi 
Liselerle orta ve ilk okul kitaplarının satış yeridir. 

Ahmet Etiman kitap evi 
Kı~a bir zamantln dürüstlüğü ile sayın müşterilerinin nlakalarmı 

kazanarak (İzmir)c yaraşır bir şekilde genişletilmiştir. 

Kültür Bakanlığının kitapları ile çıknn eRerlcri günü gününe taldp 
euer YC bütün ınü~terilerine sııoar. Ahmed Etiman Kitap Evi İz. 
mir'in yegane kitap ve kırtasiye deposudur. Hariçten siparişler eür' t. 

le gönderilir. 
lzmir Hükumet caddesi No. 58 - 60 Telefon (2535) 

ler hakkında izahat vermiştir. 
Komünist Tores'in son hü· 

cumlarına cevab veren M. 
Blum Başkan sıfatiyle şimdiye 
kadar yaptığı bütün vaidlerin 
yerine getirilmiş olduğunu söy
lemiştir. 

İspanya' da cereyan etmekte 
olan haileden bahseden Blum 
Fransa' nın ispanya hadisele
rini ne kayıtsız ve ne de ehe
mmiyet vermeden karşılamamış 
olduğunu söylemiştir. 

M. Blum İngiltere ile müş
terek bir hattı hareket takip 
etmek mümkün olduğu tak
tirde buna derhal hazır oldu
ğunu bildirmiştir. 

Başbakan nihayet Fransız 
Sovyet paktının kendisi için 
bütün kıymetini muhafaza et
mekte olduğunu ehemmiyetle 
kaydetmiştir. 

Başbakan komünistlerin hü
kumete olan parlamenter yar
dımını takdirle yadetmiştir. 

Konsey Başbakana karşı 
olan itimadını tam bir ekse-
riyetle izhar etmiş fakat hiç 
bir takrir kabul etmemiştir. 

Amiral Kelleyn'in 
Nkaşı büyük mera. 
simle denize atıldı. 

Londra 8 {A.A) - Büyük 
amiral (Küin Mermin süvarisi) 
Kellynin naaşı bugün büyük 
merasimle Porsmouth açıkla
rında denize atılmıştır. 

Anadolu - Amiral vesi· 
yetnamesinde naaşının denize 

Bu nüshada profesör Erzu
rum saylavı Saim Ali Dilemre 
nin adli tıbba, eski Adliye 
Bakanı lzmir say lavı profesör 
Mahmud Esad Bozkurt'un 
iüri mes' elesine, tıbbi adli gc· 
nel direktörü Naci Tekin'in 
adli keşiflerine, Cevat Hakkı 
Ôzbeyin ceza hukukuna aid 
makaleleri ve etüdlerile, pro· 
fesör Mustafa Raşid Belgesa
yın, Şurayı Devlet azasından 
Cudi'nin vesair kıymetli zeva· 
tın yazıları vardır. 

Yeni adam 
Yeni Adam'ın 149 uncu 

sayısı çıktı içindekiler: İsmail 
Hakkı Baltacıoğlu. { ilk öğret
mene kapısını kapayan Üni
versite ). Türkçe bilmiyen bü
yük alimimiz ). lsmail Hakkı 
Baltacıoğlu, (Hayatım), lsmail 
Hakkı Baltacıoğlu. ( İspan· 
ya'nın Joan Darc'ı) H. Bozok. 
(ileri mi, geri mi), Dr lzzeddin 
Şadan. ( Kim Nasyonalisttir, 
kim değildir. ) : Ulak. ( Yeni 
Okul programı { Fah Dalsar. 
( Talebenin sıhbatı ). Dr, Ph. 
Dally. ( Zar Oyanu ), Huma
nismosun Durumu ), ( Uyku 
nedir?) (Fonksiyonel terbiye), 
Dr. Claparede. ( Röpke anti
marksist ), Kısa tetkik ve ten
kitler. iç ve Dış sosyete ha
berleri. Kültür haberleri, Yeni 
çıkan eserler. İlim ve teknik 
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orlar, İtalya hariciye 
ecek. nazırı Viya

na' da bulunuyPr 
Direktiflerden biri : Sen cebinde zeytin JDünkü Maçlar 

dalı ile yola çıkacaksın! 
,.._....,..,..""""'"__ ~----...... _......._ 

Habeş harbına kadınlar da iştirak etmişlerdi 
Teşebbüslere körü· körüne hare, feci bir tarzda netice-

atılanlar bu gibi insanlardan lenmek üzere mes'ud bir saf-
bin kat daha evladır. Kendimi haya girmiş bulunuyor. O, 
metheder gibi olmasın amma, Mussolini'nin kendisine verdiği 
yaşıma rağmen, ben ikinci zeytin dalını koynunda muha· 
Katagori'ye dahilim. Eğer böyle faza edebildi; fakat Habeş se· 
olmamış olsaydı, Duçe beni ferini tahrik etmiş ve bütün 
bir tekmede başka bir yere teferruatına kadar hazırlanmış 

olduğunu sanan ve zaferi gü· 
gönderir ve bunu yapmakta ven altına aldığı düşüncesile 
tamam ile haklı olurdu.. yaşıyan de Bono, hiç bekle· 

Şüphesiz ki, de Bono, ken- mediği bir anda tekrar saka· 
disinin askeri faaliyetini pek- lından yakalanarak, birdenbire 
te tatmin etmiyen direktifler faaliyetinin seyrini muzaffer 
aldı. Bu direktifler şöyle baş- bir asker olarak değil, ilerde 
lıyor: göreceğimiz gibi kendisinin-

" Sen, ·cebinde zeytin dalı kinden ziyade, Mussolini'nin 
oldu~ halde yola çıkacaksın. şöhretine hizmet eden bir 
Ual • Ual hadisesi bakalım ne· hatıra müellifi olarak bitirdi. 
fer doğuracak? Hakemlerin Zeytin dalını vererek de 
verecekleri kararlan kabul ede- Bono'yu Doğu Afrikasına gön

dermesinin üzerinden iki ay 
bile geçmemişti ki, Mussolini 

bilirsen, üzerine aldığın vazi
feyi imparatora bildirir, suite· 
fehhümleri ortadan kaldırmak 
ve her iki devletin gerelc mad
di, gerek manevi menfaatleri 
inabı zaruri olan dostça mü· 
nasebetlere girişme için gön
derildiğini kendisine söylersin. 

Bu itibar~a, son kuvvetinle 
hazırlıklarına devam et, bizim 
için en güç ve elverişli olmı· 
yan halleri de daima gözünün 
anünde tut. Çünkü, hadise 
halledilmiyecek olur yahud da 
bizi memnun etmiyecek bir 
surette neticelenirse, işimize 
devam edeceğiz ve sadece 
kendi iÖrüşümüze göre ha· 
reket edeceğiz .• 

Olcyano.s'u geçen tayyare
ciler, bundan birkaç yıl önce 
Roma' da toplandıklan zaman, 
Mussolini, davetlilerin her bi· 
rini ayrı ayrı Roma selamile 
selamlamıştı; fakat, bütün · -
şanlarilc bezenip donanmış 
Gala üniformasile duran de 
Bono'nun önünden geçerken, 
onun sivri sakalını tutarak 
sallamıştı. Bu ayrı muamele· 
den sonra, de Bono, sulh me· 
laikesi olarak Doğu Afrika'sına 
gitmek direktifini aidığı za· 
man başından geçtiği gibi, 
bir hadise geçeceği intibamı 
hasıl etmiş olsa gerek. Çünkü, 
yukarda söylenen gizli direk· 
tiflerden, her şeye rağmen, 
Mussolini'nin harbın önüne 
geçmek ve harb hazırlıklarile 
sadece Negüs'ün gözünü kor· 
kutarak ltalya ile iş birliğin 
bulunmak zorunda bırakmaK 
gayesini güttüğü anlaşılıyor. 

Tabii bu iş birliği de süvari 
ile atın el birliğile çalışma· 
sından başka birşey olmıya
caktı. 

D 

sanki baştan aşağı değişmiş 
gibi bir vaziyette ortaya çıkı· 
yor. Duçe, 25 Şubat'ta de 
Bono'ya şunları yazıyor: 

• Bazı alametler ve yakala· 
nan haberlerden, Negüs'ün 
çarpışmak inisiyatifini üzerine 
almak istemediği anlaşılmak
tadır. Eğer onun bize taarruz 
etmeğe niyeti yoksa, bizzat 
kendimizin bu inisiyatifi üze
rimize almamız lazımdır. Fa· 
kat sen Eylul sonuna kadar 
zencilerden maada hiç olmazsa 
kolayca, 200,000 kişiye yük
seltilebilecek yüz bin beyaz 
elinde bulundurmazsan bunun 
yapılmasına imkan kalmaz. 
Ben sana bu yılın nihayetine 
kadar 200,000 bin kişi gön
dermek istiyorum.,, 

De Bono; bu mektubun ar
kasında 8 Mart'ta Mussolini· 
den kendi el yazısile diğer 

bir mektub alıyor. Bu mek· 
tubda da deniliyor ki: 

" llkt~rin yahud Eylul so· 
nuna kadar harekatın inisiya
tifini elimize almak zorunda 
isek, senin elinde umum kuv
vet olarak 300,000 asker, 
(Bunun 100,000 i zenci) zaid 
300 ila 500 tayyare, zaid 300 
seri tank bulunması .azımdır. 

Bu kuvvetler olmadan Habe· 
şista'nm taarruzi bir surette 
istilası, bizim istediğimiz gibi 
eneriik bir tempo ile vukua 
gelmiyecektir. Sen llkteşrin'in 
sonuna kadar üç tümen fatedin; 
fakat ben sana on tümen gön· 
dermek tasavvurundayım. On 
diye tekrar ediyorum. 

Bunun beşi muntazam ordu· 
dan, diğer beşi de iyiden iyiye 
seçilip yetiştirilecek olan siyah 
gömleklilerin gönüllü teşkille· 
rinden olacaktır. 

••••• 
Göztepe /zmirsporu, 
Altay Demirsporu 

yendiler 
Pazar günü HaJk sahasında 

güzel bir spor günü geçirdik. 
Lik maçları için hazırlanmakta 
olan takımlanmızdan Altay
Demirspor ve Göztepe·lzmir
spor aralannda müsabakalar 
tertib ederek karşılaştılar. 

Samimi bir hava içinde 
yapılan bu maçlar, oldukça 
aJakalı ve heyecanlı geçti. 
ilk oyun lzmirspor-Göztepe 
takımları arasında yapıldı ve 
oyunu Göztepe takımı 2 • 4 
kazandı. lzmirspor1ular bu 
oyunda orta muhacim mev· 
kiinde eski oyunculanndan 
Namıkı oynatıyorJardı. Çok-
tanberi sahada görünmiyen 
f zmirsporun bu eski emektar 
oyuncusu formünde olmadı-

ğından takımına hiç nafi ola· 
madı. Diğer taraftan Göztepe 
Muzafferin yerine oynattığı 

genç oyuncu vole vuruşlarile 
nazarı dikka celbediyordu. 

Bu oyuuu Altay-Demirspor 
maçı takib etti. Demirspor· 
lular tamamile denecek dere-
cede genç bir takıml:ı sahaya 
çıktılar. Demirsporun gençler· 
den müteşekkil bu kadrosu 
çok isabetle tertip edilmiş ve 
tedricen Altay kalesini tehdit 
etmiştir. Oyunun birinci kısmı 
Altayın O· l üstünlüğile sona 
erdi. 

ikinci devrede Altaylı'lar 
daha ağır basmağa ve rakip 
kalesini mütemadiyen tazyike 
başlamışlar ise de bu vaziyet 
ço'c devam etmemiş, fazla ça-
lışan Demirspor'lular bir gol 
atmağa muvaffak olmuşlar fa. 
kat Altay'ın iki gol daha yap
masına mani olamamışlar ve 
oyun bu suretle Altay'ın 3 • 1 
galibiyetile bitmiştir. Bu maç-
lardan evel yapılan müsaba· 
kalarda llkadım Hilal'i 3 • 1 
Dokuz eylul de Turan'ı 3 · 1 
mağlup ettiler. 

Altay kongresi 
Altay'ın yıllık kongresi, cu· 

ma günü Birinci Kordon' daki 
C. H. Parti binasında yapıla· 
caktır. 

Galatasaray 
Befiktaş'a yenildi 

lstanbul, 9 (Hususi muha
birimizden) - Beşiktaş ve 
Galatasaray takımları arasında 
yapılan lik maçında Beşiktaş 

takımı çok güzel ve hakim 
oymyarak 2-1 golle Galatasa· 
ray takımını yenmiştir. ...................... 
- Aydın sulh hukuk hakim· 
liğinden: 

Davacı; Aydın idarci hu
susıye 

Müddeia; Muğla yol müte
ahhidi Hayri 

Müddeialeyh Hayri idarei 
hususiyeden emaneten almış 
olduğu beş çadır ile on adet 

yabayı iade etmediğinden aleyhi
ne açılan davanın yapılan mu· 

hakemesi sonunda beş çadır 
on yabanın kıymeti olan 260 
liranın kendisinden tahsilile 
idarei hüsusiyeye verilmesine 
karar verilmiş olduğundan 
müddeialeyhin ikametgahı 
meçhul olduğundan ilan ta· 
rihinden itibaren müddt ialeyhi 
bir hafta içinde temyiz etmesi 
aksi takdirde hükmün kesbi 
kat'iyet etmiş olacağı ilan 

- Başı 1 inci sahifede -
Milisler Buadi dolmutte'de 

bir çok köprüleri tahrip et
mişlerdir. Asküryal' deki Mi
lisler ricate başlamışlardır. 

Barselon, 8 (A.A) - Res
men bildirildiğine göre hüku
met kuvvetlerinin Aragon cep
hesinin muhtelif mıntakaların· 
daki ileri hareketi devam et· 
mcktedir. Hükumet kuvvetleri 
Almudevara iki kilometre me· 
safede bulunmaktadırlar. Ve 
Sierra Albubierra'yı tamamile 
zaptetmişlerdir. 

Berlin, 8 (A.A) - lspanyol 
sularındaki Alman harh gemi
leri değiştirilecektir. Doyçland 
zırhlısının yerine Nurenberg 
kruvazörü, Kolt kruvazörünün 
yerine Konigaberg kruvazörü 
ve ikinci Fi!otilla'nın yerine de 
üçüncü Filotilla gelecektir. 

Bu filotilla Tiger, Volf, lltis 
ve Jaguar destroyerlerinden 
mürekkeptir. Amiral zırhlısı 
olan Scheer zırhlısı ise sonra· 
dan deği~tirilecektir. 

Madrid, 9 (A.A) - Bele
diye meclisi bütün umumi ser· 
vislerin işlemesini temin için 
mütemadi surette topla1tı ha· 
linde bulunmakta ve bu ser
visler muntazaman yapılmak· 
tadır. 

Sosyalist Redondo belediye 
meclisi rPisliğini yapmaktadır. 

Madrld, 9 (A A)I- Cumu
riyetçilerin taarruzu muvaffa
kıyetle neticelenmiştir. Milis· 
ler Carabanchev ve Villaver· 
de'deki mevzilerini takviyeye 
muvaffak olmuşlar ve hatta 
payitahtın garbına doğru ha· 
fifçe ilerlemişlerdir. 

Milisler diyorlar ki : 
Düşman Madrid'in kapıla

rını çalıyor. Fakat içeri gire· 
miyecek. 

Londra, 9 (A.A) - Royter 
ajansının Madrid'i ihata eden 
Nasyonalist kuvvetleri yanın
daki muhabiri, evvelki gece 
Markisist milislerin Casa de 
Campa da şiddetli muhare
beler yapmış olduklarını ve 
ağır zayiata uğradıklarını bil
dirmektedir. 

Madrid, 9 (A.A) - lkibir 
ecnebi gönüllüden mürekkeı:
beynelmilel bir müfreze dün 
Madrid caddelerinden geç.e
rek ateş hattına gitmiştir. 

Halk müfrezeyi şiddetle al
kışlamışlardır. 

Bayonne, 8 (A.A) - Bask 
milislerinin taarruzu muvaffa
kıyetle devam etmektedir. Mi
lisler Placencia ve Verga'yı 
%aptetmişlerdir. Bu mevkiler 
Bilbao'nun şarkında ve oraya 
45 kilometre mesafededir. 

Paris, 9 (Radyo) - Madrid 
hükumeti reisi Largo Kabal
lero, Madrid'in işgalile bile 
muharebenir ona ermiyece· 
ğini ve ihlilalciler mağlUb 
oluncaya kadar mücadeleye 
devam olunacağını beyan et· 
miş bütün ispanya servet ve 
hazinesinin, Madrid hükume
tinin elinde bulunduğunu ilave 
ettikten sonra, Madrid şehri
nin askerlik noktai nazarından 
hiçbir kıymeti olmadığını ileri 
sürmüştür. 

Madrid hükumeti, Valansi
ya' da tamamen teşekkül etmiş 
ve işlerine başlamıştır. 

Lizbon' dan gelen son ha· 
berlere göre, Madrid'de posta 
ve telgraf nezareti memurları, 
mahsur bir halde bulunuyorlar. 
Bütün memurlar, nezaret sara· 

bayraklar çekmişlerdir. 
ihtilalciler, Kazodelkamyo 

ve Model hapishanesi sem
tinden şehre girmişlerdir. Hü
kumet kuvvetleri, şehir dahi
linde harbedcrek tedrici su· 
rette geri çekiliyorlar. Bu kuv· 
vetler, Madrid hükumetinin 
esir olarak almış olduğu kim· 
seleri öldürmektedirler. Dün 
bunlardan bin kişinin kurşuna 
dizildiği ve ölenler arasında 
eski diktatör Primodarivera'nm 
küçük oğlu ile ihtilalci Gene· 
rallerden Kepodelyano'nun kız 
kardeşinin bulunduğu söyle
niyor. Madrid' de bulunan ko· 
münistler, bütün resmi bina
larla parlamentoyu ve kral 
Alfons'un sarayını berhava 
etmek üzeredirler. 

Madrid' de esir edilmiş olan 
otuzbin kişinin, ihtilalciler ge
linceye kadar tamamen kur
şuna dizilmiş bulunacakları 

bildiriliyor. 
Varola ordusu, biran evel 

Madrid'i işgal için ileri hare· 
kata büyük ehemmiyet ver· 
mektedir. Bu itibarla ordu, 
Madrid'e giden bütün köprü
leri işgal etmiş bulunuyor. 

Salamank, 9 (Radyo)-Asi 
kuv'tetler topçu kuvvetleri 
Madrid mahallelerinden bir 
kısmını bombardıman etmiş· 

lerdir. Zayiatın miktarı meç· 
buldür. Ayni zamanda Hari
ciye Bakanlığı binası ile diğer 
resmi daireler de topa tutul· 
muşlardır. Asi kuvvetler, Se
farethanelere mermi düşiir· 
memeğe gayret etmektedirler. 

Madrid'in nümune hapisha· 
nesi işgal edilmiştir. Tayyare
ler, Madrid'in ccnubunu bom
balamaktadırlar; Milisler ara· 
sında büyük zayiat vardır. 

General Varella: 

- Milislerin kuvvetli ve iyi 
silahlanmış kıt' aları küme ha· 
linde teslim olmıya başlamış· 
lardır. 

Kuvvetlerimiz bütün Madrid 
cephesinde halen 150 hin ki· 
şidir. Demiştir. 

Diğer bir habere göre Mad· 
rid' de birçok evler yanmağa 
başlamıştır. Bu yangınların bil· 
hassa müze muhitinde çıkma· 
sı eQdişe uyandırmıştır. 

Şimali garbi kısmında mi
Jisler üç gündenberi şiddetli 
bir mukabil taarruz yapmak· 
tadırlar. 

Salamank, 9 (Radyo) -
Asiler Madrid'in Kazadel kam· 
po park ve mahallesini işgal 
etmişler ve 50 esir almışlardır. 

Largo Kabalero'da Madrid'i 
terketmiştir. Şehrin idaresi üç 
asker ve üç sivilden mürekkep 
bir komiteye bırakılmışbr. 

Madrid, 9 (Radyo) - Ka
labankya muharebesinde müt· 
hiş bir vaziyet olmuş, hüku· 
pıet kuvvetlerinden bir asker, 
6 tanka hücum ederek el 
bombaları ile beşini tahrib 
etmiştir. Sonra mitralyöz ateşi 
ile ölen bu askeri, arkadaşları 
hasımlarına terketmiyerek ölü· 
sünü almışlardır. 

Tahtelbahir 
Gazinosunda. 

Birinci kordonda Tahtelba
hir gazinosunda işret eden 
Sadık oğlu Mitat, umumi ka
dınlardan dostu Ali kızı Emi
ne Perihan'ın kendisine ama
neten verdiği 20 lirayı alıp 

kaçtığından zabıtaca tutul· 

--••f-+•·•+-•••--- Başı 7 inci sahifede .. 
Çünkü umumi harbde Fransa 
bu istipdad kaynağını yıkırıak 
için çalışmıştır.,, demektedir. 

Paris, 9 - Havas Ajans~· 
nın verdiği habere göre, Vı· 
yana konferansında, Triyaoon 
sulh muahedesinin feshile Ma· 
caristan'ın silahlanması ve fla· 
bsburg hanedanının Avustur· 
ya'ya dönmeleri mes'elesi k<r 
nuşulacaktır. 

Avusturya başbakanı M: 
Şuşning, Tirol cephesindek• 
kıtaatı teftiş ellikten soorB 
Viyana'ya dönmüş ve f tal)" 
hariciye nazırı Kont Ciyano'f' 
karşılamıştır. 

M. Şuşning, askerlik ıniid· 
detini 12 aydan 18 aya çık'' 
racağmı söylemiştir. 

l 

Söylendiğine göre, 22 ys,şıtl' 
dan 36 yaşına kadar olaol~; ~ 
askere davet edilerek talı 
ettirileceklerdir. t 

Paris, s (A.A) - Matbur' 
yeniden Avusturya mes'ele e" Ci 
.. ife meşgul olmaktadır. A\'f 
~ ... ·va' da krallığın pek yakı O~; 
hıde edileceği ve Arşid~, 
Jtto'nun kral olması detP11 

edilmektedir. 
1
. 

İtalya, buna muvafakat t 

miştir. Çünkü krallığın iade' 
sini Avusturya istiklalinin!~ 
bir garantisi olarak tela ~ 
etmektedir. Diğer taraftan ~;ı 
manya'da Viyana büyük elır. 

Von Pep~n"vasıtasile muvafa1" 
tini bildirmiştir. Ancak, Ott~ 
bir Alman prensi olcİuğt'P . 
ilan edecektir; bu da Al~~r 
ya'yı tamamile tatmin 
mahiyettedir. 

Ozum sataşları 1' 

2 
3 
4 
s 

l 

Ç. Alıcı K. S. 
7
· 

210 M. J. Taran. 13 75 l O 2 
202 inhisar ida. 8 50 l 

6 178 K. Kazım 14 50 1
7 

3 
68 Jiro ve şüre. 16 1 O 4 
63 S. Gomel 10 50 1

1 
49 Y. 1. Talat 10 50 ı 

1 34 T. Erman 18 2
5 13 S. Bayazit 15 25 1 ~ 

12 O. Eğli 15 75 1~ 
11 S. Emin 14 1 

840 
325640 
326480 

incir sat.şiar ~· Urı 
Ç. Alıcı K. S. 4 ~tı 

5 

960 A. H. Nazilli 7 10 rı 
329 B. S. Alaz. 9 50 ~S ı ... 
194 J. Taran. mah.6 75 
155 Koope. itti. 12 50 1~ 
128 O. Eğli 8 1 2 _ 
85 F. z. İzzi 7 50 11~ 82 Ş. Riza ha. 11 

1933 3 -
167935 
169868 

Zahire sataşları ~ <1 _ 

Ç. Cinsi K. S. ' S _ 
2313 Buğday 4 625 sr 

50 Ton Arpa 3 625 sF 
8 Vag. ,, 3625 35 ~ 

118 Arpa 3 625 1, ı~llıiı 
26 Susam 14 ) l _ 
26 Akdarı 3 50 10 
29 Fasulya 8 J 

5 M. darı 4 25 4 A 
36 Burçak 4 4375 / ~ _ 
45 Nohut 5 50 

16000 Kil~ p. çc. 2 90 4t 
494 B. pamuk 46 50 

4
1' 

346 Ken. pala. 270 91 
3419 Kilo T. B. içi 90 

57 ,, zerda. çe. 40 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~10/11/936 ~ 
lzmir ili daimi encümeninden: 

411 Sayfa7 ANADOLU 

lzmir ithalat Gümrüğü Müdürlüğünden; 
Kapların Sıklet Kıymet Satış günleri 

Adet Nevi Markaıı No. K. G. L. K. Eşyeının cinsi Tesbit Mülahazat 
C.B.C. 1605/20 No. 

18 D T.Z.H.C. 29,30 910 00 45 00 Adi çelikten yassı demir 377 
ı s M.j.B. 310 108 00 216 00 Arişi pamuk yün mensucat 356 
4 s S.B.D. 446 500 20 00 Kesilmiş defter kağıdı 275 23-11-36 pazartesi günü 
ıo Ç. M.L. 1/10 517 00 20 00 Gayri saf sulfat dösüt sana- 443 

.so yide müstamel. 
Adet " " 2550 00 50 00 Galvanezli boş demir varil 457 

1 s I.C.I. 53 181 500 460 00 Nitro selluslu deri taklidi mu· 433 

2 
şamba. 

25· 11-36 çarşamba günü K Y.N. 777/78 79 200 10 00 Demir boyalı sehpa 287 
1 s Bila 35 43 00 10 00 Adi şişe sofra takımı 307 
1 B P.E . . 115 00 10 00 Adi kanaviça boş çuval 435 
1 s l.C.I. 54 168 00 450 00 Nitro selluslu deri taklidi mu· 438 

şamba. 27· 11 ·36 cuma günü 
1 s j.M.T. 165768 155 00 50 00 Kurulmamış sade demir van- 427 

tilatörlü ocak. 
1 s U.S.V.A. 719 55 500 56 00 Pirinçten musluk (Adi) 272 

34 00 34 00 Porselenle mürettep nikel yal· 

1 
dızlı pirinç musluk. 

s H.T. 484 214 00 200 00 Top halinde boya!ı pamuk 297 30-11-36 pazartesi günü 

mensucat. 
1 s N. D. C. 2927 155 400 150 00 Merserizeli boyalı pamuk men- 446 

J.N.C. sucat. 
Yukarıda yazılı eşyalar 23, 25, 27, 30-11-936 günlerine rastlıyan pazartesi, çarşamba, cumcı günleri saat 14 te açık artırma 

' ~retile dahile satılamadığı taktirde ayni günde de ecnebi memlekete götürülmek üzere satılacağından işine gelenlerin ithalat 
~ü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 1120 

lzmir harici askeri satın alma ilanları Müflis Mustafa Nuri iflas 
idaresinden: 1133 t· Burnava Tümen Satın Alma Komisyonundan: 

ınsi Mahalli Miktarı Umum tahmin Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 
Kilo tutarı teminat şekli 

lJn Gaziemir 100,000 11500 865 Kapalı 13/11/936 Cuma 10 
lJn Aydın 100,000 11500 865 Kapalı 13/11/936 Cuma 11 
lJn Tire 100,000 11500 865 Kapalı 13/11/936 Cuma 16 
Un Söke 24,000 2760 207 Açık 13/11/936 Cuma 15 
~~ Ödemiş 24,000 2760 207 Açık 13/11/936 Cuma 16,30 
· ~pa Bumava 90,000 4500 338 Aç1k 12/11/936 Perşembe 15 
.\rpa Tire 48,000 2400 180 Açık 12/11/936 Perşembe 16 
1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı olup cins miktar ve mahalleri yukarıda yazılı un ve arpa

lar hizasında gösterildiği şekillerde münakasaya konulmuştur. 
2 - Münakasaları hizalarında gösterildiği veçhile 12/ ve 13 2. inci teşrin/936 da yapılacaktır. 
3 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 
4 - .Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
S - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla muvakkat 

teminat makbuz veya banka mektuplarile muayyen vaktinde ve kapalı zarfla yapıla· 
caklar için teklif mektuplarını bir saat evvelinden Burnavadaki Askeri satın alma ko-

'-. misyonuna vermeleri. 27 31 4 10 974 

Müflis Mustafa Nuri masa
sına dahil cem'an 867 lira 
muhammen kıymetli ipekli 
kumaş yün kazak ve ceket 
gelinlik elbise ve kumaş ve 
tuhafiye emtiası vesaire 17-
11-936 tarihine müsadif salı 
saat 14 te yeni bitpazarında 
satılacaktır. Muhammen kıy· 
metlerinin yüzde 75 şini bul· 
duğu surette derhal olmadığı 
surette 24-11-936 tarihine mü-
sadif salı saat 14 te ayni yer
de satılacaktır. Satış peşin 
ve dellaliye müşteriye aittir. 
Talip olanların gösterilen gün 
ve saatlarda yeni bitpazarınca 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

"--- lzmir Komutanlığı ilanları Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
M 1 9100 metre mavi renkte kaputluk kumaşa talip çık-

üstahkem mevki satın alma komisyonundan: 1 madığı;ıdan yeniden:kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
- Mst. Mv. kıtaatının ihtiyacı için 735,500 kilo linit 2 Tahmin edilen bedeli 26845 liıa olup ilk teminat 

maden kömürü kapalı zarfla eksiltmeğe konmuştur. 
ihalesi 21-11-936 cumartesi günü saat 11 de kışlada parası 2013 lira 38 kuruştur, 

3 - İhalesi 17 /11. Teş./ 936 salı günu saat 15 tedir. 
7 Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
O 2 - Tahmin edilen mecmu bedeli 7355 liradır. ilk temi- 4 Şartnamesini almak ve nümunesini görmek istiyenlerin 

natı 551 lira 63 kuruştur. 135 kuruş mukabilinde M. M. V. satın alma komis-
6 3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. yonundan alabilirler. 
1 4 - Eksiltmeğe iştirak edecekler ticaret odasında kayıtlı Muhabere ile şartname gönderilemez. 
O olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. 5 Eksiltmeye girecekletin kanun m istediği vesika ile 
1 S - Eksiltmeğe girecekler 4290 sayılı kanunun 2 3 üncü birlikte teklif ve teminat mektuplarının en geç ihale 
1 maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikafarile ilk saatinden bir saat evveline kadar M. M. V. satın 
S teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden enaz bir alma komisyonuna vermeleri. 
5 saat evel komisyona vermeleri ilan olunur. 1 5 10 15 1011 

14 
'--- • 

6 10 14 18 1084 Izmir lise ve orta okullar sa-~st. Mv. satın alma komisyonundan: 

Beher Muvakkat tın alma komisyODU başkan)I• 
Miktan Tutan kilosu teminat ihalesi Saat 
224500 26378,75 11,75 1978,41 20/11/936 cuma 16 ğından: 

93000 11068 11,90 830,03 ,, ,, ,, 16,30 K .... t k l 'h. . · ·· · .. 200 ·ft 
116000 13667 1 1 80 1o26 60 17 ız ogre men o u u ı tıyac1 ıçın num~nesıne gor çı 

M 
.. '. . : . " " " siyah iskarpinin 24 /11/ 1936 salı günü lzmir hü~umet kona-

- st. Mv. kıtaatının ıhtıyacı ıçın yukarıda miktarları .. d K··ıt·· d' kt·· l .... ·· d d t l k k · 1 .. k 1 l l gm a u ur yar ıre or ugu o asın a op anaca omısyo· 

yarfazı ı uçı· la em un }ayn akyrı şartname ere ve kapalı ~umuzda saat on beşte açık eksiltmesi yapılacaktır. 
z usu ıy e satın a ınaca tır. M h f. 600 ı· d N.. ı K··ı ·· 

2 lhel t 'hl · 1 h b' . . h . d"l u amra'ıen ıatı ıra ır. umune ve şartname er u tur 
- e arı en, saat an, er ırının ta mın e ı en mec- ı· kt" 1 .... ·· d .... 1 b.1. 1 t kl'l 45 l" ı k kk t t 

b d ll 
. kk . . .. c ıre or ugun e goru e ı ır. s e ı er ıra ı muva a e· 

mu e e en ve muva at temınatları hızalarında gos- . t l t ·k "h ·ı ··h b ·ı b. ı·kt ·· 
t .1 . t• mına a ı ı ve ı ametga ı mu a erı e ır ı e muayyen gun ve 
erı mış ır. d ' . .. l 5 10 5 20 3 ş t l · h ·· k · d .... 1 b'I' 224500 saatın a ·omısyona muracaat arı. 1 - ar name erı er gun omısyon a goru e ı ır. 

~:~~li~n şartnamesi istiyenlere 132 kuruş mukabilinde Izmir daimi encümeninden: 
4 - isteklilerin Ticaret odasında mukayyet olmaları şarttır. Cinsi Yeri Dönüm Bedeli sabıkı 
S - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 iincü madde- Lira K. 

lerinde ve şartnamelerde yazılı vesikalarile teklif mek· Bağ Narlıdere 2,5 8 00 
tuplarını ihale saatmdan enaz bir saat evvel konıis- Tarla ,, 4 3 00 
yona vermiş olmaları ilaı: olunur. 4 10 14 18 1050 ldarei Hususiye akaratmdan olup yukarda yerleri gösterilen 

~~mir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: bağ ve tarla temdiden bir ay zarfında pazarlık suretile kiraya 
- Müstahkem mevki inşaa~. için pazarlıkla 95 metro verilecektir. Kirasına talip olanların 7 /12/936 tarihine kadar 

mikabı çakıllı kum gravye satın alınacaktır. ihalesi encümeni vilayetin toplandığı her pazartesi ve perşembe gün· 
14/11/936 Cumartesi günü saat 11 de Kışlada Mst. , leri Vilayet daimi encümenine depozito makbuzları ile birlikte 

~ r .. "v. satın alma komisyonunda yapılacaktır. müracaat etmeleri ilan olunur. 8 10 12 14 1111 
- Tahmin edilen bedeli 190 lira muvakkat teminatı 14 

3 
lira 25 kuruştur. 

4 
- Şartname ve evsafı hergün komisyonda görülebilir. 
- isteklilerin Ticaret odası vesika&ile 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü n.addelerinde yazılı vesikaları ve mu· 
vakkat teminat makbuzile birlikte ihale saatından evel 

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya balıkyağlanmn en halisidir. Şerbet gibi içilir, 2 defa eüzülmü~tür 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 

1253 lira 21 kunış keşif bedelli Kınık okulunun bakiyei 
inşaab 31/10/936 günlemecinden itibaren 20 gün müddetle 
açık eksiltmeğe konulmuştur. 

Bu işin ihalesi 23 ikinciteşrin 936 pazartesi günü saat 11 
de il daimi encümeninde yapılacağından isteklilerin 2490 sa· 
yılı yasaya göre hazırlıyacaklan teminatlarile ve ehliyet vesi• 
kasile birlikte daimi encümene gelmeleri. 

Fazla bilgi edinmek ve projesi:ıi görmek istiyenlerin Bayın· 
dırhk direiüörlüğüne başvurmaları. 1076 

lzmir ili daimi encümeninden: 
1797 lira 71 kuruş keşif bedelli Ödemişteki kuvvetli oku· 

lunun bakiyei inşaatı 31/10/936 günlemecinden itibaren 20 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işin ihalesi 23 ikinciteşrin 936 paıartesi günü saat 11 
de il daimi encümeninde yapılacağından isteklilerin 2490 sa· 
yılı yasaya göre hazırlıyacakları teminatlarile, ehliyet vesika· 
sile birlikte daimi encümene gelmeleri. 

Fazla biJgi edinmek ve projesini görmek istiyenler Bayındır· 
lık direktörlüğüne başvurmaları. 1073 

lktısat Vekiletinden 
Is kanununun dokuzuncu teşkilat faslındaki hükumlcre göre 

kurulan f ş dairesinin Teşrinisani 936 başından itibaren faali
yete başladığı 145 inci madde mucibince ilan olunur. 

10 11 12 13 14 15 16 17 1661/1118 ----------..... ----.... -----------:-----~ , Müflis Mustafa Nuri iflas yirmi gün zarfınoa icra dai· 

idaresinden: 
Müflis Mustafa Nuri tara

fından konkordato teklif edil
miş olduğundan icra kanunu
nun 309 uncu maddesine tev· 
fikan alacakhlara arzedilmek 
üzere toplantıya karar veril
miştir. 26-11-936 tarihine mü· 
sadif perşembe günü alacak
lıların saat saat 15 te birinci 
icra dairesine gelmeleri ilan 
olunur. 1135 

İzmir birinci icra memur· 
luğundan: D.931/8781 

İzmir Esnaf ve Ahali ban
kasına 375 lira ve ayrıca ma· 
sarif itasına borçlu Seydi kö
yünde mukim İbrahim oğlu 
Mustafa onbaşının bu borç 
için hacizli bulunan Seydi 
köyünde tapu kuyuduna na· 
zaran demiryolu mevkiir ..... e 
ve fakat dere namile maruf 
mevkide bulunan •2 odalı bir 
mutfak ve miktarı kafi hav· 
luyu havi 300 lira kıymeti 
muhammineli hanesi ile keza 
ayni köyde imres mevkiinde 
kain derununda 25 zeytin 
ağacını havi 7 5 lira kıyme
tindeki zeytinlik ve karakol 
civarında beher dönümü 20 
lira kıymeti muhamınineli 7 
dönüm 2 evle.J tarla ile ka
vaklı mevkiinde iki zeytin 
ağacını havi ve beher dönü
mü 20 lira kıymeti muham
mineli keza tarla ve imrez 
mevkiinde 6,4 içerisinde 2 
zeytin ağacını havi 2 dönüm· 
den ibaret ve beher dönümü 
30 lira kıymeti muhamminell 
3 parça tarlanın açık artırma 
suretile satılmasına karar ve
rilmiştir. Tarihi ilandan iti
baren bir ay sonra yani 12-
12-936 tarihine müsadif Cu
martesi günü saat birinci 
artırma muamelesi iz ir icra 
dairesinde yapılacaktır. Bu 
artırmada muhammen kıymet
lerin yüzde yetmiş beşi nis-
betinde talip zuhur etmezse 
satış 15 gün geri bırakılarak 
28-12-936 tarihine müsadif 
Pazartesi günü saat 11 de 

resine müracaatleri aksi tak
dirde tapu sicilinde kayıtları 
bulunmayanların hakları na
zara alınmayacağı ilan olunur. 

1136 

İzmir Birinci icra Memurlu-
ğundan: D.930/8661 

İzmir Esnaf Ahali bankas1-
na 215 lira bakiye borçlu bu
lunan lsmail Hakkı, Arif oğlu 
Receb ve Ahmed oğlu Raf et' in 
tahtı hacizde bulunan Seydi
köyünde kain Hatef mahalle
sinde demiryolu mevkiinde 3 
odalı bir miktar avlu bir hela 
ile mutfak ve müştemilatı sai
reyi havi 500 lira kıymetinde 
hane ile damlacık mevkiinde 
27 zeytin ağacını havi ve hu· 
dutları tapu kaydine uygun 15 
lira kıymeti muhammineli 13 
dönüm tarlanın ve Bozyaka 
mevkiinde bPhcr dön5.mü on 
lira kıymetinde beş dönüm 
tarlanın ve iki yol arasında 
beher dönümü yirmi beş lira 
kıymeti muhammeninde 6 dö
nüm tarla ile Pınar mevkiinde 
beher dönümü on yedi lira 
kıymeti muhammineli tarlanın 
açık arttırma suretile satılma
sına karar verilmiştir. Tarihi 
ilandan itibaren bir ay sonra 
yani 12112/936 tarihine müsa
dif Cumartesi günü saat 11 de 
birinci artbrma muamelesi iz
mir birinci icra dairesinde 
yapılacaktır. Bu arttırmada 
muhammen kıymetlerinin yüzde 
75 ini bulmadığı surette sa· 
tış 15 gün geri bırakılacak 
28/12/936 tarihine .müsadif 
Pazartesi gün ve saatte icra 
dairesinde yapılacaktır. Bu 
gayri menkullere aid şartname 
19/11/936 tarihinden itibaren 
herkese açıktır. Görebilmesi 
için divanhaneye talik olun· 
muştur. İsteklilerin muhammen 
kıymetinden % 7 ,5 nisbetinde 
pey akçasını hamilen müraca· 
atleri lazımdır. Ve % 2,5 nis
betinde dellaliye müşteriye 
aittir. Bu gayri menkulün üze
rinde herhangi bir suretle hak 
talebinde bulunanların 20 gün 
zarfında İcra dairesine müra· 
caatları aksi taktirde tapu si· 
.::

1linde kayıtları bulunmıyan· 
lm m haklan nazara alınmıya· 
cağı ilan olunur. 1134 

Kayıp tasdikname 
926 Senesinde İzmir San'· 

atlar mektebinden almış ol
duğum tasdiknamemi kaybet
tim. Yenisini alacağımdan es· 
kisinin hükmü olmadığını ilan 

ederim .. 
lzm;r: Selvili mescit Mirali 

mahallesi kara kapı caddesi 

icra dı 'resinde yapılacaktır. 

Bu gayrı menkullere aid şart
name 19-11-936 ~arihinden 
itibaren herkese açıktır ve 
görebilmesi için divanhaneye 
talik olunmuştur, İs' ... klilerin 
muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçesini hamilen müracaatleri 
lazımdır. Yüzde iki buçuk 
nisbetinde dellaliye müşteriye 
aiddir. Bu gayri menkuller 
üzerinde herhangi bir suretle 
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W. F. H. VAN-Hellicen Lines 
Der ZEE & CO. Limited 

V.N. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

Olivier v E Şürekası Fratelli Sperco 
Limited 

Vapur Acentası Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAIS Birinci kordon Rees binası 

Tel 2443 . 
LONDRA HATTI 

- - KUMPANYASI;-:::
" AGMEMNON,, vapu;;-;ı.: "ATHEN,, motörü halen li

manımızda olup ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yük almak· 

Hamburg - Brcmen, Rotter· 
dam -- Amsterdam ve Anvcrs 
limanları için her ay munta· 
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, lsknndinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi· 
mcnto ile eşya kabul eder. 

"ANDALUSIAN,, vapuru 
2 ikinci teşrinde gelip 5 ikinci 
teşrine kadar Londra ve Hull 

, yevm limanımızda olup -1672: 
inciteŞriM-kadar AMSTEI{1 ' 

tadır. 
"BOCHUM,, vapuru 11 son 

teşrinde bekleniyor, 15 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN li· 
manlarına yük alacaktır. 

11GALILEA,, vapuru 14 son 
teşrinde bekleniyor, HAM· 
BURG ve ANVES'ten yük çı· 

kacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXMINSTER,, vapuru ha· 

len limanımızda olup NEV · 
YORK için yük almaktadır. 

11E.XHiBlTOR,, vapuru 14 
son teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXPRESS,, vapuru 30 son 
teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

1_'EXAMINER,, vapuru 14 
ilk kanunda bekleniyor NEV
YORK için yük alacaktır. 

11EXAMELIA,, vapuru 26 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

"EXETER,. transatlantiği 6 
son teşrinde PiRE' den BOS
TON ve NEVYORK'a hareket 
edecektir. 

11EXCAMBION,, Transat· 
!antiği 20 son teşrinde RIRE
den BOSTON ve NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

DEN NORSKE MlDDELHAVS 

Anglo .Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve lskenderiye için 
9600 tonluk "Cairo Cify" va· 
::>uru her ay Pireden munta· 
zaman iki sefer hareket ede
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire·Marsilya seyahat müd· 

deti 7 5 saat, 
Port-Sait ve lskenderiye li· 

manları için 11VELOS11 vapu· 
ru her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha· 
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

Fazla tafsilat için Pasaport 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. No. 168 
Umumi Deniz Acentahğı 

Limited 
acentasına müracaat olunması. 

Telefon : 3171 

için yük alacaktır. 
Lf VERPOOL HATTI 

11FLAMINIAN,, vapuru ikin
ci teşrin ibtidasmda Liverpool 
ve Svanse'adan gelip yük çı
karacaktır. 

'
1THURSO,, vapuru 15 

ikinci teşrinde Londra' dan ge· 
lip yük çıkaracak ve ayni za· 
manda Liverpool ve Glaskon 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. 

•amllllmmmm11P1ı:az .. Eaıcıaa::::B;i• 
Deri ve Tenasül Hasta· 

lıklan Mütahassısı 

Doktor 
Osman Yunus 

Hergün hastaları sabah 
saat 10 dan akşam altıya 
kadar kabul ve tedavi eder. 

Adres: Kem~raltı Şamlı 
sokak No. 19 

DAM, ROTTERDAM ve 
HAMBURG limanları ıçın 
yük alacaktır. 

"STELLA,, vapuru 7/2 inci 
teşrinde beklenm~kte~~P 
ROTSERDAM AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanları için 
yük alacaktır. 'J . 

"HERGULES,. vapuru 30 
2 inci teşrinde-gelii)- 5/2 inci! 
kanuna kadar ROTTERDAM 
AMSTERDAMveHAMBURG 
limanları için yük alacaklır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN kumpanyası 

"ALBA JULIA,, vapuru 
19 I 2 inciteşrinde MAL TA, 
MARSlL YA ve CECAf R li· 
manian için yük ve yolcu ka
bul eder. 

llandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikinci} 

t kordonda FRATELLf SPER: 
CO vapur acentalığına müra· 
caat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 200412005/2663 
....... m:ı;:ımıım1 .... mm .. • 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve TenasUI hastahk
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

.Kira kEv LlNJEN • OSLO 
l(SARDINIA" motörü 16 . Güzelyalı Tramvay cadde-

son teşrinde bekleniyor, Dl· m.ılllllllll 11 111 sinde deniz tarafında, pazar 
EPPE ve NORVEÇ limanla· !!' 1 11111111111 lha. Doktor .. ılllllllllllllllllllllllllllllll yeri karşısında elektrik, hava 

rına yük alacaktır. = A K 1 T - gazı kumpanya ve kuyu suyu 
ARMEM~~1~u~aHULDT· = • ema onay - tesisatı olan büyük bahçeli, 

"AUGUST LEONHARDT,, Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı= içi döşeme ve dıvarları yağlı 
l · d b k· = Basmııhıuıe istasyonu knr~ ındaki Jihck eoknk b:ışmda 30 s.nyı· -- boyalı 1136 numaralı ev kira-

va~uru 1 son teşrın e e 1ı ev \C ruua)enehnncsinde eab:ılı eant 8 Jcıı ak~aw saat 6 a kadar =: lıktır. Görmek ve görüşmek 
lemyor, ROTTERDAM ve = hnstnlıırını kaimi eller. = · · G · h k ı· d Ak 

RG 
· · ··k = J 1 • . = ıçın azı ey e ı yanın a -HAMBU açın yu ala· - . Mürac~nt e en husın _n~a yapılm~sı la:mııgelcıı saır taW.ilat ve = Pd .. ni' .. . 

caktır. = ~ık~ro kopık nıunycnclcrı ılc vercmlı lınııtalnrn yııpılnı:ısına cevza - ~~-A apart~~nında. ~~dd~ı 
JOHNSTON WARREN LTD = gorulen Pııomotoraks muayenehanesinde muntazaman yapılır. = :ı.umumı muavını Şevkı Suner e 

LIVERPUL ' •Ullllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllilllll Telefon: 4115 llllllllÜ müracaat. D: 5 

"JESSMORE,, vapuru 15 
son teşrinde bekleniyor. BUR
GAS, VARNA, KÖSTENCE, 
SULINA, GALAÇ ve BRAi
LA için yük alacaktır. 
S.A. HONGROISE DE NA· 
VIGATION DANUBlENNE 

MARITlME BUDAPEŞT 
"QUNA,, motörü halen li· 

manımızda olup, BELGRAD, 
NOVISAD, BUDAPEŞT, 
BRATISLA VA, VlY ANA ve 
LINZ için için yük alacaktır. 
SERViCE MARITIME ROU-

MAIN-BUCAREST 
11DUROSTOR,, vapuru 25 

son teşrinde bekleniyor, KÔS
TENCE, SULINA ve GALAÇ 
ve GALAÇ aktarması BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞT, BRATIRLAVA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakmda bir taahhüde girişi· 
lemez. Telefon No. 2008 2008 
~-.-- -· Doktor - · 

··· Ziya Gökşin 
IC K'lllak, Burun, Boğaz 
,, mütehassısı 

~· Merkez hastanesi kulak şefi 
'· ikinci Beyler sokağı ha· 
l -. marn karşısı No. 41 

• 

~- Muayenehane Tele. : 3686 , 

·KAii: 

IE~DKALtJi.NA 

Tayyare piyangosunun altıncı keşidesinde en büyük 
ikramiyeyi kazanan 14741 numaralı bilet, doğrudan doğ· 
ruya (Milyonlar gişesi) inden çıkmıştır. Bazı bilet ba
yileıi, kendilerini reklam için bu biletin kendileri tarafın· 
dan satıldığını iddia ediyorlarsa da bu doğru değildir. 
(Milyonlar gişesi) şimdiye kadar birçok yurddaşları 
servete kavuşturmuş uğurlu bir gişedir. 

Müşterilerine vaktinde bilet yetiştirmekle ve her türlü 
kolaylıkları göstermekle şöhret alan (Milyonlar gişesi) 
yeni tertip edilen 22 inci tertip tayyare piyangosu keşide 
biletlerini de satışa çıkardığını ve biletlerini biran evvel 
almalarını sayın müşterilerine bildirir. (Milyonlar gişesi) 
taşradan talep edilecek olan biletleri vaktında gönderme· 
ği bir vazife bilir. Taşra talipleri, biletlerini tedarik et· 
mektc acele ederlerse, daima kazanırlar. 

lzmir'de keçeciler caddesinde No. 134 
te (Milyonlar gişesi) sahibi 

Hayri Ak Dölek 

• 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybeder•~ Q 
paran heba olmamışlır. Hem yüzlerce vatandaşırr: 4 
zı zengin etmiş, hem de yurdunun göklerine 
kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden 
rinin de senin olmıyacağmı kim iddia edebilir? 

·r Daimi encümen·nden: "-t 
Yeri Cı'nsi N "-ur 

0. ~~UM 
Karşıyaka iktısat sokak Ev 26 ~ 
Tilkilik caddesi Dükaan 236 "-ur 
Burnavada Medrese binası O l9 
ldarci Hususiye akaratından olup yukarıda yeri ve cinsi ~-'ır 

zılı akar kiraya verilmek üzere 10 gün müddetle temdid qtt 

açı~ arttırmaya çıkarılmışttr. isteklilerin ihale günü olan 1 'bış 
111936 perşembe giinü saat 10 da depozito makbuzlarile ~ Ş 
likte Daimi cncumene müracaatları. 3 5 7 10 1040 '-rt 
Izmir ili daimi encümeninde ~~ 

625 lira 20 kuruş keşif bedelli Kuşadası okullasının 011 'ilrn 
ması 31/10/936 günlemecinden itibaren 20 gün müddetle 

9 
l 

eksiltmeye konulmuştur. ~u işin ihalesi 23 ikinciteşrin ~I 
pazartesi günü saat 11 de il daimi encümeninde yapılacS 'i. 'ai· e 
dan isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlıyacaklan te deın 
natlarile ve ehliyet vesikasile birlikte yukarıda tayin olıı \i ş 
gün ve saatta daimi encümene gelmeleri. ~ Y 

Fazla bilgi edinmek ve keşiflerini görmek için Bayırıd•~ Şe 
direktörlüğüne başvurmaları. 1070.. ~P • 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 

Ev 11 
: 2505 

Hergün 3. 6 a kadar has-, Pu·· r'ien 
~~larmı kabul eder. ' Şahap 


