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Mongollarla Mançu.ri asker· 
leri Çinlilere taarruz ettiler 

~~~---------~~~ 
Balkan ve kücük antant devletleri asker ve zabitleri de müba. 

' dele edilecek ve birbirinin memleketinde vazife görecek. 

Genel kurmay başkanımız mareşal Fevzi Çakmak Bükreş 
istasyonunda kendisini karşılıyanlar arasında 

Han ·sine· anmalı? 
4, Otto, İtalyan prensesle evlenip Maca

ristana kral olacakmış. 

Bilhassa beş garp devletinin anlaşması 
mes'elesi üzerinde de durdu. 

1 t.mLul, 11 (Hususi) -- Bük· 
reeıc toplııunu B:ılkun nntnntı clc,·
lrılcri crkiiııılıarlıiyc reislerinin Yer· 
ıliklni knrnrıı ;:Urf', Ç<>ko,.lovnk)n· 
<l n Jn lıil <•lnı ık iiu n•, Balkıml ımfo Londra, 10 (A.A) - Roy· 
75 milyon ki-;-ilik bir kun et bir· ter bildiriyor: 
l c\'ııı iş oluyor. Londra belediye reisinin se· 

'I üıl,İ) c'ııin d e dnlıil old uğ ıı nelik ziyafetinde M. Eden ka-
lıu knn t'lirı sulh zuıncrııııdn IJ :J dehini elçiler heyetinin şere
fırku n ·keri m ewurlrlur. J3 ıı h<-ş 

ıl ' lct o• dtmıncf.ı kull:nıı l a ıı eil :ilı · Dr. Şahi finc kaldırarak ezciimle Al-
la r )' llİ drıelı •n olac:ık ıu. lstnnhul 11 (Busu .i) -- Alnınıı manya büyük elçisi M. Fon 

I.ond r~ . 1 1 (Hmlyo) H11} <' r Jcvleı lıııuknsı müdürü Dr. Şalıt, Ribentropa hoşgeldiniz demiş 
Ajnfüı l ı ilıliri) oı : H.1lkw " ' kii•; iık pazarLeei güııü Aııkara'Ja hnluna· ve Polonya dış işleri bakanı 
nııt:ı ııt ıll\ lcılu: ~t·lll I l,uı mıı ~ l rı rı· c:ıktır, Jktısa<l Vekaleti, Alman he· M B k'" · f h 
Ulll Bıi l.u•ı;ı ' ı, ki içıi ıı al:ırıı "l J.u . • e ın zıya ette azır bu-

l J 1 . • 1 yeti ile konuşulacak me\'ı:ulıırı lunuşuna 1·şaret ederek şunları 
rnı .. ıuaıı c :ı ı ı ii ıım ı , ıir l.arlı 

k J ı 1 hazırlamıştır. so"' ylen1ı'ştı"r·. \u uıııı a iu l. ıı \ t" l... u,iik .. ıı• Jııt 
d l' \ lc ılc ıi orılulıı ııııı ı li •t"I. k ıı· Ilerlin JO (A.A) - Milli ban· A d M B k 1 

la genel direktörü ve milli eko· - ramız a · e İ e 
uı :ıııd:ı nlt ıutl.ı t o:•l:ıııur. ~ lı ı ı kıt l k k ı• <l ı: <·cklcıiıl i r. nomi bııknnı 11ekili Dr. Şaht ikinci ça ışına zev ini tatmış olan· 

" ' 1 1 1 teşrinde t:ty)nrc ile Ankııra·.va 11i. lar kendisinin memleketine ve 
ı •ıp aıı ı ı :ı m ılt• \ lı · :l· ı iıı Liı·· · c 

birine ıııısıl yı! rJı ııı 'ılcçt: ı...:ı- ri ı.lt: dccck ,.e cumhuriyet merkez ban- Avrupa sulhu eserine yaptığı 
teshil Nliln,i~tir. ka~ı genel direktörünün BcrJin•e hizmetin ne derece kıymetli' M. Baldoin 

Tayıııi gaze tes i, Bal k:ı ıı ve yaptıgı ziyareti iade edecektir. olduğunu öğrenmişler ve tak· - Bugün ltalya ile vücuda 
küçük antant llc ,Jçıleı iııiıı orılula· Dr. Şaht Ankara' da iki ili üç d l d l 

] gun" '--alacak ve hu AGna·ıa al"'kadar İr etmiş er ir. getiri miş olan ticaret anlaş· 
rını a asker \c zabiı ın iibade lı· ·İui a. ""' u "' 

d 
ı . ı ı ı kl makamlarla iki memleket arasında· Bundan sonra bac::bakan M. masının f ngiliz • ftalyan tica-

e -.nrar a~ıırıuı~ o.ı u ıı rım ya· w 
zıyor. ki ticaret münasebetlerinin bugün- Baldvin söz almış ve büyük retini, yavaş yavaş normal şe· 

Puris ı ı (Hadyo) _ Bütün kü hali ve nıüetakbel inkieafı bak· bir nutuk söyliyerek demiş· raite dönmesini kolaylaştıra· 
Fraımz gazeteleri, Balkan ve kü· kınılo konuşmnlar<ill bulunacaktır. tir ki: - sonu 6 ıncı salıift1ılt1 -

Huma. 10 {.A.A) - Ho) ter AJ' .. ı ~ının mulıabiriuılcn: k d ı I · ı .. ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~••• ... ·-·-·-•••••-••••••••·-·•·-·-·-·-·-·-·--··--·• çii antant C\' et erı gene kurıııny iti d •d h b . h 
İtnlyn kralının kız ı prenses Mnrie ile Avusturya talıtıoa vcrMet .i<l· ba~kaulıın toplaııtmntlıın lıiiyllk lr'~ a rl mu are esı, f ari e geçecek 

diıısıııda lnılunan Ar9idük Ouo'nun nikalılnnacaklanmn yıılı •. ,nıla ilan ehemmi) elle Lalısctmckteclirler. b • J h h • 
tdileceğiııc tloir lıir ~ayin clı vernn etmektedir. IJu hidcşme nıcs'elecinin - ır e şet ve ususıyet arzeJiyor 
!lıiiınrcke güııii \'iynıın'du nkıcdilecek Tuna lınw.ası lıiıkftınetleri :konfe· D M 

1 tansında müzakere eılilcecği ~iıylcıımektcdir. Bıızı şayialara giire bu İZ· onanmamız • • 1 1 h ı 1 
divacı mütcııkip Arşi<lük AYu~ıtırJU kralı değil fııkat Macar kralı olarak h l 1 IS er can 1 am e er ya 
"h~ı:::t~l~c(~'.~; - Resmi m< b•fil Avuotmy8da kraU.;ım iadesi '° QZ~T ~n~y~r -
Ar§idük Ono'nun prenses 1\Iarie ile edcneccği hakkındaki haberlere ılair Gemılerımız fs- J H d · d d 
lt:fsirattn bulunmaktan kat'iyyen içtinap ediyorlar. tanbul'da to la ı pıyor ar arp evam a ır 
~:'?11;~:~;d~.:~:1:~~ o~::~.:::d~~k~t:.;:·~~y~:h.~~'.ı~~::::~~~ '.:.~:: lstanbul 11 (: usu~ıi

0

r • 
~ne ı;elınce bunu tckzıp C)lenn~ ı<lı. Pazartesi günü Malta'ya F 
Milli Müdafaa Vekilimizin beyanatı gidecek olan filomuza ransa 37 tayyare göndermiş. Hükfımetçiler mııvaf 

li - ~:n;;,:;::~!~:~~ ~;:::~ f akıyet kazandılar. Madridde lağımlar hazırlandı. 
r\adınların askerliği se- liada açıklarında demirle• A 

ferberıı·kte mevzuubahı·s miştir. Diğer gemiler de Bir asi tayyare düşürüldü. Asiler de şehrin bazı semtlerinde 
bugünler de gelecektir. muvaffakıyetler kazandıklarını iddia ediyorlar. 

~ • Filomuzla birlikte Mal· -
«\omisyon reisi de kadınların gerı ta'yı ziyaret edecek olan Tayyare piyan.ı 
t denizaltı gemilerimiz, diğer 
rıizmetlerde çalışacağını söyledi. gemile~den daha evvel ha- g·osu çekildi .. 

Ankara 11 
Oiususi) Milli 
llıiidafaa ve
kili General 

~azım Özalp 
k'ildınların as· 
I erliği mcs' e· 
~si etrafında 

~eYanatta bu
lınarak: 

' Kadınla· 
• ~'il asker!iği 

için hazırlan· 
• ltıış birşey 
ı ~0ktur. Yal· 

1 ~ seferber· 
~le kadın· 
d tdan istifa· 
d: cihetinin 
lışünüldü gv Ü· 

r ~ .. 
ij_ "l ~~~~ 

• ~· .,, soy e· 
iştir 

ş (~ ~nkara 11 
~~susi) As· 

• ~ 1 ınükelle· Afili imüdafaa bakanı G. Kazım Özalp 
~:ti mükellefiyete tabi olma· Bu kanunla, hem ordu ka<l
v lllara seferberlik halinde - rosunun tam mevcutlu olması 
~~ilecek vazifeler hakkındtj ve hem de hükumet dairele· 
lııe ıt~anan layiha, bugü~lerd_:_ rinde işlerin sekteye uğratıl-

clıse verilecektir. - Sonu 4üncii sag/ada-

rekel edecekler ııe l.;rıan- feı ıı ubııl, ı ı (llu-lısi nıulıııhi· 
ma ile Malla açıklarzr.cla ıiıııizıle ıı) - Tııyyarc piyan~o u
birleşecekler.iir. nıııı l..t·,idt> i , lıııgün Halkc' imle 

mcras.i ııılc Lıı~lnıııı':'tır. 
lstanbul 11 (Hususi) -

Milli müdafaa vekili ge
rıeral Kazım Özalp, Mal
ta'da lngiliere'nin Akdeniz 
d1J11anmasını ziyaret ede
cek olan ve Haydarpaşa 

önünde demirliyen şanlı 
donc.nmamı7l tej liş et-
miştir. 

~J'JKrKa 
Rusya'da bir 
faşist hareketi mi? 

/stanbul 11 ( Hususf)
Sovyet hükumeti, Mosko· 
va'da faaliyette bulunan 
bir faşist şebekesini mey
dana çıkaı mış ve şebeke 

mensuplarını tevkif etmiş
tir. Tevkif edilenler pekçok 
olup, bunların bir kısmı 
Alman ve lsviçrelidir. 

Tevki/at kütle halinde 
gapı l mııtır. 

944 Numara 
15000 lira 

9260 Numara 
12.000 lira 

3150 34838 Numaralar 
2000 lira 

33932 numara 
7000 lira kazanmışlardır. 

500 Lira kazananlar 
1089 3956 } j~36 15893 17371 

22617 2~936 23370 26124 28609 
34 '.!0l 38500 38812 

150 lira kazananlar 
831 985 1440 3023 5776 

~95 1 8947 10500 12112 13669 
14336 15733 18789 19027 21948 
22338 22533 23997 24084 25796 
301 72 30263 30128 30551 31163 
326bl 34012 31078 34200 36258 
36757 37587 37700 

100 lira kazananlar 
15 1604 24t9 2571 4148 

4236 5247 6993 9381 9918 
12017 12086 13178 13143 13957 
14075 14790 15060 15484 1S5ıı 
16623 18384 20023 20702 21145 
21377 21449 23779 21956 21982 
27154 27240 27482 27789 28367 
28380 281 10 29605 30857 30860 
30969 32862 32867 32887 32987 
33418 34638 35468 38r43 38480 
38826 39384 39619 34622 

Milislere karşı harbeden faşist taraf tarı Fas askerleri 
Madrid, 11 (A.A) - Milli bir mukavemet göstermiıler-

müdafaa komitesi neşrettiği dir. Frankonun muntazam 
bir tebliğde muvaffakıyetle kuvvetleri fasılalı bir şekilde 
neticelenen askeri bir hare·l geri çekilmeğe mecbur edil· 
ketten sonra cumhuriyetçi miştir. 

kuvvetlerin Casa Del Campoya Bir asi tayyaresi, ateşle Mad-
girmiş olan asileri ihata ettik- rid'in büyük bir caddesine 
lerini, Madrid cephesinin di· düşürülmüş, iki pilot telef ol· 
ğer bütün noktalarında düş· muştur. Nasyonalistlerin Bari· 
manın : püskürtüldüğü ve mü- kadlarla dolu olan Madrid 'in 
hi.n zayiata uğratıldığı, hüku· Toledo mahallesine yaptıkları 
met kuvvetlerinin takviye edil· ateşten birçok yangınlar çık· 
diği bildirilmiştir. mıştır. Cumuriyetçiler, asilerin 

Havas ajansının bildirdiğine tank ve mitralyözler kullan· 
göre asiler, hedeflerini elde malarına rağmen Carabanhel 
edememişler ve hükumet kuv- mıntakaıındaki taarruzlarını 
vetleri Carabanohel' de müthif -S.1111 6 &19'ı 
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!D-Q 
Kör düğüm 

irfan Hazar 
Şu inaao oğlunu hattan başa parçalayıp et ve kemik külçesi haline 

getirdikten ıonra önUue küçük bir iskemle atmak: ve ooa vunu sormak 
isterdim: 

- Dunca kanlı ihtiroslnıoın. bunca kıskançlıklarının, müdhiş iç ,.e 
dış lı:avgalannın, daima. yenmek Te aldatmak temayüllerinin r.chirli 
kökleri hep senin şn kırmızı elyafının, şu ezik ııinirlcrioin içinde mi 
nema bnlmuftur, ey et ve kemik yığını, sen ne anlaf1lmnz. ne mudil, 
ne kan~k bir davasın! 

Dikkat ediniz! BugünOn romanı, şiiri, resmi, musikisi, ilmi ona hep 
bu orguyu soruyorlar. f nsan ruhunun kitaba, tabloya, mısraa, notaya, 
labratuvara bu kadar geçtiği bir devir görülmemiştir. 

Rirhirimi::i •:ın!:i yeni bnl:nuş gibi, yeni kişverlerden yeoi gelmiş 
e!atiri mablükları andın}Oruz. ~erde eski edebiyatın durmadan akan ve 
çağlıyan berrak u ta \'İrleri! i\erede çohan, kaval ve kaval sesini dinli
yen koyun sürüleri! Nerede 11üğiitlerin ve uzun boylu kanklann birbi
rilı girJiden gizliye clanıla,maları... Bunlann modası geçti şimdi! 

Ilollanda'lı ressomlnnn rnuhte{lcm bulutlan, Rou scau'nun dağ, ağaç 
ve toı uk stwı;isi > e ıinc ~imdi in aun varlığı, insan içi, insanın bizzat 
kcııJitilc yaptı~ı trJjik çarpı~mıı s:ııı'tıt eserlerine mevzu olclu. 

Kcmcrahınclaki kırııatbııoc pcnçerclerinden l'addelcre bakan insan 
oğullan, Nmontik bir hava için le, gelip seçen gene in an oğullannı 
tcma:a ediyor. Artık denizdeki goruplar, YıımııııJar dağının iistündeki hin 
bir renkli bulut klimeler:i, derdcr ve ınehtaplar düı;iloillmiyor hile .. 

Şimdi mü'um mes'elt>, mes'clelerin nıes'eles.i: Çnpraıık \'C kör düğüm 
olan inrn mes't'le i \'C in nn bilmecesidir. Seni anlamak, !eni halletmek 
istiyoruz, ey elli Leş kiloluk et ve kemik külçc"i! 

Bir Boksör ve ... 
ltalyan Gazeteleri 1 

ltalya gazeteleri malümdur 
ki Sinyor Mussolini'nin emri
ne bağlıdırlar ve hep hüku· 
met malıdırlar. Bu gazeteler, 
direktif almadan bir satır ya
zı yazamazlar. 

ltalyan gazeteleri son za· 
manlarda boksör Erminyo 

Spola' dan bahsedip durmak
tadırlar. Uzun bir 7.amandan 
beri ringde ve müsabakalarda 
ne ismi ne de kendisi görül-
meyen bu boksör, artık bok· 
sörlükten vazgeçmiş ve ken· 
disini güzel san'atlara vermiş 
Faşist gazetelere göre ne ol
muş biliyor musunuz? 

Mükemmel bir ressam, Ko
rozya hayrülhalef olacak bir 
tenor ve muharrir, edip, ti
yatro müellifi ve... Her şey 

- asıl manasile hiçbir şey -
olmuş! •.. 

Gelelim gene 
biranın faziletine 

Nasreddin hocanın bamya· 
nırı faziletinden bahsettiği 
gibi, Almanlar da tam nas
yonal sosyalist bir içki olduğu 
için bugünlerde hep biradan 
bahsediyorlar. 

Bir Alman İstatistikine göre 
harpten evvel Almanyada fert 
başına 102 litre bira düşü
yormuş! Fakat bundan sonra-
ki devirlerde bu nisbet çok 
düşmüş, 30 litreye inmiştir. 

Fakat buraya yerleşecekler 
· İçin otomobil, gramofon, mo
tosiklet, telsiz telgraf ve rad
yo kullanmak memnudur. Şa
rap ta dahil olmak üzere her 
türlü içkiler de yasaktır. 

ltalyan'lar aldı yUrUdOI 
Şu ltalyan'ların kısa bir za

manda gösterdikleri harikalar 
doğrusu aldı yürüdü. Milano
da Sinyor Mussolini bilmem 
kaç katlı Amerikan usulü bir 
bina yaptırttı. Görülüyor ki 
garibeler diyarı olmak şarki 
Amerika'nın elinden çıkıyor. 

işte, beş yaşında bir mu
sikişinas ta yetişti. Brüno 
T orenço ismindeki çocuk tam 
290 kişinin iştirak ettiği bir 
musiki - Akordeon çalmak -
müsabakasında birinci gelmişi 

Henüz okumak, yazmak bil
meyen bu İtalyan harikası, 
kendisine gösterilen her türlü 
musiki notalarını kolaylıkla 
halletmeJ...ie imişi 

Garip bir 
saray memuriyeti! 

lngiliz sarayında bir memu
riyet vardır ki böyle bir me-
muriyeti tarihin bütün saray
ları görmemiştir. 

Bu memuriyet •Cereyanı 
hava memurluğu,, dur ve ye
dinci Edvard tarafından tesis 
edilmiştir. 

Şimdiki kralın dedesi, hava 
cereyanından çok çekinirmiş. 
Evelden hava cereyanı yapma
dığına emin olmadığı bir sa-
lona girmesine imkan yokmuş, 
bu ciheti anlamak ve hava ce· 

E 
Kreşlerde faaliyet 
Sahası genişliyor .. 

Valimizin İrşad ve alakası 
ile öksüz çocuklara yardım 
cemiyeti, kendi idaresinde bu
lunan kreşleri daha geniş ve 
daha istifadeli bir şekilde ça· 
lıştırmak karannı vermiştir. 

Bu kreşlerde kuvvetli müreb
biyeler vardır. Yemek terti
batı zengin ve düzgündür. 
Şehirde ana mektebi ihtiyacı 

da muhakkaktır. Ve binaena· 
leyh, ayda dört lira vermek 
şartile fakir olmayan aile ço
cuklarının da kabulü goru
şülmüştür. Çocuklar 3-7 ya
şında olacaklardır. kendile
rine yevmiye iki kahvaltı ile 
bir öğle yemeği verilecektir. 

Tilkilik, lkiçeşmelik, Salep
çi oğlu camii, Dolaplı kuyu, 
Buca ve Burnava kreşlerinde 
bu suretle çocuk alınmasına 

başlanmıştır. 
Bu hareketi takdirle kar

şılarız. 

iki Memuriyete 
19 Talip Çıktı .. 

Vilayet Evrak kaleminde 
boş iki memuriyet için talip 
olan 15 erkek ve dört bayan 
arasında dün öğleden sonra 
vilayet salonunda bir müsa
baka imtihanı açılmıştır. im
tihanda en iyi muvaffak olan
lar, bu memuriyetlere alına
caklardır. 

Mersinli C. H. P. 
ocak kongresi 

8-11 ·936 pazar günü saat 
onda kadınlı erkekli ocağın 
salonunu dolduran partililer 
huzurunda yıllık kongresi ya· 
pılmıştır. 

Kongre başkanlığına ilyön 
kuı ul başkanı sayın valimiz 
Fazlı Güleçin vekil olarak 
gönderdiği kıymetli gençleri
mizden Kemal Talat seçilmiş, 
rapor, planço ve bütçe okun
muş yapılan işler yerinde gö
rülerek tam bir çoklukla ka
bul edilmiştir. 

Dilekler üzerinde heyecanlı 
sözler söylenmiş, ocak yön· 
kurulu üyeleri sayısının üçten 
beşe çıkarılmasına karar ve
rilmiş ve seçime geçilmiştir. 

Büyük bir çoklukla Memduh 
Pamir, Elmas K. Akman, Ra
şit Akkanat, Bakkal Veli ve 
Ali Galib seçilmişler, yedek 
üyeliklere de bakkal Faruk, 
sütçü Hasan, Rauf, Kamil ve 
İbrahim, deJegeliklere Memduh 
Pamir, Elmas K. Akman se
çilmişlerdir. 

Yönkurulu aralarında yap· 

Çünkü Almanya'da sosyalizm 
ve komünizm cereyanı artmış. 
Nasyonal sosyalizm kuvvet
lenmeğe başlayınca, yani 930 
da bu nisbet 90 litreyi bul-

tıklan konuşma neticesi baş-
reyanına mani olmak vazifesi . 
o zaman saray memurlarından kanlığa tekrar Memduh Pa-

muş ve gittikçe artmakta 
ımış. 

Bu istatistike göre Alman
ya' da birsenede sarfolunan 
bira bedeli 2600 milyon mark 
tutmaktadır. 

Bir rejim davasının bu ölçü 
ile lcrymetlendirilmesine can 
kurban olur doğrusu! 

Sonuncu Robensonl 
Amerika gazeteleri, sonuncu 

Robenson'un öldüğünü haber 
vermektedirler. Bu Roben
son' un ismi Andrey Roben· 
sondur. Kendi malikanesi olan 
bir adada. Havai adalarından 
Kanayi ismindeki küçük bir 
adacıkta yaşamakta idi. 

Bu adacıkta sair insanlann 
b' e vardı. 

birisine verilmiş ve bu memu· mir'i, sağışmanlığa Elmas K. 
riyet hala devam etmektedir. Akman'ı, sekreterliğe Ali 

{ ., Galib'i seçmişlerdir. 

Bugün doğan , Fuhuş yüzünden 
ki bulaşan hastahklar .. 

ÇOCU ar.. Fuhuş ve fuhuş yüzünden 
111111936 bulaşan hastalıklarla mücadele 

Bugün de mcrih ve oranusun komisyonu, dün şehrimiz sıh-
ıesiri altında, iş ,.e sai için gayri hat müdürlüğünde toplanarak 
müsaid olacaktır. En saf \'C sa. 
mimf in!Dn1ar hile Lugün karşı· 

6Jndakilcrin riya ve lıHelerinc kur· 
Lan olncaklar<lır. Bugün ticaret 
için hayırlı Lir gün değilclir. Ta. 
arruzlar, silulılı hırsıtlıklar. aile 
akan dallan olacaktır. 

llugün doğacak çocuklar çok 
çalı~kan olacaklardır; E!istcınli bir 
çalı~ına takib edemiyccekler, fa. 
kat hayat yolunda gene muvaffak 
olacaklardır. 

bazı umumi kadınların müra
caatı üzerine kayıtiarını zabıta 

' sicilinden çıkartmıştır. 
Vilayet U. sıhhat meclisi 

Vilayet umumi sağlık mec· 
lisi, dün saat 11 de sıhhat ve 
içtimai muavenet müdürlüğün· 
de vali Fazlı Güleç'in reisliği 
altında toplanmış, vilayetin 
sağlık işleri üzerinde görüş· 
mü tür. 

ERi 
Tütün satışları 

Satılan tütün miktarı yirmi mil· 
yon kiloyu geçmiştir 

Tütün piyasasında hararetli satışlar, müstahsillerimizi mem· 
nun edici bir şekilde devam etmektedir. Dün akşam şehri· 
mizdeki alakadarlara gelen malumata göre bütün Ege mınta
kasında dün akşama kadar satılmış olan tütün miktarı yirmi 
milyon kiloyu geçmiştir. Müstahsil elinde daha dokuz milyon 
kilo kadar tütün vardır. Bunlarin on gun içinde tamamen 
satılacağı tahmin edilmektedir. 

Almanya 40,000 kilo tütün alacak 
lktısat Vekaletinden şehrimiz ticaret odasına gelen malumata 

göre Almanya hükumeti, yeni tütün harmanında kullanmak 
üzere Türkiye'den 40,000, Yunanistan'dan 60,000 kilo tiitün 
alacaktır. Türkiyeden alacağı tütün, Samsun ve lzmir tütünleri 
olacaktır. 

Turan'daki deniz kazası. 
Zavallı yavrucuk nasıl ölmüş? 

Knşıya1·a'da Turan'da otu
ran Romanya gaz şirketi mü
dürü Türk tebeasından Kamil 
Krespin'in birbuçuk yaşındaki 
kızı Sofin'in denize düşerek 
boğulduğunu dünkü s&yırnızda 
yazmıştık. Bu feci boğulma 

vak' ası şöyle olmuştur: 
Kamil Krcspin'in karısı Ma· 

delen, yanında üç çocuğu ol-
duğu halde Menemen cadde
sinde anası Annajire'nin otur· 
duğu 243 numaralı eve git· 
miştir. Madelen, orada 1 köfte 
kızartmak için deniz cihetinde 
bulunan mutfağa geçmiş, ço· 
cuklarını salonda bırakmıştır. 
Bir aralık kızarttığı köfteleri, 
içeriye götürdüğii sırada kızı 

1,5 yaşındaki Sofi, kimseye 
görünmeden deniz tarafındaki 
geniş avluya çıkmış ve deniz 

kenarında gezinmeğe başla-
mıştır. 

Avlunun etrafında korkuluk 
duvarı v"" demir parmaklık 

yoldur. Onun için kızcağız, 

nasılsa denize düşmüş ve çır-
pına çırpına boğulmuştur. Ne
den sonra anası Madelen, kı-
zı Sofi'nin ortada olmadığının 
farkına varmış ve kardeşle
rinden avluya çıktığını öğre· 
nınce gidip bakmış, avluda 
göremediği kızını 1 dalgalar 
arasında görmüş, derhal tu
tup çıkarmışsa da o sırada 
kız ölmüş bulunuyordu. Ha
dise tahkikatına müddeiumu
mi muavini Orhan Köni tara· 
fından devam edilmektedir. 
Hadisede kızın anası Made
len'in dikkatsizliği görülmüştür. 

------------------=====-==========o..-==c...== 
M. J. Kohen 

iki gün evelki sayımızda 
Matmazel Jülyct Kohen'e aid 
bir hakaret davası kaydetmiş 
ve Matmazel'in üç günlük mah
kumiyetinin tecil olunduğunu 
yazmıştık. 

Kendisinin bize söylediğine 
göre, hadisede ismi karışan 
Eskinazi'le araları ötcdenberi 
açıktır ve bazı vak'alar olmuş
tur. Bunun üzerine, Matmazel 
Jülyet, Eskinazi aleyhine iki 
dava açmış, Eskinazi iki defa 
mahkum olmuştur. Bunlardan 
biri bir aylıktır. Münaferet ve 
zıddiyet o kadar ileri gitmiştir 
ki, Eskinazi, kendisini müşa· 
hedeye bile sevkettirmiştir ve 
Matmazel, bu son hadisenin 
de, sırf bu eski husumetten 
ileri geldiğini söylemektedir. 

Bayrağa hürmet 
Birkaç gün evel süel muzika, 

bayrağa selam marşını çalar
ken hürmet gösterip durma· 
dan muzika önünden geçen 
bir şoför, Parti esnaf ve işçi 

birlikleri bürosunca şiddetle 
tecziye edilmiştir. Ayni za· 
manda bir tamim yaparak bü
tün nakil vasıtalarının bu hu
susta hassasiyet ve dikkatle
rını hahrlatmıştır. 

Müsamere 
Mecidiye ocağı temsil kolu 

tarafından İzmir Halkevi sa· 
lonlarında Halkcvi soysal yar· 
dım komitesi menfeatinto 14/11 
936 akşamı bir müsamere ve· 
rilecektir. 3 Perdelik (Rüya 
içinde rüya) ile (Gazeteci düş· 
manı); (Abdullah cf endi gebe) 
komedileri oynanacaktır. Ay
nca muzik ve monoloğlar da 
vardır. 

Burnava belediyesi 
Burnava, (Hususi) - Bele

diye meclisi senelik toplantı· 
sını belediye reisi Fehmi Yı
ğın'ın başkanlığı altında yaptı. 

Reis vekilliklerine Behçet 
Maro, ile Said Akpınar. Zabıt 
katipliklerine Etem Atay, Mch· 
med Ali Papuççu, daimi er.
cümen azalıklarına da Cemal 
Kavukçu, Etem Pekin ve Etem 
Atay seçildiler. 

Reisin bir senelik raporu 
okundu. Reis, rapor ve bil
hassa su ve imar işleri hak
kında izahat verdi. Rapor ay
nen ve meclis azalarınm itti
hkile kabul edilerek reise te
şekkür edildi. 

Belediye önümüzdeki yıl 
memleketin su işini hallede
cektir. 

Belediyeler bankasından 70 
bin lira istikraz yapılacaktır. 
Su projeleri Nafıa vekaletine 
gönderilmiştir. 

'-~--
Ankara. İzmir 
hava postası. 

Nafıa Vekaletine bağlı Tür
kiye hava postaları umum mü· 
dürliiğü tarafından İngiltere'ye 
son sistem yeni yolcu tayya
releri sipariş edilmiştir. Haber 
aldığımıza göre bu tayyareler 
geldikten sonra Ankara, f s
tanbul ve lzmir arasında mun· 
tazam hava postaları işliye· 
cektir. O vakte kadar İzmir 
hava postası istasyonunun ın· 
şaatı da bitecektir. 

Fuar komitesi 
Fuar komitesi, dün beledi

yede doktor Behçet Uz'un re
isliği altında toplanmış, 937 
senesi fuarı afiş nümunelerini 
tetkik etmiştir. Birçok ressam
lar, çok güzel afiş nümuneleri 
hazırlamı lardır. 

Ve Bulgaristan·· 
Muhterem Yugosla\•ya Baş,•eld· 

linin Anknra'ya yaptığı ziyaret ve 
<lönü~ünıle Bulgnrislan'ıln Bulgar 
Başvekili ile ,.e nihayet Bulgar kralı 
ile vaki olan görilşmeler Bulgari~· 
tan'ın Balkan itilafına girecl'~İ hak· 
kınrlaki ~ayiaları yeniden tazeledi. 

Bulgar Haş\'ekilinin dünkü ga· 
zetelerde çıkan beyanatı hu ilnıide 
kapılmış olnulnn yeniden bliy:ıl 
sukutuna düşürmüş olmnk gerektir· 

Ben kemli hesabıma Bulgnr'Ja· 
nn bazı ıncs'elelcr halledilmedcıı 

ve oradan dn l>iraz zaman geçnıC
den Balkan itHıifınn girclıilcceklc· 
rine kani değilim. 

Filvaki vaziyete yakından Jıa· 
kacak olursak Balkan'larda görecC" 
~imiz manzara şudur: 

Ilulgariswn ile Türkiye ıırnsııı· 

dıı ihtitiifh hiçbir mes'ele yoktur· 
Senelerce evci nrnlarındaki büıüıJ 
pilrilılcri temizlemiş olnn bu iki 
memleket arasında bir de dostluk 
misakı me\'cud bulunmaktadır· 

Montrö konferansı cıınasında Bul· 
gar muralılıa lan cidden çok dürüd 
lınreket etmişler \'C Lir itilafa '.ı· 

rı iması iç; n ellerinden selen lıerşe} i 
yapmışlardır. 'l'iirk milleti Bulgar• 
lann l\lontrö'<leki snmiml hareket· 
lerini her zaman memnuniyetle bil' 
tırlıyncaktır. 

Diğer taraftan Dulgor'lnrla )'ıı· 
goslaYya arasında ilıtilrifı mucib 
olabilecek hütiln noktalar klimilcJI 
balledilmi~tir. Bu iki memleket 
ara ında en bilyük ihtilaf mcınb111 

Bulgar komitecilerinin Yugoslıı" 
l\lnkedonya 'l!lDdaki hareketlerindeJl 
ve hu komitecilerin Bulgaristan 'd• 
claiınn giirnıilş olduklnrı mnzaht' 
retten tcvelliid etmekte idi. İki ilÇ 

sene el·cl llulgar'lanu enerjik bit 
hareketle komiteci teşkilutını ı.Cr 
kündeo ka:z:ımış Qlmalorı her gıi11 

l>ir baekn şekilde tekerriir eden btl 
ihtilaf meııılıaını da ortadnn kafcJır· 
ını• \'e O' Ün buuün iki tlc\•let rica· 

~ o c 

linin kıırfılıkh gayretlerile bütilıl 
pürilzler hulledilruiştir. Pek yııkJIJ 
bir fıtide Yugoslavya ile Bulgari•· 
tan arasındn bizimkine uıü~:ıbih lıir 
dostluk mukavt'lesi inızn edilmesiııe 
iııtiznr eJelıiliriz. 'l'üıkiye wı fıı· 
go;;la\'}'A için bu şekilde tecelli ede~ 
\'oziyet Balkan itilafının diğer i~'. 
unsuru olan Romanya ile Yunanı9 

lan için maaleııef ayni mnhiyeııe 
değildir. 

Romanya ile Bulgari tan ıır11' 

sında Balkan lıarhmdao miras ı..ııl· 
m:ı bir Dohrice mes'clcsi mevcut· 
tur. Bulgar'lar Jınklı ,·cya bakcıf 
hu eyaletin Bulgar toprağı olclu~" 
\ 'C kendilerinden zorla olınmı~ fııJ' 
lunduğu iJdiasındndırlar 

Diğer tnraftnn Yunanlı doS1' 
lanmızla Bulı;:ır'lar araı:.rndıı kele< 
nizde bir mahreç ınca'deQi uıe"' 
enllur. Umumi harlıın Bulrrar"lııtş o . 
ahi faslını kaı>aınış olnn Nô}> 1 

·ıo muahedesi Dedeuğaç'ta tnmanıı 

ikıısa<li sahada Lir sül'ii ıeslıiJUııa1' 
ibaret ı..nlnınk üzere Bulg:ıı 'Jıırıt 
bir takım haklar \'Crmi,~ de Jlııl• 
snrlar bunu görmem el: ıe, Deden~S\ 
tan Bulgnristau 'a l.ııdar uzonııcll~ 
hir koridor üzerinde ınabducl Jıııl:· 
lara mü tenid bir ne\i htikimiycı 
i~temektcdirler. 

Dnlgar'lnnn kendi b.ıkımlnrı": 
dan milli bir Ja\'a telı'ikki ctıiklC~ 
bu iki noktnya iyi·kötii kendilcriıı' 
tatmin edcLilccck Lir hal tıırf' 

·r bulunmadıkça Dulgnri tan'm bJ 
Halkan antantıun sirıne i Iıenıt:1' 
hemen imkan hariciodctlir. Jliçhi~ 
Hulgar hiikiımcti, me,·kii ne kncl11 

kuvvetli olursa olsun, bu iki dıı\"' 
yı meşkuk hırakacnk hir itil9(ı 
girme\'C cesarcl cdemiyecektir. Jlıl' 
uunla· beraber Bulsnri tıın'ın J3ıı1' 
kan itilafına girme.i bu bük(ıJl.ltl' 
tin bu itilafa daima muba un J.:'' 

•O 
laca~ı veyahud muhasım oldıl. 

manasında telakki edilmemelidir· 
Balkan itilafı bugün ?ıtilleıtc' 

arası hayat şnrtlannın tlogurd•1~ 
bir zarurettir. Y ıı .. Mmak: islİ'\'Co JJ • ~ı 
garistan da ister istemez bu Jııı} 

~· şartlarının zorurcılerine uyac.11 
Balkan itilafına girmese hile oıı' 
muhasım bir laz.iycı almt)RCJklJ~ 

İşte Bulgar Başvekilinin e 
0 

beyanatından ve son göril§me}erdt 
biz hunu anlıyoruz. 

Hamdi Nilzlıet 
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•• BirBFransız ""mecmuası da•itiraf ediyor ki 

: ~ntakya, lskenderun ve havalisi halkı 
! tun .gözleri Türkiye'ye müteveccihtir. 

•• 

•• 

leardeşlerimize zulüm yapıyorlar. 3 Türk'ü ya 
raladılar. ikisini de tevkif ettiler. -----------lstanbul, 1 l (Hususi) - Buraya gelen ha- trasyon mecmuası muharrirlerinden Piyer, San·· 

berlere göre, bir kavga neticesinde üç Türk cak'ı dolaştıktan sonra yazdığı bir makalede; 
~alanmıştır. Alevi'ler arasında çıkan bir kavga Bütün İskenderun ve havalisi halkının gözleri 
Qzerine de iki Türk tevkif olunmuştur. Suriye 
~bıtası kavgadan sonra kaçan üç Türk'ü de 
lramaktadır. Sancak Türk'leri, Suriye intiha
batına iştirak etmiyeceklerini kat'i olarak bil· 
dirmişlerdir. 

fstanbul, l 1 (Hususi) - Paris'te çıkan lllus· 

Türkiye'ye müteveccihtir. 
Diyor. 
İstanbul, 11 (Hususi) - Antakya' dan gelen 

haberlere göre, Arap'lar Sancak Türk'lerine 
karşı fena muamele yapmakta ve kendilerini 
tazyik etmektedir. 

/'"sancak Viyana konferansı 
mes'elesi dün başladı 
Ankarada baılıyan 
müzakerelerde iti- Müzakereler bugiin de devam ede • 

laf hasıl oldu cek ve akşam üzeri bir resmi 
Ankara 1 l (Hususi muha· 

birimizden) - Suriye gaze- tebliğ çıkacaktır 
teleri yazıyorlar; J 

Sancak ve Sancak Türkle- Viyana, 11 (Radyo) - Vi.. yor: Avusturya hükumeti, tal· 
ri için Ankarada Fransız se- yana konferansı bugün baş- ya imparatorluğunu resmen 

lamı~tır. ltalya Hariciye na· tanıyacaktır. Viyana müzake· firi ile Türkiye hükumeti y 

zm Kont Ciyano, Macaristan relerinde: arasında yapılan müzakere-
lerde tam bir itilaf elde Hariciye nazırı Dekanya ve 1 - Kollektif emniyetin Jü. 
edilmiştir. Avusturya Hariciye nezareti zumsuzluğu, 

\.. __ ..) müsteşarı Doktor Smit, saat 2 - Bolşevizme karşı le· 

Tahkikat ev• 15 buçukta müzakerelere baş- sanüd, 
lamışlar ve 17 ye kadar top- 3 - lktısadi tecanüs. 

rakları gecik- Iantı halinde kalmışlardır. __ O_z_er_in_d_e_g=şülecektir. 
Müzakereler yarın da devam 

tirilmiyecek •• edecek ve akşam üzeri bir Vekiller Heyeti 
resmi tebliğ çıkacaktır. uzun mu .. zakere-

Müzakcreler yarın akşam --····· .. ·---
Hukukta 

ihmalkarlık gös. 
Sanayi şehirleri- Muammer teren memurlar ce-

sona erdiği takdirde Macaris- ler Je bulundu .• 
tan Hariciye nazırı M. De· a~ 
kanya derhal Budapeşte'ye 
hareket edecek ve Cum<> gü
nü Buda peşte' de bulunması 
mukarrer olan İtalya Harici
ye nazırı Kont Ciyano ile 
zevce~i Kontes (Era) C1yano
yu karşıla) acaktır. 

~: fS J Talebe 
:~ imtihandan 

mizde Artistlikten cekildi, zalandırılacaktır ·· , 

r· 
l· 

•• 
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geçecek Kalabalık var kayınpederile barıştı 
lstanbul, 11 ( Hususi ) - ---•~·-• ·---- İstanbul, 11 ( Hl:susi) -

liukuk fakültesinin dört se- Seyrüsefer talimat- Trakya genel müfettişi Kazım 
lleye çıkarılması üzerine geçen Dirik, damadı Şehir tiyatrosu 
&ene birinci sınıfta kalanlar namesi değişecek.. artistlerinden Muammer Ru-
lrasında bir imtihan yapıl- lstanbul, 11 ( Hususi ) - şen'le barışmıştır. Muammer, 
"1ası kararlaştırılmıştır. Geçen Son senelerde, sanayi merkez- kayınpederinin arzusu üzerine 
lene kalan talebenin adedi lerinde halkın hariçten iş tut· sahne hayatından çekilmiştir. 
~Sl dir. Bunlardan 200 ü hiç mak üzere gelenlerle kalaba- Muammer 300 lir:ı maaşla Al
llntihana girmemiş, 25 i muh- lıklaşmış bulunduğu nazarı pullu' da memur olmuştur. 

telif sebeplerle bazı derslere dikkate alınmış ve bu vaziyet, Berberlerin 
tirememiş, diğerleri de imti- seyrüsefer talimatnamelerinin 
banda muvaffak olamamışlar- yeniden hazırlanması lüzumunu 
dır. Bir dersten veya hepsin- doğurmuştur. 
den sınıfta kalan talebenin 
bu vaziyetleri nazarı itibara 
tlınmayarak, 451 talebe de 
iıntihana tabi tutulacaklar, 
evveli iki dersten eleme im
tihanını verecekler, ondan son
ra ıifahi imtihan başlıyacalt
tır. Bu imtihanı kazanarılar 
ikinci sınıfa geçirilecektir. 

ikinci sınıfta kalanların va
liyetleri henüz belli değildir. 

Yüksek tedrisatta 
yapılan tetkik 

İstanbul, 11 (Hususi) 
Yüksek tedrisat müfettiş ve 
teftiş heyeti reisi Cevad, An
~ara'ya dönmüştür. Burada 
kaldığı müddetçe güzel san-
atlar akademisi ile üniversite 
iılerile meşgul olmuş, profe
aörlerle temas ederek ilitiyaç
lan tesbit etmiştir. Cevad, 
Yakında tekrar lstanbul' a ge
lecektir. 

Ancak, yeni talimatnamenin 
belediyelerce hazırlanmasına 
imkan görülmedjğinden, Da
hiliye vekaleti bir (Seyrüsefer 
ve yolları koruma talimatna
mesi, namile bir layiha hazır
lamıştır. 

Dahiliye vekaleti, bu layi
hanın birer suretini lzmir, fs
tanbul ve diğer belediyelere 
göndererek fikirlerini sormuş 
yayan yürüyenlerin hangi yolu 
takibetmeleri, karşıdan karşıya 
geçeceklerin ne suretle hare
ket etmeleri lazımgeldiğinin 
bildirilmesini istemiştir. 

Hafta tatili 
işi konuşulacak .. 

Ankara, 11 (Hm:usi muha
birimizden) - Berberlerin hafta 
tatili kanunu layihası, bugün
lerde Büyük Millet Meclisinde 
müzakere edilecektir. Bazı ber· 
berler, dükkanlarının Pazar 
günleri açık bulundurulmasını, 
bazıları da kapanmasını iste
mektedirler. Kanun, uzayıb gi-
den bu mes' eleyi hallede
cektir. 

Kücük san'atlar 
' Kongresi bugün 
toplanıyor 

Ankara, 11 (Hususi muha
birimizden) - Küçük san'at-
lar kongresi yarın (Bugün) 
aktedilecektir. Kongreyi, lktı· 
sat Vekili Celal Bayar bir 
nutukla açacaktır. 

Meşhud suçlar 

r• Pamuk 
l· 

Vekalet, Nafıa vekaletine de 
müracaat ederek yolların ko
runmasına dair maddeler için 
fikrini alacaktır. Layiha bun
dan sonra Meclise sevkedile
cek ve kanun olarak çıktıktan 
sonra şehirlerde tatbik edil
mekte olan eski seyrüsefer ta
limatnamesi mer'iyetten kaldı
rılacaktır. 

İstanbul, 11 (Hususi) - Tu
tulan istatistiklere göre, meş
hud cürümler kanununun tat
bikine başlanıldığı günden bu 
zamana kadar, meşhud cürüm
ler yüzde 70 nisbetinde azal
mıştır. 

r ~ekoltemiz 
·:. ~40 bin balyadır 

İplik gümrük 
resmi indiriliyor. 

fstanbul 11 (Hususi) - Bu 
Yıl Türkiyede pamuk istihsa- Ankara, 11 (Hususi muha
latının 240,000 balya olacağı birimizden) - Dokumacılıkta 
tahmin edilmektedir. Yeni kullanılan iplik buhranına mani 
Fabrikalarımız dolayısile istih- olmak için Vekiller heyeti ha· 
lak sür'atle artmakta olduğun· riçten getirilecek ipliklerin güm· 
dan hükumetimiz, istihsalatın rük resminin indirilmesine ka
Yarım milyon balyaya çıkarıl- rar vermiştir. 
ınasını hedef ittihaz etmiştir. 
Busene cihan pamuk istihsa
latı 26 milyon 800 bin balya 
tahmin edilmektedir. 

• • * 
Ege mıntakasının buseneki 

Pamuk rekoltesi 49-50 bin 
balya olarak tahmin edilmek
tedir. 

ticaret kanun
larında tadilat 

Ankara, l 1 (Hususi) - Ka
ra ve deniz ticaret kanunla-

rında esaslı surette değişiklik 
maaa için bir komisyon 

Zehirli gaz mas
keleri 19 ,5 lira. 

İstanbul, 11 (Hususi) - Ze
hirli gaz maskeleri; beheri on 

dokuzbuçuk liradan satışa çı
karılmak üzeredir. 

Fransız ticaret 
nazırı da geliyor. 

İstanbul, 11 ( Hususi ) 
Fransız ticaret nazırı ayın yir· 
misine doğru Belgrad'a gele· 
cek ve oradan da Ankara'ya 
geçecektir. Fransa, Yugoslavya 
ile buğday mes' elesinin halli .. 

Kadirşinaslık 
1stanbul, 11 ( Hususi ) 

Mersin belediyesi, olimpiyad
larda dünya üçüncülüğünü ka
zanan Mersin'li Ahmed'e bir 
ev satın alacaktır. 

Maliye tahsil
darları maaşatı •. 

lstanbul, 11 (Hususi) - Ma
liye tahsildarlarının maaş ye
rine, ücrete tabi olmaları Ve· 
kaletçe düşünülmektedir . 

Burnava'da göz hastahöı 
Burnava, (Hususi) - Bur

nava' da küçük ve büyüklerde 
nezlevi bir göz hastalığı de
vam etmektedir. Nahiye mü
dürlüğü ve belediye bu hasta
lığın tedavisi için yakından 

ilgi göstererek bir ilaç formü· 
lü hazırlatmıştır. Bu ilaç has
talara tevzi edilmekte ve has· 
talığın önüne geçoıeğe çalışıl-

Memuriyet vazifeleri dolayı
sile işlenen suçlardan maznun 
memurların cezai tatbik karşı
sındaki hukuki vaziyetlerinin 
en kısa bir zamanda tesbiti 
ve bu suretle maddeten ve 
manen mutazarrır olmalarına 
meydan verilmemesi ve kanun 
hükümlerinin derhal tatbiki 
idarenin menfeatinden olduğu 
kadar bu memurların şüpheli 

vaziyetlerinden biran evel kur· 
tulmaları da şahsi haklarından 
olduğu halde geçen senenin 
çalışma hasılatı tetkik edildiği 
zaman iyice görülmüştür ki bu 
büyük adli gayenin tahakku
kuna birtakım sebepsiz engel
ler çıkarılmıştır. Tutulan ra
kamlara göre 15 vilayetten 
gönderilen tahkikat evrakının 
bozma nisbeti % 25 i geçmiştir. 

Bu bazmalar itiraz arzuhal
lerinin kaydına, şahitlerin din
lenmesine dair usulen yapıl
ması lazım olan formalite nok· 
sanlarından ileri geldiği gibi 
ekseriya memurların müdafaası 
alınmadan karar verilmek ve 
devlet şürasının fesih ve iade 
mazbatalarını dosyada bulun
durmak, tekemmül eden ev
rakı uzun müddet aid olduğu 
merciine göndermemek, mü
hürsüz evrak göndermek gibi 
esaslı noksanlara da tesadüf 
edilmektedir. 

Pek tabiidir ki devlet şu
rası bu nevi eksikliklerin ta
mamlanması için dosyaların 
geri gönderilmesine karar ver
mektedir. idare heyetlerinin 
bu ihmalleri tahkikat işlerinin 
yersiz uzamasına ve adaletin 
çabuk ve müessir şekilde te
cellisine mani olmaktadır. 

Diğer taraftan işler de had
dinden fazla çoğalarak şim
diki kadro çerçevesine sığ
maz bir hale gelmektedir. 
Başvekalet bu hal üzerinde 
ehemmiyetle durmuş ve va· 
ziyetin derhal normal seviye
ye getirilmesi için vilayetlere 
bir tamim yollamıştır. Bu ta· 
mime göre tahkikat evrakı 
üzerinde her nevi ihmal ve 
dikkatsizliği görülecek alakalı 
memurlar hakkında hemen ce
zai muamelenin tatbiki emre· 
dilmektedir. 

Daha da neler? 
Berlin, 11 (Radyo) - Al

manya polis şefi Fon Himler, 
ispanya' daki Alkı.zar kahra· 
manian şerefine bundan böyle 
meyhane ve kabare, barlara 
Alkazar ismi verilmesini yasak 

Lon<fra, 11 (Radyo) - Vi
yana konferansından bahseden 
lngiliz gazeteleri muhtelif fi
kirler dermeyan etmektedirler. 

Morning Post: 
"Bu konferansın Avrupa ha· 

ritasını değiştirmek gayesini 
takib ettiğini sanmıyoruz. Belki 
de alakadar diğer deyletler le 
bu konferansa davet edilecek-
lerdir.,, 

Deyli Meyi: 
"İngiliz resmi ve siyasi maha
fili, Kont Ciyano'nun Londra
ya davetine mütemayildir. Bu· 
nun ltalya tarafından hemen 
kabul edileceği muhakkaktır . 

lngiltere, müsaid şartlarla 
karşılaşırsa statükoyu tasdike 
hazırdır. 

lniİltere Akdeniz'de kendi· 
sini emin görmek ister. Mena
fiine hürmet gördükçe karşı· 
sındakilerin menafiine de h ·ir· 
meti tercih eder.,, Demek

Ankara 11 (Hususi muha
birimizden) - Vekiller heye
ti bugün toplanarak uzun ve 
mühim görüşmelerde bulun· 
muştur. 

Uzak Şark'ta 
Çarpışmalar başladı 

Londra, 11 (Radyo) - Son 
gelen bir habere göre, Mon· 
gol'larla Mançuri kuvvetterin
ôen mürekkep otuzbin kişilik 
bir kuvvet Sahar' dan gelerek 
(Şoyan) havalisinde ilerlemiş· 
ler ve Çin kuvvetlerile çarpış· 
mağa başlamışlardır. Otuzbin 
kişilik Mongol ve Mançuri 
kıtaatı, tankla ve en son sis· 
tem silahlarla mücehhezdir. 
Çin kuvvetleri bu taarruz kar
şısında muannidane bir suret· 
te mukavemette bulunmuş, 
Mongol'larla Mançuri kıtaatı
nı ricate mecbur eylemiştir. 

Mançuri ve Mcngol hudut· 
ları kapanmıştır. 

Vqidgtou, 11 (Radyo) - Ruz• 
vclt hüktlmetiu sillhlanmı ibtiyacJ 
temin e<lilinceye kadar Amerika'
dan her türlü tayyare ve eilih ih
racım meneden bir eminıam• net-
retmi9tir. 

tedir. 
Peşte, 11 (Radyo) - Baş- Demir fabrikası 

vekil M. Darani bugün ayan 
ve meb'usan ~ hükumet erka
nını toplamış ve Kont Ciyano 
nun Peşte'yi ziyaret edeceğini 
bildirmiştir. 

Kont Ciyano Peşte'de dört 
gün misafir kalacak ve en mü· 
him mes'elelerin müzakere
sinde hazır bulunacaktır. 

M. Darani Kont Ciyano'nun 
ziyaretinden bir hafta sonra, 
Amiral Horti ile birlikte Ro
ma'ya seyahat edecektir. 

Viyana, 11 (Radyo) - Ma
caristan hariciye bakanı M. 
Dekanya bugün başvekil M. 
Şuşning'i ziyaret etmiştir. 

M. Dekanya cumhurreisi M. 
Miklas'ı da ziyaret etmiştir. 

Başvekil ve diğer Bakanlar 
M. Dekanya'ya iadei ziyaret 
etmişlerdir. 

Viyana, 11 (Radyo) - Vi
yana konferansı, aşağıdaki 

mes' eleler etrafında müzakere· 
de bulunmaktadır: Üç devlet 
arasındaki mali mes' eleler, 
beynelmilel vaziyet, Uluslar 
sosyetesinin ıslahı, ltalya im
paratorluğunun tanınması, ko· 
münizm tehlikesine karşı bir 
blok teşkil etmek, Franko hü
kümetinin tanınması, lHabis
burg hanedanının Avusturya'ya 
dönmesi ve Tuna mes'elesi. 

Roma, 11 (Radyo) - Po· . 

inşaatına baflanıyor 
Ankara, 11 (Hususi muha· 

birimizden) - Karabük'te ku
rulacak demir fabrikasını inta 

·edecek olan lngiliz şirketinin 
direktörü Ankara'ya gelmiş ve 
lktısat Vekili Celal Bayar'la 
görüşmüştür. Fabrikanın inşa· 
sına derhal başlanacaktır. 

Çankırı yolları 
Çankın, 10 (A.A) - il içe· 

risinde yol faaliyeti artmışhr. 
Bütün nahiye ve ilçe yolları 
yapılmakla beraber Kastamo
nu, lskilip, Tosya, Bolu yol
larında ve Ankara yolları üze
rinde mühim miktarda mükel· 
lef amele çalıştmlmaktadır. 

Kara-Hopa yolu 
Artvin 10 (A.A) _. Kars· 

Hopa yolu güzergahı ~vlet 
yolları arasına alınmıştır. Bu 
yollann yapılması Çoruh vi· 
layetinin iktısadi kalkınmasın· 
da mühim bir rol oynıyacaktır. 

Artvin' de bir halkevi binası 
için tahsisat verilmiştir. 

Şarl Moraaı 
müdafaa ediyorlar. 

Paris 11 (Radyo) - Mu· 
halefete mensub yüzden fazla 
meb'us M. Blum'a Aksiyon 
Fransez müdürü M. Şarl Mo· 
nma tevkifi hakkında bir 
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Yazan : Orhan Ralımi Gökçe 

121111956 .. 

- Teyzem nasıl? 
- Teyzen de iyi:. Hani kıŞ 

vakti soğuk olur da sular d<Y 
nar, bilahare güneş çıkıncl 
bunlar çözülür ya. tıpkı onuıı 
gibi. Şimdi de teyzenin rom•· 

tizmaları çözülüyor, yumuşuyor· 
Senin hizmetçi meydanda yokı 
nereye gitti? 

- Bir-iki gün izin verdi~: 
Hasta gördüm zavallıyı! 1'1

1 
nin de aldıramıyorum yüzb"'Ş1 

Biz kendi ilacımızı yapar•~· 
diyor.. Doktor değil, ki111ıı 
bile girmemiş bu yerlere. 

- Öyledir zahir, öyle. eJ 
memleketi adam etmek için ç 
uğraşacağız. Biz değil, sit• 
· l M ' ı· b' · ,,,. sız er.. e~ u ıyet mm, 

zife sizin.. Bu yıl dersleri pi" 

sıl gitti? 
- Fena de ·ı 1811 
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GörUşlerim Bergama mektupları Tepecik cinayeti 

F 1rt1 n a A ı i ,Asker kız Tohumluk sıkıntısının gi- Kerim, ·,;:ı:n 
-11-

euyuk Korsan Roman• :·-· • • • ive as~~~-kadın derilmesine çahşıhyor. lhsan'ı 6l~~~=ai!..n·· 
Yazan: M. Ayhan, Faık Şemseddın Vazife başmda kadın, cinsi - Tepecikte 

El k • •k d d• • •zaı • • • bıçakla öldürmekle maznun 
Mariya şimdi bütün dikkati - Kurtuldum ha, kurtul- cazibesinden tamamen e tiri er iDi I e IÇm yeni Yusuf oğlu Kerimin muhake-

e oraya bakıyordu. Zeliha'nm dum onların elinden öyle mi? uzaklaşır k J •ıd• mesine dün Ağırcezada dl!,·am 
~!\daldan gemiye çıkarılışını - Kurtuldun tabii!. Yazan: F..czacı Kemal Aktaş arar ar verı ı. edilmiştir. Kerim; kendisine 
?orüyor gibiydi. Fakat o hala inanamıyordu, Mesleğimin verdiği hususi- çirkin bir teklifte bulunan 

Bir güzel yiğit eğilmiş onu şaşkın şaşkın bakıyordu. yetle hayatta maddeyi göre· ihsana yaraladığını, fakat öl-
(Qlundan tutuyordu. Ona bu - Baksan a Yunan korsa- rek, onu zerrelerine kadar ·. dürmek kasdile hareket etme-
~elliği, ancak kendi haya- nının gemisine, şu bindiğin tartarak tanımış bir matcrya- diğini söylemiştir. Dinlenen 
~·ilde veriyordu. Çünkü karşı- sandala bak, kafi, hepsini ha- list insanım. Böyle olmasına Kenan adında bir şahid dc-
1 gemide kuvvetli, mavi göz- tırlarsın .. Bu sandal Fırtına rağmen mizacımda, ruhumda miştir ki: 
lttinin sezebildiği yegane .... ey Ali'nin deg~il mi? duygu, hayal ve şiir alemleri, k' d 

1 
'h 

ln - Va a an az cvv:. .ı sa-
~ cak haya1lerden ibaretti. Tanımıştı. Evet, bu sandal nasıl diyeyim, bütün bec!ayi nın dükkanında bu'uı.U} ordum. 
~-albuki, bir garip haleti ru· Ali'nin gemisinin sandalların- renk renk çiçeklerini açmakta, Mamun Kerim geldi, 1 iri: ci 
'Ye içindeydi. dandı. beni u·est ve gaşyetmekted ir. k · d' 

nevi bir sigara alnın ısl c ı, 
d Madalyonu sım-sıkı tutuyor- - Ah bir kerre gemıye Bir tarafımda duran hayatı- lh~ anın ~ğzı pistir, herkc s~c 
ıı. karşısındaki geminin gü· yaklaşabilsek.. Onun yanına mm, mesl eğimin mnddi alem- çirkin şekillerde şakalaşır K c· 
~:"lesinden, tam hayalinin ve çıkabilsem.. Yanaşırlarsa ve leı ini, öbür taı afıındaki his ve rime; 
trılünün istediği tipte bir tekrar beni yakalarlarsa!. Bi: bedayi cihetlcrimlc ayar ede-
. hraman yüzü görünüyor liyor musun rüzgar Ahmed, rek ikisini l,ardeş gibi yaşal-

tıbiydı'.· d b k d k makJıx..n pek kolay olmadığını ora a ir ız var, on an or· .s• 

Dükkanın arkasında sa· 
' na bi rşey söyliyeceğim. 

. Kaşlarmı r.1ı1tmış, iri gözle- itiraf ederim. Bergama Halkevindeki sergi r- kuyorum. 
~ili dPnizlere dikmiş, kollan _ Kim bu kız? Son günlerde kadınlann Bergama (Hususi) - Bele- dığından başka birisine yap-
lt\ranmış, sol eli kalçasında, K k askerliği mes'elesini materya- diye meclisi toplandı. Birinci tırılmasına karar verilmiştir. ta - orsan gemisinin ap-t elinde kılınç sallanan bir list tardımdan incelemeğe reis vekilliğine Hamdi Ankan Bergamanın elektirik derdi 
!) tanının kızı .. Çok güzel, fakat 
,erıç korsan çehresi.. başladım. Orada Türk'ü İcab ikinci reis vekHliğine Hüseyin çok ağırdır. Yüz mumluk güzel olduğu kadar da kor-
. - Buhran geçiriyorum, si- ederse erkeği ile kadını ile Çelebiogvlu seçildi. Encümen lambalar on mum kadar kuv-ltitl kunç bir kız. 

erim bozuk. herhangi bir savaşa hazırlan- azalıklarına da Şükrü Yenice vet verdiği halde kilovalı 30 
D - Ne çıkar ondan? b ld k d · b d k ,ı_ iye mınldandı. Bittabi ma- mış u um, a ın ıca e er· ve tuhafiyeci Sami tekrar kuruştur. Bu otuz uruşun 

~lyona ve ondaki tılsıma - Ne mi çıkar, ne mi çı- se elinde silahı ile herha •. gi seçildi. ç6kluğu da abone kaydı ta-
11lanmıyordu. lnanmıyacaktı da. kar ? bir tecavüze karşı koyacak, Şarbaym senelik icraat ra- lehini kırmak içindir. Çünkü 

*• • Daha fazla söyliyemedi. O, icap ederse kırmızı ayı ko- poru okundu ve müttefikan tenvirat soknklar için ancak 
Zeliha sandala inince ba- madalyondaki tılsımı düşünü- lunda yara saracak, daktilo kabul olundu. Bütçe ve idare kafi gelmektedir. 

~tlınıştı. Geçirdiği yorgunluk, yordu. O madalyon şimdi, makinesinin başında ordu encümenleri seçildi. Bu hafta Parti işleri 
lıykusuzlulc, manevi buhranlar onun elindeydi. Fırtına Ali'nin emri yetiştirecek, erzak· ve tekrar toplanılacaktır. Ocak kongrelerine bir Te:ş-
kiivertede dalgaların tokadı kendisini ne kadar sevdiğini cephane ambarlarında hr.sab Bergama c!!lektirikleri rinisanide başlanmış olub 19 da 
(}tında ve soğukta atlattığı biliyordu ve hiçbir kuvvetin defteri koltuğunda hesab ala- Bergamanın elektirik tesi- bitecektir. Nahiye kongreleri 
tehlikeli saatler, madalyonun Fırtına Ali'nin yüreğindeki cak, hesab verecektir. Ben satı yeniden yapılacaktır. Bu- 25 de başlıyacaktır. Kaza kon· 
tlinden gidişi onu şiddetle mevkii ele geçiremiyeceğinden Türk kadınını böyle cephe nun ıçın hazırlanan proje gresi ise 25 Kanunuevvelde 
~t~ıştı. Ümitleri tamamile de emindi. Fakat Ali'yi 0 ka- gerilerinde asker görürken vekaletten bazı noksanların yapılacaktır. 

ds;e&ılmiş, mahvolmuşken bir- dar kıskanıyor ve onu 0 ka- ruhumdaki his ve hayal alem- tamamlanması için iade edil- Bergama, (Hususi) - Bir 
,..~nbire, talihin istikameti de- dar seviyordu ki, rüzgara J;>ile leri de rahat durmadı. O da mişti. Bu işi kabul eden mü· haftadır tütünlerin satışı baş-
uşrniş ve gemiden kaçırılmış- itimadı yoktu. pençeresını açarak kadına teahhid üç dört aydır yapma- lamıştır. Fiatler 45-70 arasın· 
4. Bütün bunlar onu şaşırtmış Halbuki Mariya kendisi ka- bakmağa başladı. Kadın be· w auw ..,_. w:w> r- dadır. Tütünlerin yarısı satıl-
~aneviyatını bozmuştu ve meç- dar güzeldi. Hem de zeki, nim şahsi görüşüme göre çoğal~akta'.. ~üyümektedir. mıştır. Bergama için son fiat 
11ul bir akıbete doğru sandala şeytan, kurd gibi bir kızdı. içtimai hayatta kabul ettiği Benım gozumle kadıı a e 1 70 kuruş kararlaşmış olmalı ki 
~larken, kendisini kaybetmiş- Ve bu kızın, Fırtına Ali'ye bir meslek, vazife ve işi içinde çok. ya.ra.ş~n snylavhk. çocuk en iyi tütünlere açıktan para 
~· Fakat biraz ileride gözle- fenalık yapabilmesinden de iken cinsi hususiyetlerinin fe- hekımlığı ıle kadın hastalık- verilmektedir. 
bili açınca kendisini sandalda korkuyordu. Panayot reisi dü- nerlerini söndürmektedir. Bel- ları hekimliği ve öğretm~nlik Halkevi faaliyeti 

b~ldu. Etrafa bakınca, olanı şünmiyordu. Kızını daha teh- ki bu görüşüm indi, şahsi ve ?,lmuştur. Hayatta ka ını1n Cumuriyet bayramında Halk-
ıteni hatırladı. likeli buluyordu. bana has bir görüştür. Kadın, once kadın so~ra herşey. ~ - evinde bir neşriyat sergisi 
G f d ık. f t l · k d l ğ k d - ·· d"ğ- dui'!.-una kanaatım olduğu ıçın l F ğ ft .... 1 enç tay aya sor u: ı tara tan op ses erı ge- a ın ı ını, a ın gorun u u o açı mıştır. oto ra a goru -
- Sen kimsin, beni nereye liyordu: zaman daha çok göstermek- kadına en çok yaraşan yuva- d""' ·· 'b' b · k. · 

sının dişi kuşu olması oldu- lugu gı tb u sergbı. es kı, ylelnkı 
tôtürüyorsunl - Ah, gemiye bir yaklaş- tedir. Saylav kadın, doktor . E . e yazısı, asma ırço yı ı 

v k d l . b d k d h. k. a dı'rekto-r g"' unda israr ederım. vet aı- 1 . k ı· b. tt l\.Or u an göz erı üyü - saki Bize de atarlar mı er· a m, a ım vey eser en mu ayese ı ır sure e 
ltıu.. k d . . . b d b lede ana kocasının hayat ar· .. k d. H Ik . . k'· ştü. sin rüzgar Ahmed? a ın ışının aşın a ana sa- ' d. . k gosterme te ır. a evının u-
b - • Ben rüzgar Ahmed'im. - ~im bilir, belki de atar- dece saylav, hekim, hakim kadaşı, dyuvhasını; t ışı uş.u tüp hanesi gittikçe zenginleş-
'1~nı çevir de arkaya bak, lar korkuyor musun? veya direktör görünüyor. olan ka ın aya ~a. am vazı- mekte ve olgunlaşmaktadır. 
"treyc gittiğini anlarsın! Bir erkek duygusile, kadın- fesi başında değıldır. Fa~at Dörtbine yakın kitab bulun-

Zel"h k b k - Hayır, hayır, kat'iyyen. lık kadınlığın; buralarda du- icabe. ttikçe . ~adını asker gor- maktadır. Bu kütüphanede lz-
b· 

1 8 
ar asına a tı ve Ben korkuyu sadece onun için B- l 'f · · · menın zevkını saklıyamıyaca- . b' B a' lı Rahın'ı ır çığlık attı: yamıyorum. oy e vazı esı ıçın- 'k mır me usu ergam 

b 
- Alil.. Ali, Fırtına Ali'm duyuyorum. Onu görmeden deki kadın da kadınlık yok ğım. Kadınsız .her~ey, eksı Göke'nin bir köşesi vardır ki 

enim! ölürüm diye üzülüyorum. Yok- oluyor, bu yok oluş acaba yapılan birşeydır dıyorum. b d b. b .. d f l 
.. .. .. k ura a ın eşyuz en az a 

Rüzgar Ahmed güldü: sa ölüm nedir rüzgar Ahmed? bütün erkeklerce de yok olu- Kadın kışlaların. ~u~u, Tur kitabı bulunmaktadır. Dolap-
h - Anladın mı şimdi Zeli- Ben hayata, kendi canımın yor mu, yoksa bunu yalnız ordusunun ve tarıhının ~ah· larının yapılmasını ve ciltlen-
tt. Ben de Fırtına Ali'nin korkusu ile bağlı değilim. in- ben mi hissediyorum. Bunu ramanı oldukça medenıyet . . d kendı'si deruhde l k . . mesını e 

~f\ yakın arkadaşıyım. Biraz san dediğin, göz açıp kapa- az zaman içinde anlamak müm· dünyasına ses enme ıçın se- elmiş ve yaptırmıştır. 
0
ttün bakalım üşürsün... ması içinde bir alemden öbür kün olacaktır. Çünkü duygular malara çıkacak, şanlı bayra- Rahmi Göke'nin bu hizmeti 

d 
Zeliha kendisini tutamıyor- aleme geçer. insanı hayata söylenecek fırsatlar bulacaktır. ğımızı taşıyan uçaklarımızla Bergama için büyük bir varlık 

U. Kollarım göklere açtı: bağlıyan şeyler, başka şeylerdir. Fakat kadını vazifesi başın- semalara Türk' ün zafer çelen- olmuştur. 
- Allahım, allahım sana Zeliha doğru söylüyordu: da hepsini hususiyetlerinden gini asacaktır. Türk kadınını, Tohum işleri 

llasıl şükredeyim! O da hayatı, ancak Fırtına sıyrılmış görmekle kadını bir nasıl diyeyim, vazifesi başın- Temiz tohumluk elde et-
Okadar heyecanda idi ki Ali ile, onun varlığı içinde cihetten eksilmiş bulmadığımı da cinsi hususiyetlerinin fe- mek için Bergama'ya bir to-

tıe yapacağını bilemiyordu. seviyor ve güzel buluyordu. da işaret etmek isterim, o nerlerini söndürmüş, istediği hum makinesi geldi. Faaliyete 
Onun kolları arasında yaşa· kadınlık hususiyetinin cınsı vakit şeref ve namusunun nur- geçmek iizere olan bu makine 

ANADOLU 1 mak istiyordu. Ölmek icap et- cazibe dediğimiz tesirinden larını yakarak hayattan yol den bu sene istifade edilecek-
--- tiği vakit, gene onun kolları tecerrüd etmiş görünmekle isteyen ufuklara ::>eslenen bir se de gelecek yıllar için vak-

Günlük siyasal gazete arasında ölmek arzusundaydı. eksilmiş değil, belki çoğalmış vekarda görüyorum. Yolun tinde iş göreceğinden çok fay· 
Sahip ve ba§yazganı O takdirde gözlerini rahat vazifrsinin içinde görünmek- açık olsun cici kadın, asil dalı olacaktır. Bereketli yağ-

Haydar Rüşdü ÔKTEM kapayacaktı . ten eksilmek şöyle dursun, kadın yürü, tarihine yürü... murlar yağdığından tohum 
llnıumi neşriyat ve yazı i~leri , " 

lııiidftnı: Hamdi iizhet Çaoçar Artık gemiye yaklaşıyorlar- •• l faaliyeti başlamıştır. 
•cı.rehaiıeai: - dı. Bütün dikkati ile güverte- Oğretmenler, öğrenci baba arı Bu yıl bilhassa buğdaylar 
C h.nıir İkinci Beyler ııoka~ı ye bakıyordu. AHMED ET.MAN Kit E • arık ve düzgün olmadığından 

· Halt partisi binası içinde Oradaki hayaletler yavaş 1 ap V1 tohum için sıkıntı çekilmek-
l' 1dgr:ıf: 1

zmir - ANADOLU yavaş farkedilmeğe başlamıştı. I..iselerlc orta ve ilk okul kitaplarının satış yeridir. tedir. Bunu anlıyan bazı açık 
e efon: 2776 •• Po ta kutuııu 405 b d 

ABONE ŞERA1TI Bir aralık keskin bir çığlık Ahmet Etun• an kitap evi gözler yerli uğ aylar içine 
~'Uığı 1200, altı aylığı 700, üç attı ve doğruldu : daha yüksek iklimden gelen 
\' aylığı 500 .kuruştur - Ali!.. Alil.. Kıaa bir zamanda dürüstlüğü ile sayın müşterilerinin alUkalaruıı fakat burli.lara uymıyan buğ-
ııbancı menıleketler için senelik Güvertede, nişanlısının dik, kazanarak (İzoıir)c yaraşır bir şekilde genişlctilmi~tir. daylardan karıştırarak tohum-

nbonc ücreti 27 liradır ~ · l k d ki l 
arslanı andıran siluetini görü- Kültür Bakaolığımn kitapları ile çıkan eserleri günü güuüue tn ıp u iye sattı arını an ıyan 

Ber yerde 5 kuru•tur d ~ E · 1 
w B d k 1 eder ve Lütün nıü§Lcrilerinc sunar. Ahme Etiınau Kitap •n z. ziraat memuru Necib derhal ;llıı - yordu. ir elin e ı ıcını tu-

~ geçmio ailshalar 25 kuru§tur. mir.in yegane kitap ve kırtasiye dcposuılur. IJariçtcn siparişler sür' •· bu işin önünü almıştır. ~ tuyor, diğeri ile kendisine işa-
.A1"YADOLD MA ... B .... .t.cINDA le göndl.'rilir. iki canavar ~., • n.A"1 ret ediyordu. 

Dedi ve daha bazı çirkin 
sözler söyledi. Kerim de; 

- Böyle sözler sana ya· 
ktşmaz. 

Dedi. Ben oradan ayrıldım. 
Biraz sonra bir silah Sl"Si 
duydum, dönüp baktım; bir 
polis memuru vak'a yerinden 
kaçan Kerimin arkasından si· 
j h atıyordu. Kerim durdu ve 
polis memuru kendisini yaka· 
lıyarak götürdü. 

Diğer şahitlerin dinlenmesi 
için muhakeme talik edil
miştir. 

Sarhoşluftun cezası 

Tilkilik'te Hatuniye camii 
önünde fazla sarhoşluk yüzün· 
den yere yatarak herkese küf-

reden Mustafa Kemnlpaşa'lı AH, 
meşhud suçlar kanununa göre 
sulhceza hakimliğine verilmiş 
ve muhakeme edilerek suçu 
sabit olduğundan bir gün hap· 
sine karar verilmiştir. 

Hava tehlikesi 
Dahiliye l' ekaleti ko 
runma projesi ha

zırlıyor 
Ankara, 11 (Hususi muha

'birimizden) - Hava tehlike
sine karşı korunma ~rojesini 
hazırlıyacak olan komisyo~, 
yarın dahiliye müsteşarının r.ı

yasetinde toplanarak proıe 
üzerillde müza'kereye başlıya
ca\cttr. Proie acele hazırla~a
rak Büyük 'Millet Meclisi~e 
sevkedilecektir. Kanun proıe· 
sine göre ahşap ban evler, 
tayyare :taamızlan tehlikesine 
karşı şimdiden yıktırılacaktır. 
Ayni zamanda memlekette bir 
sivil hava korunma teşkilatı 
vücuda getirilecektir. 

K udüs'te vaziyet 
Kudüs 11 (A.A) - İngiliz 

tahkikat komisyonu buraya 
gelmiştir. -diye köyünün sığırlannı telef 
etmekte olan iki canavarın 
avına çıkılmış ve bu azılı iki 
kurt ta öldürülmüştür. Cana
varın karnından domuz tüy
leri çıkmıştır. Muzır hayvan
lar mücadelesi devam etmek
tedir. Bunun için sürek avları 
yapılmaktadır. Halkevinin köy· 
cülük l<0lundaki avcılar bu 
işin başında çalışmaktadırlar. 

Posta işleri 
Posta ve telgraf işleri bü

yük bir intizamla yürümekte· 
dir. Gazete ve mektupların 
telgraflar gibi tam vaktinde 
dağıtılması için müdürden mü
vezzie kadar bütün memurlar 
takdire değer faaliyet göster-



~Sayfa 6 ___________ llliıl _____ ...... __ ANADOLU-------------------- 12/11/936~ 
........................................ 
İtalya Habeşistan 'ı nasıl yuttu 

IMaretal Dö Bono'nuo batıratıl 

- 5 -

Habeş askerleri istirahatta 
Habeşistan önünde boyun 

eğmek ltalya'nm yalnız Doğu 
Afrika'sındaki mevkiini bir da
ha şifa bulmıyacak derecede 
zafa düşürmekle kalmıyacak, 
faşist rejimi için de müthiş bir 
darbeyi ifade etmiş olacaktı. 

Bu müşkül vaziyette, yalnız 
bir çare vardı; bu da: Habe
şistan 'ı mümkün olduğu kadar 
çabuk ezmek ve lngiltereyi de 
Afrika'daki mülklerinde tehdid 
edebilmek için, yığmlan dur
madan Afrika'ya yetişfr.mekti. 

Harbın sonlarına doğru he
men hemen yarım milyon ltal
yan • hepsi yedek efrad olan 
işç.ilcr de bu miktara dahildir • 
Afrika topraklarmda bulunu
yorlar ve de Bono'nun başlan
gıçta taleb ettiği üç tümen 
yirmi üç tümenden az bir rad· 
deyi bulmuyordu. 

Duçe, 29 Eylulde de del Bo· 
no'ya şu telgrafı çekiyor: 

"Mes'elenin asıl özü, ışe 
acele girişmek ve var kuvvetle 
yüklenib darbe indirmektir. 
Harb ilanı yoktur. Negüs'ün 
Cenevre'ye bildirdiği umumi 
seferberlik dolayısile her türlü 
teahhüre nihayet vermek la
zımdır. 3 Birinci teşrinin ilk 
saatlerinde ileri harekete geç
meyi sana emrediyorum. Tek
rar ediyorum. 3 Birinci teşrin. 
Telgrafın vürudunu hemen 
teyid et ... 

F alcat de Bono, yıkıp eıici 
bir strajiyi başaracak kabilı c 

J 

gösteremedi. Taşıdığı gençlik 
ateşine rağmen, o, yollar yap
mak suretile ikmal kıt' alannı 
güven altına almak ve cenah
ları korumak gayesini güden 
"Metodik harb güdümü,, ne 
bağlı bir vaziyet aldı. de Bo
no Duçe'nin emrini yenne 
getirdi Adua ftalyan'ların eline 
geçti: fakat, bundan sonra ha- ' 
rekat durdu. 

Bunun üzerine Roma'da, 
Genel Kurmay Başkanı Ba
dogliyo ile sömürge müsteşarı 
Lessona'nın Afrika'ya gönde
rilmesine karar verildi. Buıı
lar, 16 Birinci teşrinde Er. 
re'ye gelmiş oluyorlar. 

De Bono 18 Birinci teşrinde 
çekmiş olduğu telgrafı ileri 
sürerek kendisinin geçici bir 
surette takındığı: tedafüi tavrı 
Badoglio ile Lessona'nın tas· 
vib ettiklerini, Makalle üzerine 
yapılacak olan ileri hareketin 
1 ila 5 ikinci teşrine kadar 
talik edilmiş olmasına Musso· 
lini'nin de muvafakatte bulun· 

kle beraber 

uzun bir telgraf çekmeyi zaruri 
buluyor. Bu telgrafında di
yor ki: 

"Makalle'yi işgal etmek su
retile menzili 90 kilometre de.ha 
uzatacak olursak, ayrıca kam
yon ve benzine de ihtiyacımız 
olacaktır. Aziz şef, Lesson'a, 
hatta Badoglio tarafından bile 
ileri sürülmüş olsa, seni böyle 
tedbirsizce hareketten sakın
dırmak için bunu sana söyle
meyı kendime bir vazife bi
lirim. Eğer düşman bize sür
prizler hazırlamıyorsa, ileri 
hareketi çabuk olacaktır; an
cak bu çabukluk yıldırım sür
atinde olmıyacaktı; çünkü fe
raset benden her yana cephe 
kuracak tarzda yürüyüş kolla
rını tanzim etmekliğimi taleb 
etmektedir.,, 

De Bono geri çağırılarak 
gerine Badoglio geçigor. 

Bu telgrafın şifresi daha 
açılmadan de Bono 29 ikinci 
teşrinde Mussolini' den şu tel· 
grafı alıyor: 

"Siyasi zaruretleri askeri 
zaruretlerle bir ahenge getire· 
bilmek için, 3 ikinci teşrinde 
ileri harekete geçilmesini sana 
emrediyorum. 3 Birinci teşrin
de işler iyi gitti; şimdi daha 
mükemmel olacaktır. Cevab 
veri.. 

De Bono, bu emri dakikası 
dakikasına yerme getirdiğini 
ve MakalJe'yi aym sekizinde 
işgal ettiğini söyliyebilir. Fa
kat, hatıralannda diyor ki: 

"Diğer Avrupa devletleri, 
giriştiğimiz bu sefere kıymet 

takdir ederlerken tek bir silah 
atılmadan yapılan bu işgalin 
bizim için aktif bir amil olup 
olmadığı hakkında bir hüküm 
yürütemem. Makalle bizim için 
ileri atılmış iyi bir adımı ifade 
ediyordu. Fakat bundan başka 
bir manası yoktu. Hatta, mü-
nakalat tekniği ve strateji ha· 
kımından, vaziyetimiz daha 
ziyade kötüleşmişti.,, 

De Bono 11 ikinci teşrinde 
Mussolini 'den Amba Alaci 
üzerine yürümek emrini alıyor. 
Bunun üzerine de Bono, uzun 
bir telgrafla bunun büyük bir 
hata olduğunu izah ediyor ve 
Amba Alaci'nin stratejik de· 
ğeri olmıyan ve kolayca zap
tedilebilecek bir yer olduğunu 
bildiriyor, Aynı zamanda, va
kitsiz yapılacak bir ileri ha
re c .:: kolayca bozulması ih
tima!i olan siyasi görüşmelere 
girişildiğini kaydediyor ve di-
or ki:) 

Delicesine silahlanma Milisler canlı hamleler 
harba yol açacak ve yapıyorlar. Harp şid· 
ateş cihani saracak detle !devamdadır 

- Başı 1 inci sahi/ ede -
cak şayanı emniyet bir tarzda 
yeniden tesis eyliyeceğini ümit 
eylerim. 

• Avrupa'nın silahlanmasına işa· • Başı 1 inci sahifede • - olmadığını beyan etmektedir. 
ret ederek ve bu keyfiyetin püskürtmüşlerdir. Madrid, tay· Bu mahafil diyor ki: 

lngiltere'nin Akdeniz' de ltal· 
ya ile olan münasebetleri bir
birinin zıddı değil, fakat bir
birinin mütemmimidir. Bu bir 
hakikattır ve bu hakikatın ge· 
rek burada, gerek ltalya' da 
bilinmesinden çok şey kazanı· 
lacaktır. 

ispanya işlerine gelince İn
giliz hükumeti ispanya anlaş· 
mazlığmın bu memleket hu
dudlan haricine sirayet etme
sinin önüne geçmek için ademi 
müdahale üzerindeki müsbet 
müzaheretile elinden gelen 
hiçbir şeyi deriğ etmemiştir. 

M. Baldvin bundan sonra 
M. Bek'in bu•'\da bulunuşuna 
işaret ederek d"miştir ki: 

- Dünya sulhu eserme 
kalbten bağlı bulunan büyük 
Britanya ile Polonya arasın
daki sıkı işbirliğinin inkişafı 
karşısında İngiltere hükumeti 
şimdiden memnuniyet hisset· 
mektedir. 

M. Baldvin bilahare M. 
Eden'in lngiliz dış siyasasını 
pek yakında uzun uzadıya an· 
latmış olduğunu hatırlattıktan 
sonra şunlan ilave eylemiştir: 

- Benim de birkaç söz 
söylemek İstediğim bir mes' ele 
vardır. Ve bu mes'ele İngiliz 
hükumetinin bilhassa nazarı 
dikkate aldığı bir işe aiddir. 
Bu lokarno anlaşmalannın ye· 
rini tutacak olan yeni bir mu· 
ahedenin vücuda getirilmesi 
için beş garp devleti arasın
da bir içtima yapılmasını is· 
tihdaf eyliyen ve halen de
vam etmekte olan ihzarı faa· 
liyettir. Ümid edelim ki bu 
yeni muahede Avrupa mes'e
lelerinin tanzimine doğru ilk 
merhaleyi teşkil eylesin. Ben 
burada bulunan herkesin ha
len yapılmakta olan noktai 
nazar teatilerinin müsbet ve 
mes'ud neticeler vermesi hak
kındaki arzumuza iştirak ey
lemekte olduklarından eminim. 

M. Baldvin lngiltere Mısır 
muahedesi hakkında şöyle de
miştir: 

Bu muahede Akdeniz'in 
şarkındaki beynelmilel vazi
yette devamlı bir istikrar un· 
surudur. Mısır'ı müttefikimiz 
sıfatile selamlarım. 

akla sığmaz bir delilik oldu· yareler tarafından tekrar bom- Vatikan'ın bu mes'elede bii• 
ğunu bildirerek demiştir ki: bardıman edilmiştir, birçok yük devletlerin gittikleri yola 

- Eğer bu silahlanma de· kişi ölmüştür. gitmesi muhtemeldir. ispanya· 
vam ederse muhakkak harb 6 Hükumet tayyaresi, asi- nın Vatikan'daki sefarethane· 
olur, demiyorum. Fakat bu lerin tayyarelerine hücum et· sine geçenlerde san ve altın 

l h b k k·ı · de silahlanmalar harbı her halde miş er ve müt iş ir tayyare rengi hayra çe ı mışse l· 
daha mümkün kılmaktadır. muharebesi olmuş, bir asi tay- hariciye nazırlığı derhal k• 

M. Baldvin nutkunun so- yaresi düşürülmüştür. dutmıştır. 
nunda harbın nihayet anarşiye Madrid, 11 (A.A) - Mü- Paris, 11 (Radyo) - fjga· 
ve dünya harbına müncer ola· dafaa meclisi saat 16 da hü- ro gazetesi, Fransa'nm ~n· 
cağını bildirmiş ve herkesi kumet kuvvetlerinin asilerin dra ademi müdahale koınıtt' 
beynelmilel anlaşmalarla silah- bütün taarruzlarını tardettiği sinin teşekkülünden sonra Is· 
]arın azaltılması ve tahdidi ve ağır zayiat verdiğini bildir· panya'ya 37 tayyare gönder· 
işine davet eylemiştir. miştir. Bu sabah, bütün cep- diğini iddia etmektedir. 

Roma, 11 (Radyo) - 16 helerde topçu düellosu devam Londra, 11 (A.A)- Royter 
Teşrinisaniden itibaren lngiliz· ediyor. Hükumetçiler, Villa- muhabirinin bildirdiğine göre 
ltalyan ticaret mukaveleleri ver'de istikametinde mukabil Albay Castejo'nun kumanda· 
mer'iyet mevkiine girecektir. taarruzlarda bulunmuşlardır. sındaki bir asi kolu Man~: 

Bu mukavele iki memleket Casa Del Campo'daki Fas'lı neras nehrini geçmiş, Ma 
1 arasındaki ticari mübadele ve askerler, milisler tarafından ;i,' n şimal istasyonunu işg~ 

muameleleri tesbit etmektedir. çevrilmişlerdir. Asiler, Manza· , ın i ~tir. Asi kuvvei külliye511 

Berlin, 11 (Hususi) - Al- nare şehrini geçememişler ve henüz nehri geçmemiştir. 
man gazeteleri M. Baldvin'in Madrid üniversitesini de elde d' d k- b bar· ı\1adri in ün u om 0 
son nutkile meşguldürler. eden:emişlerdir. Havas aı'ansı d 53 k' · ··1 ·· '},ı. 

dımanın a ışı o muş. 
Volkişer Beobakter: muhabiri, Carabanohe cephe- kişi yaralanmıştır. lngiliz-Arne-. 
"Habeş hadiselerinden son- sinde'<i siperleri gezmiştir. 

1 
d yı 

'Ik d f ı k I l rikan kulübü bomba ar an . ra ı e a o.ara ngi tere Hükumet topçuları, bu ci- sı 
Baldvin': nutkile ltalya ile varda iki köyü bombardıman kılmıştır. lngiliz sefarethane 
anlaşmak istemiştir,, demek- etmiştir. Köyler, duman için- üzerinde de birkaç boınb• 
tedir. de kaybolmuşlardır. Sekiz hü- patlamıştır. d· 
----------- kumet tayyaresi, düşman sı- Asiler şimali garbide Ma 

perlerini muvaffakıyetle bom- rid'e yaklaşmışlardır. Roytet OORSA. 
Üzüm satışları 

Ç. Alıcı K. S. 
368 F. Solari 14 75 
281 S. Süleyma. 12 
273 K. Kazım 16 25 
143 H. Alyoti 12 875 
114 Albayrak 13 125 
103 M. J. Taran. 16 25 
72 S. Gomel 12 50 
45 Talat Erman 13 50 
45 J. Kohen 13 50 
19 Suphi Emin 17 
18 H. Alberti 14 
16 Çolak o. Nu. 15 50 
15 Ş. Riza ha. 16 
15 Ş. Remzi 16 
14 A. R. Üzm. 24 50 

7 Kadri Akyi. 8 
4 Cemal Cen. 14 50 
3 Y. 1. Talat 11 50 
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328371 
329926 

incir satışlar 
Ç. Alıcı K. S. 
22 H. Şeşbeş 14 50 
15 M. ]. Taran. 10 
10 K. Kazım 13 
8 Fik Paker 8 

55 

K. S. 
16125 
21 50 
18 50 
14 50 
19 
17 25 
19 
16 
13 50 
17 
15 
20 50 
16 
16 
24 
14 50 
14 50 
11 50 

K. S. 
14 50 
11 50 
13 
8 

balamıştır. Düşman toplarının ajansı muhabiri, Londra'ya tr. 
ateşinden saray civarında bir lefonla verdiği haberde Ma 

b pı· 
kaç ev tahrip olunmuştur. rid' de topçu ve tayyare . ~ir· 

Yeni bir resmi tebliğde, bardımanından başka bıl 
bütün kuvvetlerini toplıyarak meğe değer hiçbir şey olın•· 
Madrid üzerine hücum eden dığı bildirilmiştir. 
asilere karşı elde edilen mu· Madrid'in işgalinden son~~ 
vaffakıyetlerden ötürü, kuman- Nasyonalist makamlarla ın°0. 
da heyeti tebrik edilmiştir. nasebette bulunmak üzere ~a . 

Teneriffe, 11 (A.A) - Ge- rid'deki lngiliz maslahatgtl~ 
neral Miajiyeni, takviye kuv- ~ah'" 

rınm orada kalması mu 
vetleri gelinceye kadar nasyo· 

görülmüştür. . 
nalistlerin tazyikine mukave· lhtı• 
met göstermelerini Madrid Paris, 16 (Radyo~ ~ iı· 
militaristlerine emretmiştir. Is- lalciler, Madrid şehrını teınao 
panya bankasının mahzenle- lemekte devam ediyorlar. ıt 
rinde bulunan son altın stoku güne kadar milislerden alıll~! 
Cartagenaya nakledilmiştir. tankların adedi 16 ya balı 

Sevil, 11 (A.A) - Nasyo· olmaktadır. d· 
nalistler, mühim cumhuriyetçi General Kepodolyano, M• ıt 
kuvvetlerin bulunduğu Ercuri- rid'in birdenbire ve başt•. 

' "tılı 
ali muhasara etmişlerdir. Nas· başa işgal edilemiyece~ıitı' 
yonalistler Muzanaras nehrinin çünkü düşmanın, binalar ıÇ iı' 
sağ sahilini takib ile Caseres de ve sokak başlannda g ti• 
istasyonunu, bir hastaneyi ve lenmek suretile müdafaa et 
üniversiteyi zaptetmişlerdir. ğini söylemiştir. / 
Madrid üzerine yapılacak ni· Madrid, 11 ( Radyo ) ~· 
hai hücum, buradan başlıya· 1 · k l ayını 'f' Anarşist erın, ra sar . .,. 
caktır. 1 .. ., ı}pıl; 

mağa kalkıştık arı ogren . }e' 

Salamank, 10 - Asiler, tir. Anarşist ve sendikalı;~ 
Başbakan Montrö 'de imza- 17057 5 

Munanares nehri sağındaki rin reisi Graçya, gazetecı 
köprüleri aldılar. Pusu tehli- beyanatında: ıc·ıt' lanan boğazlar mukavelesin- 170430 

den de bahsetmiş ve demiş- Zahiru ~atışları 
tir ki: Ç. Cinsi K. S. K. S. 

İngiltere hükümeti Montrö 615 Buğday 5 125 6 75 
konferansının muvaffakıyetle 120 Arpa 2 625 4 
neticelenmesine mühim surette 100 Ton Arpa 5 625 6 50 
yardım edebilmiş olduğundan 42 Nohut 5 625 6 50 
dolayı büyük bir memnuniyet 68 Burçak 4 4375 4 4375 
duymaktadır. Montrö konfe- 19 M. Darı 4 25 4 25 
ransı beynelmilei mes' elelerin 25 Kendir to. 5 5 
tetkik ve münakaşa yolu ile 20 Susam 13 875 13 875 
halli hususunda mes'ud bir 190 Ron P. çekir. 2 90 2 90 

l k 1 1 k 48 H. pamuk 46 52 misa teş ·i ey eme tedir. 
433 

B k 
46 52 

M. Baldvin nihayet büt:. 1542 Ki. ~.mc~vi 16 16 
mana dokunulmamasını senden 540

8 
~.eviz ibçi 50 50 

rica ederim; ileri hareketimiz 9 ı. acı · içi73 73 -düşmanın oyununa yardım et- Birinci Sınıf Mutahassıs 
miş olacaktır.,, 

Mussolini, bu telgrafa ver
diği cevabta onun fikrine iş
tirak etmiş olmakla beraber, 
de Bono 17 ikinci teşrin saat 
16 da, kendisini geri çağıran 
ve yerme Badoglio'nun tayin 
edildiğini bildiren bir telgraf 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve TenasUI hastahk
ıarı ve elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

kesini giderdikten sonra iler- Bütün mevzileri tah .:,. 
liyeceklerdir. Hükumetçiler çe· ettik, Madrid alm.am~ı.:, feaŞ~f' 
kil irken mühim askeri teknik ler ric'at mecburıyetınd f 
tesisatını tahrip etmişlerdir. lacaklardır. Top, tank ve ti ,.t:ı 
Tayyare meydanlarına ve nch- h" · d b• 

Yarelerin ımayesm e b' 
rin her tarafına lağımlar kon· M d 'd'' t• 

eden faşistler, a rı ın 
muştur. ribine sebebiyet veriyorlar· 

Talavera, 11 - Madrid 
harbı tarihe geçecek hususi· Demiştir. oe· 
yeti haizdir. Asiler yeni kuv- Sevil, 11 (Radyo) - ~,d· 
vetler getirmişlerdir. İşgal ve neral Dolan radyo3 ile . ei 

. •. b .. . k l y bır1 
müdafaa adım adım oluyor. rıd ın za tı ışının o a ur 
Asiler, milisleri muhasaraya olmadığını, açık ovadan. P~,· 
çalışıyorlar. Milisler şehirde kürtülen düşmanla şimdı ~te 
çok kimseleri kurşuna dizmiş- palı şehirde harb ~dil.ın;,re' 
lerdir. ve asri bir ordunun ılerı. 01· 

Kastilon kıtaları şimal garını ketinin çok karışık bir ıŞ 
almışlar, fakat asiler burasını duğunu söylemiştir. 16 
yakmışlardır. Bir kıta Ato _ Madrid, 11 (Ra~yo) ":i'rid'i 
meydanını almağa çalışmak- Asi tayyaresi, bugun M,.8 iiıtlet 
tadır. Milisler şiddetli bir mü- bombardıman etmiş, huk \"1' 
dafaa vermektedirler. tayyareleri tarafından k0~,' ~rı 

Vatikan, 10 (A.A) - iyi mıştır. Bir bomba, ıneb" de 
malümat alan mahafil Vatika- meclisi salonuna düşmüşse 
nın şimdilik Franko'nun hü- hasar yapmamııtır. H 

J 



v no n~mü 
c 

im bir söy evi 
~~~~~~-~~~~~~ 

lıazı mütearrızlar, uluslar sos-
yetesile alay etmişlerdir 

Moskova, 11 (A.A) - Sov
Yetler birliği merkezi icra ko
mitesi bürosunun dünkü heyeti 
Uınumiye toplantısında dış iş
leri komiseri M. Litvinof' a 
lenin nişanı verilmiştir. 

M. Litvinof bu merasim 
münasebetile söylediği nutukta 
demiştir ki: 
. - Sovyet diplomasisi barış 
ıçin mücadele demektir. Bü
tün insanlığın barışa ihtiyacı 
Vardır. Sovyet birliği dış siya
sasının prensipleri değişmez 
Şeylerdir. 

1919 da dış memleketlere 
Sovyet diplomasisinin memuru 
sıfatile yaptığım ilk seyahatta 
0 zaman tıpkı bugün İspan
Ynyı boğan bazı müdahaleler 
?ibi Sovyetler birliğinin iç 
ışlerine müdahale etmek için 
Sovyet cumhuriyetine hücum 
eden devletlere barış teklif 
etmek vazifesile mükellef bu
lunuyordum. Bu teklif bir zaaf 
alameti olarak tefsir edildi. 
Halbuki biz bugün böyle bir 
faraziyenin ortaya atılması 
mümkün olmadığı ve bütün 
~Ünya devletimizin yenilmez 
Uvvetine ve tiikenmez müda· 

faa kabiliyetine kani bulun· 
cluğu şu sırada dahi barış 
teklifinden hali kalmıyoruz. 

Genel silahsızlanmayı işti
rak ettiğimiz ilk beynelmilel 
konferansta teklif ettik. Ve bu 
teklifi silahlı kuvvetlerimizin 
v~ harb sanayiimizin herhangi 
bır hasma ve hatta muhtemel 
hasımlar kombinezonuna karşı 
bizim lehimize olmasına rağ
lllen her fırsat zuhurunda tek· 
t~r ediyoruz. Barışı yalnız ken· 
~uniz için değil bütün uluslar 
1 • 
çın arzu ediyoruz. 
Komşular arasında ademi 

tecavüz paktları, mütearrıza 
karşı kollektif mücadele için 
Paktlar, taarruzun beynelmilel 
ta "f· rı ı hakkında pakt, Milletler 
Ce • • b nııyetı esasına dayanan ey· 
nelmilel tesanüd için pakt. 

işte daima barış için yega
ne ve en mühim zaman olarak 
telakki ettiğimiz genel silah
s!zlanma hakkındaki teklifiıni
zın reddedilmesi üzerine telkin 
~ttiğimiz sistem budur. Bazı
~rı barışın bu teşkil sistemi-
~ın iflasını ilan etmektedirler. 

u kabil iddialar kat'iyyen 
Yanlış ve barış aleyhinde pro· 
Paganda vasıtalarından biri-
~ib Henüz başarılmamış ve 

a ulü için hala mücadele 
edilmekte olan bir sistemin 
iflasından bahsedilebilir mi? 
r· Taarruzun tarifi hakkındaki 
kkrimiz Sovyetler birliğinin 
0rnşuları tarafından kabul 

b~ildi. Ve fakat beynelmilel 
f ır s~relte tanınmadı. Son de-
a Mılletler cemiyetinin bir 
azası diğer bir azaya taarruz 
ederek Milletler cemiyeti bir 
taarruz mevcut olup olmadığı
nı tetkike mecbur kaldığı za
~an bu münakaşa mütaarrıza 
•arşı müşterek hareketleri felce 
Uğratmıştır. 
r· Avrupa uluslarının ekscri-
'Yeti tarafından sözle kabul 
edilmiş gibi görünen bölge 
Paktları nerede? Ya Milletler 
cerniy t" . • • B , I e mm tarsını. u mes e-Jde muhtelif bahanelerle ay-

an a a sen de sene e ta· 

lik edilmemiştir. Mutlaka if· 
lasdan bahsedilmek isteniyorsa 
ancak Sqvyet tekliflerini sözle 
kabul ettikleri halde filiyatta 
bütün bu fikirleri baltalayan 
devletler siyasasının iflasından 
bahsedilebilir. 

Beynelmilel anlaşmaları bo
zan hükumetler istekleri hasıl 

olduktan sonra artık suç iş

lemiyeceğiz diyorlar. Halbuki 

M. Litvinof 
tarih bize her muvaffakıyetin 
mütearrız tarafından müstak
bel bir tecavüz için istismar 
edildiğini öğretmektedir. Mü
tearrız hakkındaki zaaf ve 
taviz sıyasası mütearrızların 
cesaretini artırmaktan başka 
birşeye yaramaz. 

Kollektif emniyetin teşkilat· 
landırılmasından, bölge pakt· 
lan akdinden ve hatta müsa
lemetsever memleketlerin müş-
terek bir surette diplomatik 
müdahalelerinden mütearızın 
bunları bir blok teşkili mahi· 
yetinde tefsir etmesi endişesi
le içtinap edılmiştir. Halbuki 
mütearızlar bununla alay et
mişler ve bizzat kendileri blok 
teşkil etmişlerdir. Hatta bita· 
raf memleketler bile kendile-
rini tehlikede addederek acele 
silahlanmağa mecbur kaldılar. 

Şimdi hangi siyasanın iflas 
ettiği sarih değildir. Birçok 
memleketlerde bu iflasdan ders 
alınmağa başlandığı anlaşıl
maktadır. Fakat bu hususta 
çeşitli yollar mevcud değildir. 
intibah edilecek iki yol vardır: 

1 - Kollektif emniyet sis
temi, 

2 - Mütearrızlarla anlaş

maktan ibaret olan ve müte
arrızlarla bunların bütün mem-
leketlerdeki ajanları tarafından 
gösterilen yol, 

Biz kendi müdafaa vasıtala
rımıza dayanarak sakin bir 
surette bekliyeceğiz. Ve Av
rupa'nın hangi şıkkı seçeceği
ni bekliyeceğiz. 

M. Litvinof sözlerini şu su· 
retle bitirmiştir : 

Bana gelince, bugün bana 
bahşedilen şerefe gelecekte 
de kendimi layık gösterebil· 
mek için gene eskisi gibi ba
rış için mücadeleye devam 
edeceğim. 

Umumi harp 
maktulleri §bidesi 

Venedik, 11 (Radyo) - Bu 
gün Fransız zabitlerinden mü
rekkep gurup, Mareşal Pete
nin riyasetinde Pederola' da ya· 
pılacak umumi harp maktul
leri abidesi temelatına mera
siminde hazır bulunmuşlardır. 

... ' ~ . . ... ·: . . . . .. . . . . 12/ 11/ 936 ~ 

. ''05 onguldak /spanya'ya va-
, • zedilecek kontröl 

lngiltere ---···-----
Kimseye!aa~ruz Şimendifer at 1. 
etmek nıyetınde . . 

.J ., ·ıd· inşaat, Çatalağzı mevkiine vardı. ilk tren 
aegı ır.. Ankara'da tezahüratla karşılandı. 

Londra, 11 (A.A) - Dün 
avam kamarasında silahlanma 
mes'elesi hakkında müzakere-
ler cereyan etmiştir. Sir Tho
mas lnskip silahlanma tedbir
lerinin sırf müdafaaya matuf 
olduğunu söylemiş ve demiş
tir ki: 

İngiltere hiç kimseye taar
ruz etmek niyetinde değildir. 
Fakat hiç kimse kuvvetli bir 
filonun Büyük Britanya için 
elzem olduğundan şüphe ede
mez. 

B. İnskip bahriyenin mazi· 
deki kuvveti kadar bir kuv· 
vete malik olması lazım gelen 
hava filosu ile deniz filoları 
aras;nda sıkı bir işbirliğinin 
ehemmiyetini kaydetmiştir . 
Hükumetin kanaatine göre 
yeni inşa edilen tayyare tip
leri kuvvet, sür' at ve tesir 
sahası bakımından ecnebi 
tayyarelerinden 1940 senesine 
kadar mütemadiyen artacaktır. 

Tayyarelere karşı müdafaa 
tertibatı da yeni ve çok kuv-
vetli topların inşasını istil
zam etmektedir. Mütehassıs 
işçilerin talim ve terbiyesi in· 
kişaf etmektedir. Diğer taraf· 
tan bahriye kuvvetlerine bağlı 
bir hava filosunun derhal teş-
kili lazımdır. 

Londra 11 (A.A) - Avam 
kamarasındaki müzakereler 
esnasında Sir Thomas lnskip 
demiştir ki: 

- Silahlanma programının 
başlangıcındanberi hava pi· 
lotlarının adedi yüzde elli 
nisbetindc artırılmıştır. Harb 
takdirinde bütün fabrika ve 
atölyelerin yalnız motör par· 
çalan değil fakat tam motör 
imal edebilmeleri için lazım 
gelen tedbirler alınmıştır. 

Balkan 
Eı·kô:nıharbiye reis

leri konferansı 
Londra, 11 (A.A)- Royter 

Ajansına Bükreş'ten bildiri· 
liyor: 

Balkan Erkanıharbiye reis· 
leri konferansı dört devletin 
teşriki mesaisini istihdaf eden 
mühim kararlar ittihaz etmiş-
tir. Harb vukuunda Balkan 
orJularının bir tek kumanda 
altında bulunması mes'elesi
nin de halledildiği, diğer ta-
raf tan Erk.anı harbiye reisleri
nin dört devletten birine ica
bında yardım edilmesini ko· 
laylaştırmak maksadile ayni 
çap ve modelde silah ve mü
himmat kabulü hakkında da 
mutabık kaldıkları ve Balkan 
ordularının teşriki mesaiyi ha· 
zırlamak için zabit Vt! hatta 
asker mübadele edecekleri 
bildirilmektedir. 

Bükreş, 11 (A.A) - Havas 
Ajansı bildiriyor: 

Balkan antantı memleket
lerinin erkanıharbiye reisleri 
konferansı mesaisini bugün 
bitirmesi muhtemeldir. Sala
hiyettar mahafiller bu konfe· 
rans hakkında büyük bir ke· 
tumiyet muhafaza etmekte iseler 

de haber alındığına göre 4 devlet 
dış bakanı arasındaki görüşme 
esnasında tesbit edilmiş olan 
kararlar çerçevesi içinde süel 
teşriki mesai için memnuniyeti 
mucib neticeler elde edilmiş 
bulunmaktadır. 

Anadolu Ajansının notu: 
Rador Ajansı tarafından ve· 

rilen bu telgrafı ihtiyati ka
yıtla neşrediyoruz. 

Ankara, 11 (Hususi muhabirimizden) - Filyos • Zonguldak 
hattındaki inşaatın en mühim kömür havzası merkezi olan 
Çatalağzı mevkiine varmıştır. Kömür havzası ile Ankara 
arasında hat, bu suretle birleşmiş oluyor. Kömür yüklü 
ilk tren, Zong~ldi°k'tan ve Zonguldak Valisinin riyasetinde bu· 
lunan bir heyet tarafından Ankara 'ya getirilecek, yapılacak 
parlak merasimle karşılanacaktır. 

Muhaliflere göre Blum 
kabinesi düşecek. 

Dahili ve harici siyasi milli me
naf ie aykırı imiş. 

Paris, 11 (Radyo) - Jurnal de D~ba M. Blum kabinesinin 
mevkiini tetkik ederek diyor ki: 

Fransız umumi efkarı, Blum kabinesinin dahili ve harici 
siyasetinin milli menafie muhalif olduğu kanaatindedir. 

Kanun ve kararnameler vaziyeti düzeltmekten çok uzaktır. 
Hakikatte vaziyet aynidir. M. Blum, bu vaziyeti anlamalıdır. 
Müşavirlerinin karışık ve mübhem tavsiyelerine artık kulak 
verilmemelidir. _ 

Lö Jur: Blum kabinesi sukut arefesindedir. M. Blum, bu 
vaziyeti görse şimdiden istifa edecektir. 

Paris, 11 (Radyo) - M. Blum'un bugünlerde istifa mecbu· 
riyetinde kalacağı ve y\!rine bir Daladiyer Şotan kabinesi ge
çeceği söylenmektedir. 

Mütarekenin 
yıldönümü. 
••••• 

/ngiltere ve Fransa. 
da merasim ve büyük 

tezahürat yapıldı 
Londra, 11 (Radyo) - Bu

gün mütareke yıldönümü~mü
nasebetile Vito'da harb 
maktülleri mezarlığında bü· 
yük tezahürat yapılmış ve 
Kral da bu merasime iştirak 

etmiştir. 

Paris, 11 (Radyo ) - Mü· 
tareke yıldönümü münasebe
tile bugün Paris'te ve bütün 
Fransa' da fevkalade merasim 
yapılmıştır. Ruen ve Luyon 
Fransa ve Belçika sabık mu
haribleri birçok tezahürat yap
mışlardır. 

Paris, 11 (Radyo) - Fran
sız gazetelerinin hepsi de mii
tareke senei devriyesi müna
sebetile ayni his ve ruhla bir· 
çok yazı ve resimler neşret· 
mektedirler. 

Londra, 11 (Radyo) - Mü
tareke senei devriyesi münase· 
betile Kral sekizinci Edvard 
Amiral üniformasile ve kardeş
lerile birlikte harb maktülleri 
mezarlığına bir çelenk koy
muştur. 

Paris, 11 ( Radyo ) - Ve
reme gazetesinde, mütareke
nin 18 inci yıldönümü müna
sebetile bir başmakale çık
mıştır. Bunda: cihan harble-

Parti'mizin 
Göztepe ocağı 
Toplantısı •• 

Cumhuriyet H. Partisi Göz· 
tepe ocağının yıllık kongresi, 
bu akşam saat 20,30 da Oca
ğın Göztepe' deki binassında 

toplanacaktır. Göztepe ocağı 
üyeleri, muhitlerinin ihtiyaç ve 
dileklerini tesbit edecek ve 
yeni idare heyetini seçecek
lerdir. 

w•ll!!l .... ~m11.-.ı~a11 .. • 
Deri ve Tenasül Hasta-

lıkları Mütahassısı 

Doktor 
Osman Yunus 

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

Adres: Kem'!raltı Şamh 
sokak No. 19 

.... 11111amııım:ı .. m:mm= .. ım11mı• 
rinin en kanlısı ve büyüğü 

olan umumi harbın, dünya 

huzurunu kaçırmış olduğu ve 
Vilson'un 14 maddelik prensi-

binin tatlı bir hayal olduğu 
anlaşıldığı yazılmakta ve şim
di de banştan bahsedenlerin 
korkunç bir şekilde silahlan· 
makta olduklarına işaret edil
mektedir. 

Belgrad. 11 (Radyo) - Mü
tarekenin 18 inci yıldönünıü 
münasebetile Yugoslavya' nın 
bütün Kültür müesseselerinde 
tes'it merasimi ve dini mera· 
sim yapılmıştır. 

Gümrük muhafaza taburu sa
tın alma komisyonundan; 

1 - Gümrük muhafaza birinci tabur karargah eratının gün
delik ihtiyacı için askeri evsafta alınacak 30 • 40 ek· 
meye 6/11/936 tarihindeki eksiltmesinde talip çıkma· 
<lığından 2490 sayılı kanununun 43 üncü maddesi hü· 
kümlerine göre muamele yapılarak yeniden açık ek
siltmeye konulmuştur. 
ihalesi 17 /11/936 salı günü saat 14 te lzmirde Gazi 
bulvarında Ziraat bankası ittisalindeki 6/3 sayılı apart
manda satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

2 Ekmeğin beher adedine 9 kuruş 25 santim tahmin 
edilmiştir. 

3 istekliler kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve şart
namesinde yazılı vesikalarile muvakkat teminat mak
buz veya mektuplarını ihale saatına kadar komisyona 
vermeleri. 1159 

Paris iO (A.A) - Salahi
yettar menabiden alınan ha
berlere göre ademi müdahale 
komitesindeki Sovyet murah· 
hası lspanyol limanlarının mu· 
rakabesi hakkında komite 
reisi Lord Plymouth'un tek· 
lifini kabul etmiştir. 

Sovyet heyeti murahhasası 
murakabe komisyonunun İsveç 
ve Norveç'lerden mürekkep 
olmasını ve hava tarikile de 
kaçakçılık yapılmaması için 
icabeden tedbirlerin alınma· 

sını teklif eylemiştir. 
----~---,.----~----~~ 

Kiralık Ev 
Güzelyalı Tramvay cadde· 

sinde deniz tarafında, pazar 
yeri karşısında elektrik, hava 
gazı kumpanya ve kuyu suyu 
tesisatı olan büyük bahçeli, 
içi döşeme ve dıvarlan yağlı 
boyalı 1136 numaralı ev kira· 
lıktır. Görmek ve görüşmek 
için Gazi heykeli yanında Ak· 
deniz apartmanında müddei 
umumi muavini Şevki Süner' c 
müracaat. D: S 

lzmir Tramvay ve 
elektrik şirketinden: 

Şebeke ameliyatı dolayısilc 
ceryanın: 

1 - 13111/1936 da saat 
9 dan 12 ye kadar: Yusuf dede
Değirmendağı-Mısırlı caddeıi· 
Eşref paşa sokaklarile mücavir 
sokaklarda; 

2 - 14/11/1936 da Saat 
9 dan 12 ye kadar: Şehitler 
caddesile mücavir sokaklarda 
kesileceği sayın abonelerimizcc 
bilinmek üzere ilan olunur. 

İzmir belediy esinden 
1 - 85 sayılı adanın 235,60 

metre murabbaındaki 24 ve 

25 sayılı arsalarının satışının 
açık artırma ile ihalesi başka
tipliktedi şartname veçhile 
13-11-936 cuma gününe tem· 
did edilmiştir. Bedeli muham
meni beher metre murabbaı 
yüz kuruştan ikiyüz otuzbe$ 
lira altmış kuruştur, iştirak 
çin onyedi lira yetmiş kuruş

luk muvakkat teminat mak· 
buzu ile söylenen günde ve 

saat onaltıda encümene ie
linir. 

2 - Havagazı fabrikasında 
mevcud kok komürlerinden 
yüz tonunun başkatiplikteki 

şartname veçhile açık artırma 
ile ihalesi 16-11-936 salı gü· 
nüne temdid edilmiştir. Bedeli 
muhammeni beher tonu yirmi 
dört liradan ikibin dörtyüz 
liradır. iştirak için yüzseksen 
liralık mavakkat teminat mek
tubu veya banka teminat mek· 
tubu ile söylenen gün ve sa
at onaltıda encümene gelinir. 

3 - Y etmişyedi lira elli 
kuruş bedeli keşifli Karşıya· 
ka' da Bostanlı bataklığı ya-
nındaki ana yolun tanzimi işi· 
nin başkatiplikteki keşif ve 
şartname veçhile açık eksiltme 
ile ihalesi 20-11-936 cuma 
gününe temdid edilmiştir. İş· 
tirak için altı liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
günde ve saat onaltıda encü· 
mene gelinir. 1162 

İzmir inhisarlar başmüdür
lüğünden: 

Ôdemiş'te mamul tütün sa
tış deposuna pazarlıkla raflar 
yaptırılacaktır. Keşif bedeli 
195,80muvakkat teminatı 14,68 
liradır. isteklilerin 20 /11/ 936 
günü saat 15 te başmüdürlü· 
ğümüzdeki komisyona gelme-
leri. 7 12 1109 



DEN NORSKE MIDDELHAVS 
LINJEN • OSLO 

.. SARDINIA.. motörü 16 
::son teşrinde bekleniyor, Dİ
EPPE ve NORVEÇ limanla
.rına yük alacaktır. 
·ARMEMENT H. SCHULDT-

HAMBURG 
41AUGUST LEONHARDT,, 

vapuru 11 son teşrinde bek
leniyor, ROTTERDAM ve 
HAMBURG için yük ala
caktır. 

JOHNSTON WARREN LTD, 
LIVERPUL 

11JESSMORE,, vapuru 15 
.son teşrinde bekleniyor. BUR
GAS, VARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALAÇ ve BRAl
L.A için yük alacaktır. 
S.A. HONGROISE DE NA
VIGATION DANUBiENNE 
MARİTIME BUDAPEŞT 
"QUNA., motörü halen li

manımızda olup, BELGRAD, 
NOVlSAD, BUDAPEŞT, 
BRA TISLAV A, VlY ANA ve 
LfNZ için için yük alacaktır. 
SERViCE MARITİME ROU-

MAIN-BUCAREST 
0 DUROSTOR,, vapuru 25 

son teşrinde bekleniyor, KÔS
TENCE, SULINA ve GALAÇ 
ve GALAÇ aktarması BEL
GRAD, NOV1SAD, BUDA
PEŞT, BRA TIRLA VA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi
lemez. Telefon No. '.l008 2008 

-----------0 l iv i er v E Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel 2443 
LONDRA HATTI 

.. ANDALUSIAN.. vapuru 
2 ikinci teşrinde gelip 5 ikinci 
teşrine kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
.. FLAMINIAN,, vapuru ikin

ci teşrin ibtidasında Liverpool 
ve Svanse'adan gelip yük çı
karacaktır. 

"THURSO,, vapuru 15 
ikinci teşrinde Londra' dan ge· 
lip yük çıkaracak ve ayni za· 
manda Liverpool ve Glaskon 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de
ti~ildiklerdcn accnta mcs'u· 
liyet kabul etmez. 

• • .1 • ' • ... • ~. • .. ' ~ • :- ":'" 

;\' ornt;) a LnLkynğlımmn en hıılisiılir. Şerbet gibi içilir, ::? defa süzillı:nii:ıilt 
Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Ba~tlurak Bü) ük Salep•;io~lıı hanı kar~ısııııln 

ız, Erkek liseleri satın aJoıB 
ko • yonu dan; 

Cinsi Miktarı 
Kilo 

Birinci nevi ye- 2400 2970 
meklik zeytinyağı. 
Birinci nevi ye· 300 
meklik zeytinyağı. 

500 

Fi&ti 

45 

45 

Tutarı 

1336,50 

225 

tık te' 
nıiııatı 
100,24 

16,BB 

Kız - Erkek liseleri pansiyonlnrile Kız öğretmen ve bölge 
san'at okullarının azı 2400 kilo ve çoğu 2970 kilo zeytinyağ• 
ve Buca Orta okulunun azı 300 ve çoğu 500 kilo zeytinyağı 
ihtiyaçlarının 10-11-936 tarihinde yapılan açık eksiltmcleriııe 
talip çıkmadığından eksiltme uzatılmış ve ihaleleri 24-11-936 
sah günü saat 15 te Kiiltür y~r direktörlüğü odasında yapı· 
lacaktır. istekliler şartnameyi görmek için her giiıı Kültür di· 
rektörlüğüne \.e ihale gün ve saatında da teminallarile koınis· 
yona müracaatları. 
~~~~~--------~~------------~----~ 

İzmir Komutanlığı ilanları __,, 
İzmir Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 

Sömikok Tutarı Beher tonu ilk teminatı İhale tarihi Sa atı 
Ton Lira K. Lira K. Lira K. 
85 2380 00 28 00 178 50 

Manisa Bağcılar bankası mu
rakaba heyeti tarafından; 

Manisa Bağcılar bankası hissedarlarının 9/11/936 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü fevkalade olarak genel toplantısı lz
m irde münteşir Anadolu ve Y. Asır gazetelerinin 10/10/936 
tcırihli nüsbalarile ilan edilmiş ve hissedarlara da ayrı ayrı da· 
vetnaıncler gönderiimiş olduğu halde o gün toplanan hisse· 
darların temsil ettikleri sermaye ticaret kanununun 386 ıncı 
maddesi mucibince dörtte üçünü teşkil edememiş olmasına 

binaen işbu toplantı 10/ 12/936 tarihine rastlıyan perşembe 
gününe bırakılmıştır. Bütün hissedarların o gün saat 10 da 
Manisada Borsa civarında hazırlanan dairei mahsusaya gelme~ 
leri ilan olunur. 

Ruznamei müzakerat 
1 - Murakabe heyeti raporunun okunması. 
2 - Banka nizamnamesinin bankalar kanununa uymıyan 

maddelerinin tadili ve 71 inci maddenin ilgası. 
3 - Heyeti idare intihabı. 

Murakip 
imza 

Okunamadı 

Murakip 
İmza 

Okunamadı 

Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


