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Teşrinisani 936 HergUn sabahları çıkar, siyasalfgazetedir. 

Heri ki taraf ta muvaf f akıyetten bahsediyor. Üç 
tisi tayyare düşürüldü. Harp şiddetle devamda .. 

Bütü'1 cephelerde milisler 
mukabil taarruza geçti er 

lr Asiler içinde Italyan topç 
bunlardan esir bile 

veas erleri 
utulmuştur! 

ar \ 

Paris, 13 (A.A) - :.\ladriıl 

Ünihıde cereyan etmekte olan hıırh 
knt'i bir şekil almak ızııı ılc\11111 
cınıektedir. iki tnrafırı tıı))are, 
lank, top ' • mitralJüzlerlc tanı !Jir 
fa:ı] i yelle hul tınmak t:ıılıdn r. 

l\lulıarcbe billıas a i\l.ıu7. :ınırc~ 

llclıri kıyıl~rıııda \ "C Casa Ilrl 
Cnrııpo orınıınınJıı olanca şiılddilc 
<:ere) an etmektedir. T:ı:ırruz ve 
taarruzlar mu,·affnkıyctı.izliklc Liı· 

lıiriui tııkibetıncktc ve nıkubulau 
~nrpışınıılıırın çok ka.ıılı Ye c;etin 
Olduğu tııhwin olunnıaktıulır. 

Ccµhcde.ki vaziyeti teslıit cırrck 
fİındiJik imkum-ızılır. 1\aı;youafütler 
~İınal i tasyonuna kadar geldiklerini 
"e Manzanares nehrinin bütün sa
hillerini işgal ettiklerini söylüyorlar. 

Hükumet kuvvetleri i e l\lan
tıinares köprü.lerine elan llahip ol
duldannı iddia etmektedirler. 

Söylcndi~ine göre, Leji) on kı
lalarınn mensub Lirçok l•'aslı asker 

Cu!a Campon ormanında öldürül· 
llıG§tür. Hilkuoıet kunetleri Fas 
a lı.crlerinin mütebaki k 1sıııının tes
linı olııca~ını ümiu eımcktedhlcr. 

Nasyonalistler lifin birçok esir 

•ldıklannı haber vermektedirler. 
Hükumet tayyareleri dün AYi

laya yaptıkları bir hücum esnasın
~a yirmi kadar nasyoonfüı ıayyere 
1ınha etmişlerdir. 
~ilisler taarruza geçtiler 

Londra, 13 (A.A) - Royter 
A.jansuıın mevsuk. bir membadan 
haber aldığına göre, .Madrid'i mü
dnfaıı eden Milis ku,·vetleri gece 
~11kti şehir kapılanndnn şiddetli 
hir . 1 d' • mukabil taarruza geçmış er ır . 
.ı\eilerin Casa Del Gampo ormanı
llın ötesine kadar çekildikleri söy
lennıektedir. 

4silere ait bir tayyare hU· 
~Ometçilere teslim oldu. 

Madrid, 12 (A.A) - .Milli mü
dafaa meclisi aşağıdaki tebliği ncş· 
tctıniştir: 

~:;:__sayfada-

~llsya 'dahi 
1on hadiseler .. 

Asiler Madridin şimal cihetindeki malzallelerde 

M. Grandi 
Londra, 13 (Radyo) - Ha

vas muhabirinden: 
Dün toplanan ademi müda

hale tali komif esi, iki kom is· 
yon teşkili hakkındaki teklifi 

ceklcrdir. 
lngiltere hükumeti, komis· 

yonların çalışabilmesi için bir 
milyon lira olan masrafı kaydı 
itiraz ile kabul eylemiştir. Ko· 
misyon memurlarının bin ki
şiden daha az olması isten· 
mektedir. 

Rus - ltalyan murhhası 
ahştılar .. 

Londra, 13 (Radyo) - is
panya iş1eri ademi müdahale 
komitesinin dünkü içtimaı çok 
feci bir manzara arzetmiştir. 

M. Grandi ile Rus sefiri 
arasında şiddetli bir münaka
şa olmuştur 

- Sorıu 5 inci sahif edP. -4lmanya'nın Rus
.Yayı protestosu! Mussolininin nutku, Roma-Kü-

l'evkif edilenler içinde çük itilaf münasebatını bozdu 
~tlıan'lar, lngiliz'ler, Is-:. ......_ __ _ 
.. Veç ve Lehli'ler varı 

Paris 13 (Rad

yo) - Son gün· 
lerde tc\·kif edi
lenler içinde 5 
Alman, 2 lııgiliz, 
2 İsveç '\·e bir ta
kı ın Lehli vesaire 
rnrclır. Bunların 

i imleri henüz 
bildirilnı enıişı ir. 
Yalnız mı~~kufla-

"1 nn b ü ku m et in 
~i • Hitler cınııi)cti alc) hine 
da tq\Ct ettikleri bildirilıııi,ıir. Bun
I tı Lıışka bir Lehli mevkuf kur
lıııa 1. ·1 . . c ızı mıştır. 
hı İ\nfka ya'<la bulunan Alman
ttı 1111

1 Mosko\'a eef iri lıemr.n dön· 
n. k·r· · ltq • 'e Alman telıaaQının tev ı ıoı 

detle prolcı:to etmiştir. 
~, lundra, 13 (Radyo) - füısya
•, Lıışlıyan tevkifat bugiin dt• de· 

ttı • - ı..· . 1 f 1 >'\ etınış H! yıız ışıı en ıız a 
>, •lanmıştır. Moskova zabıtası, 
ııı:•anıınlann iıticnbile mevgul 

•ktadır, 

Romanyada ltalyaya kar
şı infia' var! 

Romanya kralı Karo[ 
Bükreş, 13 (A.A) - Na- ı lnculetz ye Valer Popp ile li-

zırlardan M. Nistor :Lapedatu - Sonu 5 inci sahifede • 

Telefon: 2776 

Şanlı Yavuzun güvertesinden 
bir bakış 

Donanmamız da 
hazırlık .. 

~~~~~--~~~~~ 

Fransa notamı
za cevab verdi .. 

Nota, müzakereye 
zemin olacak 
mahiyettedir. 

Anknra, 13 
(Husmi) ·· fran
sa lıükıinıf'li, f ıı-
kcrnleruıı, An· 
takya ve lıava

l isi lıııkkıııdaki 

notamıza ce,·ab 
wrmiştir. Ceva
bi nota, bugün 
A u kar a'd ak i 
Fransır. el\ i 8 i 
M. Ponso·ya gel-
mi~tir. 

M. :Ponso 

Haber \'eril<liginc giirc, Fran· 
filz CC\'nbi notası mü aid bir tanda 
yazılım§ oluh, Sııncnkın İ&tikllili 

iı;in miizııkerelere ıcmin olacak 
mai hy4•tıetli r. 

Kongrelere 
Gidecek 
Müşahidler 

Bazı vilayetler 
İcin secildi .. 
, '----

Ankara, 12 (A.A) C. 
H. Partisinin iki yılda bir ya
pılmakta olan il kongrelerine 
memleketin her tarafında baş
lanmak üzeredir. Partinin me~
leketin siyasi ve içtimai ha
yatında güttüğü yüksek mak· 
sadın tahakkukunu kolaylaş· 
tırmak, inkişafını artırmak ve 
hızlandırmak ve parti faaliyeti 
ile hükumet idaresi arasında 

-Sonu 5 inci sahifet:e -

, ' 
[Fr~nsa 

Antakya ve Iskenderun hak
kındaki notamıza cevap verdi 

M .•. Baldvin müdafaa tertiba
tını ifşa etmedi ve dedi ki: 

ı''Sulh bozulursa harba 
hazır bulunmalıyız,, 

------
İngiltere-İtalya arasında hava müsaittir. 

M. Grandi Roma'ya gidiyor 

Akdeniz üzerinde bir müzakere· 
nin mevzubahis olduğu anlaşılıyor 

Londra, 12 (A.A) - Deyli 
Meyi gazetesinin bildirdiğine 
göre İtalya'nın Londra büyük 
elçisi M. Grandi yakında Ro
ma') a gidecek ve Akdcnil'de 
İngiliz - halyan münasebetleri
nin tanzimi hakkında bazı 

müzakerelerde bulunacaktır. 

M. Grandi Roma' dan Lon· 
dra'ya müsbet cevapla döne
cektir. 

İngiliz; hükumeti azalarının 
ekseriyeti zamanın sui tefelı
hümlcri izaleye hassaten elve
rişli olduğu fikrindedir. Lon· 
dra M. Mussolini tarafından 
izhar edilen dostane hissiyatı 

memnuniyetle kaydedilmekte 
ve müzakerelerin pek yakında 
kat'i bir sureti hal ile netice· 
leneccği sanılmaktadır. 

-Sonu 6ıncı sayfada -

Sanatlar sergisinde 
C. Bayar'ın nutku 

Geçenlerde Akdenizde ln
giliz donanmasını teftiş 
eden lngiliz bahriye nazırı 

Sir Samael Hoar 

Bu san'atları cumuriyet 
uçurumdan kurtarıyor . -~~~~~~ 

Onlar, iç ve dış piyasada milli refah ve 
gelir için bir kaynak haline getirilecektir 

lktısat flekili Celal Bayar 
Ankara, 12 (A.A) - Bugün 

toplanan Elişleri ve küçük 
san' atlar kongresinde lktısad 
Vekili Celal Bayar aşağıdaki 
nutku söylemiştir: 

Elişleri ve küçük san' atlar 
kongresi sayın üyeleri; 

lktısad Vekaletinin bünye· 
sinde tadilat yapmak istedi
ğimiz zaman küçük san'atlarla 
iştigal etmek üzere S'Jreti mah· 
susada bir büronun tesisini 
ihmal etmedik. Bu büro eliş· 
leri ve küçük san 'atlann tcka· 
mülü ve ilerlemesi için mem· 
leketimizin dahilinde ve hari· 
cinde tetkiklerde bulunulmuş· 
tur. Vaziyeti maddi bir şekille 
canlandırmak ve bir kerre 
daha toplu bir şekilde tet· 
kike imkan vermek istedik. 

Memleketimizde ilk defa 
olarak bir Elişleri ve küçük 
san' atlar sergisi açtık. Sergi· 
mizin halk tarafından beğenil
diğini görmekle sevinmekteyiz. 

Sergi bize Türk'ün ince zev· 
kini, kabiliyetini ve milli eko
nomi bakımından mevzuun 
ehemmiyetini bir kerre daha 
teyid elti. 

Bu müşahedeyi sizin bura
daki doğru ve salim mütalea-
lannızla kuvvetlendirmek ve 
yapılması lazım şeyleri plan· 
laştırmak istedik. Bu maksatla 
küçük san'atlar kongresini İç· 
timaa davet ettik. 

Küçük san'atların memleke· 
timizde muntazam bir istatis-
tiği yapılf!lamıştır. Milli iş 
hacmindeki payını hakiki ola· 
rak bilmiyoruz. Bilinen birşey 
kemiyet itibarile elişleri ve 
küçük san'atlarla iştigal eden 
vatandaşlarımızın adedinin çok· 
luğudur. Bu vatandaşlarımız 
yüksek bir zevkle meslek aş
kıle çalışmakta, ayakta dur-
mak için çırpınmaktadırlar. 
Mesailerinin mükafatını arzu 
ettiğimiz §ekilde görmüyorlar. 
Emelimiz' emeklerini iç piya· 
sacla ve mümkün olanlarını 
da dış piyasada kıymetlendir
mektir. 
- Sonu 6 ıncı say/ada-

~ll'I ~Da.Kitea. 
Londra 13 (Radyo) -

lngiliz sigasi mahafili, 
Yugoslavya naibi hükumeti 

:Prens Pol'ün Londra'yı 
Roma-Londra müzakerele
rini yakından takip ıçın 
ziyaret ettiği kanaatindedir. 
Bu mes'eleler hakkında 
lngiliz mahafili Yugoslafl
ya'yı tenvir edec~ktir, 



Ali Sa~a2 ....................................................... ._ .. ANAOOLU ................................................ .. 

. . .. ~Et lilMABERLERl-
Kız lısesı onünde 8 . t b .. 

Kız lisesinden geQmiıtim. Kal'§lma, etrafına bir kadın bakman çıktı, Bana; ır O O US 
- Kız llsesi nerede? kazası -'aha! 

Tire'de kaplan yaylasın
da bir cinayet Diye ıordu. Gösterdim. lsmir'li d~ldi muhakkak! Ilatta büyükçe Uı 

ikaza merkezlerinden de değildi. Bir köylüye benziyordu. Merak ettim 
ve aordomı 

- Kimi arayacakaınız orada? 
Koltuğunun altında bir bohçası vıardı. Koynundaa bir mendil çı

kardı, bumunu sildi, 
- Kızımı ·dedi- kmmı bu li11eye vermi~tim de, göre)im, diye gel· 

dim, Biraz bir,eylerde getirdim. Babası yok yavrucuğumun .. Dana gelin· 
ce. buraya taımıp duracağım. l'ek çocuğum ok.usun, bana Bağdad bile 
yakın gelir .. Gnn gelirde kızımın okuyup yetiıtiğini görürsem!.. 1 

Devam edemedi, hıçkırdı. Bu ananın, bu tarih içinden uyanıb gelen 
göı.ü yaşlı Tilrk anasının karşmoda benim de gösüm y•f81'dı. Bunu gö· 
rünce, o bilıbütftn tefkat keıildi. 

- Biz, kör gibi geldik, geçiyoruz iıte! 

Diye ilAve etti. 
Ben fazla bi..,ey aöylemiyeeeğim. Bundan ne anladınız? Şuurunuz· 

daki, idrakiniadeki akil nedir, bunu bulunuz ve kendi kendinizle 

konuounus! 

Albn ne zaman 
olsa kıymettir. 

1 

Holivut' da Ruber Kum ring 
isminde fakir bir delikanlı 
vardır. Bu delikanlı bazı kü
çük işlerle maişetini temine 
çalışmaktadır. Babasından ken• 
disine alhn izleri bulunan bir 
miras kalmışsa da, burada 
altın az olduğu için maden 
şirketleri tarafından hiç rağ· 
bet görmemekte idi. 

Fakat, bir mühendisin ver· 
diği rapor üzerine bir Auıe
rika maden şirketi bu deli
kanlıya bir milyon sekiz yüz 
bin dolar bir para vermiş ve 
bu sahada altın toplamak im· 
tiyazmı almıştır. 

Bir Papas'm iki rekoru 
Sporda rekor olur da, baş· 

ka şeylerde neden olmazl 

Rekordman olmak için mut
laka sportmen mi olmak la
zıml işte, Avustural'yada Yua
kim Surberi isminde bir pa
pas iki rekor birden tesis 
etmiştir. Okuma ve yürüme 
rekorları! 

Bu papas, lncil'i evet yedi 
bin yüzelli... defa okuduğunu 
iddia etmektedir. 

Şimdiye kadar da tam 7 5000 
lngiliz mili, yani 225000 ki
lometre yol yürümüş imişi 

Ve... Muhterem papas, ln
cil'i okumakta ve yol yürü
mekte de hala devam edi
yormuş! 

Zavallı muharririn 
başma neler geldil 

Saime Sadi 

ler ve zibniyetlerledir ki yı
kılmak tehlikesine maruzdur. 

Albn Mermi 
Amerika'da herifin birisi 

hiç kimsenin yapmadığı bir 
işi yapmış ve sevgilisini öl
dürmüş! 

Bunu yapmayan iradesi bo
zuk insan yokf Diyeceksiniz .. 
Fakat bizi dinlerseniz haksız 
çıkarsınız! 

Bu adam, genç ve güzel· 
miş. Yaşlı bir Amerika'h ka-
dın bu adama aşık olmuş; 

ilanı aşketmişl Senelerce bir
likte yaş!lmışlar. Fakat kadın· 
cağızın yaşı arttıkça parası 

azalm•ş. Delikanlı da bu kadın
dan kurtulmak çarelerini bir 
türlü bulamamış. Nihayet ka· 
dınm sonl dolarlarile kendi 
tabancasına göre ve... Altın
dan bir mermi yaptırmış; bu 
mermi ile 65 lik ve artık pa
rasız sevgilisini öldürmüş! 

Bilmeyiz amma, şükran bor
cu Amerikan usulünce belki 
böyle ödenir!.. 

Sinema seansları 
Japonya' da sinema seansları 

ne kadar sürer bilir misiniz? 

Tam altı saati. 
Seanslar, saat bir buçukta 

başlar, hiç aralık vermeden 

tam yedi buçuğa kadar ve 
dram arkasından komik, ko-

mikten sonra da reklam, bun
dan sonra aktualite ve sairede 
devam eder durur. 

Sinema müdürleri, son bir 
içtimada bukadar uzun sean
sın can sıkabileceğini düşün
müşler ve bundan böyle an
cak üç saatlık seanslar terti
bine karar vermişlerdir. 

Eyyüb sabn derler ya .. Bizce 
Japon sabra demek daha ıyı 
olacald 

---···---
Bir amele afır auret- Kestane calma .,~ iden üc ki i· 

te yaralandı. : • g ~ . " •• ' •• Ş 
Dün sabah saat 9 da Kara- den bırı kardeşını oldurdu 

taş tramvay caddesinde bir 
otobüs kazası olmuş, bu yüz
den tramvay seferleri yarım 
saat kadar teehhüre uğramış
tır. Kaza, şoför Mehmed Ali
nin idaresindeki 419 numaralı 
otobüsün kaldırım amelesinden 
34 yaşında Osman' a çarpma-
sile olmuştur. Osman çenesin
den ağır surette yaralanmış 
ve hastaneye kaldırılmıştır. 
Kazanın, şoförün dikkatsizliği 
yüzünden olduğu anlaşılmıştır. 
Tahkikatı müddeiumumi mua
vini Cevad yapmaktadır. Oto· 
büs makinesi mühendislere 
muayene ettirilmiş, raporu 
alınmıştır. Makinede hiçbir sa
katlık görülmemiştir. 

Amele Osman, tamir için 
yaya kaldınmından bir miktar 
taş alarak kucağında taşlar 

olduğu halde yolun karşı ta
rafına geçiyordu. O sırada 
Güzelyalı' dan yolcu dolu ola
rak Konak'a gelmekte olan 
otobüsle karşılaşmıştır. Oto· 
büs ansızın bir tramvay arka· 
sından çıkmıştır. Osman, geri 
çekilmek istemiş, şoför Meh
med Ali otobüsü sola almış, 
Osman bu defa tekrar ileri 
kaçmış, bu hareketten şaşıran 
şoför, otobüsü durdurmadan 
gene manevra yaptırarak yan
lışlıkla sağa almış ve ameleye 
çarpmıştır. Şoför, tevkif olun
muştur. Kaza yerine sabahle
yin birçok halk toplanmıştı. 

Ahırlar 
Şehir dışına kaldırılacak 

Belediye reisliğince verilen 
bir emir üzerine şehrin ana 
caddelerinde bulunan ahırlar, 
şehir dışına nakledilecekler
dir. Bu caddelerdeki ahır sa
hiplerine bunun için iki ay 
mühlet verilmiştir. 

Ana caddelerden gayri yer
lerde ahırlar için de beledi
yenin göstereceği talimat ay
nen tatbik edilecektir. 
Türkiye-, a nya 
Ticaret an aşması .. 

41111936 Tarihinde feshe
dilmesi, karşı tarafa ihbar edi
len Türkiye - Japonya ticaret 
anlaşmasının 2 Kanunusani 
1937 ·tarihinde mer'iyctten çı
kacağı iktısad vekaletince şeh
rimiz Türkofisine bildirilmiştir. 

Tire kazasının Kaplan yaylasında bir cinayet olmuştur. Yay
lada tabanca kurşunu ile öldürülmüş bir cesed bulunmuştur. 
Yapılan tahkikatta cesedin, Cambazlı köyünden Şakir oğlu 
Ali'ye aid olduğu anlaşılmış Vf" cinayetin sebebi araştırılmıştır. 
Tahkikata göre Ali, ağabeysi Tevfik ve amucası oğlu Hasan'la 
birlikte kestane çalmak üzere yaylaya gitmişlerdir. Orada Tev
fik, bir mes' el eden kızdığı kardeşi Ali'ye tabancasını ateş 

ederek onu öldürmüştür. Katil yakalanmış ve suçunu itiraf 
etmiştir. 

Muhacirler Tütün 
Manisaya gönderildi Satış 22,5, 

Urla tahaffuzhanesinde hu· milyon kilo! 
lunan Bulgaristan'lı muhacir
lerden 250 aile, Manisa'da 
iskan edilmek üzere dün Ma-
nisa'ya gönderilmişlerdir. Ma
nisa vilayeti, bu muhacirlerin 
iskanı için 13 ' '11 gelen hazır
lıkları yap!'1 ~ar. Manisa'ya 
sevkcdilen muhacirler için is-
kan müdürü Tahsin, dün Urla 
tahaffüzhanesine gitmiştir. 

lzmir- Urla 
yolunda bir kaza. 
Köprüden aşa~ı 
uçan otomobildeki 
Uç kişi yaralandılar. 

Urla -lzmir yolunda bir 
otomobil kazası olmuş ve bir 
otomobil Narlıdere köyü civa-
rında bir köprüden aşağı uç
muştur. Kaza, şoför lhsan'ın 
idaresinde Urla'dan İzmir'e 
gelmekte olan Seydiköy bele-
diyesine kayıtlı 65 numaralı 
hususi otomobilin, şoför tara-
fından iyi idare edilmemesi 
yüziinden olmuştur. 

Köprüden aşağı u~an oto
mobilde gümrük sübaylarmdan 
teğmen Bekir ve asteğmen 

Mustafa vardır. Şoför İhsan· 
da birlikte olmak Üzere oto· 
mobil yolcuları yaralanmıştır, 

kazanın sebebi hakkında tah
kikat yapılmaktadır. 
Hasan sarhoşlukla bir 
uçurumdan düşerek 

yaralanmış 
Menemen kazasının Ulucak 

köyünde oturan Hasan adında 
biri, gece Karşıyaka'dan Ulu· 
cak' a dönerken yiiksek bir 
yerden düşmüş ve vücudunun 
muhtelif yerlerinden ağır su
rette yarrlanmıştır. Yaralı iz· 
mir mt leket hastanesine ge· 
tirilmi~ti r. 

Tütün piyasası, çok hararetli 
satışlarla devam etmektedir. 
Türkofise gelen haberlere gö
re şimdiye kadar satılan tütün 
miktarı 22,5 milyon kiloyu 
geçmiştir. 

Henüz satılmamış olan altı 
milyon kilo tütünün de pek 
kısa bir zamanda tamamen 
satılacağı alakadarlarca söy
lenmektedir. 

Otobüsler Kültür. 
parka uğrıyacaklar 

Doktor Mustafa bey cadde
sinde yapılmakta olan kana· 
lizasyon inşaatı ikmal edil
miştir. inşaat münasebetile 
otobüslerden yalnız birkaçı, 
Alsancak seferlerinde Kültür· 
parka uğramıya mecbur tutu
luyordu. Bundan sonra kor
dona işleyen bütün otobüsler 
Alsancak'a gelip-giderken Kül
türparka uğrıyacaklardır. Bu 
seferlere bugünden itibaren 
başlanacaktır. ----
Hava kuvvetlerine 
yardım ,vergisi 

2882 numaralı hava kuvvet-
]erine yardım vergisi kanunu
nun istisnalara aid ikinci mad
desinin A fıkrasının tatbikin· 
de bazı yerlerde tereddüde 
düşüidüğü ve kilometre veya 
deniz mili hesabile verilen 
harcirahlarm vergiye tabi tu
tulduğu anlaşılmıştır. Maliye 
Vekaletinden vilayete gelen 
bir emirde kilometre veya de
niz mili hesabile verilen har-
ciıahların hava kuvvetlerine 
yardım vergisine tabi olmadığı 
bildirilmiştir. ........... ~ ................................................ ~.-· ................. ~ .................................................. ~ .......... ~ ............ . 

Bu gazeteciliğin, bilhassa 
bazı meslektaşlar elinde, 

Gerçi, radyo ile haber Akdeniz mes'elesi .. 
servislerini takibe başlıyalı Ve mademki vaziyet bu· Evelki sene nobel edebiyat 

mükafatı lvan Bunuin isminde 
bir Rus kazanmıştı. Bu Rus, 
Bolşevik değildir; Çarlık ta
raftarı ve muhacir Rus'lardan
dır. Bunin geçen gün Yantav 
yolu ile lsviçre'yc geçerken, 
A!man zabıtası tarafından tev· 
kif ~dilmiş ve çok fena mua- ( 
melelere maruz kalmıştır. 

' ne tuhaf cilveleri vardır. 
Dün bizim gazete ile Yeni 
Asır re/ikimizi tetki.1:. eder· 
ken bizde şöyle bir haber 
gördüm. 

beri, bizim Anadolu Ajan- dur, neden kabul etmiştir, 
sının takkesi düşüp keli demiyeyim de kabul edecek 
göründü ve her haberin diyeyim. Neden görüşü/
bizim gazetelere ancak dört müştür, demiyegim de gö
günde ulaşabildiği anlaşıl- rüşülecektir diyeyim/ Ver 
dı amma, mantık ve ihti- şu kalemi, gaz bakalım 
mal oyunları ile, olmamış müstakbel hikayeyi/ 

Re/ ikimizin düşüncesi, 
birşegi olmuş gibi göster- hesabı doğrudur amma, 

Bu tevkifin sebebi, maruf 
edibin Bolşevik samlmasıdır. 
Bu zannı da Hitler zabıtasına 
veren, muharririn bavulunda 
Lcon Tolstoy' un meşbur eser· 
lerinden birisinin bulunması

dır. Muharrir, hüviyetini pek 
güçlükle ve fazla tahkir gör
dükten sonra isbat etmiş ve 
bir daha Alman topraldarına 
ayak basmaya tövbe ederek 

. Fransa'ya dönmüştür. 

Avrupa Ye be,eriyetin me-
• : LA..I:._ 

Bugün dofan 
çocuklar •• 

131111936 
Bugün günef, suhal ile bir· 

)eşerek birkaç gündenberi devam 
eden fena tesirler yerine iyi tesir 
tesis edecektir. Bugün ittihaz 
edilecek tedbirlerin kısmı azamı 
iyi neticeler verecektir. 

Bugün doğacak çocuklar ce
ıur olacaklardır. İılerinde de ek· 
aeriyetle muvaf faluyet elde ede· 
ceklerdir. Yalnı• bugün doğacak 
çocuklar ihtiraelanna çok düşkün 
olacaklardır. 

- Yugoslavya kral naibi 
Prens Pol, lngiltere kralı 
sekizinci Edvard tarafından 
kabul edilecek ve Akdeniz 
mes'elesi konuşulacak! 

Re/ ikimiz Yeni Asır' a 
bakıyor, hayret ediyorum: 

- Kabul fliiki < lmuş, 
mes' ele konuşulmuş. Yazı 
birinci sahifede bilmem 
kaç sütuna şişirilip açıl-

mek te nereden çıktı, bunu bazen mızrak çuvala sığ
kaflragamadım. Anlaşılan mıgor.. Nitekim, bütün 
re/ ikimiz haberi alınca bunlar ölçülüp biçilirken, 
şöqle bir indi mülahazaya re/ ikimiz, /ngiltere kralı
saplanmıştır: nın Londrada bulunmadığı

Londraga giden Prens nı unutmuştur ve, bundan 
Pol'dür. lngiltere kralı da, malumatlar değildir. Evet, 
geçenlerde Yugoslavyayı zi kral Londradan uzakta, 
garet ettiğine göre, mutlaka donanmayı teftiş etmekte
Prens Pol'ü kabul edece· dir. Ve binaenaleyh mızrak, 
tir. Bittabi aralarında bir- çuvalı değil, gazeteyi de· 
şey konuşulacaktır. lngil- lerek öbür ucundan dışarı 
tere, Yugoslavya arasında çıkmıştır. Dikkati elden 
bilha&sa neler konuşula- bırakmıgalım. 
bilir? 

Polonya'nın mevkii 
J>olonya hariciye nazırı Kolo

ncl Bek son günlerde Londra'yı 

:ziyaret etti, Bu ziyaretin zahiri 
sebebi daha hariciye nezaretine 
geçmedeıı evci Avrupa'dalci mü· 
hinı merkeı.lerin muhtelif mes• 
eleler etrafmılak.i düşünce tarzlan• 
nı teshil etmek için iki sene evel 
Lord (Etlen) in umum meyanın· 

da Vaqovaya'da yapmış olduğu bir 
ziyareti iade etmektektir. Hakikat• 
te ise ınes'ele bu kadar sade ol· 
masa gerektir, 

Ko\onel (Bek) in Loodra'dan 
mü(arekatındao sonra 1ngiltere ha· 
riciye nezaretinin matbuata verınif 
olduğu tebli~de iki hariciye 
nazırının sadece birlıirlerine iltifat 
etme1'1e vakit öldürmediklerini, 
hazır karşılaşmı~en biraz da dün· 
ya itlerinden bahsettiklerini ve 
birçok noktalarda görüşlerini bir
l~tirmlş olduk.lannı haber ,·er· 
mekteclir. 

Polonya bir iki asır sqren bir 
esaret bayatından sonra umumi 
harbı mfiteakib yeniden düny• 
hayauna doğmu~ bir de,·lettir. Po
lonyalılar ara5Jnda ecdattan kalın• 
masal halinde bir itikad varJı: 

"Türk onlusu ne vakit hayvan· 
lunnı Vistol nehrinJe sularsa Po
lonya da ancak o nkit istiklaline 
kavuşacaktır,, <lcrlerıli, filhak.i1'• 
umumi harb esna ıoda Türk ordıl' 
]an Ga1içya huduıllannda ve Vistol 
kenarlarında göründüler, Polony• 
da ancak hundan sonra istiklali.o• 
kavuştu. Bu masal ve bu haclil' 
biç şüphesiz bir tesadüften batk' 
birşey değildir. Ancak bütün h~ 
ilikadlau gibi bir hikmete maste: 
niddir; Husya'nın çarlık siyaseU 
det'ıım elliği miicldetçe PoJooY1 

ile Türkiye'uin hayati menfaati•" 
arıısındaki tam iştiraki gösterir· 
Zaman oldu Osmanlı iınparatorluğıl 
sırf Poloııya'nın istiklalini kunT•~ 
iı;in Uusya ile çok kanlı bir harbi 
hile güze aldırmaktan çekinmedi·. 

Rusya'da son bolıevik ihtilali 
olduktan ,.e bolıevik Ru ya'~ 
dünya siyaseti hakkındaki görüflet' 
çarlığın tam zıddı olduğu anla,J· 
dıktan sonra Türkiye ile Rullf 
arasında tam ve lekesiz bir doe'' 
Juk tesis etti. Polonya 'ya geliJlcı' 
bu hüldimet nedense bolşevik Jlol' 
yaya karşı hala bir itimadsı~ 
meşbudur. SenelerJeoberi sarfeo" 

1 · h • 'k' l "k·ıne1 
en mesaıyc ve atta ı ı ıu u ~ 
arasında akdeılilm bir de dostl 

il•' muahedesine rıığınen Pırf bu Y • 
dco Avrupa'nıu ~arkında balil ubil 
Lir vaziyet tesis edememiotir. 

el
·-· 

Polonya deyip de geçmiy 1 

Otuz beş milyonluk bir nüfuıa "' 
çok kuvvetli bir orıluya malik ol-' 
bu hük.timet Avrupa•nın ~rk1ııd' 
en ecaslı hir milvazene unsurlatlıır 
dan biri olınıya namzcdclir. Pol~ 
ya bir aralık talihini tam•~ 
FraııRa'yıı Lağlamı~u. Ken~~ 
gelecek ilk tehlikenin Alman .fi 
arasını.la münazaalı olan Ua~ 
koriJorundHn gı-,leceğine inan ·r 
için hu hnrckeıtcn tlnlıa tabii I>', 
ş~y olaınaztlı. Fakat Mareşal ~ 
ıudeskinin enerjik idaresi al_~; 
kendilerini topladıktan, orduıaı;,ı 
kuvvetlendirdikten, teokitatl• ... 

l ·ı I•'' tamamlaJıktaıı sonra 'olonya 1 
1 

haklı bir itimadı nefs geldi, ~' 
sus muayyen bir müddet içi.o İ 
ridor bikfiyesinin mevzuubabl,~ 
mıyacağı hakkında Aimany• -' 
teminat aldıktan sonra bu i~ 
ncfs lıüsbütfin artu; dünya ~ '11 
tini haıka bir gözle görmiye. D 

ya ııiyasetinıle Polonya'mn ~-"' 
navacak esaslı bir rolü oldlll?· 
ileri sürıuiye başladılar. Dab• •ı 
çası Polonya bir büyük devle& if 
dünyanın talihini teshil etrıl~ 
lerine kendisi de kanşmak 1 ',i 
Bu iddia ve taleb o zamana Jı;~ 
Polonya'yı sadece kendi eiyıee. I 
tabii bir kuyruğu gibi telılkP il" 
miye alışını~ olan Jfransız'Jat' 
ıleğilse biraz garib görüod~ 
geçenlere kadar Fransa ile f ~ 
arasında devam etmiş olan ;i 
lıığıın h ..,,.o hemen yegiOC 
bu olmuştur. J 

Bereket venin llitler'in ,JYI 
eliğine silahlanmaya başl--::/ 
ilk ağızda gayri askeri Ren 
sıuı işgal edivermesi Fr 

- •onu 6 ıncı atila~ 
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1 
~angro hakkında yeni
~ltahkikatlmı yapılacak 

tayyare 
M!~~~:;i~i;in~~~~~~;ı yer· Fransa'da dahili vaziyet 
lcrinde, halkın ordumuza ı·yı· gı·tmektedı·r 
hediye ettiği 32 tayyareye 

pazar günü ad konma mc· İşsizler Azalıyor. Son tedbirler-
~ransız parlamentosunda, saylavlar (=ri yapılacaktır. J den iyi neticeler alınmıştır 

bir.birlerine dayak attllar Y-eni saylav/ar 
a. • C. H. Par-
'"· Heryo, Celseyi gıüçlükle tatil edebildi. 'Komünist say/avlar tisi namzetleri .. 

parlamentoda enternasyonal marşını söylediler Ankara, 13 (Hususi) - Cu-
• • muriyct Ha1k partisi riyaseti, 

Paris, 13 (Radyo) - Bu- lar. Sol cenahtan sağa gelen Parlamento, geç vakte ka- münhal dört saylavlık için 
ıün toplanan Fransa parla- meb'uslar dayak yiyorlar, or· dar müzakerelerine devam parti namzetlerini göstermiştir. 
ltıentosunda müthiş gürültüler talık alt-üst oluyor ve niha- etmiştir. Kütahya saylsvlığına muhar-
olrnuştur. Saylavlardan M. Be- yet Başbakan M. Leon Blum D<ıhiliye nazırı Müsyü Sa- · H · R l · Y d 
'- kürsüyü terkediyor. Bu sırada rır üscyın a lmı, ozga 
qr, Dahiliye Nazırı M. Sa· lang o ku"rsu··ye g .. Jerek ken J ı ğ k" H " la Enternasyonal marşını çalan- r , ' · say av ı ına es ı ıcaz mas· 

ngro'nun, asker kaçağı oldu- d. · · .. d f t · l h- ·· C IAl y 
~- Jar, yumruklarını gösterenler ısını mu a aa e mış ve as- a atguzarı e a , gene oz-
sundan dolayı evelce idam 

ve küfürler savuranlar sayısız- kerliği zamanında daima ccsu· gad sa) 1 Jvlığına eski U'i'~k bc-
Cezasma çarptırıldığı hakkın· d Al dd M 
d dı. Reis M. Her.vo, parlamen- rane hareket ettig" ini, kaçma- le iye reisi ae in, araş 
aki iddiayı tazelemiştir. M. 

Q to muhafızlarına emir veriyor dığını söylemiş ve hakkındaki saylavlığına müderris Fazıl 
ckar'ın bu sözleri, sağ ce- · ve parlamento müzakerelerine isnadatı rcddeylemiştir. Paris Nazmi namzed gösterilmiş· 

lllh saylavlarından handelerle nihayet verildiğini bildiriyor. 1 M G V lcrdı"r. ka say avı üsyü zaviye a-
rşılanmıştır. Parlamento, akşam saat l 7 lad'ın teklifi üzerine hükumete 
Bu esnada şiddetli gürültü- de tekrar toplandı. Başbakan 

ler olmuş ve parlamento reisi Leon Blum, tekrar kürsüye 
M. Heryo, çan çalarak inti- geliyor ve şunları söylüyor: 
ıarnı temine çalışmıştır. M. - Dahiliye Nazırı M. Sa-

itimad mes'elesile ve Bekar'ın 
bir haysiyet divanı teşkili hak
kındaki teklifi re:ye konmuştur. 

Neticede M. Leon Blum Bekar, söz alarak kürsüye langro, divanıharp kararile 2 
k h l'f k 3 f k kabinesine, 201 muhalife karşı Çı nuş ve demiştir ki: mu a ı reye arşı muva ı 

eyi beraat t 'şt" T hk' 374 reyle itimad edilmiş, M. - Dahiliye Nazırı M. Sa- r e e mı ır. a ı· 
la h kk d l h kat raporu bunu meydana Salangro hakkındaki isnadatı ngro a ın a yapı an ta · 
~·k koymuştur. Bu mes'ele, artık tahkik için bir haysiyet divanı 
• 1 at yanlıştır. Kendisi bugün 
ıth kapanmıştır. Siyasi iğbirarlar teşkili de 103 muhalife karşı 

am altındadır. Ya hakkını 
yüzünden hükumetin vaziye· 427 reyle kabul edilmiştir. llıGdaf aa ederek temize çık· 
tini işkal etmemenizi rica ede- Haysiyet divanı azaları .ge· sın veyahut ta bunu yapamazsa 

ı.b rım lecek toplantıda seçilecektir. 
q ineden çekilsin. Erkanıhar- -------============-------
~iye reisi General ?a~elen, Lübnan' a da 
ulduğu dosyalara ıstınaden 

tahkikatını y~pmış.tır. Halbuki istiklal Verildi. 
t.1. Salangro yu ıtham eden 
dosyalar yok edilmiştir. 
Başbakan M. Leon Blum, 

bu sözler üzerine yerinden 
kalkmış ve M. Bekar'ın söz
lerine karşı: 

- Bunlar hep manasız söz· 
lcrdir. Hatip iftira ediyor. 

Demiştir. 
:M. Bekar, sözlerine devamla: 
- Harbiye Nazırı M. Da· 

ladiyer, bundan iki ay evel, 
~. Salangro'ya dosyalardan 
birinin kaybolduğunu itiraf 
etıniştir. Kaldı ki, M. Salan· 
Rto'nun idama mahkum oldu· 
rıu bilenler ve idam kararını 
Veren hakimler arasında bu
lunanlu, bugün sağdır ve bu· 
tadadır. Binaenaleyh, parla
ltıento bir haysiyet divanı teş
kil etsin ve bu .şahitler din
lendikten sonra hükmünü ver
sin. Demiştir. 

Bunun üzerine Harbiye Na
~ırı M. Daladiyer kürsüye gel
llıiş ve M. Salangro'ya ait ev· 
takın, mumaileyhin beraat et· 
tikini isbat eylediğini ve key
fiyetin, gazetelerle de ilan 
edildiğini, General Gamelen 
~ibi umumun teveccühünü ka
ıanmış bir askerin riyaseti al· 
tındaki heyetin yapmış olduğu 
tahkikatın yerinde olduğunu 
Sôylemiştir. 

M. Bekar, tekrar yerinden 
kalkarak şunları söylemiştir: 
. - Ben itham etmiyorum, 
•stediğim, bir haysiyet <liva· 
rıının teşkil edilmesi ve Da
hiliye Nazırmın, cebheyi terk 
ederek Alman'lara iltica etti
iinden dolayı idama mahkum 
<>lduğunu bilenlerin dinlenme· 
Sİdir. 

Başbakan Leon Blum~ Da
hi) \.,,. Nazırını müdafaa için 
küt.,üye geliyor. Bu sırada sol 
Cenahtan küfürler ve handeler 
başi.yor. Parlamento reisi M. 
lieryo, gürültülerin önüne ge· 
Çemiyor. Sağ ve sol cenah 
llıeb' uslan birbirlerine giriyor-

..... ,. 
Dün imzalanan muahe
deye göre Lübnan cemi
yeti akvama girecek .. 

Berut 13 (Radyo) - Fran· 
sanın Suriye fevkalade komi
seri Kont Dö Martel ile Lüb-
nan reisicumhuru arasında im
zalanan bir muahede ile Lüb· 
nanın istiklali tanınmıştır. 

Lübnan reisicumhuru, imza· 
dan sonra beyanatta bulun· 
muş, Lübnan'la Fransa ara· 
sında sonsuz ve zamanla de
ğişmez bir dostluk ve irtibat 
hakim olduğunu söylemiştir. 
Lübnan'la Fransa arasında im
zalanan muahede Suriye ile 
Fransa arasında imzalanan mu· 
ahede gibidir. Lübnan'da, bir 
miktar Fransız askeri kalacak 
ve Lübnan üç sene zarfında 
uluslar sosyetesine girmek üze· 
re müracaat etmek salahiye· 
tini haiz olacaktır. 

Lübnan'da bulunacak Fran-
sız ordusu, işgal ordusu va
zifesini gör:miyerck, alelade 
bir surette muvakkat bir za· 
man için orada kalacaktır. 

Dr. Şaht 
Bugün lstanbul'da 
Bulunacak .. 

lstanbul, 13 ( Hususi ) -
Alman ticaret nazırı doktor 
Şaht, beraberindeki heyetle 
yarın sabah (Bu sabah) tay
yare ile şehrimize gelecek ve 
bir gece burada kaldıktan son
ra Ankara'ya geçecektir. 

Dr. Şaht, Pazartesi günü 
sabahleyin hükumet ricalimizle 
temaslara başlıyacak ve tek
liflerini bildirecektir. 

Yeşilköyde 
iki tren çarpıştı 
Jstanbul, 13 ( Hususi ) -

Şehrimizde bir tren kazası 
olmuş, Yeşilköyde iki tren 
şiddetle çarpışmış, birkaç va
gon parçalanmıştır. Nüfusça 
zayiat yoktur. 

Eski Çin baş
vekili Kanak .. __ .......... __ 
Hususi mahiyette 
Ankara'ya geldi .. 

Ankara, 13 (Hususi) - Ge
çen sene bir Çin'li talebe ta
rafından tertib edilen suikasta 
maruz kalan eski Çin başıye
kili Kanak, bu sabah şehrimize 
gelmiştir. Kanak, aldığı yara
lardan sonra, tedavi için Al
manya'ya gitmiş, bir müddet 
orada kaldıktan sonra orta 
Avrupa'da tetkik seyahatine 
çıkmış, yeni Türkiye'yi de ya
kından görmek için lstanbul 
yolile buraya gelmiştir. 

Eski başvekilin seyahatı ta
mamen hususidir. M. Kanak, 
burada ancak bir gün kalabi
lecek ve tekrar İstanbul yolile 
Çekoslovakya'ya dönecektir. 

Askeri tekaüd kanu
nu değişecek mi? 

Milli müdafaa Vekileti 
yeni bir layiha hazırladı. 

Ankara, 13 (Hususi) - Milli 
müdafaa Vekaleti, askeri te
kaüd kanununun tadili hakkın-
da meclise bir layiha vermiştir. 
Ba layihaya göre, .ihtiyat sü
baylarla Asteğmen ve teğmen· 
ler için orduda hizmet ede· 
bilecekleri azami yaş 41: yüz 
başı ve ön yüzbaşılar 46, bin
başılar için )2, yarbaylar için 
55, albaylar için 58, tümge· 
ncrallar ve tüm Amiraller için 
60, orgcnerallar için 65, Ma
reşallar için de 68 dir. 

Askeri memurlar da azami 
60 yaşına kadar hizmet ede
bileceklerdir. 

Muallim mektebi 
mezunları 

Oniversite'ye kabul 
Edilecekler mi? 

İstanbul, 13 ( Hususi) -
Muallim mektebi mezunlarının 
da Üniversite'yc kabul edil
meleri muhtemeldir. Maarif ve
kaleti bu hususta yakında bir 

, karar verecektir. ... 

Hüseyin Cahid 
· İstanbul valisi aleyhi 

ne dava mı acacak! , 
İstanbul, 13 (Hususi)"

Eski Tanin başmuharriri Hü
seyin Cahid'in, Akşam gaze
tesinde Akşamcı imzasilc köp
rü hakkıada yazdığı makale
den dolayı İstanbul valisi Mu· 
hiddin Üstündağ gazete mu· 
habirlerinc beyanatta buluna-
1 ak şiddetle hücum etmiş ve: 

- "Hüseyin Cahid bozucu 
Bizans zihniyetile gayzını sa
çıyor." Demiştir. 

Hüseyin Cahid, Muhiddin 
Üstündağ'ın kullandığı bu li
sandan müteessir olmuştur. 

Mumaileyhin aleyhine dava 
açacağı söyleniyor. 

Burna va 
nahiye müdürü 
takdir edi idi 

Burnava (Hu
susi) - Na
hiye müdü· 
rümüz Şefik 
Eıı·ol, geçen
lerde Kemal· 
paşa kayma· 
kam lığında 40 
gün kadar ve
kaleten çalış

mış ve bu 
müddet icin· Şefik 'Erol 
de; tanzim ve ıslaha muhtaç 
bulunan kredi kooperatifleri 
ile yakından alakadar olarak 
bunların tasfiyesine ve kurul
masına mesai sarfetmiştir. 

Vilayet makamı, bu hizme· 
tinden dolayı Şefik Erol'u 
takdirname ile taltif etmiştir. 
Nahiye müdürümüz burada 
bulunduğu bir sene zarfında 
halka kendisini çok sevdirmiş, 
çalışmasında muvaffak olmuş 

ve bu meyanda bilhassa köy 
kalkınmasına fazla emek ver· 
miş, genç bir idarecidir. 

Vilayetin takdiri çok yerin
de ve isabetlidir. 

Kağıt fabrikasında 
Bir işçi 
parçalanarak öldü .. 

İstanbul, 13 ( Hususi ) 
lzmit kağıt fabrikasında çok 
feci bir kaza olmuş bir işçi, 
kendisini makinelere kaptır
mış ve parçalanarak ölmüştür. 

lstanbul'da çöp nakliyatı 
fstanbul, 13 (Hususi) -

Şehir meclisinin dünkü top
lantısında, çöp nakliyatında 
kullanılmak üzere 5 kamyon 
alınması için 43 bin lira tah
sisat kabul edilmiştir. 

Paristen bir görünüş 
Paris, 13 (Radyo) :- Müs· 

temlekat balcanı bugün bir 
nutuk irad etmiş ve şunları 
söylemiştir: 

" Hükumetimizin faaliyeti, 

beynelmilel dostane münase
betleri takviyeye matuftur .. 
Fransa, düne kadar istikbalin· 
den emin olmıyan milletleri 
tatmin etmek için çalışmakta 
idi .. 

Üzerimize aldığımız vazife, 
tabii olarak henüz mallub" ne
ticeyi vermemiştir. P.•nanın kıy
metini düşürmekle, kırk saat· 
lık haftayı kabul etmekle, mü· 
him işler gördüğümüze şüphe 
yoktur. Bunların neticeleri ted
ricen görünmektedir. 

Para siyasetimiz iş faaliye· 
tini artırmıştır. Bütün mağaza· 
larda işler 15-20, vagon nakli
yatı 5-6 nisbetinde artmış, iş· 
siz miktarı da bir ayda 5 bin 
azalmıştır. Paranın sukutundan 
evvelki ayda 10 bin artm1şt1. 

Ankara'da 
Tıp f akultesi ve 
Atatürk lisesi 
kuruluyor 

Ankara 13 (Hususi) - An· 
kara üniversitesinde tıp fakül
tesi de önümüzdeki mali yıl 

içinde kurulacaktır. Tıp fakül· 
tesi, şimdi lise binasının bu· 
lunduğu yerde o1acak ve Ye
nişehirde bir bina yapılarak 
burada Atatürk lisesi açıla-
caktır. 

lstanbul Berberler 
Cemiyeti Reisi .. 
Tayyare piyangosunun bU
yUk ikramiyesini kazandı .. 

lstanbul, 13 (Hususi)-. Ber
berlerin hafta tatili kanunu, 
işini takip için Ankara'ya gi
den Berberler cemiyeti reisi 
İsmail Hakkı'ya Tayyare pi· 
yangosunun büyük ikramiyesi 
isabet etmiştir. lsmail Hakkı 
kendisine piyangodan ikrami· 
ye çıktığı haberini yolda al-
mıştır. 

Şimendifercifer 
97 Yeni mezun yetişti 
İstanbul, 13 (Hususi ) -

Haydarpaşa Şimendifer mek
tebinden mezun olan 97 tale
beye, merasimle diplomaları 
tevzi edilmiştir. Bu talebenin 
52 si hareket ve 45 şi katar 
memurudur. 1339 senesinde 
tesis edilen mektepten, şimdi
ye {(adar 1120 talebe çıkmıştır. 

Yeni hayvan borsaları 
Ankara,13 (Hususi) - Mer· 

sin ve Kars mıntakalarmda 
birer hayvan borsası kurul
ması Vekiller heyetince karar
laştırılmıştır. 

•şler ve sermaye faaliyeti 
de ~artmaktadır. Tasarruf san
dıkları muameleleri çoğalmış
tır. Büyük sanayide, bazı bü-

yük sanayi kuvvetleri küku· 
metin önüne birçok müşkilat 
çıkarmaktadırlar. Bunların bey· 
hude sebebleri nazarı dikkati 
calip şekildedir. Fakat bunlar 
bu hareketlerinde devam ede· 
miyecekleri gibi muvaffak ta 
olmıyacaklardır. Hükumet bu 
hususta kararını değiştirmiye· 
cektir. 

Bu menfi hareket ve muka· 
vemet nihayet bulmazsa, işçi· 
lerin emniyet ve itimadını kay· 
bedecek olan kapitalistlerin 
vaziyeti iyi olmıyacaktlr. 

Bunları parlamentodan ala· 
cağumz salahiyet ile 48 saatta 
yola getirmek imkanının her 
vakit için mevcut olduğunu 
da söylerim. Bunları, liiisnü 
niyetle ve menfi mukavemet 
taraftarlarının nazarı dikkatini 
celb için söylüyorum. 

/ stanbul'tlaki 
Lodos Fırtınası 
Birdenbire şiddettendi, 
fakat iki saet sonra bsitl:U 

lstanbul, l3 ( HusU"Si ) -
iki üç gündenberi devam ellen 
lodos fırtınası dün öğleden 
evvel birclenbire şiddetini ar
tırmış, denizi altüSt etmiştir. 

Fırtına esnasında yağmur da 
başlamışsa da çok -devam et
memiş iki saat sonra hem 
fırtına ve hem de yağmur din· 
miş hava güzelleşmiştir. 

fırtına kasırga halini aldı
ğı zaman küçük gemiler teh· 
likeler atlatmışlardır. Marma· 
rada acıkta bulunan balıkçı 

kayıklarından bazıları batmış
tır. Ada ve Kadıköy seferle
rini yapan vapurlar müşkilat· 
la karşılaşmışlardır. Kalamış 

vapuru, fırtınadan rotasını de· 
ğiştirmeğe mecbur kalmış ba-

şmı Mamuna'ya çevirerek dal
galarla mücadele e\miş bu 

sırada biraz fazla yap yattı
ğından koltuklar dôtfitürüliriüş 
~olcular arasında ;panık o\. 
r.ıuştur. Gemi güçlükle iske

leye yanaşabilmiştir. Hava üç· 
ten sonra tamamen düzel· 
miştir. 

Tohumluk butjdaylar 
kaç kiloya kadar kon
tenjan harici gelecek? 

Ankara, 13 (Hususi) - Hü· 
kumet, tohum ıslah istasyon· 

lan için yabancı memleketler· 
den getirilecek veya gönderi· 

lecek buğdaylann, 150 kiloyu 
geçmemek şartile kontenjana 
tabitutulmaması hakkında ala
kadarlara tebligatta bulun· 
muştur . 
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ltalya hariciye nazırı dün Çan'Clarlı'ya 1000 MAHKEMEıLERDE: 

Viyanadan Peşteye geçti göçmen yerleştirildi Cinayet Davası 
·~-- ... ....____ Maznunlarm 15 seneye 

Viyana'da Avusturya ile 
Macaristan'ın silahlan

Tütünlerden ziyan MahkOm Edilmeleri 
edenler de var. Çift- 1 d' sten ı .. 

Karantina'da Mısırlı cadde- çiler faaliyettedirler... Burnava nahiyesinin Naldö· 
sinde lsmail oğlu Mükerrem Dikili, (Hususi) - iki giin· ken köyünde muhtar Zeynel 

Başmdan Yaralamış 

ması ararlaştırılmı ! ·-·-· Bir Fransız gazetesi, Londra ile 
Paris'in arasını bozuk görüyor 

şişe atmak suretile Hüseyin denberi Di Amerikan ve Her· ve kardeşi oğlo Aziz'i öldür-
kızı Nevriye'yi başından ya- man kumpanyaları Dikili tü· mekle maznun bakkal Kazım 
raladığından tutulmuştur. tünlerini satm almakta devam ve kardeşi ibrahim'in ve maz-

ederler iken bugün de geri nunları bu cinayete azmettir-
Sebepsiz Dövmek kumpanyasının mümessili gel- mekle maznun Kazım'ın karı· 

Hükumet önünde Ali oğlu miş ve alışlara devam etmiştir. sı Zeliha'nın muhakemelerine 
Ahmed, sebepsiz olarak Üs· Bu yıT havaların bozuk gitmesi dün Ağırcezada devam edil-

Avustur ya ve Macaristan, Habeşistanın man oğlu lbrahim'i dövmüş yiizünden nefasetlerinden epice miştir. Geçen celsede maz-

k d l l 
ve zabıtaca tutulmuştur. kaybeden Dikili tütünlerinin nunlardan Kazım'ın evvelce 

i tısa i iş eti mesine iştirak edecekler! Kulağmdan yaralamış hemen hemen tamamen değil ölüme sebebiyet ve kaçakçılık 
Londra, 13 (Radyo) - Vi- Keçeciler caddesinde Ka- ise de mühim bir kısmı satıl- suçlarından iki mahkumiyeti 

yana'dan alman bir habere mil oğlu Reşad'a sarhoşluk mış demektir. Ancak 30 ka- bulunduğu, verese tarafından 
göre; üçler konferansı, Avus· saikasile Hasan oğlu İbra- dar zürra elinde tütün kaldığı iddia edilmişti. Müddeiumu-
turya ile Macaristan'ın silah- söylenmektedir. Bunların da milikten bu ınes'ele hakkında 

him'i bıçakla sol kulagv ınm t 1 ğ t'"t"' ··1 · · · · 1 k d k · l d )anmalarını muvafık görmüş· sa ı aca mı ve u uncu erımızın ge en tez ere ün iı ce se e 
, arkasından yaraladıgv ından ya- ·· 1 · · "l v • • •• 'd k B d KA ' tür. Habsburg hanedanının av- yuz erının gu ecegını umı o unmuştur. un a azım ın 

kalanmıştır. d' 927 · d l deti mes' elesine gelince, üç e ıyoruz. senesın e yara anmaya 
devlet hariciye nazırları, bu Kız kardeşini dövmUş Dikili'de iki kısım tütün sebebiyet ve 932 yılında da 
mes' eleyi de konuşmuşlar ve Birinci Aziziye mahallesin· zürrat vardır: Birisi kendi ma- rakı kaçakçılığı suçlarından 
fakat fazla tamika lüzum gör- de oturan Salih karısı Emi~ıe lını kendi işliyen, diğeri amele altışar ay mahkümiyeti bulun· 

· l d' z· b · · kız kardeşi Fatma'yı dövdü· ile tütün yapan ve yaptıran. dugvu bı"ldı'rilmekte idi. Kazım 
memış er ır. ıra u ış, ıca· K d ı l 

g., ünden tutulmmtur. en i işllyen er için satış ar- sabıkasını saklamıştı. 
bında layik olduğu neticeyi • d k" f' Jd' F k Kont Cigano ve re/ ikası S t h 1 ğ a · ı ıat norma ır. 8 at İddia makamım işgal eden 
alacaktır. aa ırsız 1 1 amele ile tütün yapanlardan 

Paris, 13 (Radyo) - Ent- caristan ve Avusturya ile olan Alsancak'ta Altın sokağın- Ç Müddeiumumi muavini Şevki bazıları zarar etmiştir. oğu· 
ransiı"an gazetesi, Avrupadaki ekonomik anlaşmalarını kolo- da oturan Halil oğlu Osman d k d k d Suner, evvelce de iddiasında a anca gir iği apı an çı-
yeni vaziyeti tetkik ederek: nilerine de teşmil etmektedir. Riza oğlu Servet'in bir saa· kabilmişlerdir. Maamafih bu- söylediği gibi maznunların 

Kont Ciyano, Berlin' den· İtalya ~ Avusturya - Maca- tini çaldığından yakalanmıştır. sene zarar yapmak kar yap- Türk ceza kanununun 448 nci 
sonra Viyana' da da faaliyete ıristan anlaşması başka gurup- Bıçak taşımak mak demektir. maddesi mucibince onbeşer 
devam etmiştir. Bugün de ay- lar aleyhine çevrilmiş değildir. Peştamalcılar başmda Meh· Çöçmenler: yıl hapse mahkum edilmelerini 
ni hedef ve maksatla Peşteye Bu anlaşma Tuna havzasının med oğlu Tahir'in üzerinde Çandarlı'ya gelen göçmenler tekrar istemiştir. Maznunlar 
gitmiş bulunmaktadır. sureti tesviyesine doğru atılmış bir bıçak görülerek zabıtaca tamamen yerleştirilmişlerdir. ıse : 

lngiliz-ftalyan münasebetle- ilk adımdır. Üç devlet küçük alınmıştır. Bin nüfu,)a yakın olarak yer- - Cinayeti işlemedik, biz 
rinde seri bir inkişaf görmek- antantı hakiki bir kül olarak ' Hırsızhk leştirilen bu göçmen kardeş· masumuz. 
tey1z. Bu suretle Fransa'nm telakki etmemektedir. !erimizin çok tutumlu çiftçi- Demişlerdir. 

Kestelli caddesinde Beyşe· ld kl ı ı B b k ld b · d müşterek emniyet davası ken- Viyana, 13 ( A.A) _ ltal- lerden o u arı an aşı mak- ir uçu yı an erı evam 
hir otelindeki Mehmed oğlu t d y l b I d h 1 h k 

dilig" inden iflas etmiştir. Bu- yan, Avusturya, Macar konfe- a ır. a nız un ara er a edegelen mu a eme, sona 
Yasin'in kahvesinde çalış. an · 1 · " t ·ı ô · d k" S l 

gu .. n Lokarno ve Streza bı't- .. ı.: •1 dl arazı ve ev yer erı gos erı - ermiştir. nümiız e ı a ı gü-
ransı munaseuetı e neşre i en M t f ğl M h d t l d G k d 1 

h d 
usa a o u e me ara· me i ir. öçmen ar eş eri- nu·· karar tefhim edilecektir. 

miştir,· erşey yeni en yapıl- esm~ı tehi' v A t f d 7 l r ıg, vus urya ve ın an irasının çalındığJ şi- mizin feyz ve bereket itibarile -~----
mak mecburiyetindedir. Dün Macaristan'ın silahlanma hak- kayet edilmiş V\~ Mehmec tu- çok yerinde olan Çandarlı na- Mezbahalardan kazanç 
Londra ve Paris bir idi. Fa- k t "d t k d' T bl'ğ • · 1 k mı eyı e me te ır. e ı , tutmuştur. hiyesinin yakın bir zamanda vergısı a ınmıyaca ' 
kat bugün vaziyet tersine dön· Macaristan ve Avusturya'nın Yangm verimli birer uzvu olacaklarını Belediyeler tarafından tesis 
müştür. Fransa büyük bir hata ltalya'nın Habeş imparatorlu- Ç k 'd M h d u··m"ıd ed'ı)'Oruz. edilerek işletilen mezbahalar-
. "k'" k d' b Jd u urçeşme e a mu ağa 1rtı ap etme te ır; u yo a g" unu tammıya karar verdikleri k d Çandarlı okulu.· dan dolayı belediyelerin ka-
d d so ağın a oturan Mustafa kı· b' J J 

evam e ersek çok büyük ve Habeşistan'ın ekonomik Beş sınıflı ve u"ç o"ğretmenlı· zanç vergisine ta ı o up o mı-
1 zı Kamile'nin evinde mangal- kl d b 1 d 

zarar ara uğrıyacağız demiştir. sahada işletilmesine iştirak hu- l Ç d l k l .. v yaca arın a azı yer er e te-
vı.yana, 13 (Radyo) - Vı'- dan sıçrayan kıvılcımların du- o an an ar ı o u unun og- reddüde düşüldüğü görülmüş· 

susundaki Macar ve Avustur· · d " 
Yana'da bı'r İtalya - Avusturya var dibindeki talaşları tutuş- rencı mevcu unun goçmen tür. Kazanç vergisi kanununun 

Ya hükumetleri tarafından izhar d k d \ · · · kl ·ı .ı. ·· 
d l •~ turması yüzün en yangın çık- ar eş erımızın çocu arı o;;; uç- birinci maddesine göre bele-

ost UK cemiyeti teşekkül et- edilen arzunun ltalya tarafın· ·· kl ğ ı l t 
B 

mış komşusu Vecihe'nin evı- yuze ) 8 aştı 1 an aşı mış tr. diyelere ait olub ticari bir 
miştir. u cemiyet, iki milletin dan nazarı itibara alınacag"mı K"'l ·· d' kt"" l"'"" · ·· b 
H b 

, nin bir odası yanmıştır. Ev u lur ıre or ugumuzun u· gaye takib eden müesseseler 
a e,şistan da teşriki mesaisini ilave etmektedir. b' "k' "ğ sigortasızdı. raya ır veya ı ı o retmen vergi mevzuuna alınmış ve bu 

kolay)aştıracaktıt. 1 d h Hukukta Neden hakaret etmiş daha i aveten gön ereceği a- hükmü izah eden 2 numaralı 
Viyana, 13 (A.A) - Roma b l f ı Çorakkapı caddesinde Ah- er a ınmıştır: umumi tebliğde de Öelediye 

protolColuna mensub üç hüku- aza talebe karşısmda ye- Yağmurlar: kanununun 15 inci maddesin· 
t ·· ·ıı · 1 k t ni tedbirler ittihaz edildi, · med oğlu Mustafa bir mah-me mumessı erı ge ece op- Bol, bol yag" an }'agu mürlar de yazılı vazifelerden beledi· 

) J B d j keme mes'elesinden Ahmed antı arım u a-Peşte'de yap· stanbul, 13 (Hususi) - l çiftçimizin ve çobanlarımızın yeler için yapılması ihtiyari 
k 1 oğlu brahim'e hakaret etti· 

mayı arar aştırmışlardır. Bu Hukuk fakültesinin birinci sı- yüzlerini güldürmüştür. Birkaç olanlar arasında Ticaret kanu-
1 "h' b'l"h f d b f b ğinden yakalanmıştır. top anlının tarı ı ı a ara tes· nı ın a usene azia tale e gün içinde yamaçlar yeşillen· nunun ticari mahiyette say-

bit edilecektir. vardır ve talebenin bir kısmı Hakaret miş, tütün ve pamuk tarla· dığı teşebbüslerin vergi mev· 
Roma 13 (A.A) - Jurnaİ dersleri ayakta takip etmek Bayraklı istasyonunda Ha- larındaki rıadaslar ekilmeğe zuuna girdiği izah edilmiştir. 

D'ltalia gazetesinin yazdığına mecburiyetinde kalmaktadırlar. san oğlu İbrahim, tren kon· başlanmıştır. Busene tütünle- Maliye Vekaletinden dün vi-
göre Viyana üç taraflı bir Üniversite. rektörlüğü, Süley· trol memuru lzzet'i tahkir et- rini ve pamuklarını iyi satan !ayete gelen bir tamimde fenni 
konferansın neticeleri ltalyan maniye' de biyoloji enstitüsü miş olduğundan zabıtaca ya- Dikili çiftçileri derin bir zevk mezbaha tesis ve işletilmesi 
anlaşma sisteminin yeni bir olarak yapılan binadaki büyük kc.lanmıştır. ve şevk ile daha sabahtan bir ticaret işi olmaktan ziyade 
merhalesidir. Avusturya ve salonun hukukun birinci sl· Şaka yUzUnden evvel tarlalarına gitmektedir- halkın sıhhatı noktasın<Jan 
Macaristan Almanyanın yap- nıfı olmasını kararlaştırmıştır. Kantar polis mevkii idare- ler. Geçen yıl havaların yağ· yapıldığından belediyeler ta-
tığ:ı gibi İtalyan Habeş impa- Burada 550 kişinin oturabil- sinde Pirinç hanı önünde Da- murlu gitmesile bereketli hu- rafından işletilen mezbahaların 
ratorluğunu kat'i olarak tanı- mesi için yer vardır. Bu haf- vi oğlu Avram şaka yüzün- bubat mahsulü alamıyan çift- kazanç vergisine tabi tutul-
mışlardır. tadan itibaren derslere bu sa· den Ahmed oğlu Ômer'i döv- çilerimiz ekim işlerine çok mamaları lazımgeldiği bildiril-

Bu akşamki prograf11 
lstanbul radyosu 

12,30 Halk musikisi; 12,S~ 
havadisler, 13,10 hafif musik• 
plak. 

18,30 dans musikisi plak, 
19,30 konferans (Çocuk esir 
geme kurumu namına), 2~ 
saz heyeti, 20,30 Kemal N~· 
yazi ve arkadaşlar~, 21 stoJY0 

orkestrası, 22 plaklarla solo· 
lar: 22,30 ajans, borsa hır 
berleri. 
~--~~---.,-~~--__..,,. 

C. H. P. 
Turan ocağı kongresi 

foplandı.. . 
C.H.P. Turan ocağı kongresı 

evelki akşam yeni binada, 1110· 

kayyid azanın 118 inden 117 si
nin iştirakile toplanmış, caoh 

bir varlık halinde müzakere· 

lerde bulunmuştur. Müzake· 

reyi, başkan Halim açmış ve 

raporu okumuştur. Dört 11)' 

evel tayin suretile iş baştnB 

getirilmiş olan ocak heyetiniflı 

vilayet idare heyetinin yardı· 
mile bu müddet zarfında kÖY 
'dileklerinden birçoğunu başar 

dığı görülmüştür. Bu meyanda 

içme suyunun biran evel temiııi 
için vali ve şarbaydan da vaid 
alınmış olması sevinçle karşı· 

lanmıştır. 

Bilanço ve bütçenin tasdi· 

kinden sonra eski idare heyeti 

ibkaen, kimyager Mitat, Receb 

ve komisyoncu Recai ittifakl& 

ocak heyetine seçilmişlerdir· 

Recai ve Mitat ayni zamand1 

nahiye Kongre.sine murahhas 

gideceklerdir. Ocak başkaf11 

komisyoncu Recai'nin teklifile 

bütün oc:ıklıların her hususta 

vilayet idare heyetine zahir 
olmalarına andiçilmiştir. 

Yeni heyete mavaffakıyetlet 
dileriz. 

Fırmlarda çah ve talaş 

yakllmıyacak 

Fırınlarda talaş yakılması, 
belediyece kat'i surette yasak 
edilmiştir. 

Bundan başka fırınlarda ya· 
kılmak üzere hariçten şehre 

çalı da getirilmiyecek, fırın· 
larda yalnız odun veya kömür 
yakılacaktır. 

Talaş yaktıkları görülecek 
fırınların sahipleri, beşer lirB 
para cezasile cezalandırıla· 
caklardır. ' 

Talaş dumanı, şehir sakin· 
!erini koku ve pislik itibarile 

Buna mukabil Italya, Ma- londa devam edilecektir. düğünden yakalanmıştır. ehemmiyet vermektedirler. miştir. A 
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rahatsız etmektedir. 

, 

~·;. 54 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

Yusuf ağa gelmişti .. 
-A, sen miydin Yusuf ağa? 
ihtiyar arabacı bir temenna 

etti: 
- Benim ya hoca hanım! 

- Seni buralara hangi rüz-
gar attı? 

- Yüzbaşı söyledi, o ge· 
tirtti beni buraya! 

Rizan şimdi herşeyi anla· 
mıştı: 

Yüzbaşı, onu lzmir' e aldır· 
rnayı kat'i olarak kararlaştır

mış, arabayı bile temin et-

mişti. Yani arabanın buradCt: 
bulunuşunda tesadüf namına 
hiçbirşey yoktu. Fatma, hiç 
ses çıkarmıyordu. Odanın bir 
köşesinde durmuş, ellerini ka
vuşturmuş, onun çantasını ha· 
zırlamasına bakıyordu. 

Fatma! 
- Hoca hanım! 
- Ben gelinceye kadar, 

sen bizim hizmetçi kadınla 
burada yat-kalk. Ben, babana 
söylerim .. 

Fatma cevab vermedi. 

- Niye sustun Fatma? zarım.. Ağlama Fatmacığım, Onu herkes, bütün kumandan· Bir defasında azılı bir eŞ· 
- Bu gidişi ben beyen- haydi Allahaısmarladık. ları seviyorlardı. Yalan bil- kiyaya çatmıştı. Onu ve arka· 

mıyorum . 

Rizan güldü: 
- Aldanıyorsun . Geçen de

fa da öyle söylemiştin .. 
- Hayır hoca hanım, al

danmıyorum. Sığırlar zelzele 
olacağını önden bilirlermiş. 
Ben de birçok defalar, başı· 
ma gelecek şeyi anlarım hoca 
hanım.. Sen, gidecek, fakat 
bir daha dönmiyeceksin .. 

Rizan Fatma'yı yanakların· 
dan öptü: 

- Göreceksin, gene gele
ceğim. Al evin anahtarını. 
Bunlar da odanın, şu da çek
mecelerini Kitaplar, romanlar 
şurada, masanın sağ gözünde 
iğne, iplik, makas, yüksük, ne 
ararsan var.. Ben sana bir 
haftaya varmaz, mektub ya-

Fatma gözlerini kuruladı: · mezdi. ldarei maslahatçılığa daşlarını bomba ile uçurmak 
- Güle güle hoca hanım- düşmandı. Bazen kumandan· imkanı vardı. Fakat inad et· 

cığıml lan ile de tepisirdi. Bu yüz- miş, onları diri diri yakala· 
Akşam, gün devrilirken, den de bir defasında rütbesi mak için tam üç gün çarpış· 

t mış, şakilerin mühimmatının 
zmir'e girmişlerdi. Yüzbaşı, bir derece indirilmişti. 

kt k d k tükenmesini beklemişti. Mura.· o va e a ar onuşmuştu. - Can çıkar, huy çıkmaz, k 
dına da nail olmuş ve şa ı· 

Fakat hiç usanç getirmeden, derlermiş, Ne yapalım, bende 
bilakis tatlı tatlı dinleterek, de bu illet var! lerin başını ensesinden yaka· 

layınca, yüzüne uzun·uzadıys 
güldürerek konuşmuştu. Der, müteselli olurdu. Bu· ' 

bakmış ve yaradana sığınıpı 
Faik'ten hiç bahs açma- lunduğu yerlerde eşkiya taki- ona bir tokat atmıştı: 

mıştı. binde de şöhret almıştı. Bun- _ Bu kadarı kafi bana 
Rizan da ona, İzmir' e geli· da da kendisine bir yol tut· -Demişti- senin gibi köpeklere 

şinin evelce tasarlanmış oldu- muştu: ders olsun. Ben, dilersem ge" 
ğunu söylemedi. Hükümet Evvela mülayemet, sonra bertirim, dilersem işte böyle 
önüne gelmişlerdi ki, yüzbaşı, şiddeti yakalarım. 

- Rizan kızım, sen doğru Şakiler bile onu tammış- Rizan, Lamia'yı kapıda bu~ 
eve gidersin, ben biraz kala- lardı. Ona itimad ederlerdi. du. Lamia, arabanın gürültüsO 
yım da daireye uğrıyayım. Teslim olacakları vakit, "Pa- ile kapıya çıkmıştı ve RizaO 
Demiş ve arabadan inmişti. dişah namına,, söz verilse sıçrayınca o da kendini so· 

Yüzbaşı, hakikaten vazifesine inanmazlar, "Bize bu yüzbaşı kağa atmış, Rizan'ın boynuna 
çılgınca merbut bir askerdi. söz versin, yeter,, derlerdi.. sarılmıştı: 
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11 Çocukluğumda telgraf de· etmiştir. ltalyan'lar, Rusya'nın Aradea da dan :Yahudi1ler daha sıkı bir yakınlık ve da· 
Ayrılacak oldu. Fakat Zeliha 

onu kolundan tutuyordu. 
- Arslanım, Alimi 
- Ne var Zeliha, ben sende 

bir tuhaflık görüyorum. Söyle 
canım, söyle sevdiğim, ne var, 
bir şey mi düşünüyor da söy
liyemiyorsun? 

Zeliha doğruldu: 
- Bu harbi vermiyeceksinl 
Fırtına Ali, hayretle nişan-

lısına baktı: 
- Anlamadım, anlamadım. 
- Bugün bu harbe girmi· 

yeceksin, diyorum. Bunu yal
vararak istiyorum senden .. 

- Fakat niçin? 
- Ben bugünkü harbde bir 

uğursuzluk görüyor gibiyim. 
Kalbime öyle geliyor. S-:>nra 
anamı, babamı o kadar özle
dim ki.. Zavallılar, kimbilir 
ne kadar ağladılar .. 

- Söz ver Ali , bu harbe 
girme!. Nasıl olsa ~u deniz
lerde kalacak ve ilelebed bu· 
ralarda dolaşacak değil misin? 
Bugün değilse yarın, yarın 
değilse öbürgünf Elbette ki bu 
Yunan'lı hayduda ağzının pa
yını vermek fırsatım ele geçi
receksin .. 

Ali tereddüt ediyor. İstemi
yordu böyle bi·.- şeyi 

- Zeliha, benden başka 
bir şey iste, bunu isteme! 

- Hayır Ali, ben bunu 
istemiyorum.. içimde bir ses 
var ve diyor ki: 

- Nişanlını harba bırakma, 
bugün çarpışmasın . 
Uıtümüzde uğursuz bir rüz

Jgar esiyor gibi geliyor bana .. 
Fırtına Ali : 
- Uğursuzluk -dedi· uğur

suz rüzgirf 
Ali de bunlara inanırdı. Bir 

aralık hatırlar gibi oldu : 
- Madalyon nerede, hani 

ınadalyonl 
Zeliha başmı eğdi: 
- Orada, bir tayfa boy· 

numdan koparıp almıştı onu. 
- Alçak herifleri 
- Birşcy olur mu dersin 

Alil 
- Ne olabilir sevgilim, ne 

olabilir, hiçi Ben seni seviyo· 
rum ve o madalyon başkası· 
nın elinde, bilhassa bir erkek 
elinde şüphesiz hiçbir mana 
ifade etmez. . 

Zeliha, bağırmamak için du
daklarını ısırdı : 

Demek ki bir kadın elinde 
bulundukça bir mana ifade 
etmesi ihtimali vardı. Halbu· 
ki madalyon, Mariya'nm elin· 
deydi ve Zeliha, bunu gizle· 
ınemişti. 

- Ne oluvorsun Zeliha, ne· 

ANADOLU _____ , __ 
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve baıyazganı 

Haydar Rüıdü ÖKTEM 
Umumt neıriyat ,.e yaıı iıleri 

lbiidürii: Hamdi Nüzhet Çançar 

fduehane&i: -
İzmir İkinci Beyler sokağı 

C. Hal.it parti&i binası içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 - Posta ktıtuıu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, alh aylığı 700, ftç 

ayh~ 500 kunlftur 
Yabancı memleketler için ıenelik 

abone ücreti ~ 7 liradır 
Her yerde 5 kuruftnr -'öııa geçmiı nüshalar 25 kuruştur. 
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yin var, bir yerin mi ağrıyor, yince, şunu anlardım: ispanya' da bolşevikl~k tesisine aleyb~nc büyük bir nümayiş ha ameli bir beraberlik temin 
neden o k~dar muztaripsin? Herhangi bir mektubu telin çalıştığını iddia etmişlerdir. tertip etmişlerdir. M. Briatiano edilmek için Parti Genbaşlcu

- Hayır Ali, birşeyim yok. üstüne takarlar ve mektub Stalin'in son bir nutku buna bu nümayişte bir nutuk söy· runca alınan kararın tabak· 
- inanmam, çünkü çehren, oradan aheste aheste, kırlan- delil gösterilmiştir. liyerek ezcümle demiştir ki : kuku derecesini yakından tet· 

kalbinde büyük bir ıztırabın gıçlarla, gökçe kargalarla ko- M. Grandi bir takım vesi· -"Romanya asli bir karış kik ve müşahede etmekle be-
yılan gibi kıvrıldığını anlatıyor. nuşa konuşa, rüzgarlarda tit- katar göstermiş ve ltalya'nın toprak vermiyecektir. Par~· raber bu kongrelerde partili 

- Ali, dediğimi yapacak riye titriye çıkar gelir. bunu bir devlet sıfatile lspan- 1 ·ı vatandaşlann millet ve mem· 
lan111uş Romanya ngı tere ve leket işlerinde ileri sürecekleri mısın? Bu hatıra ile son günlerde ya' daki bolşevik vahşetine ta· Fransa' nın kuwptli yardıınlaı:ı fikir ve mütalealara yakından 

- Hangisini! . birkaç defa ka~şılaıtım.. hammül edemiyeceğini söyle sayesinde vaktile ecnebi hi- temas etmek ve kongrelerin 
- Çekilip gitmeğil Bu harp· * • miştir. kimiyeti altına sokulmuş olan dilek işleri üıı:erinde serbelt 

ten seni m'-nediyorum. Aşkım Evelki gün tam saat 14,20 M. Grandi: üç mıntakasmı istirdada mu- münakaşa ve keza tüzük IMi-
ve kalbim bunu istiyor sen· de Anadolu Ajansının posta "Rusya gibi biz de muka- vaffak olmuştur. Bunlardan kümleri içinde yapılacak se· 
deni Ve.. memuru Ankara telgrafhane· bil harekete hazırız. Biz faşist- Trianon muahedesi muzaffer çimlerin serbeStçe cereyanı 

- Devam eti sine giderek lzmir'e telgrafla lerin her tarafta zafer kazanan olacaklarını zannedenlerin zor· maksadile bu yal il -konırele-
- Şayed birgün.. bir ajans servisi veriyor: bayraAını gösteririzl. la kabul ettirmiş oldukları rinde B. M. Meclisi üyelerin· 
Zeliha devam etmedi. Numarası ilk merkez 7070. Demiştir. Bükreş muahedesinden çok del\ müşahid sıfatile bir~r 
- Canım Zeliha'cığım, söy- Gecenin saat 24,20 si. lzmir Leon Blıım, ambıugonıın daha mutedildir. Sulhun esası meb'.us iştirak ettirilmesi par· 

lesen e, niçin susuyorsun? Ajansının kapısı çalınıyor ve kaldırılmasını istemiş mi? millctl<:r cemiyeti prensipleri· tice karar altına alınmııtır. 
Benden başka kime söyliye· bu telgraf veriliyor. Hesab Londra, 13 (A.A) - Avam S '~hl · t" · Bugpn saat .. ıs te ı>J~tl ıner· 

dir. İlil anma 51yase ımıze kezind~ Oahılıye Veldlı ve C. ceksin ki : ediyorum: kamarasında işçi partiaine men· devam edeceğiz. I k . 
- Peki Ali, söyliyecekim : Tam 8 saat 20 dakikada sub bir saylav M. Eden•e ıu Bu-kreı1, 13 (AA) _ Li~- B. Partili gene k reten 

şiyed bir gün onunla karşıla · gelmiş. • suali sormuştur. ral parti Grose Verdein de toplanan genyön~~cla bu .,. Şükrü Kaya 'nın btqbftlil"'da 

şırsan.. • • - ı. M. Blum lspanyol hü· tadilcilik aleyhine büyük bir maksatla il kongrelerilie mi-
- Panayot kaptanla mı? Gene evelki gün saat 11,50 kiimetine karşı konulan silah nümayif tertib etmiştir. iç. iş. şadıit olank gidecek.olan meb-
- Evet, hem onunla, hem de ayni memur Ankara telg- ambargosunun kaldırılması için Kültür ve Adliye Bakanları usiar da Juam balaftllMllbaf. 

de diğeri ile.. rafhanesinin kişesindedir. Bir müzakerelere girişmek mümkün ile parti lideri Constatitn Bra- Ve bu vazifeleri haklanda ken· 
- Diğeri de kim? telgraf verdi ve numarasını olub olmadığım İngiliz hükü· tianu bu nümayiş esnasında dilerile görüşmeler yapılmıt-
- Kızı Mariya, anladın mı? aldı: 7032.. metinden sormuş mudur?" söz almışlardır. tır. Bu münasebetle Şükrü 

Eğer onunla karşılaşırsan, ha· Gece saat 22,50. Tak tak, M. Eden. İspanyol hududu- içişleri bakana M. lneluez, Kaya tarafından parti ve mem· 
şını çevirip ona bakmayacak· fzmir Ajansının kapısı, vuru· nun br.ynelmilel kontrolü için M. Messolini'nin Macar tadil- leket işleri üzerinde umumi 
sın. Bunu senden istiyorum. luyor ve bir müvezzi, karan· ademi müdahale komitesine ciliği lehine Milano' da ~o~Ie- bir hasbihal de yapılmışhr. 
Yalvarırım Alil hkta telarafı uzatıyor. Gene yapılan tebli1'rden başka Fransa k t t t t r Vilayet kongrelerinde mB· 

o· 25 diği nut u pro es o e mış ı . •ahit olarak bulunacak uy· Fırtına Ali, nişanlısının kal- hesab ediyorum: hükumeti tarafından hiçbir reı· s-k 13 (Radyo) Mu " 
u reş, - • lavlar •unlardır: bini kemiren endi~yi sezer Tam 10 buçuk saat gecik· mi mür,acaat yapılmadığınısöy· ahedelerin tadili etrafındaki Afyonlrarahi1tr'a N.aan 

gibi oldu. Yanına yaklaştı. mişl !emiştir. balyan teşebbüsüne Romanya Aksoy (Antalya), Aınasy•'Jll 
Küçük, beyaz ellerini avuçla· ••• Fransız komUnlstleri matbuatİ ~iddetle hücum el· Uya Karamiirsel (latanbul), 
rına alarak dudaklarına gö- Telefonda bana bunu anla· lbıtaraflıilın aleyhinde melde ve •ftaıya muabede?e· Anbra'Jll Dr. Hakkı Şinasi 
türdü. Sonra onu kucakladı. tan, bizzat Ajans mümessili- Paris, 13 (A.A) - Haber rin tadiline Tiroli Avusturya· Erel (lstanbul), Antalya'ya En
Dudaklanndan uzun uzun öptü: dir. Hayretinden, sesi bile verildiğine göre, komünist par· ya, Fiyomayı Macaristan' a ia· ver Ad akan (Balılıesir), Ay-

- Sen, çocuksun. Temiz, başkalaşmış. tisi sekreterliği ispanya işle- de suretile hak ve adalete v~- ı D 11-·r) 
1 dın'a Mıııi ursun \~• , güzel bir çocuksun Zt liha - Buna ihtimal veremiyo· rinde bitarafbğın reddedilmeai hadim olmahdır ,, demekte· Balıkesir' e Edip Ergin (Mar-

Düşündüğün şu şeylere baki. rum -diyor- böyle şey olabilir hususunda Sosyalist partisi dirler. Romany• J*'tİ .şeflCJi din), Biılecik:'e tWPye EJpn 
Panayot kaptanın kıZl, benim mi dersin? · merkezi komitesine bir mek- tadili tekliflerini tamamen red {E.rıurum), Bolu'ya Adnan 
nazarımda nihayet babası gibi G•.ne o çocukluk hatırası kar- tuh yollamıştır. hususunda müttefiktirler. Ro- Menderes (Aydın), Burdur'a 
bir düşmanımdır. şıma dikiliyor ve soruyorum: Komünistler Sosyalist par· manya hudutlannı silahla mü· Rasim Ferid Talay (Niğde), 
Ben ise kolay kolay düşmanımı - Şuna bir iyi bak, acaba tisi idare beyetimn bitaraflık dafaa)'a karar vermişlerdir. Çana~le'ye General Kizım 
afi eimem,. tellere takılmış da gelmit ol· meS elesinin yeniden tetkiki Romanya siyasi mehalili M. • Sövükt.eltia (O. Bekir), Çanla· 
. Zeliha nihayet tesellisini al· masın? Kenarlarına kırlangıç, lehinde karar vermelinden Mussolini'nin bu teklif ıle kii· n'ya Rifat A.- (l\n~). ç.. 
mıştı. içi rahatladı. Yüzü ay· karga tüyü yapışmışsa meSele memnun olmutlardır. çük itilaf devletlerini Roma rum'a Dr. Milat Altıok (Zoıı· 

dınlandı ve gözlerinin içi, müs· anlaşılır!?.. Komünistler M. Blum'un etrafından tamamen uzaklaı· cmldak), Çoruh'a Ali Barlu 
terih bir gülüşle doldu, bo- O acı acı Plüyor ve ben hareket serbestisini elde etmek mağa icbar etmiştir, kanaa· (!~bul), Deııi.di'ye A. Hilmi 
şaldı. de sıntıyoruml Çimdik için diğer hükametler nezdin· ıındadır. • Arga ~aeıi), ~e;ye Sıı· 

- Peki, şimdi ne yapa· --........----- de teşebbüslerde bulunup bu· Hollanda hey.eti . dettin Uraz {f stanbul), Erzin· 

caksın? Y urd•ever lunmadığını sormaktadırlar. Llmanlartmızın lnşaSI için can' a Hikmet Işık (Erziataıı), 
- Hiçi Asıl meSele orada Manisa'lıların E•eri Pravda'nın makalesi teklifte bulunacak.. Erzurum'a or._ Rıza. Reve~ 

işte .. Meydanı, o köpek herife Manisa, 13(Hususi) - Ma· Moskova, 13 (Radyo) - lst.anbul 13 (Hususi) - Is· (Mardin)! Gazıaatc~ ~ ~ıf 
bırakmak, gücüme gidiyor, nı·sa'lılann aldıkları tayyarele- Tas ajansından : bul I . M . d·~ f<aradenız(Trabzon), Gıresun a 

k Pravda gazetesine ispanya tan ' zmır, eran ve 18d ntl' d.) G .. benim için, korktu da hıra tı rı·n ad konma merasimi de 
1
. l · ı ·man Ali Dikmen '"'oca ı, u· 

1 vaziyeti hakkında yazılan bir aman anınızı . .ınşaya ~eat' - mü-'-ane'ye U...cfar R&şdü diyecek( Ve Yunan gemici e· Pazar gu··nu·· Turgut'luda ya- 1 stem tes11 yap- ~11 • ·~ 
makalede deniliyor ki : ara son sı lla d . ôktem (Qenizli). rinin meyhanelerinde, benim pılacaktır. ğ t r lan Ho n a ın· (K 

adıma leke sürülecek kimbi· - Londra ademi müdahale ma 8 • a 1~ 0 • f _çe\e Ati Rıza Türel on· 
b lk" b" · Halkın gösterdiği yüksek komitesinin faaliyeti, artık ta- şaat ıarketı ~ur.ahliasları, ay ya), Isparta'ya Behçet Günay lir ya, bu hadise e ı ızım ala" ka üzerine hususi tren tut· da telarmuze geleeelc-

Türk korsanlan arasında da mamen faaliyetini kaybetmiş· sonun (Utla) lstanbul'a Hayri T-an 
mak mecburiyeti hasıl olmuş· tir. Komitenin, Faşist devlet- lerdir. MurahhUlar ~~ya (Kooa~li), 1zmir'e Haydar Çer-duy_uıay:~;k. Fırtına Ali, şöh· tur. ler müdahalesine son vermek giderek, lktı.sad V'*;aletıne çel (Afyonkarahisar), Kan'a 

retini çürüttü! 
Diyecekler .. 

- Hayır Ali, yanlışsın. Bu 
bir defaya mahsus olmak üze
redir. Midilli'ye varalım, sen 
tekrar denizlere açıl ve isbat 
et ki, bu defa harptan çeki
lişin, korkundan değildir. baş
ka sebeptendir. 

- Peki ..öyle olsun. Yaptı
ğım fedakarlığın büyüklüğünü 
sen anlarsın Zeliha!.. Şimdi 
geminin bütün yelkenlerini 
rüzgara vereceğim. Müsait ha
vayı alınca, derhal geriye dö
nerek yıldırım gibi buradan 
uzaklaşacağım. Fakat Midil· 
li'ye varır varmaz gene ayni 
sür'atle döneceğim. O ·nereye 
giderse ben de arkasından, 
ister cehenneme gitsin, ister 
cennete! Bir gölge gibi peşini 
kovahyacağıın. Bu defalık, 
beni kaçırdığını, korkuttuğunu 
zannetsin de g~ruru ve burnu 
kabarsın lı:ı) dudun. 

- Sonıı var· 

Pazar günü saat 12,30 da hususunda ittihaz edeceği ted- şartlarını bildıreceklerdır · Muhiddin Dinçsoy (Urfa), Kay-
Turgut'luya hareket edilecek birler, emniyet bahşedecek Bir ,B't!T seri'ye E,fref Demirel (Ankan), 
ve Turgut'luda tayyarelerimi· mahiyette değildir: Yeni ha- Bizans tarilıi Maarif Vekd- Kırklareli"ne Nuri Tuna (Mut-
ze ad konduktan sonra tek- l k ı ) K ı · · O V s f Som diseler açıktan açığa göster· l ı· e tercüme edi ece a , ocae ı ne r. a ı • 
rar Manisa'ya dönülecektir. mektedir ki; Faşist müdaha- İ ::cb l 13 (Hususi) - yürek (Balıkesir), Konya'ya 

Tülün kaçakçılılı lesi durmamış bilakis genişle- M.:nı° ~~kileli, beyaz Rus Şevket Erdopn (Gümüşhane), 
Emiralem nahiyesinden Mus- mektedir. ltalya ve Almanya- A. A. Vasilyay · tarafından Küt~hya'ya Rarb Akça (~

tafa pazardan hayvanile köye nın Katalonya' daki hareketleri yazılan 2 cild ve bin sahifelik caelı), Malatya ya Ihsan Sök
dönen Mehmed oğlu Emin'e: bunun sarih delilleridir. Bizans tarihini tercümeye ka· men (Gireson), Manisa',_ K~-

- Ben pazardan bir çuval Bunların bütün ümidleri, rar vermiştir. Asarıatika mü· zım Okay ~nya), .Marat a 
yün aldım. Hayvanına yükle- Madrid'in sukutundadır. Fa· zeleri müdür muavini ile do- Hazım 8öreltÇ1 (Kırtehır), Mut-

şist taraftarı olmıyan hükô· çent Arif tercümeye memur la'ya H. ~eh~ed Sö~r (Kü-
yiver. 

Demiştir. Emin, çuvala hay· 
vanına yüklemiş ve köye gö· 
türürken inhisar memurlan ta· 
rafından yapılan kontrolda bu 
çuvalda 10 kilo kıyılmış kaçak 
tütün çıkmışbr. Emin tutul· 
muştur. 

Bir daha 
Menemen kazasının Mer· 

merli mahallesinden Ahmed 
oğlu Abdurrahman'ın evinde 
15 kilo kıyılmış kaçak tütün 
bulunmuştur. Abdurrahman ya· 
kalanarak mahkemeye veril. 
mittir. 

metlerin, bilhassa~ransa ve edilmişlerdir. tabya), Nığd&.ye Reşıd Ôısoy 
lngiltere'nin Madrid'in suku· (Kayseri), Ordu'ya lsmail Sa· 
tundan sonra Franko'yu tanı· tedkik ederken. Madrid'in mü· buncu (Gireson), Rize'ye Ham· 
yıp tanımıyacakları belli de· dafaa tertibatının gün geç· di Yalman (Ordu), Samsn'e 
ğildir. Fakat şunu söylemek tikçe kuwetlend\ğini, [isyanı Şükrü Kocak (Erzurum). Sino· 
isteriz ki, ispanya' da halk cep· basbrmak için Valanse çekil· b'a Vasıf Cinay (Malatya), Si
hesi hükumeti tek ve meşru miş olan hükumetin harekatı vas'a M. Ali Yöriiker (Sam
hükumettir. oradan daha iyi idare etmek· sun), Tekirdafa Ratib Özel~ 
Fransa ve lngiltere faşist dev· te bulunduğunu kaydetmekte miroğlu (Zonguldak), Tokat a 
Jetlerinin, arzularına boyun ve yazısım şöyle bitirmektedir: Hilmi Çoruk (Mardin), Yoz
eğerek Franko hükumetini - Sovyet Rusya, hürriyet gaCÜl Atıf Tuzun ( Çol'\lh ), 
tnmsalar bile bu hareket halk isteyen İspanyol halkının bey- Zonguldak' a Halid Onaran 
arasında heyecan uyandıra• nelmilel fqizmin ajanları olan (Burdur). 

generalleri mağlub cdecekle· Geri kalan viliyetler ayrıca caktır.,, ı...1di..:ı--w:r. 
Muharrir harp vaziyetini rinden emiııdir. .~ • ~"" 



~Sayfa 6 ... --111111111!-.----.ı..-----------ANADOLU-------------------- 14/11/9369ı. 
San' atlar sergiaincle 
Celal Bayar'ın nutku 

M. Baldvin 
müda'f aa ter ti-

Bu s~n' atları cumuriyet batını ifıa etmedi. 

Uçurumdan kurtarluor -Başı 1 inci ıSalıi/ede -
. , r Ayni gazetenin Roma mu-

• - • - • habiri işe Roma ile Londra 
- Başı 1 inci sahifede - ması, bu işlere kendini ver- arasında · müzakerelere şimdi-

Memleketimizde büyük en· miş vatandaş için kazanç va· den başlanmış olduğunu bil-
düstri politikası bugünün bü- sıtası olması ve ihraç kabili- dirmektedir. Müzakerelerde 
yük milli davası halinde taki· yeti olanların milli bir ihra· esas Akdenizdeki bahriye kuv· 
bedilirken elişleri ve küçük cat kolu halinde muntazaman vetlerinin bugünkü vaziyetle· 
san'atlan ihmal etmek çok inkişaf etmeleri lazımdır. rinin idamesidir. 
;hatalı bir hareket olurdu. Hü- San'atkarlanmıza bu · bakım· Daily Telgraf gazetesi de 
kumet asla bu hataya düşme· dan muhtaç oldukları rehber· pek yakında gerek lngiltere 
.miştir. Bunu nazarlarınızda liği, yardımı da yapmak için gerek ftalya icin şayanı mem· 
ehemmiyetle tebarüz ettirmek Vekalet bünyesinde bir teşki- nuniyet bir anlaşmıya varıla· 
isterim. lat vücuda getireceğiz. cağı kanaa-. ,j izhar· eyle-

Biz kendi öz prensiplerimiz Ressamlarımızdan ve tek· mektedir. 
bakımından devletçiyiz. Fakat nisiyenlerimizden mürekkeb A · · R 'd ynı gazetenın oma an 
mülkiyeti, ferdi mesainin de- olacak olan bu teşkı'lat. san' at, b'ld d' · K c· ı ir ığıne göre ont ıya· 
ğerini temel diye alan devlet· ticaret, piyasa, orı'inalite, milli • L d • · · h k no nun on ra yı zıyaretı a -
çiyiz. Bizim politikamızı~ ka- renk, estetik ve hakiki kıymet kındaki haberler şimdilik mev· 
rekteristiği, yapan. yapıcı ve bakımından en iyi mode1leri simsizdir. Roma' da tebarüz 
yaptırıcı olmasıdır. Büyük sa· tesbit edecek ve en ekonomik 

ettirildiğine göre böyle bir 
nayi işlerinde bunlardan bi- imal tekniği ile alakadarlara ziyaret için ilk teşebbüsü yap-
rincisi küçük sanayi de ikin· yayacaktır. k f d ma ngiliz hükümetine ai 
cisi, devletin bütün teşkilatı Bütün san'atkirlarımızın zevk bulunmaktadır. Maamafih bu 
ve imkanları, gerek birincisin- ve san'at hususunda bu bü-
de gerek ikincisinde daima rodan kendi öz teşkilatları gibi 
milli menfaatm gösterdiği isti- maddi hiçbir külfet mukabili 
kametle fertlerin daima emrin· olmaksızın istifade edebile· 
de ve hizmetindedir. celderdir. 

Küçük sanayi etrafındaki Nihayet mevkut sergilerle 
düşüncelerimiz bir rapor ha- bu sahada Türk zevkinin, Türk 
]inde okunacaktır. Size esasla- kabiliyetinin en güzel model-
rından bir ikisini hulasa ede- lerini muntazaman teşhir edip 
bilirim. muvaffak olanları mükafatlan-

Elişlcr:imizi ve küçük san'at
lanmızı teşvik ve himaye ede
bilmek için mevzuu maddi ve 
manevi bir şekilde ele almak 
istiyoruz. Ve sanayiin bugün
kü vaziyeti karşısında mazi
nin ve tarihin büyük mes'uli
yetleri vardır. 

Kapitülasyonlardan eski dev
rin ihmal ve şuursuzluğundan 
doğan zaafların mes'uliyeti 
değil bunları en az zamanda 
tamir ve ıslah etmek şeref ve 
vazifesi Cumhuriyet nesline 
düşüyor. Burada bu şerefli is
tikamette planlı bir savaş ter· 
tibi için toplanmış bulunu· 
yoruz. 

Bugün zevkler değiJmiştir. 
Teknik değişmiştir. Elişleri ve 
küçük san'atları Cumhuriyet 
bir uçurumun ağzında yakala
mış bulunuyor. Ona liyik ol
duğu veçheyi Yermek, iç ve 
dış piyasada onu milli geli
rimiz için, milli refahımız için 
değerli, yaygın bir kaynak ha
line getirmek istiyoruz. Yay
mak istedikleri fikir ve ideal 
cephesi budur. Pratik olarak 
işi ele aldığımız zaman ilk 
ağızda bu kollarda çalışan 
vatandaşların sermaye noksa· 
mm görüyoruz. Bu vatandaş· 
lara sermaye vadetmek doğr 
bir hareket olmaz. Fakat hiçol· 
mazsa muhtaç oldukları kre
diyi kolay, ucuz ve bol ola
rak temin çarelerini ihzara 
mecburuz we ihzar edeceğiz. 

Bazı küçük san· atkarlarımız 
büyük mahrumiyet içinde ça· 
lışmaktawrlar. San' atlarını icra 
edebilmek jçin muhtaç olduk
ları iptidai maddeleri bile te
darikten acizdirler. Mesailerin· 
de başkaları hesabına ayırma
ğa mecbur oldukları pay ken· 
di paylarından büyüktür. Biz 
alacağı~ız tedbirlerle san'at
karlaramızı teşkilatlandırmak, 
muhtaç oldukları iptidai mad· 
deleri kendi t~kilitları vası· 
tasile temin etmek istiyoruz. 

istihsale aid tedbirleri itti· 
haz ettikten sonra yapacağı· 
mız teşkilatla satışlara reh
berlik vazifesini vereceğiz. El 
işleri ve küçük san'atlar ma
mulatmın sataş kıymeti bulun-

dıracağız. 

lktısad Vekaletinin her kong· 
rede an'ane halinde tekrarla· 
dığı bir sözü vardır. Sözleri· 
mizi bitirmeden evvel bu sözü 
buradan da tekrar etmek va· 
zifemdir. 

Müzakereleriniz ve kararla
rınız kemali dikkatle takıbedi
\ecek, nazara itibara alınacak· 
tır. Bunlardan kanun haline 
konması icabedenler proje ha· 
linde milli hakimiyeti temsil 
eden Büyük Millet Meclisine 
,arzulanarak kanuni şekil alma· 
lanna delalet edilecektir. (Al
kışlar} 

Kongre devam ettiği müd
detçe mesainize yardım etmek 
üzere vekaletimin bütün şube
leri ve memurları emrınıze 

amadedir. Büyük sanayi hare
ketinin yam başında adet iti· 
barile mühim bir ekseriyet 
teşkil eden küçük san 'atlarda 
radikal bir milli kalkınma dev
resine girmelidir. Bundan en 
evvel bahtiyarlık duyacaklar· 
dan biri olarak kongreyi açı

yorum. Ve hepinize muvaffa. 
kıyetler dileyor.um. 

Ankara, 12 (A.A) Eliş· 
leri ve küçük san' atlar kon· 
gresi bugün saat 10 da lktı· 
sad Vekaletinde 226 murah
hasın iştirakiyle ve lktısad 
Vekili Celal Bayar'ın bir nut
kuyla açılmıştır. 

Kongre çalışmasına başlar· 
ken ı-eis vekilliklerine lzmir 
meb'usu Rahmi, Tekirdağ 
meb'usu Şakir Keşebir katip· 
liklere de lzmir' den Kazım, 
lstanbul' dan Kazım, Eskişe
hir ' u ... n Oğuz, fçel'den Ali 
Galip seçilmiştir. 

Müteakiben küçük san'at· 
lar hakkındaki rapor okun
muştur. 

Kongre bugünkü toplantı
sına Cumhur reisi Atatürk'e 
Başvekil ismet lnönü'ne ve 
iktısad vekili Celal Bayar' a 
kongrenin tazimatını arzet
mesi alkışlarla kabul etmiş ve 
gelecek umumi toplantının 
Cumartesi günü saat 9,30 da 
yapılmasına karar vererek da
ğılmıştır. 

Kongrenin tedkikine arze-

ziyaret birinci kanun ayından 
evel de kabil değildir. 

Londra, 12 (A.A) - Roy
ter Ajansının diplomasi mu· 
habiri diyor ki: 

- Londra siyasi mahafili 
M. Baldvin ile M. Mussolini-
nin son nutuklarının vaziyeti 
tenvir etmiş ve logiliz'lerle 
ltalyan'lar arasında daha dos
tane münasebetler tesisine doğ· 
ru bir yol açılmış olduğunu 

beyan etmektedir. 
Maamafih bu muhabir ln

giltere'nin ltalya ile lngiltere 
arasında Akdeniz' e aid bir 
itilafname aktine matuf bazı 
tekliflerde bulunmamış oldu· 
ğunu ilave etmektedir. Bu 
bapta henüz hiçbir müzakere 
yapılmamıştır. Fakat diplomasi 
yolile iskandiller yapılmış ol
duğu zannedilmektedir. 

Londra, 13 (A.A) - Milli 
müdafaa hakkında avam ka
marasında yapılan müzakere
lere devam edilmiştir. Söz alan 
M. Baldvin ezcümle demiş· 
tir ki: 

- "iki kanaat beslemek
teyim; 

1 - lngi1iz siyasası, Avru· 
pa sulhunu temine yardım için 
elinden geldiği kadar çalış· 
malıdır. 

2 - Sulh jblal olunduğu 
takdirde lngiltere barba hazır 
bulunmalıdır. 

Bütün memleketin de bu 
kanaatta olduğunu zannede
rım." 

M. Baldvin lngiltere'nin mü
dafaa sevkülceyş tertibatını, 
hava taarruzlarına karşı koru· 
ma planını ifşa etmek isteme· 
miştir. 

Lond. a, 13 (Radyo) - ln
giltere Başvekili M. Baldvin, 
avam kamarasının bugünkü 
toplantısında lngiltere'nin si
lahlanma faaliyeti etrafında 
uzun izahatta bulunmuş bu 
faaliyetin son zamanlarda ye
rinde olduğunu ve imparator
luk müdafaa komitesinin va
ziyeti uzun müddet tedkik 
ettiğini, Lord Çorçil'in, Al
manya'nın silahlanması hak· 
kındaki sözlerinin, çok mü
balegalı bulunduğunu beyan 
eylemiştir. 

dilen kanun projelerini ve tek· 
lifleri tedkik etmek üzere te· 
şekkül eden kanun kredi ve 
tedrisat, tor .... ': ve taş ve ka
ğıtçılık, mat.en işleme encü
menleri bugiin saat 14 den 
itibaren çalışmalarına başla
mıştır. 

Heriki taraf ta muvaf-

OORSA fa'kiyetten bahsediyor 

Bütün cephelerde milis
ler taarruza geçtiler 

Ozum sallşları 
Ç. Alıcı K. S . 

302 Talat Erman 1 O 25 
270 S. Süleyma. 11 
217 İnhisar ida. 8 

K. S. 
20 

----------------------~-- 23 50 
10 50 
15 

- Başı 1 inci sahi/ede -
Hükumet kuvvetleri Man· 

zanares nehrinin bütün köp
rülerini ellerinde bulundur
maktadırlar. Cumhuriyetçilerin 
piyade kuvvetleri Casa Del 
Campo mıntnkasmda ilerle· 
mişlir. Bu mıntakada şiddetli 
muharebeler olmuştur. Cum· 
huriyetçilerin 18 tayyareci Ca
sa Del Campo önünde asile
rin mevzilerini bombardıman 
etmiştir. 

Asiler mühim zayiata uğ· 
ramışlardır. Asilerin Escalona 
tayyare meydanından gelen 
Yunkets tipi üç motörlü tay
yare bo .ba yüklü olduğu hal· 
de Hen3res' den Alca laya gel
mişlerdir. Bir 1 spanyol küçük 
zabiti olan pilot hava nazırı 
tarafından mülazimliğe terfi 
ettirilmiştir. 

ltalya lspanya'ya 
top ve asker göndermiş. 

Londra, 12 ( A:A ) - M. 
Eden işçi partisine mensub 
bir meb'usun bir sualine ver· 
diği tahriri cevapta, fspanya 
büyük elçisinin İngiltere dış iş
leri l akanlığına esir edilmiş 
olan bir İtalyan askerinin ifa
deleri hakkında bir rapor ve· 
rerek bir ltalyan topçu ala
yına mensub toplarla asker· 
lerin Nasyonalistlere yardım 

için İspanya'ya gönderilmiş 
olduğunu bildirdiğini teyid 
eylemiştir. 

B. Eden cevabını şöyle bi
tirmiştir: 

- Bu hususta ltalyan hü
kumeti nezdinde doğrudan 

doğruya teşebbüsatta bulun· 
mak lngiliz hükurpetine düş· 
mez. Eğer bu ithamın doğru
luğu teeyyüd ederse mes' ele 
ile ademi müdahale komitesi 
meşgul olacaktır. 
3 3si tayyare dUşUrUldU 

Madrid, 13 (Radyo) 
Re::ımi olmayan haberlere göre, 
hükumetçiler, Desarti civarın

da birkaç kasaba zaptetmiş
lerdir. Üç asi bombardıman 
tayyaresi de, Cumhuriyetçiler 
tarafından düşürülmüştür. Hü
kumetçiler Siyavadanta civa
rında ilerlemeğe başlamışlardır. 

DUnkU şiddetli 
Muharebeler .. 

Paris. 13 (Radyo) - Mad
rid cephesindeki Havas mu· 
habirinden: 

Cumhuriyetçiler şimal istas· 
yonunu müdafaa etmişler, asi
lerin şiddetli bombardımanı, 
istasyon binasını yıkmıştır. 
Payitahtın muhtelif yerlerinde 
yangınlar çıkmıştır. Gazhane· 
deki yangın devam etmektedir. 

Dünkü günün en şiddetli 
muharebesi, Madrid - Toledo 
köprüsü denilen yerde olmuş
tur. Cumhuriyetçiler burada 
birçok mitralyöz yuvası kur
muşlar, asileri doğramışlardır. 
Nasyonalistler, bir kale gibi 
müdafaa edilen her evi ayrı 
ayrı çarpışarak alabilmişler, 
ağır zayiat vermişlerdir. 

Asilere karşı zehirli gaz 
kullamhyor. 

Cebelüttarık, 13 (Radyo}
Madrid şehri dahilinde ihti
lalcilerle milis kuvvetleri ara· 
sında şiddetli muharebeler de
vam ediyor. Milis askerleri, 
ihtilalcilere karşı mukabil bir 
hücum yapmışlarsa da ric'ate 
mecbur kalmışlardır. Milisler, 

bu hücumda zehirli gazlar kul· 
lanmışlardır. ihtilalciler, mas
keli kıtaatla milis kuvvetlerini 
takip ederek telefat verdir
mişlerdir. 

Askeri vaziyetin, 24 saattan 
evel tebeddül etmiyeceği tah
min olunuyor. 
Malaga tekrar bombar

dıman edilmiş 
Cebelüttrık, 13 (Radyo) -

Ônitet Pres gazetesi; Kanarya 
adındaki zırhlının, Malagayı 

tekrar bombardıman ettiğini 
ve bütün petrol ve benzin de
polarını yaktığını haber ve
rıyor. 

Diğer bir habere göre, 
Mail ve Sejares'te ihtilal or
dularile hükumet kuvvetleri 
arasında kanlı muharebeler 
olmaktadır. 
Asiler garb cephesinde 

taarruza geçtiler 
Lizbon. 13 (Radyo) - Se

kolo gazetesine göre, Villa' da 
General Varella kuvvetleri 
Madrid'in garb mahalleleri 
üzerine şiddetli bir tazyik 
yapmaktadır. 

Faslı askerler el bombaları 
'ile birçok binaları işgale mu
"affak olmuşlardır. 

Sivil halkın zararına mey
dan vermemek için , harekatta 
itidali tavsiye etmiştir. 

Madrid'in top ateşi ile tah
ribi mümkün olmakla beraber, 
hücumla zaptı muvafık görül· 
mektcdir. Yalnız komünistlerin 
tahassun ettikleri binalar topla 
tahrip edilecektir. 

Fahr ajansı: "Ne olursa ol
sun Madrid kızılların ellerinden 
çıkmış addolunmalıdır. Ko
münist liderler ancak kızıl as· 
kerlerin Valansiya ve Barse· 
lon'a ric'atini temin için ça· 
hşmaktadırlar,, demektedir. 

Alman ajans-nm haberleri 
Bertin 13 (Radyo) - Mad

rid cephesindeki Alman mu· 
habir, general Franko kuvvet· 
!erinin büyük bir ihtiyatla 
ileri hareket ettiğini bildir
mektedir. Madridde panik 
hüküm sürmektedir. 

Tayyarelerden ve toplar· 
dan Madrid üzerine bombalar 
ve mermiler yağmaktadır. Yi
yecek maddeleri azalmağa 

başlamıştır. (Ne bitmez tü
kenmez gıda maddeleri imiş 
ki, üç aydanberi tükenmedi.) 

Bir Rus vapurile 
Gelen harp malzemesi 

165 S. Gomel 12 75 
125 H. Alyoti 15 
112 Alyoti bira. 15 50 
111 S. Ergin 13 
11 J K. Kazım 14 75 
78 J. Kohen 11 50 
65 Koope. itti. 12 75 

· 59 Al bayrak ti. 13 
5 ı l .J. Taranto 16 
4J Vitel 14 75 
24 lzzet kaptan 15 50 
17 Tevfik diri 15 
16 A. R. üzüm. 14 
14 Ş. Riza ha. 18 50 
8 S. Celardin 11 
7 Beşikçi z. bi. 12 
4 Bahri ve Tev. 16 50 
2 B. Alazraki 21 
1801 

330558 
332359 

15 
20 
16 50 
16 75 
15 25 
13125 
13 
18 so 
14 15 
15 50 
15 
14 
18 so 
~1 

12 
16 50 
21 

incir satışlar 
Alıcı K. S. K. S. Ç. 

ıll A. H. Na. 9 10 
170768 
170779 

Zahire sahşları 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 

1893 Buğday 5 125 6 75 
74 Susam 14 50 14 75 

131 Burçak 4 4375 4 4315 
13 Nohut 4 75 5 625 
24 Bakla 4 75 4 15 

246 Ken. pala. 260 265 
547 B. pamuk 46 50 47 
400 Ton P. çekir. 2 90 2 90 

- ------
Polorı yanın mevkii 
-Başı 2inci sag/ada

gözlerini açmıya ve l'olonya'lılann 

iddialarını daha müsait bir şe· 

kilde karşılamalarına sebeb olmıya 
kifayet elli. Geçenlerde Polonya 
erkinıharbiyci umumiye reisine 
Fran a'<la )Bpılnnş olan ufer tesa· 
hürlerinin sebebini i~te burada 
aranıalıyıı. 

Nitekim tıon F..dcn·Bek mü14· 
katında Polonya'ya gösterilen te· 
veccübkfır muamelenin ve bu hii· 
kümeli ~imdiye kadar uzalr. tutul· 
duğu 1..okarno işlerine .kanoıırıuak 
gibi mil aadckirlıldanu sebebini de 
burada nramalr. lazım geldiği gibi .. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Lağım menfez 
kapaklarını çalanlar .. 

Şehitler caddesile Ga:r.i bul· 
varında belediyeye aid lağıın 
menfez kapaklarmı ~lmakta 
olan bir şahıs! ötedenberi be· 
lediyece aranıyordu. iki ılcişi 
bunları çalarken tutulmuşlar· 
dır. Bunlardan Mustafa altı ay, 
Mehmed de sekiz ay hapse 
mahkum edilmişlerdir. 

Salamank, 13 (Radyo) - · 
Valansiya'ya bir Rus vapuru 
gelmiştir. Bu vapurda ıaşe ve 
harp levazımı vardır. Bu se· 
beple Valansiyada büyük teza
hürler yapılmıştır. 

lzmir inhisarlar baş müdür· 
lüğünden: 

Dairemizde mevcut müstamel 
8 dane çini ve iki dane saç 
soba pazarlıkla satılacaktır. 

Muhammen bedeli 64-75 
teminatı 9,75 liradır. istekli· 
lerin 18-11-936 günü saat 15de 
Baş müdürlüğümüzdeki komis· 

2 Bin kişi ölmüş 
Paris, 13 (Radyo) - Royter 

muhabirine göre, dünkü çar
pışmalarda beriki taraftan iki 
bin kişi telef olmuştur. Nas
yonalistlcrin harekete geçme· 
leri mümkün olamamıştır. Hü
kumetçiler iki asi tayyare daha 
düşürmiişlerdir: Esroyal cep
hesinde hükumetçiler ilerlemiş
erdir. 

Asi tanklar parça parça 
ediliyor. 

Toledo, 13 (Radyo) - Asi
lerin yanındaki Royter muha
birinden : 

Hükumetçi topçularının en· 
dahtlarındaki isabet ve sür'at 
seyesinde asiler muvaffakıyet-

yona gelmeleri . 1188 _,, 

sizlikten muvaffakıyetsizliğe 

uğramaktadırlar. ileri hareki· 
tına teşebbüs eden tanklar, 
parça parça edilmektedir. 

Dün cephede idim. Uzun 
bir şerid halinde bulunan ih· 
tilalci askerlerin hiçbir faali· 
yet gösteremediklerini gözle· 
rimle müşahede ettim. Tank· 
lar, hükumet bataryaları için 
mükemmel bir hedef teşkil et· 
mektedir. Şimdiye kadar tank· 
lar sayesinde ilerliyen asiler, 
bu vaziyet karşısında du,., 
kalmışlardır. 
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• Elize binti Alfonsun Elzear 1 lzmir Kız, Erkek liseleri ve San' at Gifreye olan borcuna karşılık _Bakteriyolog fle bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı= 
- Basmahane istasyonu knreısındak.i dibek sokak başında 30 sayı· = 

Okulu l•htı•yaCJ olarak ipotekli ve borçlunun =: lı ev ve muayenehanesinde sabah snnt 8 den akşam saat 6 a kadar =: 
tahtı tasarrufunda bulunan Bu· = hastalanın kabul eder. := 

_ Müracaat eden hastalara yapılması llizımgelen sair tahlilit ve -
Cinsi Miktarı 

~üt (Mevsimlerinde 
11lek ve koyun südü. 

Azı Kilo Çoğu 
5400 7100 

~Uru üzüm çekir· 710 
deksiz 12 No. 
Süzme incir 400 
Yoğurt (Mevsimle· 4500 
tindt! koyun ve inek 
Yoğurdu. 

850 

600 
6000 

Kilo fiati 

12,5 

22 

14 
15 

Tutarı 

887,50 

187 

84 
900 

Teminatı Şekli 

66,57 Açık eksiltme 

14,03 

6,30 
67,50 

" 

" 
" 

• 
" 

il 

il 

Saatı 

15 

15,10 

15,20 
15,25 

Buca orta okulu ihtiyacı 
~üt (Mevsimlerinde 1500 3000 12,5 375 28,13 ,, 
Yek ve koyun südü. 
oğurt ,, ,, 1000 

Kuru üzüm çekir- 200 
deksiz 12 No. 

2000 
300 

15 
22 

Sadeyağı Urfa 800 1200 80 

Kız öğretmen 
Süt (Mevsimlerinde 2000 2500 12,5 
koyun ve inek südü 
'yoğurt (Mevsimle- 2500 
t~nde inek ve koyun 
Sudünden.) 

3000 15 

300 
66 

45 
4,95 

il 

" 

960 72 il 

okulu ihtiyacı 
312,50 23,44 

" 

450 33,75 il 

,. 

,, 

" 

,, 

" 

" 

15,35 

15,40 
15,45 

15,50 

15,55 

15,55 

Kız, Erkek liseleri San'at ve Kız 
öğretmen okullarına 

Sadey~ğı Urfa 7500 9200 80 7360 552 Kapalı zarf 16 
1 - Yukarıda nicelikleri ve ihale şekilleri yazılı ihtiyaçların 12-11-936 tarihindeki eksiltmeleri 

bazı kanuni sebepler dolayısile yapılamamış ve ihaleleri 24-11-1936 salı günü lzmir 
hükumet konağında Kültür yardirektörlüğü odasında karşılarında yazılı saatlarda ya· 
pılmak üzere geri bırakılmıştır. 

2 - Kapalı zarf eksiltmesine girecekler 2490 sayılı kanunun 2 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarını ve teklif mektupların saat 15 e kadar makbuz mukabilinde komisyon baş· 
kanlığma vermeleri. fsteklilerın şartnameleri görmek Üzere her gün Kültür direktörlü

..... ğüne ihale gün ve saatında da teminat alıtları ile komisyona başvurmaları ilan olunur . 

l---·ı lzmir daimi encümeninden: 
Cinsi Yeri Dönüm Bedeli sabıkı 

Lira K. 
Bağ Narlıdere 2,5 8 00 
Tarla 4 3 00 

" 
ldarei Hususiye akaratından olup yukarda yerleri gösterilen 

bağ ve tarla temdiden bir ay zarfında pazarlık suretile kiraya 
, Verilecektir. Kirasına talip olanların 7 /12/936 tarihine kadar 
ıııencümeni vilayetin toplandığı her pazartesi ve perşembe gün· 
leri Vilayet daimi encümenine depozito makbuzları ile birlikte 
~racaat etmeleri ilan olunur. 8 10. 12 14 1111 

İzmir belediyesinden 
1 - Karşıyada banka so

kağında asfalt yol üzerinde 
biriken suların mimar Sinan 
sokağındaki mecraya verilmesi 
için yapılacak kanal işinin 

açık eksiltme ile ihalesi 17 • 
11-936 salı gününe temdid 
edilmiştir. işin bedeli keşfi 
ikiyüz seksen yedi lira yetmiş 
beş kuruştur. Şartnamesini 
görmek üzere baş mühendis· 
liğe, iştirak için de yirmi bir 
lira altmış kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzile söylenen 
günde ve saat onaltıda encü-
mene gelinir. 

2 - Senelik kirası otuzbeş 
lira bedeli muhammenli Halim 
ağa çarşısında yeni yoldaki 
4 sayılı dükkanın bir senelik 
kirasının baş katiplikteki şart
name veçhile açık artırma ile 
ihalesi 17-11-936 Salı gününe 
temdit edilmiştir. İştirak için 
ikiyüz altmış beş kuruşluk 

muvakkat teminat· makbuzu 
ile söylenen günde ve saat on 
altıda encümene gelinir. 

~ -
limir Muhasebei Hususiye mü-

3 - Senelik kirası seksen 
beş lira bedeli muhammenli 
Peştemalcılarda 104 sayılı de· 
ponun bir senelik kirasının 
baş katiplikteki şartname veç
hile açık artırma ile ihalesi 
17-11-936 Salı gününe tem· 
dit edilmiştir. iştirak için altı 
buçuk liralık muvakkat temi· 
nat makbuztt ile söylenen gün
de ve saat onaltıda encüme-

dürlüğünden: 
Arsa sahiplerinin nazarı 

dikkatine 
İzmirdeki arsaların tahririne memur komisyonlar 15/11/936 

tarihinde mumeleye başlıyacaktır. 
Komisyonların işini kolaylaştırmak üzere arsa sahipleri tah

rir ve iratları tahmin edilecek arsaları komisyona gösterip gez
dirmeleri ve arsaların ahvali umumiyesine ve ciheti istimaline 
tnüteallik her türlü malumatı vermeleri icab eder. 

Bu usule riayet etmiyenlerden ve kasten yanlış malUmat ve
renlerden 2901 No. lı arazi tahrir kanununun 14 ncü maddesi 

• ınucibince 25 liradan 200 liraya kadar hükmen hafif para ce· 
.;ası alınacağı ilan olunur. 1189 

SIHHAT BALIKYAGI 
or~c<."ya halıkyağlannın en lıalisidir. Şerbet gibi içilir, 2 defa süzülmüştür 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Ba§durak Büyük Salepçioğlu hanı kar~ısında 

ne gelinir. 1192 

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 dıvarları yağlı 
boyalı 1136 numaralı ev kira
lıktır. Görmek ve görüşmek 
için Gazi heykeli yanında Ak
deniz apartmanında müddei 
umumi muavini Şevki Süner' e 
müracaat. D: 5 

cada (aşağı mahalle lokanta := mikroskopik muayeneleri ile veremli ba6talara yapılmasına cevza = 
sokak) Kemalpaşa caddesinde = görülen Pnomotoraks muayenebanesinde muntazaman yapılır. = 
kain ve vazıyet zaptına naza- İillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 llfllllfi 
ıan; kapıdan içeri girilince 

altı basamaklı mermer merdi
venli taşlık, eve girilir büyük 

kapısı, Avrupa p'fı"a taşilc 
döşdı bir salon, sağda içiçe 

bir misafir ve bir yemek sa· 
!onundan ibaret iki oda, ye-

mek odası yanında bir Jcs
penç ve karşıda bir rnutbak, 

mutbaktan sonra bir çamaşır
hane \ 'e bir tuvalet yeri, mut-

baktan merdivenle ) ukanya 
çıkııoıkta mutbak Üstünde ve 

orta merdivene açılır bir ka
pısı bulunan içiçe iki hizmet-

çi odası, ortadaki büyük mer
divenden yukarıya çıkılırken 

salonda küçük bir taraça, yu
karı katta merdivenden çıkı

lınca karşıda bir oda ve önün
de bir balkon, sağda bir oda· 

nın kapısından çıkılır bir ko
ridor üzerinde bir tuvalet yeri, 
bir banyo ve bir oda, tuvalet 
yeri ile banyo dairesinin üs
tünde bir su hazinesi, evde · 
elektirik tesisatı ve belediye 
suyu mevcuttur. Bahçeye çı

kılınca evin ön tarafına gelen 
kısım kumla tefriş edilmiş bir 
bahçe ve ileride muhtelif mey· 
va fidanları, içilmez suyu olan 
bir tulumba, ve mitat paşa 
sokağına çıkılır bir bahçe ka· 
pısı, kargir ve üstü Marsilya 
kiremidi ile örtülü 4500 mu· 
hammen kıymetli 25 numaralı 
ev açık artırma ile ve 2280 
numaralı kanuna tevfikan sa
tılığa çıkarılmıştır. Artırma 

yeri ikinci icra dairesi olup 
bir;nci artırma 16/12/936 çar
şamba günü saat 14 de ve % 
yetmiş beşi bulmadığı takdir-

de 31/12/936 perşembe günü 
saat 14 de ikinci artırması ya-

pılacaktır. Bu arttırmada da 
kıymetin yüzde yetmiş beşini 

bulmazsa gayri menkul 2280 
numaralı kanuna göre tecile 

tabi olacaktır. Şartname 5/12/ 
936 tarihinden itibaren açık 

bulundurulacaktır. Bu gayri 
menkul üzerinde her ne suretle 

olursa olsun hak talebinde 
bulunanlar yirmi gün zarfında 

icraya müracaatleri lazımdır, 

aksi takdirde hakları tapu si-

cilince malum olmadıkça pay· 
laşmad&n hariç .kalacaklardır. 

Yüzde iki buçuk dellaİiye ve 
tapu harçları müşteriye aiddir. 

Satış peşin para iledir. Gay
ri menkul kendisine ihale olu

nan kimse derhal verilen müh· 
let içinde parayı vermezse 

' ihale kararı fesholunarak ken
disinden evel en yüksek tek-

lifte bulunan kimse arzetmiş 
olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmazsa ve 
ya bulunmazsa onbeş gün 
müddetle artırmaya çıkarılıp 

en çok artırana ihale edilir. 
İki ihale arasındaki fark, faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hük
me hacet kalmaksızın memu
riyetimizce ilk alıcıdan tahsil 

olunur. İstekli olanlar % 7,5 
nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat 
mektubu ile f zmir ikinci icra 
dairesine 936/2142 numaralı 
dosyaya ve münadiye müra-
caatları ilan olunur. 1190 

lzmir sicilli ti-
car.et memur· 
luğµndan: 

lzmir' de birinci kordonda 
muamele yapan Türkiye iş· 
bankası lzmir şubesini temsil 
salahiyetini gösteren beyanna
me Ticaret kanunu hü~ümle· 
rine göre sicilin 1880 numa
rasına kayıt ve tescil edildiği 

ilan olunur. 
1 - Beyanname 
İzmir sicili ticaret memur

luğu resmi mührü ve 
F. Tenik imzası 

Beyanname 
Türkiye İş bankası lzmir 

şubesinin salahiyetli imzaları 
aşağıda gösterilmiştir: Şubeyi 
ilzam edebilecek bütün taah
hüdat ve muamelat ve evrak 
ve vesaikte en aşağı birisi bi· 
rinci derecede olmak üzere 
bu imzalardan ikisinin bulun-
ması lazımdır. 

Bu imzaların usulen tasdiki
ni rica ile beraber şube na
mına şimdiye kadar neşredil
miş olan sirkülerde mevcud 
imzalardan bu beyannamede 

yazılı olmıyanların lzmir şubesi 
için salahiyetleri ka1mamış ol· 
duğunu ilave ederiz. · 

Türkiye iş bankası 
lzmir şubesi 
Hakkı Erol 

7 T. Sani 1936 
Onbeş kuruşluk pul 

Birinci derecede imzalar: 

Direktör Haki Erol H. Erol 
2 inci direktör Cahit Erel 

Cahit Erel 
Vezne şefi Kadri Değer 

Kadri Değer 
ikinci derecede imzalar: 
Muhasebeci: Münir Evren 

Münir Evren 
Servis şefi: Refik Civelek .,,, 

Refik Civelek 
Servis şefi: Cevad Konakçı 

Cevad Konakçı 
Servis şefi: Tahir Meleksoy 

Tahir Meleksoy 
Genel sayı 11768 özel sa

yı 14/50. 
işbu 7 Teşrinisani 1936 ta

rihli beyannamedeki imzaların 

şahısları daire maruf Türkiye 
Jş bankası lzmir şubesi birinci 
direktörü Haki Erol ve ikinci 
direktörü Cahit Erel'in oldu
ğunu ve mumaileyhimanın müş
terek imzalarının birer nüshası 
dairemizce mahfuz f zmir Tica· 
ret sicillinin 1487 ve 1845 sa· 
yılarında müseccel ve münteşir 
vesaikle mezkur şubeyi temsil 
ettiğini ve bu beyanname ile 
tasdiki talep olunan imzaların 
şahısları dairemizce maruf 
"Türkiye iş bankası lzmir şu· 
besi birinci direktörü Haki 
Erol, ikinci direktörü Cahit 
Frel, ve~ vezne şefi Kadri De· 
ğer, muhasebeci Münir Evren 
ve servis şefleri Refik Civdek 
ve Cevat Konakçı ve Tahir 
Meleksoy'un imzaları olup biz· 
zat kendileri tarafından önümde 
atılmış olduğunu tasdik ederim 
Bin dokuz yüz otuz altı se
nesi Teşrinisani ayının yedinci 
Cumartesi günü. 

7 T. Sani 1936 
Onbeş kuruşluk pul 

İzmir ikinci Noteri resmi 
mührü ve M. Emin 

Erener imzası 

Büyük Çiyli köyü 
muhtarlığından: 

Köyümüz Çiyli köyünden 
Hüseyin vereselerine ve eski 
maarif müdürü yüzelliliklerden 
Halil'e ait 14007 metre mu· 
rabbaı tarla ehli vukufun tak· 
dir ettiği dekarı on lira üze· 
rinden 14007 kuruşa köy umu· 
mi menfaatı namına istimlak 
edilmiştir. Kanuni mirasçıla
rının ikametgahları malum ol
madığından tebliğ makamına 

kaim olmak üzere keyfiyet 
ilan ve alakadarların bir ay 
zarfında istimlak bedeli için 
vilfıyet idare heyetine müra· 
caatları bildirilir. 

lzmir inhisarlar h'lş müdür

lüğünden: 
936 Senesi birinci altı ay

lık müskirat beyiye teskere· 
}erinin müddeti 30-11-936 da 
bitecektir. ikinci altı aylık 
teskerelerin de 18·11-936 dan 
itibaren deği~tirilmeğe başla
nacağı ilan olunur. 14 l 6 
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W. F. H. VAN- il 
DerZEE& CO. 

V. N. 
DEUTSCHE LEVANTE LİNIE 

"BOCHUM,, vapuru 11 ikin· 
ci teşrine doğru beklenilmekte 
ve 15 ikinci teşrine kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına yük 
alacaktır. 

"AKKA,, vapuru 11 ikinci 
teşrinde beklenmekte ve 15 
ikinci teşrine kadar ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE-

- MEN Jimanlarma yük alacaktır 
"GALİLEA,, vapuru 20 ikin· 

ci teşrine doğru beklenilmek
tedir. HAMBURG ve AN-
VERS limanlarından eşya ç1· 
kacaktır. 

"ISERLOEN,, vapu.u 23 
ikinci teşrinde beklenmekte 
ve 28 ikinci teşrine kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına yük 
alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LİNES 
"EXHIBİTOR,, vapuru 14 

ikinci teşrine doğru beklenil
mekte olup NEW-YORK için 
yük alacaktır. 

"EXPRESS,, vapuru 30 son 
teşrinde bekleniyor, ve NEY· 
YORK için yük alacaktır. 

41EXCELLO,, vapuru 5 ilk . 
kanunda bekleniyor, NEV· 
YORK için yük alacaktır. 

"EXMOUTH,, yapuru 14 
ilk kanunda bekleniyor, NEY-: 
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELIA,, vapuru 26 
ilk teşrinde bekleniyor. NEV-
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

"EXCAMBION., Transat
lantiği 20 son teşrinde RİRE 
limanından BOSTON ve NEV
YORK için hareket edecektir. 

14EXOCHORDA,. vapuru 
ilk kanunda PiRE' den BOS
TON ve NEV-YORK'a hare· 
ket edecektir. 

•EN NORSKE MIDDELHA VS 
LINJEN - OSLO 

"SARDINIA,. motörü 16 
~on teşrinde limanımıza Q"e}e-

İdaresini bilenler 

METALLUM 
Lambalarını daima tercih ederler ve satıcı· 
lardan bu markayı ararlar. Emsaline nis

beten % 40 daha az cereyan sarfeder. 

M. Tevfik Baykent 
Elektrik· Radyo- Telefon Evi 

Siemens Fabrikalan mümessili 
Peşternalcılar 77 / 79 • 

Telefon : 3332 

Z2 ··-

İzmir Komutanlığı ilanları 
Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 

Beher Muvakkat 
• Miktarı Tutarı kilosu teminat f halesi Saat 
Un 224500 26378,75 11,75 1978,41 20/ 11/936 cuma 16 
Un 93000 11068 11,90 830,03 ,, ,, ,, 16,JO 

1 - Mst. Mv. kıtaatının ihtiyacı için yukarıda miktarları 

2 

yazılı üç kalem un ayrı ayrı şartnamelerle ve kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 
fhele tarihleri, saatları, her birinin tahmin edilen meC 
mu bedelleri ve muvakkat teminatları hizalarında gös· 
teri imiştir. 

3 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 224500 
kilo un şartnamesi istiyenlere 132 kuruş mukabilinde 
verilir. 

4 - !steklilerin Ticaret odasında mukayyet olmaları şarttır· 
5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 

lerinde ve şartnamelerde yazılı vesikalarile teklif mek
tuplarını ihale saatından enaz bir saat evvel komis· 
yona vermiş olmaları ilciı. olunur. 4 10 14 18 1050 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.-"' 

İzmir Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 
Sömikok Tutarı Beher tonu ilk teminatı ihale tarihi Saatı 

Ton Liıa K. Liıa K. Lira K. 
85 2380 00 28 00 178 50 lo/ 11/936 Pazartrs1 

10 pazar!~ 
16111 /936 Pazartr) 34 

1 

952 o::> 28 00 7t 40 
10,30 pazarlı~ 

Müst. Mv. hastane ve revirleri için ayn ayrı şartna· 
melerle yukarda yazılı iki kalem Sömikok pazarlıkl:ı 

alınacaktır. 

2 - Beher tonuna tahmin edilen fiati, tutarı, ilk teminat· 
lan ve ihale günü ve şartları hizalarında gösterilmiştir. 

3 - Şartnamelerini her gün komisyonda görmek kabildir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında ka· 
yıtlı olduklarına ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ünciİ 
maddelerinde yazılı vesikaları ve teminat makbuzlarile 
birlikte ihale saatından evvel komisyona müracaat et· 
meleri ilan olunur. 12 14 1158 

____.; 

Müstahkem mevki satm alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. kıtaatının ihtiyacı için 735,500 kilo linit 

maden kömürü kapah zarfla eksiltmeğe konmuştur· 
ihalesi 21-11-936 cumartesi günü saat 11 de kışlada 
Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen mecmu bedeli 7355 liradır. İlk temi· 
nah 551 lira 63 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 Eksiltmeğe iştirak edecekler ticaret odasında kayıtlı 

5 
olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeğe girecekler 4290 sayılı kanunun 2 3 ünci.İ 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikafarile ilk 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden enaz bir 
saat evel komisyona vermeleri ilan olunur. 

6 10 14 18 1084 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 

rek DiEPPE ve NORVEJ li· 
manları için yük alacaktır. Fratelli Sperco Hellic en Lines • Deri ve Tenasül Hasta-

lıkları Mütahassısı 

1 - 63064 metre yatak kılıflık bez müteahhit nam ve he· 
sabına açık ek8iltme ile satın alınacaktır. 

S. A. ROYALE HONGR0-
1SE DE NA ViGATION 
DANUBIENNE MARlTl

ME -- BUDAPEST 
"BUDAPEST,, Motörü 29 

son teşrinde limanımıza gele· 
rck DANUP (TUNA) liman
ları için yük alacakhr. 

ARMEMENT H. SCHULDT • 
HAMBURG 

"MARlTZA" vapuru 30 
son teşrinde bekleniyor, ROT-
TERDAM HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük
leyecektir. ---JOHNSTON WARREN LTD, ı 

LİVERPUL 
"JESSMORE,, vapuru 15 

son teşrinde bekleniyor. AN
VERS ve LİVERPOL liman· 
larından yük boşaltıp BUR
GAS, VARNA, KÖSTENCE, 
SULfNA, GALA TZ ve iB
RAILA limanları için yük ala
caktır. 

SERVİCE MARITIME ROU
MAIN-BUCAREST 

Vapur Acentası Limited Doktor 
Hamöurg - Bremen, Rotter· Osman Yunus 

2 - Hepsine biçilen ederi 20029 lira 13 kuruştu!'. 
3 - İhalesi 17 /11/ 936 salı günü saat 11 dedir. 
4 - Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınır. 
5 - ilk teminat 1502 lira 18 kuruştur. 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"STELLA,, vapuru 7/2 inci 
teşrinde beklenmekte olup 
ROTSERDAM AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanları için 
yük alacaktır. 

"HERGULES,, vapuru 30 
2 İnci teşrinde gelip 5/2 inci 
kanuna kadar ROTTERDAM 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacakt:r. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN kumpanyası 
"ALBA / JULIA,, vapuru 

19 I 2 inciteşrinde MALTA 
• 1 

MARSIL YA ve CECAİR li· 
nıanları için yük ve yolcu ka
bul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikinci 
kordonda FRATELLı SPER
CO vapur acentalığına müra· 
caat edilmesi rıca olunur. 

Telefon: 2004/2005/2663 -1--·· Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir · Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

dam -- Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munta· Hergün hastaları sabah 

·k· f k saat 10 dan akşam altıya 
zam ı 1 se er yapaca tır. kadar kabul ve tedavi eder. 

Ren, İskandinav ve Baltık Adres: Kem~raltı Şamlı 
limanları için doğru Konşi· sokak No. 19 

mento ile eşya kabul eder. ••-------2111-•• 
Anglo -Egytian Mail Olivier v E Şürekası 

Line Limited 
V apar Acentası 

Birinci kordon Rees binası 
Marsilya ve lskenderiye için 

9600 tonluk "Cairo City,, va
puru 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 "VELOS,, 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 Acentalığı 

Limited 
acentasma müracaat olunması. 

Telefon : 3171 

Tel 2443 
LONDRA HATTI 

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

LİVERPOOL HATTI 
"FLAMINİAN,, 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
ğişikliklerden acenta mes'u· 
livet kabul etmez. 

6 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte ihale günü ve saatinde M. M. V. satın alma 
komisyonunda bulunmaları. 1 4 8 13 1000 

f zmir Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale Mst. Mv. kıtaat hayvanatı ihtiyacı için 

363000 kilo yulaf 2· 12·936 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 15 te Çanakkale Müstahkem Mv. satın al· 
ma komisyonunca kapalı zarfla alınacaktır.· 

2 - Şartname ve evsafı İzmir Müstahkem mevki satın al· 
ma komisyonunda da her gün görülebilir. 

3 - Yulafm beher kilosu 5,50 kuruştan tutarı 19965 lira 
ve muvakkat teminatı 1498 liradır. 

4 - isteklilerin teminat akçesi olan 1498 lira ve kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik ve teklif mektup· 
lan ile birlikte ihaleden bir saat evvel Çanakkale 
Müstahkem mevki satın alma komisyonuna müracat 
etmeleri ilan olunur. 14 19 25 28 1177 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale Müstahkem Mevki kıtaat hayvan&t ihtiyacı içi 

412500 kilo yulaf 1/12/936 tarihine müsadif salı gü· 
nü saat 15 te Çanakkale Müstahkem Mv. satın alma 
komisyonunca kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartname ve evsafı İzmir Mst. Mv. satın alma komis· 
yonunda da her gün görülebilir. 

3 - Yulafın beher kilosu 5,50 kuruştan tutarı 22687 bu· 

Ikt t V k "' 1 • d çuk lira ve muvakkat teminatı 1702 liradır. 
ısa e a etın en 4 - isteklilerin teminat akçesi olan 1702 lira ve kanunun 

İş kanununun dokuzuncu teşkilat faslındaki hükumlere göre 2 ve 3 ncü maddelerindeki yesaik ve teklif mektup· 
kurulan iş dairesinin Teşrinisani 936 başından itibaren faali- lan ile birlikte ihaleden bir saat evvel Çanakl,ale 

"DUROSTOR,, vapuru 25 
son teşrinde bekleniyor, KÖS
TENCE, SULINAve GALATZ 
ve GALA TZ aktarması olarak 
BELGRAD, NOViSAD, BU
DAPEŞTE, BRATİRLAVA 
YIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi· 

lemez. Telefon No. 2008 2008 

yete başladığı 145 inci madde mucibince ilan olunur. Mst. Mv. satın alma komisyonuna müracaat edilmesi 
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Telefon : 3479 

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


