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Teşrinisani 936 HergUn sabahları çıkar, siyasal"gazetedir. 

Dr. Şaht Atatürk tarafından kabul edil
dikten sonra beyanatta bulundu ve dedi ki: 

"Şu dakikada o büyük şah-
siyetin tesiri altındayım.,, 

Dr. Şaht, Çanakkale kahramanının yarattığı yeni 
ve büyük Türkiye'den hayranlıkla bahsetti -------Türkiye-Almanya iktısadi münasebetlerinde-

ki bazı pürüzler ortadan kaldırılmıştır. Dost 
devlet nazırı memnun ayrıldı 

Kanayan yaralardan: 

-2-

Gene o sancı 
Ben (Jskenderun ·Antakya ve 

ha\ alisi) nin neden, ne derece, ne 
zamandanlıeri Türk yurdu olduğu
nu \C Türk ) urddaşı ile dolu bu
lunduğunu bu sütunlarda izah ede
cek değilim: Biraz tarih ve coğ· 
rafya okuyanlara bildikleri bir hn· 
kikati tehar etmek baş agnsı ve· 
rir \ e fazla birşey öğretmez de 
ondan .. 

Ben yalnız yarım uaır (Alsas· 
Loren) için ağlıyan ve sızlanan bir 
milletin; bizim onbeş senedir ka· 
na}an )Dralanmızın acılarına: ve 
gene o kadar senedir inli)erek va· 
tan hasreti çeken altı yilz bin 
Türk.ün kalb sızılarına, gönüllerini 
dıvarlar gibi dnygusnz \'e kayalar 
kadar sert tutan (H ukukq beşer) 
halikı bir milletin; açık bir hakkı 
bu derece ihmal ve batta imha 
etmek suretile gösterdiği inadın 

mannBızlığıca işaret edeceğim. Hem 
de kimin hatırı ic;in? Dünya kurul· 
du kurulalı de\•let kuramamı~ olan 
bir ka,•min hatırı için! 

Di}ecekler ki: 
- Hayır; onlann hakları ve 

hatırlan için değil; bu hareketler 
'.Fransa'nın menfaati içindir. 

- O halele neye Suriye'nin 
mandaterliğini tcrkedip gidiyorlar?. 

Bu seferde çe\irip diyecekler ki: 
- Suri>e'nin menfaati için. 
- Suriye·nin menfaati için 

Türk hakkı çiğnenir mi, lıelki de 
çiğnenmek istenir; fakat çiğne

tirler mi? 
Gene evirip diyorlar ki: 

Büyük Şef 
Ankara 18 (A.AJ - Rayşbank' at mümessillerini kabul etmiştir. 

başkanı Dr. Şaht ı;aat 20-de An· Dr. Şaht biraz cvel Atatürk tara· 
karapalnsın yeşil salonunda matbu· - Sonu 6 ıncı sagfada-

Alman propa
ganda nazırı .. 
Almanya ve Bel
çika için ne dedi? 

Ali Baba na
mındaki şahid. 
Dün mahkemede, 
fenalaştı, öldü .. 

Telefon: 2776 

Şanlı donanmamızın 
uzaktan görünüşü 

Donanmamız 

Bu sabah Malta' da 
bulunacak .. 

İstanbul, 19 (11 usu i) - Mal· 
ta yolunda ilerliyen filomuz, )&mı 
şcfakla birlikte tnhtelhabirimiz Ye 
Erkin gemisi ile birleşecektir. fi. 
lonıuz; '8rın sabah (Bu sahalı) sa· , 
nt 9-10 sulannda l\lalta'ya \'armış 

bulunacak ve İngiliz donanması 
tarafından karşılanacaktır. 

Yunanistan'da 
gençlik teşkilatı .. 
Bizzat; başbakan tara
fından idare edilecek .. 

Atina, 18 (A.A) - Resmi ga· 
zete milli gençlik teşkilatı ihılas 

eden kanunu neşretmi .. tir. Doğru· 

dan doğruya lınşbakanın reisliğin· 

deki bir meclis tarafından idare 
edilecek ve meclis, kültür, basiret, 
şimendifer lıakanlarile _ Atina \•ali
sinclen müteşekkil bulunacaktır. 

Teşkilatın sa> esi geııçligin he· 
tlcni ve kültürel terbiye inin milli 
his ve dini itik.adıom inkişafı, f!OS· 

) al teşriki mesai ve tesanüd rulıu· 

nun ihdas ve her ferdin kendi 
tabii temayül ve i tiıladına göre 
mesleki i tikametinin tavinidir. 

O yerlerde halkın ı;okluğu 

Aralı'dır da ondan. 
Modem ki Ü) le idi. 20 teş· 

rinievel 1921 de l.ıizimlc yaptıkları 
Ankara itilüfnameainde neden o 
}erlerdeki halka bugün ortaya at
tığımız ve temin edilmesini iste
diğimiz hakJıırı tanıdılar? 

Brükscl 19 IA.AJ - 1\1. Gö· 
bele, 'ingtieme Siccle·nin Berlin 
muhabirine beyanatta Jmlunarak 
Almanya ile Belçika arasındaki 

e11ki ihtilaflann şimdi ikinci plana 
düşmüş olduğunu \'e iki memle
ketin komünizme karşı 1•1üştere· 

kcn çalışmaları IBzını gelmekte 
huluntluğunu söylemiştir. 

Dün adli)C binasında ikinci 
asliye ceza ınalıkemcsiude ealıidlik ı 
eden bir ihtiyar, nıı!\Jzın kallı dur· 

En son olarak bize diyorlar ki: 
- Biz salahiyetlerimiıi, hak· 

)anınızı, Suriye hükumetine dev
rettik; onlarla anla~mız! 

Deriz ki: 
- Bizim Surİ) c'lilerfo anla~· 

rnağa ne niyetimiz \ar. ne vakti· 
nıiz, ne tenczzulunıüz. lfü•: oba 
olsa oralardaki hakkımızı çiğııl'l· 

ıne> iz; İşte o kadar! 
• • • 

Ekleme: (Loznıı) ıuunlıcı.!t n:ı· 
ınc ini tı tkik \ C kabul ile ıııccli c 
H•\ kctll'n harici) e <"nciimcııi; mnz· 
lı1t. ııı ln ccuul i ~arl.i lıu lıııloın· 

ıııız i~iu şıı ı;atırlı:ırı )aZı)orılıı: 

"Fıkrai mahsusası muci
bince tayini yakın bir ati
ye bırakılan cenubu şarki 
hııdutlarımızın tesbiti es
nasında oraya ait metalibi 
milligemizin tahakkuk ede
ceğinden şüphe etmeyiz.,, 

urasını ka}dcdcyim ki: Rıı 

mazb:ıtnnın ıuuh:ırriri şimcliki Dış 

Bakanımız (Tevfik Hüşdü Araıı) tı. 
(1 oznn) alıitnameQioi müzakere 

nıünasebetile söz alan (Te' f ik Rüş-

H. R. Öktem 

ma ından ölmüştür. \ ak'a ııöyle 
olmuştur: 

ikinci neliye ceza mahkemesi 
reisi Halim geceleyin bir e\' i!,'inde 
vukua gelen bir yaralama lıfldiee· 

-Sonu 6ıncı sayfada -

Paytahtı müdafaa eden
lerden üçbin kişi öldü 

Madrid'in her ~tarafından 
alevler yükseliyor 

lspanga'da asi ku11Wtler nakliyatı 
·re · 

M. Metaksas 
\ elialıd prens Pol teşkilat §U· 

helerinin } üksck kumandasını de· 
ruhte edecek ve konsey müzakere
lerine iştirak edecektir. Büdceye 
lıu iş için h r ıı en az beş mil· 
yon <lrnlımi talı isal konula<"aktır. 

ClK'rKQ 
Londra, 19 (Radyo) -

lngiltere hükumeti, bugün 
güz milyon lngiliz lirası 
için dahili bir istikraz aç
mıştır. Kuponlar, sabahtan 
saat onbire kadar tamamen 
satılmış bulunuyordu. lngi
liz milletinin, hükumete 
gösterdiği bu fevkalade iti
mad, dikkate şayan görül
mii t"r 

r ' 
Zonguldak'tan 
Kalkan kömür yüklü tren 

Ankara'ya vardı •• 

Türk-Yugoslav ittifakının 
büyük tezahüratı devamda 

Başbakanımızın Belgra
dı ziyaretleri bekleniyor -
Meslektaşımız dedi ki: Atatürk 
tam manasile bir peygamberdir 

Memleketinize gelince mucize karşısındaki 
insan vaziyetinde kalmamak imkansızdır 

Yugoslavya'lı meslektaşımız () flali, belediye reisi 
fle lzmir gazetecileri ile bir arada 

:Evelki gün şehrimize gelmiş sında <leğerli misafirimiz Te bele-
olan dost Yugoslavya"nın en büyük diye reisi tarafından nutuklar teati 
gazetı-.si Vreme'nin başmuharriri edilmiş, karşılıklı sevgi ve sami· 
şerefine dün, belediye tarafından miyet hisleri ifade olunmuotur. 
kültürpark gazinosunda bir ziyafet Meslekta,ımız, öğleden sonra, 
verilmiştir. İzmir müzesi ile yeni hafriyatı, 

Ziyafette vali Fazlı Güleç ile kız aan'at enstitüsünü, ean'atlar 
belediye reisi doktor Behçet Salih, mektebini, milli kütüpaneyi ge•· 
misafir meslektaşa refakat eden miştir. Bugün Bergama'ya, yann 
matbuat umum müdürlüğü mü~a· da Efez'e giderek eski eserler a... 
virlerinden Kemal ve İzmir gazete· rinde tetkikat yapacak ve paurteei 
cileri bulunmuşlardar. günü İstanbul'a hareket edecektir. 

Bu dostluk ve meslek sofra· • Sona 6 ıncı salıi/etle • 

Faşist meclisi toplandı 

ltalya askerlik işlerine 
hız verecekmiş ·-

Mussolini'nin raporu da okundu 
Roma 19 (Radyo] - Faşi!t medi.si dün akpm Venedik sarayında 

saat 22 de Mu!!Solini'nin riyasetinde toplanmıştır. Bu içtima üzerine 
bir tebliğ neşredilmiştir, Bunda, General Graçyani'nin mesaisinin takdir 
edildiği ve silahlanma hakkındaki faali) etin artınlmHı hakkında Musao· 
Jininin raporunun takdirle kabul olundugu lıildirilmektedir. 

Ayni tebliğde 23 martta verilen ekonomik kararlann tatbikine karar 
verildiği de ilan edilmiş ve iktısadi plana muhalefet edeceklerin ceza· 
landınlarakları ilıiv~ edilnıiotir. - Sonn 5 inci sahifede -

Rus elçisi Fransız hari
ciye nazırı ile konuştu 

Alman-Japon anlaşması
nın lngiltere'deki akisleri 
Ingiliz'ler asabileşiyorlar. Tay

mis Japonya'ya çahyor 

M. Stalin fle general Voroşilof; 
Londra, 19 (A.A) - Cer· diği gibi ve istediği zaman 

men - Japon itilafmdan bahse- intihab edebilir. Fakat bu de· 
den Taymis gazetesi diyor ki: fa yapmış olduğu intihabın 

Japonya dostlarını ve düş- gerek kendi menfaat ve gerek 
manlarını iıtedi · erde iıtc- -Sonrı 6 ıneı ada-
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~Nt-Q 
En titüle:r ve kadın 

Kız, knclın en titüyc kafile kafile talebe gidiyor. Kolluklarında ki· 

tnpJıırı, el i,Ieri, kumaş, kôğıd 'esaire var, 
DPnce en titıı, med ni hayatın, aile ckonomiııinin \'e gittikçe yiik· 

elt.>n içtimai )3 ayı~ın zaruretinden clo~muştur. 

~EHiRMABERLEI ti-
r 
Bekir Behlul'ü 
dün kaybettik 

M AH KEM ELER DE: 

Edmon Jiro'ya tehdid 
mektubu gönderenler 

201111936 ~ 

Gene o sancı 
-Başı 1 inci iag/ada

cıü AraQ) mecli te bu mı> 't:lc) c dııir 
:u özleri de söylcmi,.ti: 

Düııku cemi} ette kadına 'crcbilıliğimiz kafa gıdası ve ev işi terbi· 
y i muhakkak ki ç1Jk g ri idi, iptidai iıli. Hor kadın, erini anasından 
g rdü~il ~ kilde \'e kendi rubt kahili) eti ni lıetinde tanzim ederdi. Di· 
kiş bilmez. biçki bilmez, nakış bilmez, gıda işini kavnyamazdı. A)ıp 

soylcmesi, fakat, bir sıkı \C gayri fenni çamaşırc•ılığımızdan haşka bir· 
şeyimiz ) oktu. 

lzmir'in çok iyi tanıdığı ve 
her vakit saygı ile andığı 
Bekir Behhil dün 86 yaşında 
olduğu halde vefat etmiştir. 
Bekir Behlul yarım asıra ya
kın bir zamandanberi mes· 
]eğinde yorulmadan çalışmış, 
matbuat aleminde de hayli 
kafa yormuş, tertemiz bir ha· 
yat içinde, vatani vazifeler· 
den hiçbirini ihmal etmemiş 
ve ihtiyar halinde bile bu 
hususta bize nümune olmuştu. 

Tehdid hadisesinde hic alakaları 

"ikincisi gene bu arazi· 
ge müteallik mevadın daha 
evelce burada, Ankara'da 
Fransa devletile akdedilen 
Ankara itila/ namesini ha· 
leldar etmekten başka ta· 
mamile mer'i olduğu müşa· 
rilegh devletin sahibi sa· 
lahiget murahhası tarafırı· 
dan verilmiş beyanname ile 
müegged bulunma$ıdır.,, 

• 
Terzimiz, ütücümfiz, temizle}icimiz herşe}imiz ecnebi idi. Küçük 

Lir lekeyi bile çıkar ınazdık. Bunlar göze pek çarpmıyan, fakat bir 
ailenin temizliğinde, kazanç \C ma rafında, yani ekonomik durumunda, 
bir C\in bedii \arlığımla rol oynıyaıı şe}lcrdir. 

bulunmadığını söylediler. 

Zevkli \e .bilgili bir kaıJın eli ile döşenmiş bir ev, gene ayni ka· 
dının elile gi)dirilmiş bir yavru veya kesilip biçilmiş ı;ilzol bir elbi e, 
hayatı a} dınlntan, ona zevk \'C refah \'Crt·n ebebler arasında değil midir? 

Kaldı ki, en titülcr, ayni z.ıııınnıla va~ati ve umumi bir kültür gı· 
da mı da pro0ramlnrına almışlardır. 1yi Lir aile ve meslek kadını, bu
radan, prograwlann iyi tatbiki ve fBh i çalışması ile kendisine liizım 
olnlnlecek kültür gıda mı mükemmelen alabilir. 

Yalnız f ikrinıe kalır ~n titüleri, tıpkı diğer mekteplerde olduğu 
gibi, dalı:ı ıkı, daha kontrollu, clabıı ıuii hct hir şekilde çalı~tırınak ve 
hır turliı IUkaydiyi, her turlu müsamahakarlığı ortadan kaldırmak lazım· 
dır rn buna ihtiyaç da vardır. 

Emsalsiz bir sofu! 
Birleşik Amerika'da, Ruz· 

velt'in yeniden Cumurreisi se
çildiği şu günlerde Ceymis 
Lükes isminde seksenlik bir 
adam ölmüştür. Bu adam, es
bak cumurreislerinden Col
ding'in dostlarındandı. Golding 
bu adamı cumurreisi olacağı 
sıralarda siyaset alemine at
mış, bu adamcık san'atı olan 
kunduracılığı bırakarak Gol· 
ding için fevkalade surette 
çalışmış, fakat Golding kaza
narak cumurreisi olunca tekrar 
kunduracılığma avdet etmiş, 
ölünceye kadar bu işle meş-

gul olmuştur. 
Amerika gazeteleri bu ada· 

mm sofuluğundan bahsedib 
duruyorlar, ama soğan yiyib 
yimediğinden bahseden yok! 
Kırlangıçm pabucu damda! 

Şimdiye kadar muhacir kuş· 
lar arasında en uzak me· 
safelere gitmek rekoru kırları· 

~gıçta idi. 
Fakat Paris tıp akademisi· 

ne verilen bir rapor, kırlan
gıçm bu hakkını iptal etmiş· 
tir. Bu rapora göre Rusya ve 
Lehistan'dan gelen muhacir 
kargalar, 3000 kilometre uzak· 
lara, ta lspanya'ya gitmekte 
imişler. 

Rusya'dan ayağına marka 
bağlanan böyle bir karga 2765 
kilometre uzakta Ladderno da 
öldürülmüştür. 

Kendi kendini asan adam 
lngiltcre'de Anjel Rodfort 

isminde birisi idama mahkum 
edilmistir. 

Bu mahkumiyete zerrece 
ehemmiyet vermiyen bu adam, 
sehpaya geldiği vak~t cellada: 

- Sen yorulma. Ben kendi 
kendimi asarım! Hakime söyle, 
son arzu•n budur! 

Demiştir. Ve hakimin mü
saadesi üzerine adamcağız 
kendi celladlığım yapmıştır. 
Çocuk balonları rekoru 

Saime S4di 

daği Bu dağ Çin' de, Liya·Şik 
köyünün yanındaki Fan-Şan 
dağıdır. 16 kilometre murab· 
baı üzerinde 590 metre yük
sekliktedir. 

Civar halk, seneler ve hatta 
asırlardanberi bu dağdan şap 
dediğimiz maddeyi istihsal 
etmekte imiş! 

Halk dağdan topladıkları 
taşları büyük hararetli fırınlar· 
da yaktıktan sonra kaynar su 
dolu büyük kaplara koymakta· 
dırlar. Bundan sonra suyun 
sathında şap kendiliğinden 
tebellür edermişi 

Erkek olan 
Kadm Evleniyor .. 

Bundan bir müddet evvel 
Madmazel Zubkava isminde 
bir atlet, ameliyat neticesinde 
Erkek olmuştu. Bugün Zubek 
ismini taşıyan ve şık bir de-
likanlı olan Madmazel, eski 
kız arkadaşlarından birile ev-
lenmek üzeredir. Fakat evvela 
askerliğini yapacaktır. 

Dört çocukln 
kurra neferi .. 

Fransız gazetelerine göre 
Paris civarında Vensan'da bir 
kurra neferi kışlaya karısı ve 
dört çocuğile birlikte gelmiş-
tir. Karısı da sekiz aylık ge
be imiş .. 

Kışla kumandanı, Moris Vais 
isminde olan bu delikanlıya 
çocuklarını da kışlaya beraber 
getirdiğini sorunca şu cevabı 
almıştır. 

- Çocuklarıma ve karıma 
bırakacak param yoktur. Bu· 
nun için beraber aldım! 

Bunun üzerine kışla kuman
danı askerin karısına kışla 
teavün sandığından bir maaş 
bağlamıştır. 

( ~-----~--, 

Bugün doğan 
çocuklar .. 

191111936 
A) '° yenilenmesi hase hile 

bııgun de Lir fevkaludelik yoktur. 

Ay ıle 111erilıin müıterek tesiri 
pckGz lıissedilct·ektir. :\laanıafih 

bugün lıa,.ıan bn~a akiıı bir gün 

olacaktır. 

llugüu Joğaıı ~ocuk.lar "O~uk· 
kanlı "c zeki olacaklar, i~leriııi 

intiznnıla her zaman &ona erdire· 
<·cklertlir. )lutcdil ar:wlarına rnğ· 

Bekir Behlul, mesleği olan 
avukatlıkta, yıllarca büyük 
bir vukufla çalışmış ve meş
rutiyetten sonra çıkardığı 

"Mizaniilhukuk" mecmuasını 
uzun zaman yaşatmakla mu· 
hitimiz hukuk alemine büyük 
bir hizmette bulunmuştur. 

Bekir BehlUI, "Mizanülhu
kuk" tan başka "lttihad,, ga
zetesini de çıkarmış, ve siyasi 
mücadelelerde daimi surette 
müsbet tarafla yürüyerek umu
mun saygı ve sevgisini ka
zanmıştır. 

Yunan işgalini müteakip 
İzmir'de "Medeniyet" gaze
tesini çıkaran Bekir Behlul, 
işgal mmtakasında yurd için 
çarpıştığı gibi, milli cephe
deki vazifesini de ihmal et
memiş, ihtiyar halile ve çok 
vakurane bir şekilde elinden 
gelen her hizmeti yapmıştır. 

Bekir Behlul, son zama -
larda, pek sevdiği mesleğin· 
den ayrılmış ve yaşının fazla 
ilerlemesinden istirahate çc· 
kilmişti. Bir müddettenberi 
hastalanan merhum, nihayet 
dün, gözlerini hayata kapa
mıştır. Cenazesi,~bugün Kar· 
şıyaka' daki evinden kaldın· 
larak aile mezarlığına defne
dilecektir. Ailesi efradına ta· 
ziyetlerimizi sunarken mer
huma da rahmet ve mağferet 

Burnava' da tüccar Edmon 
Jiro'ya tehdid mektubu gön
dererek para istemekle maz
nun Yaşar oğlu Rıza ve Hü
seyin 'in muhakemelerine dün 
şehrimiz ağırceza mahkeme
sinde başlanmıştır. 

Rıza ve Hüseyin, zabıtanın 
aldığı tertibattan haberi ol
madığı halde Burnava'ya gi· 
derek parayı aldıkları sırada 

yakalanmışlardı. 

Rıza, mahkeme reisinin sual· 
lerine şu cevapları vermiştir: 

- Edmon Jiro'nun fabrika
sı karşısında beş senedenberi 
kebabçılık ediyordum. 

Edmon Jiro'ya para isteğini 
havi tehdid mektubunu ben 
yazmadım ve yazdırmadım. 

Jıro'nun fabrikasında arabacı
lık eden bir Ramazan vardır. 
Beni çağırdı; 

- Seni Jiro çağırıyor, evine 
git! Dedi, ben de: 

- Acaba neden çağırıyor? 
Diye sordum. O vakit: 

- Jiro bir çiftlik aldı, seni 
oraya kavas yapacak galiba! 

Dedi. Jiro'nun beni çağır

dığını bazı arkadaşlarıma söy· 
ledim, hepsi de: 

- Belki sana iş verecek. 
Dediler. Nihayet evine git· 

mcğe karar verdim. Treni ka
çırdığım için Halkapınar' da 
otobüs bekliyordum. Bir ara
lık bu Hüseyin yanıma ieldi, 
bana: 

- Jiro' nun evine gidiyor· 
muşsun. Sana para verecek. 
Bana getireceksin. Metresimle 
lstanbul'a gideceğiz. Paraya 
ihtiyacım olduğundan ona 

dileriz. mektup yazmış, para istemiş· 
\.. J 
..____________________ tim. 

Tütün 
Satış 25 milyon 
Kiloyu buldu. 

Tütün piyasasında satışlar 
hararetini kaybetmiştir. Piyasa 
açıldıktan şimdiye kadar müs
tahsil elinde bulunan tütün· 
lerden 24 - 25 milyon kilosu 
Amerikan Tütün kumpanyala
rilc tütün tüccarları, Türk Tü· 
tün Limited şirketi tarafından 
satın alınmıştır. 

Bu seneki rekolte 28,5 - 29 
milyon kib olduğuna göre 
Ege mıntakası tütünlerinden 
henüz satılmıyarak müstahsil 
elinde kalmış olan miktar 
3,5 - 4 milyon kilodur. Bun
ların da ay başına kadar ta· 
mamcn satılacağı tahmin edil
mektedir. ----Yeni inhisarlar 
Depo ve imalatanesi. 

İnhisarlar idaresi tarafından 
Kültürpark civarında inşa et-
tirilecek olan büyük ve mo
dern tütün imalatane ve depo· 
sunun inşasına yakında başla
nacaktır. İmalatane ve depo
nun inşa edileceği yerde te· 
mel Sondajına devam olun
maktadır. 

Vilayet daimi encümeni 
Vilayet daimi encümeni dün 

öğleden eve} Vali Fazlı Gü-
leç'in reisliği altında toplan· 
mış, bazı inşaatın ihalesini ka
rarlaştırmıştır. Muhasebei hu-

Dedi, ben de: 
- Sen ona tehdit mektu· 

bu göndermişsin, ben nasıl 
olur da gidip parayı alırım. 

Dedim, Hüseyin: 
- Korkma! Git. Bana pa

ra lazım. Sen benim namıma 
alacaksın. Dedi. Otobüs gel· 
di, ben ön tarafına, Hüseyin 
de arka tarafına bindik, Bur· 
nava'ya gittim. Hüseyin: 

- Ben istasyonda kahvede 
bekliyeceğim. 

Dedi ve beni Jiro'nun evine 
gönderdi. Gittim. Eve girince 
Jiro bana bir mektub gösterdi. 
Ben de: 

- Bu mektuptan haberim 
yok. Dedim. Bana para ver
mek istedi, almak istemedim, 
ısrar etti ve: 

- Sen al, kim istiyorsa 
ona verirsin, dedi. Ben de razı 
oldum. Para bir zarf içinde 
idi, bunu saymadım, 250 lira 
olduğunu söyledi. Evden çık
tım, gidiyordum. Polisler beni 
tuttular, keyfiyeti olduğu gibi 
polislere anlattım ve parayı 
zarf içinde olduğu gibi kendi
lerine verdim. 

Çocukların kırmızı, mavi 
boyalı balonları malumdur. 
Bazı çocuklar, oynarlarke·n ba
lonun ellerinden kaçtığını gö· 
riirler, arkasından baka kalırlar. 
Herşeyin rekoru olurda bunun 
neden olmaz? La Roşel kur
bunda Egrcfay • d' Onis'lc ka· 
çan bir çocuk balonu ta Bel· 
çika'da Rüyez Le Şinacg'te 
yani 600 kilo metre uzakta 
yere inmiştir. 

Maden dağı 

wcu ~ok ılefa umduklarından 

fazla muvaffakıyet ve mevki kıı· 

ıı:anacnklardır. 

susiyeye aid Küçük Salepçioğlu 
hanının 1100 lira sarfile ta· 

Hüseyin 'in nerede olduğunu 
söyledim. Hep birlikte gittik, 
Hüseyin orada bekliyordu. 
Onu da tuttular, ikimizi bir
den polis dairesine g8türdü
lcr. Hüseyin'c babası, hergün 
elli kuruş para veriyor. Fakat Daha do rusu madenden miri kararı da bu meyandadır. 

Hüseyin bununla idare olamı
yormuş. Çünkü metresi var, 
fazla masrafı oluyor. Metresi· 
le birlikte gezmek için bu 
suçu işlemiştir. Benim hiçbir 
şeyden haberim yoktur. Para
yı da Jiro'nun ısrarı yüzünden 
aldım. 

Reis - Sen Halkapınarda 
iken Hüseyin yanına geliyor. 
Jiro' dan mektupla para iste
diğini, mektupta imzası olma
dığını sana söylüyor. 

O vakit Jiro'nun tehdid edi
lerek para istenildiğini anlıyor
sun, orada iken böyle bir iş 
yapamam. Dönerek deyib işi 
zabıtaya haber vercmezmiy· 
din? Suçlu, gitmemiş olsa 
idim daha fena idi. Çünkü o 
mektupta paranın bana veril· 
mesi yazılmış, beni her halde 
zabıta bulacak, hiç olmazsa 
gidib parayı alayım, zabıtaya 

haber vereyim, dedim .. Doğ
rusu aklım erme::li ve gittim. 

Diğer suçlu: 
Hüseyin de Burnava spor 

kulübüne kayıtlı olduğunu, o 
P< zar günü alınacak bir ku
panın beş lirasını kendisinin 
vermesi Jazımgeldiğini söyle
miş ve demiştir ki: 

- Şayak fabrikasında lb
rahim vardır. Ona parayı ve· 
recek ve kupayı aldıracaktım, 
içeri bırakmadı !ar, sonra oto
büsle Burnava'ya döndüm, 
Eniştemle hemşiremi aradım, 
Hastanede olduklarını söyle· 
diler, ben de gidüp istasyonda 
kendilerini bekledim. Bekler..
ken polislerle Rıza geldiler, 
beni alıp götürdüler, bir şey
den haberim olmadığı halde 
beni çok dövdüler, dayağın 
tesirile alakam bulunduğunu 

söyledim. Halbuki yoktur. 
Şahid Çorakkapı polis ko

miseri Mehmed Tevfik dinlendi, 
Maznunları nasıl yakaladığını 
tafsilatile anlattı ve suçlarını 
itiraf ettiklerini söyledi. Şahid 
polis Aguş ve Ihsan' da vak'ayı 
ayni şekilde anlattılar. Gelmi
yen şahidin celbi için muha
keme başka güne bırakıldı. 

Karısını 
öldüren adam 
Suçta taammüt 
var mı, yok mu? 

Tepecikte karısı Hamide 'yi 
biçakla müteaddid yerlerinden 
yaralıyarak öldüren Mehmed'in 
muhakemesine dün Ağırceza 
mahkemesinde devam edil
miştir. Bu celsede hadisenin 
şahitlerinden ve Mehmed tes· 
lim olduktan sonra ilk defa 
ifadesini alan adli kısım reis 
vekili birincikomi,,,er Salim 
ile Kemer merkezi birinciko
miseri Fikri dinlenmişlerdir. 

Şahitler, Maznun Mehmed'in 
Kemer Polis karakolunda is
ticvabı esnasında: 

- Karımı öldürnıcği kur
muştum, bir gün eve! bıçağı
mı biledim ve bir yerde çalış
tığım maraugoz arkadaşlarıma 
(Yarın göriilecck bir işim var. 
Hakkınızı helal edin.) Dediği· 

Şimdi manzııra şudur: Onb~ 
sene e\ el (İ enderun • Antakya fC 

havalisi) halkına lıürriyet, i tikli~ 
vadeden Fransa'nın yerine şiınd• 
~iizüuü unutan bir Fransa kııiıll 
olmuştur. Ü} le Lir l!,ransa ki bil~ 
kalan onu alakadar eden ınu• 
lıedclerin bir maddı•siııi ihlal ede 
se kıyametleri kopanr, fakat kell 
disinin muahedeleri bozmasını, Jııı~ 
lan tanımamasını ınübah ayar! 

Böyle Lir politika med ni'C 
ve beşeriyet için en hafif tabiri! 
suikasclan Iıaşka lıirşey olanı• 

Fransa politika ı hu hale diiŞJ11 

meli idi! 

H. R. Öktem 

Fuar 
Bir ay açık kalacak 
Fuar komitesi tarafından bi 

kataloğ bastırılacağı ve mu 
telif dillerde olacak olan b 
kataloğun her yere gönderil 
rek fuar için propaganda Y 
pılacağım yazmıştık. Katal 
ğun basılması, müteahhide " 
rilmiştir. Fuar komitesi, 93 
senesi fuarının 20 ağustos 

açılarak 20 eylulde kapanırı 
sını kararlaştırmıştı. Dün lk 
sad Vekaletinden şehrimiz 
caret ve sanayi odasına gel 
mektupta 937 senesi fuarın 
(lzmir 7 inci arsıulusal fua 
adile komitenin kararlaştndı 
tarihlerde açılıp kapanın 
muvafık görüldüğü bildi 
miştir. 

8 inci Edvard 
Londra, 18 (A.A) - K 

Edvard beraberinde bayın 
lık ve sıhhat bakanları bul 
duğu halde Galles memle 
tine hareket etmiştir. K 
buranın içtimai şartlarını 
kik edecektir. 

Londra, 19 (Radyo) -
sekizinci Edvard Gal me 
ketlerini ziyarete devam 
mektedir. 

Kral bilhassa maden s 
yii muhitlerini ziyaret et 

ve amele tarafından harar 
karşılanmıştır. Amelenin te 
ve görmek hevesine karşı 
!isin bazı tedbirleri bazı 

!erde hadiseler çıkmasına 
beb olmuştur. ................... 
ni, sonra gidib karısını öl 
düğünü itiraf ettiğini söyle 
lerdir. 

Şahid komiserler demi 
dir ki: 

- Hatta ( Yaşamak 
bende heves kalmamıştı) s 
nü de söyledi ve daha 
birinci karısını da yaralıy 
mahkum olduğunu ve h 
girib yattığını anlattı. 

Şahid komiserlerin bu 
delerine karşı ne diyeceği 
nun Mehmed'e soruldu, 
med: 

- Ne diyeyim. Bunla 
rakolda istedikleri gibi b 
bıt varakası tuttular, yaz 
Ben ne yazdıklarını bil 
dum bile. f mza ettirdile 
na .. 

Demiştir. Gelecek ce 
Müddeiumumi bu mühim 
yet hakkındaki iddiasını 
edecektir. 



.. ._._._._._ .. ._._._._ ... m:m._._._ .... ._ ... ANADOLU 

•••Fransa dahiliye nazırı hak. 
kında ki if liraların neticesi -

1 
intihabatın neticesi, davasını güden 

Nazır ölmüş değil, int 
Köylümüze ben- har etmiştir 

halk tarafından sevincle karsı/andı J b · ·k • ""' "d 
A t k 

, ' .. aen ır ı ı ogu . 
n a ya da çarpışmalar oldu. 6 polis Köylümüzün kalkınmames'e· Başbakan J:Jlum, arkadaşındı 
Yaralandı Ye ·de t k•f t ld lesi~~e, bizde ferdi iş t~r?i: kalan vazifeyi de üzerine al . n 1 n ev 1 a yap 1 1 yesını ve tasarruf prensıbını 

,. yoluna koyabilsek. M•• t h• • k AJ ) 
Universitemizdeki genelik bir miting hazırlıvor Bizim köylü -. bittabi fakir un ı sır en, man ar 

' • olanları kasdetmıyorum - ma- f d hk,,. b•} d•J • 
Fransız gazeteleri, hakkımızı itirafa mecbur kaldı ~i_den tev~r~s. ettiği kötü bir ra ın anma um ı ee ı mı 

f • ıtıyad sahıbıdır. harmanı, mah- Belgrad, 19 (Radyo) - Baş-
~tan_budl, 19 (Husu~ı) ~ _Sancak'taki intihab lstanbul, 19 (Hususi) - Üniversite talebesi sulü, meyvayı satıp savunca, vekil M. Stoyadinoviç, dahi· 

netıcesın en halk sevınç ıçındedir. Bütün San- vilayete bir istida vermişler ve Sancak lehı"nde b t t ğ · · · k ı· M S l ' ya aş an ırna a gıyınıp ·u- ıye nazırı . a engro nun 
cak halk~ bayram yapmaktadır. Koca Sancak'ta cumartesi giinü bir miting akdetmelerine mü- şanmak, ya evlad sünnet et- ölümü üzerine Fransa başve-
halkı~ ~uzde beşi bile intihabata iştirak et· saade verilmesini istemişlerdir. Vilayet, istidayı mek, yahud da oğlunu, kızını kili M. Leon Blum'a bir ta· 
memıştır. , tetkik etmektedir. Müsaade verildiği taktirde evlendirmekte soluğu alır. ziyet telgrafı göndermiştir. 
h ~ü?, Ant~kya da gene bir hadise olmuş, miting çok parlak olacaktır. Yarı köylü olduğum için, Lille, 19 (A.A) - Dahiliye 

a k ıle polıs çarpışmıştır. Altı polis yaralan- İstanbul, 19 (Hususi) - Fransız'ların San- bilirim : nazırı M. Roger Salengro dün 
~ıştır. H_a~ktan ?a yaralananlar vardır. Yeniden cnk'ta çıkarmakta oldukları Elliva gazetesi, son Tütünü satınca, fzmir' de bir gece odasındaki bütün hava-
ırTiç. kışı t~1vk1ı~1 edilm.i~tir. Suriye intihabatında Türk'lerin kazandıkları hafta kadar eğlenir. Şık çiz- gnzı musluklarını açık bıraka-

nıversı e 1 er mıtmg yapacaklar muvaffakıyeti itiraf etmektedir. meler. paltolar, tabancalar, rak intihar etmiştir. Kendisi 

•++-• gömlekler, saatlar alır. Gazi- 47 yaşında idi. 

( 'apo Al '\lffarb ihtimaline r -, nolara gider, gece yarısından Kardeşi gazetecilere beya-
Jj n - man k . Şef imiz sonraya kadar içer ve burada natta bulunarak müntehirin 

l 
arsı bır temas Belçika krahnm isim başlıyan sarhoşluk, kadın del- karısının ölümünden dolayı 

an aşması . ' •, •, • • yıldönUmUnU kutluladı. lallarının tuzağında civcivli müteessir olduğunu ve bu le· 

Bir memur ta. lngiltere - Hollanda Ankara, 18 (A.A) - Bel· bir soygunculuğa kadar uzanır. essürünün son günlerde ailesi 

f d 
•f d•/d d • l • • çika kralının isim gününün Ben, kendi hemşehrilerim- efradından birçoğunun ölmesi 

ra ın on l şa e l i enız üs erı ıc, in den birini bilirim·, emin olun ·. ile büsbütün artmış bulundu-
yıldönümü münasebetile Ata· 

Belgrad, 19 (Radyo) - müzakerededirler. türk tarafından çekilen teb- Tütünleri sattıktan sonra 7 ğunu söylemiştir. 
Vreme gazetesinin Roma mu· L d ( A) • k l liraya güderi eldiven almıştı. Bunun üzerine M. Salengro-on ra, 18 A. - Singa· ri te grafı ile gelen cevabın 
habiri bildiriyor: K"' l"' h" b" · f l hhat bo 1 por' dan buraya gelen haberle- sureti aşağıdadır: oy uye ıç ır şeyı aza nun sı ı zu mıış ve ge-

Japonya ile Almaı.ya ara- rin teyid ettiğine göre Hol- Majeste Üçüncü Leopold görecek insanlardan değilim. çenterde sağcenah gazetelerin-
sında tedafüi ve tecaviizi bir 1 d f 1 Bilakis köylü çalışsın, kazan- den birinin·, kendisinin harbta an a i osunun burayı ziyareti Belçika kralı 
misak akdi haberi, Roma' da esnasında uzun müzakereler Brüksel sın, borçsuz, derdsiz olsun, firar etmiş olmakla itham et-
memnuniyet tevlid etmiştir. cereyan etmiştı"r. Bu mu··zake- M l yisin, içsin, hayatı tam mana- mesi üzerine büs·bütün bitkin 
G. ı· ı k ı ajeste erinin isim günün ız ı tutu ması mu arrer o an relerde mevzuu bahsolan baş- sile yaşasın, diye düşünürüm. bir hale gelmiştir. 
b h yıldönümü münasebetile sa· 

u adise, Japonya hariciye lıca mes'ele harb takdirinde Fakat şunu da bilirim ki, köy- Bundan birkaç hafta evel 
l d b 

mimi tebriklerimin ve şahıs-
memur arın an iri tarafın- şarki Hindistan civarında bir lünün eline, senede bir iki eski muhariplerden mürekkeb 
d "f d"l · · ları ve memleketlerinin refahı 

\. 
an ı şa e ı mıştır. İngiliz-Hollanda işbirliğidir. defa geçen mahsul parası, bir hususi bir jüri müntehirin ma-..J için beslediğim en iyi temen-
---------- Hollanda filosu başkuman- yıJlık masrafının karşılıg"ıdır. suniyetini iliin etmiş ve meb'u· 

S h l 
nilerimin kabulünü rica ederim. 

lrva e mas danı Gomodor Helpruch Sin- Evinin, çoluk çocuğunun, şah- san meclisi kendisine 63 reye 
._, K. Atatürk 

gapor'un Hollanda'ya ve buna sının bütün masrafı. Hatta ih- karşı 421 reyle itimad beyan 

A k 'd Ekselans Kama! Atatürk n ara a mukabil S1Jraba'ya Hollanda tiyat akçesi, hatta sermayesi. etmiştir. 
1 Türkiye Cumhur Başkanı 

deniz üssünde ngiltere'ye ya· Güderi eldivene, çalgılı mey· Bir müddet sonra M. Roger 
Merasimlekarşılandı 

Ankara, 19 (Hususi) - Ça
tal hattından kalkan kömür 
yüklü ilk tren ve Zonguldak 
valisi Halid'in riyasetindeki 
35 kişilik heyet bugün Anka
ra' ya varmıştır. 

Ankara 
pacaklan hizmeti kaydetmiştir. haneye, meçhul sokak kadt· Salengro'nun Almanyn'da harb 

Nazik ihtimamlarından do· 

K. San 'atlar nına ve dellalına verilen para, esiri iken bir Alman askeri 

Mükafatı kimler 
kazandı? 

Ankara, 18 (A. A) - Eliş
leri ve küçük san'atlar sergisi 
juri heyeti bu akşamki top· 
lantısında evelce mükafata 
müstahak olarak intihab ettiği 

layı Ekselanslarına teşekkür işte bu zaruri masraflardan mahkemesi taraf mdan bir dö-
ederim. · Leopold k.. h d l k · \.. ..) ve bu hayat intizamından gas- um ane e ça ışına ısteme-

• bedilmiş demektir. diğinden dolayı mahkum edil-

/plik buhranı Eğlenmekle sefahati ayırmak miş olduğu meydana çıkmıştır. 
g.!rek. Cenaze merasimi pazar gü-

Hükümet tedbir aldı ikincisi, borçsuz, kredisiz iş nü yapılacaktır. 
lstanbul, 19 (Hususi)-Hü- görmek, yani cvvel5 diş sıka· Paris, 19 (A.A) - M. Sa-

kumet, iplik buhranının önüne rak şahsi sermaye yapmak la- lengro'nun cenaze merasimi 

M. Leon Blum 
sonra belediye dairesinde 
hir olunacaktır. Kendisin 
lediye tarafından merasim 
pılacaktır. 

Roger Salengro şark 
zarlığında karısının yanıb 
gömülecektir. 

Paris, 18 (A.A) - Ya 
tıb muayeneleri netices 
M. Salengro Aortitden öl 
anlaşılmıştır. Daha geçen 
günü Lille umumi konseyi 
lantısında bulunan M. S 
gro'nun ölümü büyük bir 
ret uyandırmıştır. 

Lille, 19 ( A. A ) -
bütün gün M. Roger Sa 
ro'nun ölümü dolayısile 

belediye dairesinde her t 
tan taziyet telgrafları ya 
tır. Bu telgraflar bilhass 
zırlardan, birc;.,ok ayan 
meb'usandan, Cezair 
umumisinden bütün de 
mnnların, Sosyalist fed 
yonlarından, Fransa bele 
reisleri cemiyetinden ilah 

Tren istasyona girerken bü
tün lokomotifler düdük çal
mıştır. Zonguldak valisi ve 
heyet istasyonda hükumet er· 
kanı ve davetliler tarafından 
karşılanmıştır. Zonguldak va
lisi, ilk defa olarak trenle ge
tirilen kömürü Nafıa Vekiline 
vermiş ve Zonguldak halkının 
teşekkürlerini bildirmiştir. 

40 namzed arasında kur'a ile 
isim ve adresleri yazılı dokuz 
kişiye aşağıdaki mükafatların 

geçmek için tedbirler almıştır. zımdır. Dün bizim idarehane- pazar ganü saat 14 te Lille'de 
Avrupa'dan iplik idhali inhi· de köylü borçlarından bahse- yapılacaktır. Müteveffanın ce- Bütlin gün cesedin önü 
sarı, uyuşturucu maddeler in- diliyordu. Kredi ile 200 lira sedi cumartesi günü öğleden nazırlar ve hükumet ricali 

miştir. 

Heyet, akşam ilk defa ola
rak giren tren'le Zonguldak'a 
dönmüştür. 

İstanbul' da 
Elektrik şirketinin 
fazla aldığı paralar .. 

lstanbul, 19 (Hususi) - İs· 
tanbul elektrik şirketinin, şim
diye kadar halktan saat kirası, 
sigorta parası vesaire namları 
a't nda fazla olarak aldığı pa· 
raları derhal iade etmesi Na
fıa Vekaletince şirkete bildi
rilmiştir. Şirketin bu suretle 
halktan aldığı para milyonlarca 
liradır. 

TAkVIM 
iKiNCi TEŞRiN 

20 
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,,- .... . ..... 
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verilmesine karar verilmiştir. 
Kunduracı lsmail Kemal 

( İstanbul ) Atatürk mükafatı 
2000 lira, Sanın ( İstanbul ) 
hükumet m"ükafatı 1500 lira, 
Zehra Kum (Ankara) Ankara 
mükafatı 1000 lira, Müzeyyen 
Örer ( fstanbul ) 250 lira, İh
san (Ankara) 250 lira, Cevad 
Örnek (Ankara) 250 lira İh
san Ôzbaylar (Erzurum ) 250 
lira, Beyoğlu kız akşam Ertik 
okulu (lstanbul) 250 lira, Halil 
Usta (İstanbul) 250 lira. 

Ziraat bankası 
kongresi 

Kar 685 bin liradır. 
Ankara, 19 (Hususi) - Zi

raat bankası umumi heyeti 
topl;ınmıştır. Tophıntıda geçen 
seneki vaziyet hakkında ha
zırlanan rapor okunmuş ve 
bankanın busene 685 bin lira 
kar temin edildiği bildiril
miştir. 

Mermer heykel 
bulundu. 

İstanbul, 19 (Hususi) - Si
livri-Çorlu yolunda tarihi kıy
meti olan bir mermer heykel 

hisarına verilmiştir. Gümrük -çeken bir çiftçi, sekiz sene d · t" l mişlerdir. Bunlar arasınd !arifesinde de tadilat yapıla- ne ense, ın ızamsız o uyor, 
caktır. Şimdiden Avrupaya l'!lÜtcmadiyen borç ödemiş, borç, yıllarca ödenmesine rağ- Leba~, M. Bedeuce, M. 
mühim siparişler yapılmıştır. hala 140 lirası duruyormuş. men uzayıp gidiyor ve sonra, lette, M. Faure, birçok 

A. Horti Mürekkep faiz ve hesap işi köylünün diğer adı, borçlu va- azası, birçok Nazırlar, M 

Roma'ya gidiyor 
Peşte, 19 (Radyo)- Macar 

gazeteleri bu sabah, Amiral 
Horti'nin Roma seyahatı prog
ramını neşretmişlerdir. Hor
ti'ye Başvekil ve Hariciye 
Bakanı refakat edecek, Pazar
tesi günü 23 te hareket ede
ceklerdir. Viyana' da M. Şuşnig 
tarafından karşılanacaktır. Ro
ma' da Viktor Emanoel ve 
Mussolini tarafından kabul 
edilecek, ve dört gün ltalya'nın 
misafiri olacaklardır. 

Belgrad, 19 ( Radyo ) -
Macaristan Saltanat Naibi 
Amiral Horti, Roma'ya gider· 
ken Viyana'dan geçecek ve 
Avusturya Başvekili M. Şuşnig 
tarafından ftalya hududuna 
kadar teşyi edilecektir. M. 
Horti, Roma' dan dönüşte, 
Avusturya Reisicumuru M. 
Miklas'ı ziyaret edecektir. 

M. Şotan 
Londra, 19 (Radyo) - M. 

Şc,tan dün Londra'ya gelmiş 

ve lngiliz ricalile birkaç müla
kat yapmıştır. 

M. otan in iltere'nin resmi 

hakikaten.. tandaş oluyor. Bu bir, zihni- san meclisi ikinci reis 

Köylü, kredisini, kendi hu- yet, bir prensib, bir iş terbi- komünist lideri, M. B 
susi sermayesinden çekmeli yesi mes'elesidir. Köylümüz Belçika ayan ve meb'usa 
ve hatta ona kendi kalemi buna alıştığı takdirde üç, dört göndermiş oldukları he 
ile normal şekilde faiz bile yılda kurtulur. Aksi takdirde ve birçok rical görünüyo 

ilave etmelidir. Başkasının ser- borç, devenin hörgücü gibi, Belediye dairesinde 
maye ve kredisi ile yürüyen sırtında ilelebed yapışık kalır. edilecek olan cesedin ön·· 
iş, bilhass~ çiftçilik hayatında, ** - Sonu 6 ıncı sag/a 
.......... l .. lll!!!!llml~~!!!llll!l!!~~~~~~lm.!!~--l!lllllllllllllllml .. ~ ........... 

~= BOMONTI ŞARABI 
.. 

Her türlü müskirat imalinde m'4vaffakıyeti herkes tarafından takdir edilen Bomonti 
fabrikası, Ege üzümlerinden mamul nefis şaraplarını piyasaya çıkarmıştır. 

Bomonti Şarapları 
zamanda şarap merakhlarınrn 

-·--TecrUbeli mütahassıslar tarafından im 
edilmiş çok sıhhi evsafı haizdir. 
takdirini kazanmıştır. 

----------------------
/yi şarap içmek; sağlığı arttırmak ve kuvvetlendirmekti 

Bomonti şarabı hem çok iyi ve hem çok ucuzdur. 
---------------------------

Umu mi satış mahalli: Aydın Bira Fabrikası Telefon : 238 

Perakende sallş yerleri : Bütün Bomonti mUskirat bayilerinde bulunu 

Arayınız ve bir kere tecrübe ediniz. 
Çok memnun kalacaksınız. 
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Alman'lar müstakbel harba hava harbı
gözü ile bakıyorlar 

Dedi. Başını sallıyarak, ken
di kendine söylendi: 

- Evet, bundan sonra 
harplerin yeni ve en korkunç 
cephesi hava cephesidir. Buna 
şüphe yok! 

lngiltere'nin muktedir bir 
generali olan bu istihbarat 
şefi, coş.uyormuş gibi sözlerini 
bağı:-arak söylemeğe başladı: 

- Evet.. insanlar bundan 
böyle yeraltlarında yaşamak 
usulüne kendilerini alıştırma
lıdırlar; harp ·şekillerinin aldı
ğı dehşet ve şiddet karşısında 
yaşamak istiyenlcr ancak yer 
altlarında necat yeri bulabi
leccklerdiz. 

General, benden zarflarda-
ki vesikalara bakmaklığımı 

rica etti ve: 
- Görüyormusunuz -dedi- Al
manya'nın yakın bir zamana 
kadar bütün casusları, en 
fazla deniz kuvvetleri, yeni 
deniz siJah ve planları üze· 
rinde çalışırlardı. Fakat bugün 
en ziyade hava kuvvet ve 
sistem ve planları üzerinde 
çalışıyorlar. Bu da Alman'la· 
rın müstakbel harba ancak 
hava harbı gözüyle baktıkla
rına ve bilhassa bu esas üze
rinde hazırlandıklarına en 
büyük bir ddildir. 

Generalin gösterdiği vesika 
ve şekillere baktım; hemen 
heryerde kesif ve büyük or
manlar var. Bu ormanlar, birer 
siperdir; yeraltı mahzenlerini 
gizlemekten başka btr vazife
leri yoktur. 

- Görüyorsunuz ya.. in
sanlar kör sıçanlar, köstebek· 
ler gibi karanlık, derin, rutu· 
betli yeraltı mahzenlerinde 
-medeniyetin terakkisi saye· 
sinde- yaşamağa hazırlanı-

yorlar. • 

"En iptidai insanlar, süfli 
hayvanlar derecesine iniyoruz 
artıkl Öyle bir andaki elimiz· 
de, hükmümüz altında şey
tanları şaşırtan, zebanileri 
korkutan makinalar, silahlar, 
kimya kuvvetleri var. Buna 
mukabil, orta devirler insan
Jarı gibi hayatının emniyetini 
zcrzemin (eski zaman kalele
rinin altlarındaki karanlık, ra
tıp yerler) lerde arıyor .. Ne 
tezadl.. 

Alman'lar bu hareketin reh
beri oldular. Londra ve Pa
ris'in mevcudiyeti bir elektirik 
düğmesine bağlı kaldıkça, biz 
de Alman'ları taklide, Alman 
metodu üzerine yıraltı şehirle
ri yapmağa mecburuz. 

Bu size Alman'ların mağ
nczyumlu bir bombasını şu 
planda gösteriyorum; patladığı 
anda 3000 dereceye kadar 
müthiş bir hararet husule ge-

lirebilir; bu hararet· hiçbir 
vasıtanın söndüremiyeceği yan
gınlar çıkarır. Düşününüz ki 

· biranda Paris ve Londra' da 
beşyüz yerde böyle yangınlar 
çıkarmak mümkündür. 

* * * işte, Almanya'da otelin pen-
ceresinden ormanı seyrederken, 
Londra'da geçen bu muhavere 
aklıma geldi! Londra'daki bu 
muhavere olmasa, bu ormanın 
arka veya altında neler gizlen-
diğini ben de tabii bilmiye· 
cektim. Bu sayede, ben insan
lığın müstakbel felaketinin 
önüne geçmek hususundaki va· 
zi'esi daha fazla bir muvaffa
kiyetle yapacak vaziyette bu
lunuyorum demektir. 

-2-
Avrupa ve HSya'nm 
Yanar dağlarll 

Kolonya' da, büyük oteller· 
den birisinin bir odasında, 
gizli bir casus ordusunu idare 
eden esrarengiz "Şef" , masa 
üzerine bir harita yaptı. 

Bu harita bir Avrupa hari
tasıdır! 

Fakat devletler ve şehirler 
arasında müstakim hatlar çizil
miştir. Şef bana: 

- f şte .. Hakiki Avrupa ha
ritası budur! 

Dedi. 
- Yeni hailenin ilk alevleri 

acaba nereden çıkacaktır?. 
- Şimdilik büyük şehirleri 

bir tarafa bırakalım; 
Dedi, ve parmağı ile Livo· 

v'u ve Sovyet hudutları isti-
kametini gösterdi. Bundan son
ra Galiçya' daki Sabir'i, Har-
kof'u göstererek Sihtenstayn 
Dükalığının Baduz kasabası 
üzerinde durdu. 

- Sonu var -

Zavallı ~çocuğun 
ayakları 

Muza( fer taş 
atmıyan bir 
çocuğu yaraladı. 

lkiçeşmelik'te Halil Rifat pa
şa caddesinde oynıyan çocuk
lardan birisi attığı taşın orada 
otura~ İsmail oğlu Muzaffer'in 
evine gitmesinden kızan Mu
zaffer, sokağa çıkarak rastla
dığı Ramiz oğlu Mustafa adın
daki çocuğu dövmüş ve yakı
nindeki dereye itmiştir. Son
radan tahkikatla taş atma ha· 
disesinde alakası olmadığı an
laşılan bu çocuğun bir ayağı 
kırılmıştır, Muzaffer yakalan
mıştır. 

Hırsızhk 
İstanköy hamamı civarında 

şirket hanında yatan Abdul
lah oğlu Kemal, Bekir oğlu 
Mehmed'in bir çift çekme İs· 
karpinini ve Ali oğlu Şükrü· 

nün bir pantalonunu, İbrahim 
oğlu Hüseyin'in de iki lirasını 
çaldığından zabıtaca yakalan
mıştır. 

Aşık mı, hırsız mı? 
lkiçeşmelik'te Saracoğlu so

kağında oturan Hasan oğlu 
Halil, Memiş kızı Güldane'yi 
alarak Seyid'in evine götür
müş, orada içki içmişlerdir. 

O sırada Güldane, Memiş'in 
cebinden 30 lira parasını çal
mış ve zabıtaca yakalanmıştır. 

Dolandırmak 
Alsancak istasyonunda Ne

cib oğlu Azmi'nin yanına so
kulan ve kendisine Torbalı 
postacısı olduğunu söyliyen 
tanımadığı bir şahıs tarafından 
9 lirası dolandırılmıştır. Do
landırıcı zabıtaca aranıyor. 

Bir kavga 
Tepecik'te Yeni mahallede 

oturan Hasan kızı Binnaz, 
Salih oğlu Hasan, Ahmed kızı 
Hatice ve Hüseyin kızı Saadet 
arasında kavga çıkmış, Binnaz, 
Hasan ve Hatice; taşla saa
det'i gözünden yaraladıkların
dan tutulmuşlardır. 
Çocuk yUzUnden kavga 
Karşıyaka' da Bostanlı' da 

oturan Yusuf kızı Seher, ço
cuk mes'elesinden Ahmet kızı 
Zehra ve Gülsüm'e hakaret 
ettiğinden zabıtaca tutulmuştur 

Kaza 
Şevket oğlu Muzaffer, dok

tor Mustafa bey caddesinde 
bindiği bisikleti beş yaşlarında 
Yüks(>l adındaki kıza çarptı

rarnk yaralanmasına sebebiyet 
verdiğinden zabıtaca tutul· 

Rusya'daki tevkifat 

Kaç Alman 
tevki e il 

I! 

ir? 

• 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

12,30 Halk musikisi plak, 
12,50 Havadisler, 13-14 Ha· 
fif musiki plak. 

Rus hariciye nazırı, Alman elçisine 
kat'i vaziyeti bildirmiştir 

M. Litvinof 
fstanbul, 19 (Hususi) 

Berlin' de neşredilen yarı res
mi bir tebliğe göre, Rusyada 
tevkif edilenler 23 Alman'dır. 
Suçları askeri, iktısadi casus
luk, tedhişçilik, Rus'lar ara
sında faşist edebiyatına ait 
yazılar dağıtmak ve bir devlet 
hezabına çalışmaktır. Alman 
konsolosunun mevkufları ziya· 
retine müsaade edilmemiştir. 

Rusya'nın verdiği izahatı Al
manya kafi görmemiştir. Suçlu 
hakkmda hala, müsbct malu
mat verilmediği kanaati var· 
dır. iki devlet münasebatının 
kesilmesi muhtemeldir. Maa
mafih Rusya'da, bu şayialara 
ehemmiyet verilmemektedir. 

Bu şayialar Nurenberg kon
gresinde komünizm aleyhin
deki ' nutukların iradında da 
çıkmıştı. Halbuki o vakitten
beri iki devletin münasebatın· 
daki harici şekil hiç değişme
miştir. Rusya, Almanya'nın 

istediği malumatı verecektir. 
Esasen M. Litvinof, Alman 
elçisine bunlara ait suçları 
bildirmiştir. Litvinof, bunlar
dan bazılarının itirafatta bu
lunduklarını da söylt!miştir. 
Elçi cevabında, başka memle· 
ketlerde Nazi grupları bulun· 
duğunu, Rusya' da bulunma· 
dığını söylemiştir. 
.. IBEBllmlllllm:mlimlllllİll:!mıa:!ı 

Yankesicilik 
Keçecilerde f nkılab soka

ğında Ali Şaban oğlu Yaşar 
ile Said oğlu Receb, Osman 
oğlu lbrahim'in 390 kuruşunu 
yankesicilik suretile çalarken 
tutulmuşlardır. 

Dövmek 

Tevkifat Leningrad ve Mos· 
kova'da ayın ilk günlerinde 
olmuştur. Hunlar gizli Faşist 

kulüpleri bile teşkil etmişler

dir. Buralarda Rus amelesine 
telkinat yapmak istiyor, devlet 
sırrı olarak saklanan malumatı 
öğrenmcğe çalışıyorlarmış. Ba
zılarının isimleri şunlardır : 

Klesin, Fuller, Kuccht, De· 
misch, Frinkaus, Fishele, Ek
lesin, Futter, Kuccht de Fisc· 
hel, Obergeg, Goldshmitd. 

Moskova'dan gelen Alman 
maslahatgüzarı Voıı Tibeles· 
kireh, :dış işleri komiseri ve
kili Krestinski'ye protestosunu 
verdiği gün, komiser vekili, 
protestoyu red ile Rusya'nın 

1925 tarihli Alman-Rus anlaş
masına riayet etmiş bulundu
ğunu bildirmiştir. M. Litvinof 
ta -Alman büyük elçisine bil
hassa şunları söylemiştir : 

Rusya, Faşist te olsa, meş· 
ru niyetlerle gelen Alman'lara 
memleket kapısını kapamamış
tı. Fakat kendi arazisinde fa
şist organizasyonuna, casuslu
ğa ve tethişçiliğe mi.isaade ede· 
mez. Bittabi bu takdirde ted
bir almağa mt:cburdur. Bütün 
diğer memleketlerdeki faşist 

organizasyonları Almanya' dan 
idare edilir. Bu teşkilat yalnız 
parti faaliyetile kalmamış, bu
lunduğu memleketlerin kanun-

larını da çiğnemiştir. Rusya 
böyle bir faaliyete müsaade 
edemiyecektir. Teykifat, ne 
beynelmilel mes'elelcr, ne Rus
Alman münasebeti ile alaka· 
dardır. Muhakkak olan, tahki
katın acele olarak bitirileceği 
ve masum olanları tahli~re edi
lecektir. Netckim istintak dai
resi de haklarında ciddi delil 
bulunmıyan bazıları hakkında 

tahliye ve hükumetten ihraç 
kararı almağa mütemayil bu
lunmaktadır. 

18,30 Dans musikisi plak, 
19 konferans, 20 Türk musi· 
ki heydi, 10,30 Bayan Rebia 
ve arkadaşları, 21 Sololar, 
21,30 Stüdyo orkestrası, 22,30 
Ajans, Borsa haberleri. 

/ngiliz ricali ile 
konuştu. 

Belgrad, 19 (Radyo) 
Londra'da bulunmakta olan 
Yugoslavya saltanat naibi prens 
Pol, bugiin lııgiltere başvekili 
M. Baldvin ve hariciye nazırı 
Lor'd Eden ile görüşmüştür. 

İngiltere hava nezareti müs· 
teşarı dün gece Prenses Olga 
şerefine bir ziyafet vermiştir. 

Viyana'da 
Gizli bir komünist 
Teşkilatı bulundu .. 

Belgrad, 19 (Radyo) - Vi· 
yana zabıtası, Viyana' da gayet 
geniş gizli bir komünist teş· 

kilatı meydana çıkarmıştır. 

Şimdiye kadar 32 kişi tevkif 
edilmiştir. 

Avusturya hariciye 
nazırı Berlin'de 
M. Hit!er tarafından 

kabul edildi. 
Berlin, 19 (Radyo) - Dr. 

Smit ve Eksperler ve Von 
Papen Berlin' e vasıl olmuş· 

)ardır. 

M. Smit ve maiyeti garda 
hariciye bakanı Yon Nörat ve 
sair rical tarafından karşılan· 
mıştır. 

Berlin, 19 (Radyo) - M. 
Smit bugün Baron Von Nö· 
rat'ı ziyaret etmiş ve bundan 
sonra Hitler tarafından kabul 
edilmiştir. 

Öğleden sonra resmi mü
zakereler başlıyacaktır. 

Arnavutluk 
Diktatörlüğe gidiyor. 

Tavzih Belgrad, 19 (Radyo) - Ga-
Dünkü nüshamızda Posta ve zetelerin Tiran muhabirlerinin 

telgraf ınüvezzilerinden Baha- bildirdiklerine göre, yeni Ar-
eddin'ın, Bedriye namındaki navutluk kabinesi demokrasi· 
kızı dövdüğü hakkında zabıta· den ayrılacak ve memleketi 
dan alınmış bir haber vardı. diktatörlükle idare edecektir.• 
Bahaeddin dün idarehanemize Yugoslavya nazırlarmm 
geldi ve dedi ki: gezisi 

- Ben, dövmedim. Bilakis Belgrad, 19 (Radyo) -
müştekiyim. Bedriye karde- Memleket dahilinde tedkik se· 

Birinci kordon'da Mehmed şimle nişanlıydı, nişanı boz- yahatinc çıkmış olan başvekil 
oğlu Mustafa ve NP.cati, şoför mak icabetti. Yüzüğü ben gö- ve Hariciye vekili M. Stoya· 
Enveri dövdüklerinden ·tutul- türdüm. Bedriye bana taşla dinoviç ile diğer nazırlar bu 

muştur, muşlardır. hücum etti mes'ele budur. sabah Belgrad'a dönmüşlerdir. 
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Yazan : Orhan Rahmi Gökçe 

Başında bir gözlüklü adamla 
diğer bir adam ve bir kadın 
duruyordu. 

- Neredeyim? -Diye mı· 

rıldandı- çocuk kurtuldu mu 
bari? 

Gözlüklü adam ona doğru 
eğildi. Bozuk bir Türkçe ile; 

- Kurtuldu küçük kahra
man -Dedi- scnın sayende 
kurtuldu. 

Diğer zat ta, şükranını ifade 
için elini, Bekir'in omuzuna 
koydu, yüzüne uzun uzadıya 

baktı. 

- Kolun çok mu ağrıyor 
yavrum?, 

- Çok ağrıyor. 
- Kemik çatlamış ta ondan .. 

- Zorlu bir tekme idi o. 
Çocuğa rastgelecek diye ödüm 
koptu. Dayanamazdı yavrucak. 
Tam başına iniyordu. 

Bu defa kadın eğilmişti. 
Gözleri yaş içinde idi ve ba
kışlarında derin bir minnet, 
derin bir ana şükranı vardı. 

-: O kurtuldu, ~fakat sana 

oidu yavrucak! - Hiçkimsenin yanına gel- Dedi ve ayrıldı. Kadın da Bekir, cevab veremedi, göz· 
Bekir ıstırabını belli etme- mcdim. Başımı aldım da çık· onu takibetti. Doktor Bekir'in !erini kapadı ve uzun kirpik-

:nek için dişlerini sıktı. tım geldim. Her yer benim kolunu tetkik ediyordu. Biraz !erinin arasından süzülen birkaç 
Zararı yok, geçer .. Fa· için gurbet değil mi? Yerim sonra, o erkekle kadın geldi- <lamla yaş, yanaklarının üstün-

kat... 
Birşey mi söyliyecektin ; 

yavrum? 
- Kime baktırırım kolumu 

beni Benim kimim kimsem 
yok ki burada. 

yok .. 

Nerelisin sen? 
Urla'nın ( ... ) köyünden .. 
Neyin var senin orada? 
Orada da hiç kimsem 

- Ana, baba, kardeş, ak· 
raba? .. 

- Hiç, hiçbiri .. Beni Allah 
böyle yaratmış .. 

İzmir'e ne vakit geldin? 
- Bugün! 
- Ne yapmağa ve kiıııiıı 

yanma gelJin'? 

yurdum, evim, barkını, anam, ler. Gözlerinde bir başka ay· den yastığa yuvarlandı. 
babam yok ki benimi dınlık, bir temiz vicdan hazzı Kadın, erkeğe yaklaştı: 

- Buraya gelirken hiçbir- vardı. - Güzel bir çocuk ta .. Bak 
şey düşünmedin demek! Kadın ona tekrar eğildi.. nasıl ağlıyor, ne sükfıti, ne 

- Düşündüm amma, be- Adın ne çocuğum! içli birşcy Nermi'? 
nim düşündüğüm çıkar mı Yanık Bekir! - Evet, evet. O doğarken 
kolay kolay! Bekir, öyle mi? her terbiyesini almışa ben· 

- Ne düşünmüştün yav· Yok, Yanık Bekir. Bana zıyor. 
rum? öyle derlerdi köyde.. Ve gözlüklü alam da, gene 

- Hükumet kapısına yum· - Peki, öyle olsun.. Ben başka dilden birşeyler söyledi. 
ruklarımı vurayım, beni oku- sana anne olsam, şu bey <le Üeü de Bekir' e bakıyorlardı. 
tun, diye yalvarmağı düşün- baba olsa kabul eder miydin, Gene kadın sordu: 
düm. bizim oğlumuz, bizim çocu- - Ne düşündün, niçin ağ· 

iki erkek biribirinc baktılnr. ğumuz olur muydun? Seni !adın Bekir? 
Sonra, başka bir dille konuş· mektebe veririz, dilediğin gibi İçini çekti, kolunu tuttu: 
mağa başladılar. Bekir, bun- okuturuz seni .. Bu ev senin - Hiç! Şehirlerde de iyi 
!ardan hiçbirşey anlamamıştı. evin olur, burada, :kurtardığın insanlar varmış. Halbuki ben 

Sonra, erkek kadına; kiiçük bir kız kardeşin bulu- şehirlilerden korkuyordum. 
- Biraz gdir misin Nevini nur. Olur mu Bekir? - Sonu var -



Fırtına Ali 
,,,,,ez: Büyük Korsan Romanı .. -·nm 
• 16. Yazan : M. A,Nn; Foi~ Ş:u=!din 

Fırtına Alir hadiseyi öğren· Kel kafa, denizin dibini 
dikten sonra bir türlü hume- boylamıştı. Gemisi, alevler 
dememi§ ve Kel Kafa Miçoli· i9inde yanıyordu. Ali, Vene· 
ni'nin petine düımüş, deniz- dikli tayfalal'a bağırdı. 
lere açılmıştı. - Kaldırın be köpekler 

Onunla adanın öbür tara· kollarınızı! 
fında karşılaşmış ve üçbuçuk Tayfalar, hançerleri, kılıçları 
saat çarpışmıştı. Nihayet ona fırlattılar. Put gibi olduklan 
kaçak bir oyuo y8fmış ve Ve- yerde kaldılar .. 
nediklı korsan, tayfalan ile - Vurun zencire şu kera-
Ali'nin gemisine atlamışh. talan! 

Fırtına Ali, Kel kafa Miço- - Öldürelim reis onlan, 
lini'yi uzaktan seçmişti. Kılığı, öldürelim! 
kıyafeti, boyu posu, kumanda - Öldürmek yasak! Esir 
edişi gösteriyordu ki, Vene· kellesine kıhç vurdurmam. 
dikli korsan, ondan başkası Zencire vurun, lıtanbul'a kap-
değildi. tan Paşaya gönderelim. Gemi· 

AJi : )erinde çahşbrsm eşekleri! Ge· 
- Heeeeey bana bak, Kel miyi de soyun! 

kafa!. Geminin en alt kamarasın-
Diye bağırınca, o da kıp da esirlere mahsus bir yer 

kırmızı gözlerini kendisine çe.. vardı. On yedi tayfa derhal 
virmiş ve Yunanca bir küfür oraya indirildi ve zencire vu· 
savurmuştu. Ali, Yunanca'ya ruldu. 

ıayet iyi bilirdi. Venedik'liler hayretle birbi· 
- Ulan ·dedi· tüccar ge· rine bakıyorlardı: 

ıniaini soyup tayfasını bağla· Bu nasıl adamdı böyle?. 
ınak marifet değili Onlann bildi ti, korsan k0 ,. 

Ve birdenbire bir kaplan sanı afetmez, mutlaka a-eber· 
gibi onun bulunduğu yere 
dotru sıçradı. Kel kafa, elin· tirdi. Birisi dayanamadı. Türk 
de kılıç, bot bir varilin üs- tayfalara sordu: 
tüne çıkmışb. Ali, varile kuv· - Adı ne sizin reisin? 
Vetli bir tekme indirdi ve koca - Fırtuıa Alil 
\faril, kel kafa ile beraber yu• - Duymamıştık adım. Fa· 
\'arlandı. Kel kafanın kıbcı kat bizim reislere ders verdi. 
düşmüştü. Ali, Bundan sonra Akdonizde pek 

- Korkma ·diye bağırdı· burun kabartmasalar daha iyi 
kılıçsız kaldın diye üzülme. olur. 
Ben de sana karşı kılı9 kul· Kel kafanın gemisi de so-
lanmıyacağıml yulmutw. Fırbna Ali, tüccar 

Konanlar müdhiş bir kinle gemisinin eşy.asını ayırmış, 
biri birine saldımnşlardı. Bu, - Bundan kimseye hisse 
dehşetli bir manzaraydı. Fır· yok - demişti • Midilli'ye bo
tına Ali'nin tayfalarından beş şaltırız, haber yollanz. Eğer 
IEİfi, nelden aldıklan bir di· mükifat filan verirlerse her 
rektifie, Kel k•faD&n gaailiae arkadaş hissesini ahrl. 
atla1D1ş ve yelkenlere ateş ver- Tayfalar da bu emre hür· 
hliflerdi. metle baş eğmişlerdi. Zaten.. 

Kel k*t dumanlan görün- Venedikli'nin kendisine aid 
ce vaziyetin vehametini, düş- eş~ yeter, artardı. Gemi er· 
lüğü tuzata farketmişti.. Yarab zakla dolmuştu. Her tayfa 
bir hayvan gibi Ali'ye atlldı. üçer kat elbise, yirmi ikişer 
AJi kılıcım yere fırlaıb ve altın almaştı. Reisin hissesine 
l<el kafaya sarıldı. Hasmı, fazla düşea, Panayet reisin 
lnüdhiş bir domuz kadar ku~ ince bir z1rhı ile gümiif saplı 
\'etli idi. Fakat Ali'nin çelik hançeri, altın kakmalı bir ~ek
kolları onu yakalamıştı. Kolu· mecesi, gene altın işleme saplı 
rıu kıvırıyor, lavınyor ve Kel kılıcı ve bir iki eşyası idi. 
Wa, derin derin inliyordu. Fakat bunun ıasıl mükafatı 
Ali bir aralık .öyle bir hareket sonradan olmuştu. 
)'apb ki, Kel kafa yuvarlandı. Hadise, lstanbul' a, Kaptan 
.\Ii bu defa .iki kuwetli pen- pqaya aksetmişti. Kapı.o pa
Çeıi ile onu gırtlağından ya• şaoan göğsü kabarmış. 
lcalamış ve kaldırmıştı. Kel -Deaizlerimitde böy~ kah· 
lcafa havada ayakları ile tepi• raman korsanlar varaan dolat' 
1'iyor, kollua boşlukta- sallanı- sın _ Demişti • yüzümüzü kı· 
)'ordu. Ali onu biraz daha zartmıyorlar. Ve Fırbna Ali'ye 
•ıktı ve kaldınp denize fır- kendi elile yazdığı bir mek-
lattı. tupta şöyle demişti. 

Adeti çarpışma durmuş, _ Şuınla, şerefinle çallf 
herkes bu inanılmaz hadiaeyo yiğit Türkl Allah, dütmana 
l>akıyordu. 

kartı her savletinde seninle 
beraberdir. Şay~t Oıaaanlı 
bayrajnua na-.ıuauna leke sü-

Günlük siyasal gazete rer&eA donanmay.a osmaniyi 
ml"---s.-hi-.p-v..;e ... b_q_y....ıu==-ganı----1ı karıuada bulursunuz .. 

Haydar Rüşdü ôKTEM Kaptan p8f8, ayni zamanda, 
Um11111t nepiyat ve yan iıleri hem Fırtına Ali'ye, hem de 
fWGril: Hamdi Nbhet Çançar tayfalarJAa keaelerle bahşiş 
~ - göndamişt.i. Ve bu neş' e ile 

lmür İkiaci Beyler eok.ap gemide üc; gün üc; gece şenlik 
<:. Halk partiai ltinaaı içinde olmuştu. işte Fırtına Ali'yi, 

Telgraf: fsmir - ANADOLU 
'l'elefon: 2776-P•ta btuu 405 Türk 4enizcileıi araaanda yük· 

ABONE. ŞERAiTi ıcltea ilk hidiac bu olmuştu. 
't~ uee. alb aylııp 700. ı9 Ve göator.diğl kahramaıılak, 

•1biı soo ltunqtur bu iki- ay soara Yunan ve 
\>~cı memleketler için eenelik Venedik. gemiçilerinin dillerin· 

.W.e flcreti 27 liradJr 
Ha yenle s ltuaıtar de inanalmu maullar gibi 

- dol&1mıya batlamıftı. 
geçmiı afhha!ar 25 koruıtur. Fırtına Ali, ZeHha ile bu 

hic:liaeeea «>nra •itanl .. ııb. 
- So1111 111'1/1 -

-Almarıya ve ltalya'nın Franko hiJkümeti .. 
ni tanımaları Londra'da endişe uyandırdı 

Paris, 18 (A.A) - Havas 
Ajansının aldığı haberlere göre 
Madrid'in bombardımanı dün 
bir rekor teşkil edecek şiddeti 
bulmuştur. Asiler dün 20 ton 
bomba atbklarını bildirmiştir. 

Bir taraftan üniversite ma· 
hallesinde bütün şiddetile mu
harebe devam etmekte iken 
di~r taraftan da Madrid'in 
merkez kısmı tam bir harb 
sahnesi mantarası göstermek
tedir. Puerto Del Solda Li
bertad gazetesi idarehanesile 
Dokabe sarayı alevler içinde 
ve itfaiye yangınlann çokluğu 
karşısında şaşırmış vaziyette 
bulunmaktadır. 

Gece havada büyük çapta 
obüslerle hava torpilleri uçu
şuyordu. Poerta Del Sol da 
Konfordya meydanında bir 
metre medhali yıkılmış ve bir 
genç enkaz altında kalmışhr. 
Oradan geçenler saatlerce ça
lıştıktan sonra kendisini diri 
olarak çıkarabilmişl~rdir. Y o· 
lun tamiri için yüzlerce amele 
çalışmaktadır. 

Gece müteaddid müdhiş 
infilaklar vukubulmuştur. Bun
lar hava torpilleridir. Fakat 
en müdhiş makine küçük yan
gın bombalandır ki, bunlar, 
hemen hiç ses çıkarmadan 
patlamakta ve etrafa havada 
dans ederek çatılara takılan 
alevler saçmaktadır. 

HükOcıetçiler Valanıiya' dan 
gelecelC: kuvvetlerin doğu ce· 
nubundan hücum ederek şehri 
kurtaracağını ümid etmekte· 
dirler. 

Dermo"a'nın oGlu 
idam edilecek. 

Alikante, 18 (A.A)-lspanya 
faşistlerinin şefi Primo Dermo
ra' nın oğlu halk mahkemesi 
tarafından ölüme mahkum edil
miştir. 

Asller gaz kullanıyor 
Londra, 18 (A.A)-lspanya 

büyük elçisi bugün Madrid'le 
yaptığı bir telefon görüşme· 

sinde hükümet kuvvetlerinin 
asilerin hareketlerini akamete 
uğrattıldannı öğrenmiştir. 

Büyük elçiye asilerin gözleri 
yaşartan gaz kullandılçları da 
bildirilmiştir. 
Pakt gene lhlll edilmiş 

Cenevre, 18 (A.A) - ltal
ya'nın Franko hükumetini ta· 
nımak hususundaki karan bu
rada paktın 10 uncu madde· 
sinin ihlali mahiyetinde telakki 
edilmektedir. Keza konseyde· 
de zorlulclar çıkabilecektir. 
Zira ispanya konseyde azadır. 
Diğer memleketler de ltalya'yı 
takib ettikleri takdirde bu 
zorluklar artacakbr. 

Milletler cemiyetinin gele· 
cek içtimaı 7 /12/ tarihindedir. 

Satirlemrı p.-otaatoları 
Vaşington, 19 (A.A) - Is· 

panya sefareti Madrid'deki se
firlerin Madrid bombardıma· 
nının bütün dünyanm vicda· 
mm iıyaaa sevketmif olduğu
nu bild~mek üere asilerin 
yaaana gitmek arzusunu izhar 
etmiş olduklannı bildir~ 

dir.. Sefaret bu tetebbülÜD in· 
giliz maslahatgüzarı ile Mad
rid' deki Arjantin ve Meksika 
sefitleri tarafından yapıknıt 
ol~ ilive etmektedir. 

Şehir içinde muhare· 
beler davam ediyor •• 

Paris, 19 (RaJyo)- Asiler 
Madrid'in şimalinde ilerlemiş
ler, kışlayı, cephaneliği zapt 
etmişler, buralardaki caddelere 
yerleşmişlerdir. Asetsiyo ve 
Barron parkı da işgal edil
miştir. Kral sarayı, şimal is
tasyon ve henüz inşa edil
mekte olan kilise önünde şid
detli muharebeler olmaktadır. 
Halkın Valansiya'ye muhace· 
reti ziyadeleşmiştir. Cecub ve 
Şarkta çıkan yangınlar geniş
lemektedir. Dün birdenbire 
neşriyatını kesmit olan Radyo 
~ta yeniden faaliyete geç
mi~tir. iki asi tank, el bom
balarile parçalanmıştır. 

Lüsi F rançesse köprüsünde 
asiler tazyiklerini attarmıştar
dır. Kiliselerden şiddetle mu· 
kabele edilmektedir. Bir Asi 
tank zaptedilmistir. Avilla 
tayyare meydanı bom bardı· 
man ve birçok isi tayyare 
tahrib edilmiştir. 

Barselon bombardıman mı 
edilecek? 

Lizbon, 19 - Asilerin bir 
tebliğinde, Barselon limanında 
bulunan ecnebi gemil~rin he
men limanı terketmelerini ve 
ecnebilerle gayri muhariplerin· 
de şehirden aynlmalarmı bil· 
dirmiştir. 

lspanyol Fası'na muhta
riyet mi verilecek? 
Pari~ 19 - Tancadan bil

diriliyor: ileride yapılacak ha
rekat için, İspanyol Fası'ndan 
asker toplanmaktadır. Yakında 
11 hin kişi sevkedilecektir. 
Hilen 25 bin Fas'lr asker Is· 
panya' da çarpışmaktadır. Yer· 
liler, Franko'nun Fas'a muh• 
tariyet vereceğine kanidirt~r. 

Bombaları · kim hazırlattı? 
Madrid, 19 - Sabahleyin 

2,45 te asi tayyareler tekrar 
bombombardımana başlamış
lardır. Telefon merkezi binası 
yakininde müthiş infiliWtr ol
muştur. 200 tayyare bombası 
ile 40 bin kurşun zabıtaca 
müsadere edilmiş, bunlan ha
zırlayan mühendis tevkif edil 
miştir. Bunlar; ecnebi bir dev
le\ kontolosu Urafandan satm 
alınmıft1r. 

lngiltere'de telif 
Londra 19 (Radyo) - ltal• 

ya ve Almanya'nın Franko 
hükumetini tammalan, lngilte
Tede fena bir tesir yap1111ıtır. 
ltalya ve Almanya' nın F ran
koya silah ve mühimmat gön-
dermesi takdirinde Londra 
ademi midahale komitesi da· 
ğılacak ve garbi ~denizde 
siyasi müvazene bozulacakhr. 
lngiltere hükUıneti bu vaziye
tin tahaddüs etmemesi için 
fedakarlıktan çekinmiyecektir. 

Franko hUkOmetinl 
neden tammıflar? 

Paris 19 (Radyo) - İtalya 
ve Almanya hükumetleri ayni 
mealde birer tebliğ neşret
miştir. Bunda lspanya'nın kıs
mı azamına hakim olan mu· 
vakkat Franko hük\hnetini ta
mak mecburiyeti hasıl olmuş· 
tur. Denilme!dedir. 
Azana Barstr 
londa oturacak.. 

Barselon 19 (Radyo) - Son 
içtimada, hükumetin Valansi-

-------------------
l on tlra 'n ın mdtlalaaıı için tayyarelerle 

çevrilmiş tel mania düıünülüyor 

Londra-' dan 
Londra, 18 (A.A)- Roytf"r 

ajansmm verdiji malumata 
göre hava silahlanması mühim 
terakkiler göstermiştir. 1935 
Mayısındanberi yüzde 50 ço· 
ğalma kaydediliyor. lngilte· 
re'nin o tarihte Avrupa için 
530 tayyareden müteşekkil 53 
filosu varken şimdi bu adet 
992 makineden müteşekkil 80 
filoya çıkmıştır. 

Tayyare Bakanlığı 1750 
tayyareden müteşekkil 129 fi
lonun teşkilini derpit etmek-

yada ve reisicumhurun da 
Barselon' da bulunmasına ka· 
rar verilmiştir. 
Avusturya, Macaristan 
Ve Japonya da Franko 
HUkQmetini taneyacak mı? 

Paris, 19 ( Radyo ) - Ga
zetelere göre, ltalya ve Al
manya' nın Franko hükumetini 
tanıması, Avusturya, Macari~
tan ve Japonya'nm da ayni 
suretle hareket edeceklerini 
göstermektedir. ltalya ve Al
manya'nm bu hareketi, belki 
'Vaatyetin tavazzlihuna yardım 
edecektir: fakat çok tehlike
leri de muoib olacaktu. 
Madrid!e giden 
Gönüllüler .. 

Paris, 19 (Radyo)- Oster
liç garından Barselon 'a bin 
gönüllü hareket etmittir. An· 
vers'ten de birçok Belçika'lı .. 
lar hareket etmiştir. Şimdiye 
kadar gidenler 2000 lcitidir. 

Fransa'nın kararı 
Paris, 19 (Radyo) - Fran· 

sa, Borguz hükumetini tanı
mamıttır. Maamafih Borguz 
ve Sevil konsolostan. vazifefe. 
rini yapmaktadırlar. 

Fransa, asi- hükumetin ab
loka karan üzerine, Barselon
daki gemilerine, limam terk 
emri vermiştir. 

Asilerin- tezahDrab 
SviUa, 19 (Radyo) - Al· 

manya ve ltalya'nın kararı, 
asilerin işgali altıRd& bulunan 
yerlerde tezah6rata vesile ol
muştur. 

Asiler, üniversite mahalle
sine büyük kuvvetler yerleştir
mektedirler. Buradan Mad
rid'in işgali için tekrer taar
ruza geçilecektir Madrid bom• 
bardıman edilmektedir. 

Sahiller abluka edildi 
Cebelüttarık, 19 (Radyo) -

Asiler, Barselon' dan Biska'ya 
kadar bütün ispanya sahille
rini abloka etmişlerdir. Asile
rin ablokası, Napolyon'un ka· 
radan lngiliz'leri ablokası gi· 
bidir. Abloka şartlarına uymı· 
yan her nakil vasıtası müsa
dere edilecektir. 

bir görünüş 
tedir. P roğramda derpiş edi· 
len 50 hava limanından 39 u 
ekserisi cenubta olmak üzere 
inşa halindedir. 

Royter Londra'nın müdafa· 
ası için yapılacak olan tayya
relerle çevrilmiş tel maniasına 
büyük ümidler bağlandığım, 

avcı tayyarelerinin bombardı
man tayyarelerini iyice görme· 
lerine mani olan bulutlu ve 
sisli havalarda bu manianın 

büyük faydası görüleceğini 
ilave etmektedir. 

3 bin makhlf 
Pari&, 19 (Radyo) - Şim-. 

diye kadar Madrid 1i müdafaa 
edenler~ed 3 bin kişi mıdctul 
düşmOştilr. Bunlar<lan 700 zü 
ecnebi olup, beynelmilel müf• 
rezedendir. 
- ----- -----
Franaa'nın Lehi.ta

na açacafı kredi. 
Paris 18 (A.A) - iyi ha

ber alan mehafilin sandığına 
göre Fransa-Polonya finansel 
görüşmeleri yakında müsbet 
bir neticeye varacaktır. Bu 
müzakerelerde Fransa•nın Po· 
lonyaya açacağı iki milyarlık 

bir kredi mevzuubahistir. Po· 
loPya bu para ile Fransa•dan 
harb levazımı ve ezcümle tay
yare ağır toplar satın alacaktır. 

BeTut'ta hadiseler 
Paris, 18 (A.A)-Berut'tan 

Parj · Soir gazetesine bildiril· 
diğine göre geçenlerde Hıris
tiyanlarla yabudiler ara11nda 
vukubulan çarpışmalar netice
sinde 60 kişi ölmüş 400 kiti 
yaralanmııtır. ---
Faşist Meclisi 

toplandı. 
-Bqı 1 inci •a/d/etle -
Faşist meclisinin en mühim 

karan, muharib faşist teşkili· 
tının arttırılmasıdır. Mevc.t 
kuvvetler, ideal kuvvetlerdir. 
Bunlan maddile;tirıtıek lütu
munu şiddetle biıaedihiıek• 
tedir. 

Meclis Berlin ve Niyaoa 
müzakeratını ve imzalanan 
uzlaşmaları tasdik ve taSYib 
etmiştir. Bu münuebetle Kont 
Ciyano takdir edilmiştir. Mec
lis Londra sefiri M. Grandi

1

yi 
de ispanya işlerine ademi mü· 
dahale komitesindeki faaliye
tinden dolayı takdir etmiştir. 

Faşist meclisi, yeni korl)o· 
ratif teşkilatını hazirlamak 
üzere bir komite seçmiştir. 
Birçok faşist rüesası nutuklar 
irat ve içtima sabahın dör· 
düne kadar devam etmiıtir~ 



~Sayfa 6 --------------------ANADOLU ____________ _.. _______ 20/11/936 ~ 

Dr. Şaht dedi ki: Ali baba na- Türlf-Yugoslav ittifakının Alman .. Japon 

Şu dakikada O büyük şah mındaki şahid büyüktezahüratıdevamda anlaşmasının /ngi/ • 
.... _ Başbakanımızın Belgra- tere'deki ~hisleri ... 

siyetin tesiri altındayım ıinin· ş~::::e1n/:i:i~~:!~ede - d • ti • b ki • -Başı 1 inci sahifede 
- Tamaşalık'ta Selatinoğlu ma- 1 zıya re erı e enıyor dünyanın menfaati namına çok 

--Başı 1 inci sahifede- Birbirlerile münasebette bulu- hallesinde oturan 110 yaşında mühim bir saatte bu intiha-
r fından kabul edilmiş Lulunuyorılu. nan iki memleket arasında Mehmed oğlu Alibaba adında - Başı 1 inci sahifede - evet çok yakında, Türkiye hın pek fena yapılmış oldu-

Beynnatına ; dünyanın diğer memleketleri bir şahidin sırası gelmişti. Meslektaşın cevabı bütün şarkın mihveri olacaktır. ğunu söylemekten kendimizi 
- Şu dakikada o büyük ve içinde mevzuubahsolan bazı Dı·nç bı'r halde mahkeme sa- Sayın reis, Bütün şarktan maksadım, ya· alamıyoruz. Bu itilafın ahkamı 

harikulade şahsiyetin tesiri altında S" l d'V · · k ·ı 'f k ~ k k ·ı b. l'kt b''t" J • h k b güçlükler tabii olarak bizim l oy e ıgınız ço ı tı at ar ın şar · ı e ır ı e u un aponya nın are et ser estisi-
bulunmaktayım, sözlerile baş- aramızda da hadis olmakta- t~~~i~a e~~~~~k!:~ya::!üv~~~ sözlere layık değilim. Bunlara Balkanlar ve civarıdır. ni biraz kaybolmuş olduğunu 
lıyan bakan, Atatürk için, dır. İşte hu müzakereler bu cevab vermek için bir hatib Eminim ki 937 beynelmilel söylemektedir. Bu itilafname 

- O yalnız Çanakkale za- güçlüklerin halline matuftur. disine yemin ettirilmiştir. Şa- olmalı idim. Maatteessüf ben lzmir fuarında diğer dost Tokyo ile Moskova arasındaki 
ferini kazanan adam değil , hid, ihtiyarlığı nazarı dikkate b' h . d .1. G I k l . . I (J'erginliği azami hadde çıka-Ve buna binaen iktısadi mü- ır atıp te eğı ım . azeteci, mem e et erın pavıyon arı ya- ,, 
ayni zamanda bugünkü Tür- alınarak reisin emrile bir san- racak mahiyettedir. Buna mu-

nasebetlerimizin esasına tek- hissiyatını kalcınile ifade eden nında Türk-Yugoslav dostlu-
kiye'yi maddi ve manevi bu- dalyaya oturtulmuş ve o su· insandır. Ben de ne kadar ğunun bir timsali sayılacak kabil Japonya hiçbir taviz de 

·· k" l kl ·ı 'k d nik taraflarına temas etmek- retle şahadetinin dinlenmesine temin eylememektedir. Şu hal 
gun u varı arı e, 1 tısa ve tedir. mütehassisim, ne kadar heye- kadar büyük bir Yugoslav 
kültür bakımından yaratmış başlanmıştır. bir zamanlar çok ziyade ar-

Memnuniyetle beyan edebi- canlıyım. Bunların hepsini ga- paviyonu yükselecektir. Bu bir Jd ., .. I .1 . 
olan ve Türkiye'yi yep·yenı Mahkeme reisi, şahide bir- zuya şaysn o ugu soy cnı mış 

ll'rı·m kı' bu meselelerde bera- zetemde yazacak, sizin bu gü- ihtiyaçtır ve ben bütiin gay- l 1 ·ı · J k bir büyük devlet olarak yük· kaç sualle vak'anın nasıl oldu- o an ngı ız - apon mu are-
berı.mde getı'rdigv ı'm arkadaş- zel sözlerinize cevabımı "Vre- ret imle bu ihtiyacın tahakku- t' · · d 

sek istikbale namzed yapan ğunu sormuş ve ihtiyar şa· ne 1 ıçın muzır ır. 
şahsiyettir. larla lktısad Vekaletinizin ala- hid te anlatmak üzere hazır- me" de vereceğim. Bana ithaf kuna çalışacağım. Siyasi ve Londra, 19 (A.A) - Al--

kadar dal.relerı' ve merkez ban· ettiğiniz sözlere teşekkürden ekonomik yakınlıklardan baş· man Japon 1·t·ııaA f L d 'd 
Dedikten sonra şu suretle lanmıştır. Fakat birkaç kelime - 1 on ra a 

kası.le ı'kı' memleket arasında acizim. Bu alakaya minnettarım. ka kültürel yakınlık gelecek pek gayr'ı mu" sa'ıt bı' t · h devam etmiştir: söyler söylemez ansızın başını r esır a· 
esasen CaArı' olan dostluk ruhu Başvekilim Stoyadinoviç'le senelerde en güzel meyveleri- sıl etmı'ştı'r S'ıyas"ı mahaf'l 

- Onu otuz senedenberi önüne eğmiş, gözlerini açmış · 1 

1 dal.res'ınde go"ru"şu"lerek h'ır tes- birlikte giizel memleketinize ni vermekte gecikmiyecektir. bu ı't 'ılaAfa ftalya'nın ı'şt·ırak'ı 
tanıyorum. mparatorluk Tür- ve bir baygınlık hali göster-

viye tarzına bağlanmış bulun- gelen diğer arkadaşlarımın Ben kadehimi Türk-Yugoslav takdirinde lngiliz - ltalyan mü-
kiye'sini tanıdığım gibi genç maktadır. İki memlc..ket ara- miştir. Bu vaziyet üzerine reis, buraya, lzmir' e uğramamış ol- dostluğu şerefine, dostumuz zakeratının tehlikeli surette 
Türk'ler devrini de hatırlıyo- sında mevcud olan dostluk derhal adliye doktorunu ça- malarından müteessifim. Bel- ve müttefikimiz büyük Türki· haleldar olacağını bilhassa 
rum. O zaman da iki defa ğırtarak ihtiyar Alibaba'yı mu- grad'a do"nüşiimde burada go··r- yenin refah ve saadeti şere- kaydetmektedir. Filvaki bu 

ı ruhu sayesinde ileride hadis · · · F k Al' 
ge miştim. Şimdi bilhassa şunu olabilecek diğer meselelerin de ayene ettırmıştır. a at ı- düğüm yüksek alakayı herkese fine kaldırıyorum. müzakeratın esaslı gayelerin-
tebarüze lüzum hissediyorum daima açıkça ve dostça hal- baba'nın sandalyeden yere düş- anlatacağım. Yalnız Ankara' da den biri ideoloji esasına müs· 
ki hiçbir memlekette bir mil- 1 tüğü görülmüştür. Doktor; ih- değ'ıl. bu"tu''ıı Tu··rkiye'de Yu- Fransa dahiliye tenit ayrılıkların önüne geç· 
] edileceğinden eminim. k Ih' d k ·ı · k etin manevi varlığında buka- tiyarın a ı urma suretı e 1 1 na•ırı hakkındakı· me tir. Her iki memleketin iktısadi gos avya için sevgi e çarpan ,.,, 
dar sür'atli ve bukadar derin ölmüş olduğunu bil~irmiştir. bir kalb bulunduğunu söyliye- Çünkü fngiliz efkarı umu· 
bir değişiklik olmamıştır. bünyesi 0 şekildedir ki bunlar Bunun üzerine muhakeme if tir af arın neticesi. miyesi bu ayrılıklara günden 

Size bilhassa benim faaliyet arasında bir tezad değil, ancak celsesi reıs tarafından tatil ceğim. - Başı 3 ncü sahifede - güne isyan etmektedir. Sir 

şubemi alakadar eden sahaya ::~~a;~liğ~e~~iy~~rbir~!v::; edilmiş ve hadise müddehımu· Tarih~;~~:~~~~~~üs eden bugünde halk geçecektir. Pa- Samuel Hoar da salı günü 
aid bir misal vereyim. miliğe haber verilmiştir. Müd- dostluğumuz sarsılmaz bir dost- zar günü bütün tiyatrolar ve matbuat mümessillerine söyle-

İstanbul' da Alman bankala· olabilir. deiumumi muavini Orhan Köni 1 k B lk sinemalar kapanacaktır. miş olduğu nutukta İngiliz ef-
D k Ş ht .. l . . u tur. a an antantının za-nnın direktörlerile görüşürken ° tor a soz erını şu derhal hadise yerine gelmiş, d y l iyi malumat alan bir mem- karı umumiyesinin bu endişe· 

suretle bitirmiştir: mam ır. ugos avya bu büyük 
bana dediler ki, salondaki dinleyicileri dışarı hadan bildirildiğine göre M. sinden bahsetmiştir. 

Beni bilhassa sevindiren dostluğa inanıyor. Onun sami-
- Bugün Türkiye'de ku· çıkartarak tahkikata başlamış, d Leon Blum'la Salengro ailesi Paris, 19 (Radyo) - Pari 

nokta Türk hükumeti erka- miyetinden emin ir. Biz, ara· 
rulmuş olan büyük banka mü· alakadar zevatın malumatına dahiliye nazırının ölümünün Suar gazetesi Rusya'nın Paris 

d b. kl ·1 .. .. mızda kurulan dostlukların 
esseseleri bankacılık bakımın· nın an ırço arı 1 e goruşe· müracaat etmiş ve Alibaba'nın h ld h ne gibi şerait altında vukua sefiri M. Potemki'nin Hariciye 

rek fikir teati etmek imkanı er şeki e, er sahada inki · 
dan ve bilhassa o kadar bü· üzerindeki eşya ve saıresını şaf ettiğini görmek isteriz. gelmiş olduğunun tıb müte- dairesine giderek M. Delböş'le 
yük bir presizyon ile çalışmak- bulmuş olmaklığımdır. Aranız- tesbite başlamıştır. Alibaba'nın S l d b hassısları tarafından tetkik ve uzun bir mülakat yaptığını 

dan tabii olarak teessürle ay- öy e iğiniz gi i gazetecilerin, 
tadırlar ki, birçok Avrupa ban- üzerinde birçok yazılı muska- 1 y tesbit edilmesini kabul etmiş- haber vermektedir. Bu gazete· 

rılmaktayım. Liderlerinizin ka- sızın gazeteci erin ugoslav-
kaları bunu kendilerine örnek lar, ceplerinden de küçük, kü- ya'ya bı.zı' mkı'lerı'n memleketı·- lerdir. ye göre, M. Potemkin Uzak 

naatı ve karekterleri benim l olarak kabul edebilirler. çük bez parçaları çıkmıştır. k k Birçok departman arın umu- Şarktaki siyasi vaziyatin veha· 
üzerimde derin bir tesir bı- nıze sı sı gelmelerini, bu 

Böyle birşeye eskiden ihti· Üzerinden çıkan eşya hak- temasların devam etmesı·nı· ı's· mi meclisleri celselerini tatil metinden bahsetmiştir. 
rakmı~tır. Bunu da ·aranızdan k tc l h d · l 

mal bile verilmezdi. ında bir zauıt varakası tu- teriz. Ta ki birbirimizi daha etmiş er veya u tazıyet te -
Evelce Türkiye'nin Adana ayrılmadan önce bilhassa kay· tulmuş ve eşyalarla birlikte grafları göndermişlerdir. 

detmek isterim. AhkaAmı şahsiye mahkemesine iyi anlıyalım. Kültürel temas· Parı·s, 19 (Radyo) - Harı'-
ve Mersin gibi birçok şehir· A k 8 (A A) Al I d h k k l 
)erini görmüştüm. Fakat An- n ara, 1 . - man gönderilmiştir. Cenaze; sıhhi arımızı a a ço ya ın aştı· ci bazı radyo merkezleri, Sa· 

iktısad nazırı ve Rayşbank · d d t b·1· k 1 k ralım 
ka ' l f ım a o omo ı me onu ara . lengro'nun o"lu-mu·· haberı'ne rayı maa ese tanımamıştım. d' kt" ·· D Ş ht b .. Ç U k' b d ıre oru r. a ugun u- Memleket hastanesine götü- muyorum ı un an soma, 
Fakat buna teessüf mü etmek b k b · A k k ı · · rağmen Grenfuar gazetesinin u arapnı, n ara a esını, rülmüştür. fhtiyar Alibaba'nın bu temennilerimiz husul bula-
lazım, yoksa aksı' mı·, orasını f l ·· - k · .. ·· gayri kabil reddi itham vesi-smet nonu ız enstıtüsunu, zaten kalb hastalığından mus- caktır. 
Pek tayin edemiyecegv ı'm. Zı'ra H Ik · · · Ha · · kaları neşrettigv ini haber ver-a evını gezmış ve rıcıye tarih bulundugv u ve mahke· Başvekil Stoyadinoviç, mem· 
Ankara'da "o··ı orta d - 1 V kAl t' 1 k t · N mişlerdir. Resmi mahafil, bu 

v sın a oy e c a e 1 gene se re erı u· mede yemin ederken herkesin leketinizden, Büyük Şefiniz 
bl·r umran merkezı· yaratmış man Men · :t..1 B I haberi çok büyük bir teessür· emencıo~ una, u gar ayağa kalkmasile geçirdiği he- Atatürk ve çok sevgili dostu 
Oluyors Z k. b ta d b' f' · · d · · tt b I f f le karşılamış ve bu çirkin if-unu ı, u rz a ır se ırme ıa eı zıyare e u un- yecandan ölmüş bulunması varit smet nönü ile temaslarından 
şehir yaratmak işine Avrupa· muştur. görülmektedir. hayranlık duygularile ayrıldı. tira propagandasını çok çirkin 
da değil, olsa olsa şimal Ame- Dr. Şaht öğle yemeğini ---- Başvekilimiz gidigor bulmuştur. 
rika'sında rastgelmek kabildir. İran büyük elçiliğinde ve ak- Kamutayda Türkiye Başvekilinin pek Paris, 19 (Radyo) - M. 
Bilhassa Ankara' da kurmuş şam yemeğini de Alman bü- Ankara, 18 (A.A) - Kamu- yakında Başvckilimize iadei Blum Lil' den dönmüş ve Da-
olduğunuz devlet mahallesi yük elçiliğinde yemiştir. tay bugün Refet Canıtez'in . B 1 d' f hiliye Bakanlığını bizzat yap-

zıyarct ıçın e gra a şere 
bana Vaşington'da mevcut Ankara, 18 (A.A) - Rei· başkanlığında toplanmışsa de. d mağa karar vermiştir. 

vereceği müj esini almış bu-
olan devlet mahallesini hatır- sicumurumuz Atatürk bugün ruznamede bulunan kambiyo, l Komünist partisi, pazar gü-unuyorum. 
}atıyor. saat 18 de nezdlerinde Hari- esham ve tahvilat kaçakçılığı- nü Salengro'nun cenaze mera-

Başvekiliniz Yugoslavya'nın 
Eminim ki, çok az bir müd- ciye Vekili Dr. Tevfik Rüşdü nın takibi ve Sivas atolyesine f simi yapılırken bir miting yap-her tara ında Türk dostluğu-

det içinde ' Ankara en güzel Aras ve İktısad Vekili Celal muktezi tezgahlar için ikibu- 1 l ld mağa karar vermiştir. nun nası an aşı ığını göre-
ve en modern devlet şehirle- Bayar bulunduğu halde Alman çuk milyon liraya kadar taah- cektir. Türkiye hakkında bes- Lille, 19 (A.A) - M. Blum 
rinden biri olacaktır. Şimdi iktısad nazırı ve Rayşbank hüd yapılmasına aid kanun lenen hayranlık. duygularının dün öğleden sonra buraya gel-
herhalde benim bu seferki rcısı Dr. Şaht'ı kabul buyur- layihalarının tevzi edilmiş bu- yaygın bir mahiyet aldığını miştir. Başvekilin yüzü sapsarı 
seyahatim hakkında da ben- muşlardır. lunmaları dolayısile usulen mü- görecektir. idi. Ve son derece heyecan 
den bazı şeyler öğrenmek isti- Ankara, 19 (Hususi) - Al- zakeresine imkan bulunmadı· Temaslar devam edecektir. içinde olduğu görülüyordu. M. 
yeceksiniz. man iktısad nazırı ve Rayş- ğından toplantı cuma gününe Gene bu vesile ile şunu ar- Blum istasyonda kendisini bek· 

Bu seyahatım bazı Türk bank başkam doktor Şaht, bırakılmıştır. zetmek isterim ki başlayan te- (iyen eski muhariplerden ve 
ricalinin bilhassa Merkez ban- bu sabah üç motörlü tayyaresi Amerika'nın yeni maslar devam edecektir. Baş- M. Salengro'nun sadık dostla· 
kası umum müdürü Salahid- ile ve Adana, Halep, Bağdad bir harb gemisi. vekilimizin ziyaretini parlamen· rından olan mesai nazırı M. 
din'in Berlin'de yaptığı ziya- yolu ile Tahran'a hareket et- to heyetlerinizin, gazetecilerin Lebos ile şimal departmanı 

Fladelfiya, 19 (Radyo) - f M C ı ' 
retc bir mukabele manasını miştir. Dr. Şaht hava istas- ve her çeşit meslek erbabının, pro esi . ar es in ellerini 

Bugün inşaatı bahriye tezgah- k b l 
taşımaktadır. Buna binaen bu· yonunda Vekillerimiz tarafın· l tu·· ccarların endütriyerlerin zi- sı mış ve oyun arma sarıl-

arında 10,000 tonluk bir kru-
radaki ziyaretim herhangi mü- dan uğurlanmıştır. yareti takibedecektir. mıştır. 

vazör denize indirilmiştir. Bu-
zakere esası gibi bir mevzua Adana, 19 (Hususi) - Al- Fi d f Digv er ilmi heyetlerin karşı- Başvekil bundan sonra he· nun ismi a el iya'dır. 
temas etmemektedir. Ziyare- man iktısad nazırı Şaht bu - lıklı ziyaretleri takip edecektir. men M. Salengro'nun ikamet-
timdeki mana daha ziyade sabah şehrimize gelmiş, bura· Pamuğumuza Memleketinize gelip te başarıl- gahına gitmiş ve bir müddet 
Türkiye'nin bu yükselişine karşı da bir saat kadar kalmış ve mış bu kadar eser ve elde müntehir dahiliye nazırının ce-

. olan alakamızı ve bu yükseli- tayyaresi ile Haleb'e hareket kredi mi açılacak? edilmiş bu kadar muvaffakı- sedi önünde teemmül vakfesi 
şin banisi bulunan zevata karşı etmiştir. Doktor Şaht, Halep· Belgrad, 19 (Radyo) -Vren yetler karşısında, hayranlık geçirmiş ve Salengro'nun ken-
beslediğimiz hürmeti ifadedir. te de yarım saat kadar kala- gazetesinin Ankara muhabiri- hisleri ile, mucize karşısındaki disine hitaben yazmış olduğu 

Fakat bize modern Türkiye cak, bugün Bağdad'da buluna- nin bildirdiğine göre, Rayhş bir insan vaziyetinde kalma- 16 Teşrinisani tarihli mektubu 
rica1i gibi pratik adamlar ol- caktır. Nazır ve beraberinde- Bank direktörü Şaht, cenub mak imkansızdır. okumuştur. Bu mektupta ez-
duğumuz için nezaretimin iki ki heyet geceyı Bağdad'da vilayetlerimizde geniş mikyasta Büyük Şefiniz Atatürk, cid- cümle şunlar yazılı idi: 
yüksek memurunu lüzumlu gö- geçirecek, yarın (Bugün) sa- pamuk zer'iyatı yapılması için den, bir devlet adamı değil, - Ruhi iftiralarla kemiril-
rülecek bazı müzakereleri idare hah Tahran'a varacaktır. Türk hükumetine Almanya'nın kelimenin tam manasile bir miş olan karım, 18 ay evel 
için beraberimde getirdim. Bu Bağdad 19 - Doktor Şaht mühim miktarda kredi açaca- peygamberdir. Çok yakında, öldü gitti. Hatta annem be-
müzakereler mühim değildir. saat ondörtte buraya gelmiştir. ğını söylemiştir. eğer bizi rahat bırakırlarsa, nim hakkımda bol bol yapı· 

OORSA 
Ozum satışları 

Ç. Alıcı K. S. 
367,5 inhisar ida. 11 
247 S. Süleyma. 13 25 
111 H. Alyoti 14 50 
107 Vitel ve şü. 12 50 
104 K. Kazım 14 50 
79 T. Erman 17 50 
39 Albayrak ti. 21 
38 F. z. Mehmet 9 50 
21 K. Alkar11l 14 50 
20 S. Emin 17 
5 Beşikçi z. bi. 17 50 
1138,5 

338487,5 
339626 

incir satışları 
Ç. Alıcı K. S. 
50 M. J. Tar. 9 
27 Tütsü ile te. 7 7 5 

77 
171010 
171087 

Zahire satışları 

K. S. 
12 875 
17 75 
16 
16 
17 
19 
21 25 
12 50 
17 
18 so 
17 50 

K. S. 
9 
7 75 

Ç. Cinsi K. S. K. S. 
120 Buğday 5 125 5 125 
191 Bakla 4 35 4 35 

214 B. Pamuk 46 50 47 
92 Ken. pala. 367 50 367 50 ---------------lan sahte ithamların tesirile 
son derece bitkin bir hale 
geldi. Bana gelince bütün kuv· 
vet ve cesaretimle mücadele 
ettim. Fakat artık dayanamı· 
yacağım. Kuvvetim tamamile 
tükendi. Düşmanlarım bcninı 

şeref ve namusumu hekte mu· 
vaffak olamadılar. Fakat ölü· 
mümden mes'uldürler. Ben ne 
asker firarisiyim ne de haini 
Hayatımın en tatlı demleri 
sosyalist partisinde çalıştığım 

zamanlar olmuştur. 

l 



~Sayfa 7---------------------ANADOLu ____________________ _ 

Denizli Halkevinde lzmir Komutanlığı ilanları 
İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonudan: 

Güzel bir konferans ve bunu mü
teakip bir konser verildi 

"Denizli musiki kursu talebesi Ralkevi reisi Esad Kay
makçı(•) fle idare heyetinden Osman Ertu (**) ile beraber 

Denizli, (Hususi) - Deniz· çok Felemenk şirketi tütün al
Ji 'de bulunduğunu ve Halk· maktadır. Şimdiye kadar 250 
evinde bir konferans verece- bin kilo tütün almıştır. Diğer 
ğini bildirdiğim sayın sayla· şirket ve kumpanyalar da mü-
vımız Necib Ali Küçüka dün bayaada bulunmaktadırlar. 
gece bu konferansını Halke· ------
vinde vermiştir. Bir tram-

Bu konferansta iç ve dış vay kazası daha! 
siyasamızla endüstri ve küçük 
san'atlardaki mevkiimiz ve ga· 
yemiz, çiftçilikteki durumu
muz bilhassa tebarüz ettiril
miştir. Hatibin ateşli ve heye· 
canlı konferansı çok yerlerin· 
de şiddetle alkışlanmış ve ala
ka ile dinlenmiştir. 

Konferanstan sonra Halk
evimizin Ar şubesinin açhğı 

musiki kursunun üç ay zar· 
lında yetiştirdiği otuz Bayan 
ve Bay ilk konserini vermiştir. 

Tramvaydan atlayan 
asker yaralandı 

Dün öğleden evel Karantina 
tramvay caddesinde asker has· 

tanesi önünde bir tramvay ka· 
zası olmuştur. 6 numaralı tram· 

vay arabasile Konak'tan Has· 
taneye gitmekte olan Mustafa 

oğlu Çal'lı 328 doğumlu as
ker Himmet, tramvayın asker 

hastanesi önüne geldiği halde 
durmadığını görünce atlamış· 

tır. Himmet, tramvaydan atla
ma usulünü bilmediği için 

başı üzerine düşmüş ve başı 
delinmiştir. Derhal asker has
tanesine kaldırılan Himmet, 
tedavi altına alınmıştır. Him
met'in ağzından bir miktar 
kan gelmiştir. 

Tahkikata derhal müddei-

Keman, mandolin ve piya· 
nodan ibaret olan bir konser 
ve bilhassa üç ay gibi kısa 

bir zamanda talebelerini bir 
konser verecek seviyeye ulaş
tıran musiki şubesi başkanı 
ve öğretmeni Dr. Osman'ın 
muvaffakıyeti ve hizmeti hal
kın takdir ve teşekkürünü ka
zanmıştır. Konferans ve kon· 
sere halkımız çok rağbet gös- umumi muavini Orhan Köni 
termiştir. tarafından el konmuştur. Him-

Denizli vilayetinde met'in başında hafif bir yara 
varsa da ağzından kan gel-

fÜf Ün mesi ehemmiyetli görülmekte-

Denizli, (Hususi) _ Davas dir. Kazada vatmanın hata ve 
ve Çal' da tütün piyasası açıl- alakası bulunmadığı anlaşıl· 
mış ve mübayaaya hararetle mıştır. 
başlanmıştır. Tütün fiatleri Amele grevi 
zürraın yüzünü güldürecek nis- Lil, 19 (Radyo) - Maden 
bette 50-70 arasındadır. amelesi grevi tekrar ilfın edil· 

Denizli ve mülhakatta en miştir. 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
icar No. Lira 

118 Alsancak bahçeler No. 5 dükkan 47 
119 Sinekli c. bila No. lı 4 dekar 595 metre tarla 10 
120 Göztepe mısırlı c. dar s. 20 eski 22 taj No. lı ev 55 
121 Karşıyaka bahariye mefharet s. 29 No. h ev 72 
122 Kahramanlar bahçevan s. No. 3 taj ev 30 
123 ikinci belediye c. 11/2 No. lı dükkan 31 
124 Birinci kordon balıkhane altında 4 No. lı dükkan 192 
125 3 üncü sultaniye mülazim mehmet çıkmazı 12, 14 18 

No. lı ev. 
126 Buca nalbant mehmet s. No. 26 eski 18 taj 

kahvehane. 
127 Buca yukarı geniş zafer s. No. 62 eski 50 taj 

30 

65 

1 - Mst. Mv. kıt'alan ihtiyacı için pazarlıkla 9000 kilo 
gaz alınacaktır. ihalesi 23 /11/ 936 pazartesi günü 
saat 11 de kışlada satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Hepsinin tutarı 2272 lira 50 kuruş, muvakkat temi
natı 171 liradır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir, 
4 - İsteklilerin Ticaret odasında mukayyet bulunmaları 

şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ve teminat makbuzlarile 
birlikte ihale saatinden evvel komisyona müracaatları. 

18 20 1238 

İzmir müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Tayyare alayının Gaziemir, Güzel yalı ve Y enikale' de 

bulunan cem'an 1354 adet saç Bidon pazarlıkla sa· 
tılacaktır. İhalesi 26 /11/ 936 perşembe günü saat 
11 de kışlada Mst. Mv. sat. al. komisyonunda yapı
lacaktır. 

2 -· Muhammen bedeli 1803 lira 20 kuruş, muvakkat te
minatı 81 lira 24 kuruştur. 

3 - Artırmaya iştirak edecekler Bidonları yerlerinde gör
mek üzere Tayyare alay komutanlığına müracaat ede· 
bilirler. 

4 - llan ücretleri alıcıya aittir. 
5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 

!erinde yazılı vesikalarile muvakkat teminat makbuz
larile birlikte ihale saatinden evvel komisyona müra· 
caatları. 11 15 20 25 1138 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - 400 Ton arpa kapalı zarfla İstanbul Levazım amirliği 

satın alma komisyonunda eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 21200 lira olup ilk teminatı 

1590 liradır. 

3 - ihalesi 1 /12/ 936 salı günü saat 15 tedir. 
4 - Nümune ve şartnamesi ksmisyonda görülebil ir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesindeki vesaik ile 
teminat akçelerini ve teklif mektuplarını ihale saatın
dan en az bir saat evvel lstanbuJ Levazım amirliği 
Tôphane' de satın alma komisyonuna vermeleri. 

15 20 25 29 1183 

fzmir Müstahkem mevki satın alma ·komisyonundan: 
1 - 500 Ton yulaf kapalı zarfla İstanbul' da Tophane' de 

satın alma komisyonunda eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 31,250 lira olup ilk teminat 

parası 2343 lira 75 kuruştur. 
3 - İhalesi 1 /12/ 936 salı günü saat 15,30 dadır. 
4 - Nümunesi komisyonda görülebilir. Şartnamesi 156 ku· 

ruş mukabilinde alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesindeki vesaik ile 
teminat akçelerini ve teklif mektuplarını ihale saatın
dan en az bir saat ewel lstanbul'da Tophane' de satın 
alma komisyonuna vermeleri. 15 20 25 29 1184 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Hava için 4 adet muhtelif fabrika tezgahı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 17000 lira olup ilk teminat 

parası 1275 liradır. 

3 - İhalesi 8 /il. Kanun/ 937 cuma günü saat 15 tedir. 
4 - Şartnasini M. M. V. satın alma komisyonundan bizzat 

alabilirler. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte te
minat ve teklif mektuplarını ihale gün ve saatından 
en geç bir saat evvel M. M. V, satın alma komisyo· 
nuna vermeleri. 20 5 20 5 1256 

İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Müstahkem mevki kışla elektirik tesisatı pazarlıkla 

tamir edilecektir. İhalesi 23 1111 936 pazartesi günü 
saat 15 te kışlada satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Keşif bedeli 1637 lira olup muvakkat teminatı 122 
78 kuruştur. 

3 - Şartname ve keşfi komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin şartnamesinde yazılı ehliyet vesikasını gös-

termesi şarttır. 

128 
129 

1(130 
131 
132 

kahvehane. 
Develi köy altında 9190 metre bağ 41 

5 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

45 
ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 

32 
yazılı vesikaları ve teminat makbuzlarile birlikte ihale 
saatından evvel komisyona müracaatları. 1258 

" " .: 11947 ,, " 
" il " 11028 il " 

" " " 2297 5 il il 

Bayraklı Burnava c. 32/34 eski 26/28 No. lı 
86 ---iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
40 , .. " 

ev ve dükkan. 
)'ukanda yazılı emvalin birer senelik icarları onbeş gün 

~~ddetle arttırmaya konulmuştur. İhalesi 26/11/936 perşembe 
gunü saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak müdüriyetine müra· 
caatları. 11 20 1151 

lzmir vilayeti Defterdarlığın
dan; · 

lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 
haczedilen Mes'udiye mahallesinde Karakol sokağında kain 
12 sayılı hane tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle satılığa 
çıkarıldığından pey sürmek istiyanlerin Defterdarlık tahsilat 
kalemine gelmeleri. 20 24 28 1 1271 

Oğretmenler, öğrenci babaları 

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

Ahmet Etiman kitap evi 
Kısa bir zamanda dürüstlüğü ile sayın uıüşterileıiniıı alakalarını 

'kazanarak (lzmir)c yaraşır bir fCkilJe geııi~letilmi~tir. 

Kültür Dakaıılı~ının kitnplan ile çıkan e~erleri süııü gününe ıalrip 
eder ,.e lıiitün müşterilerine sııuar. Ahmed Etiınan Kitap EYi f z. 
ıııir'in )eginc kitap YC kırtasiye U<'Posutlur. Ilııriçtcn ıoipari~ler sür' ı. 
le göuJerilir. 

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

lzmir harici a$keri satın alma ilanları 
Burnava Askeri satın alma komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Kalem Münaka- Tarih Giin Sa. 
Adet sa şekli 

Meşin kaplı pantolun 239 
Rüzgar ceket ve pantolonu 114 

Kar elbisesi 284 
Kar gözlüğü 194 
Kürklü eldiven 194 5 Açık 3/ 12/936 perşembe 10 
Tırmanma fotini 284 
Dağ fotini 104 
Bileklik 284 
Kundura üstlüğü 
Dağ çantası 

135 
194 
33 
s 

4 ,, 3/ 12/ 936 perşembe 10,5 

Dag halatı 
Edevat çantası 
Çengelli ip 
Hedik 
Dağ değneği 
Tırmanma çengeli 
Avcı yeleği 

15 
284 
150 
100 
284 
219 
258 
194 
194 

7 ,, 31121936 perşembe 11 

Yün kuşak 
Yün fanile 
Boyun atkısı 

Kar gözlüğü 
Elektirik cep feneri 
Yassı düdük 
Cep sobası 
İspirto takımı 
Termuz çelik matara 
Buz melhemi 
Cep eczanesi 

22 
25 

284 
22 

124 
75 
15 

Barometre 5 13 11 3/12/936 perşembe 15 
Havai hat ipi 5 
Havai çekme ipi 10 
Tel halat 5 
Kızaklı sıhhiye tezkeresi 5 
Küçük palanga 7 
Muşamba pelerin 134 6 ,, 3/ J 2/936 perşembe 16 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı 35 kalem dağ melbu
sat ve techizatı 18 inci dağ livası için açık eksiltmeğe 
konulmuştur. 

2 - Açık eksiltme)eri hizalarında yazılı olduğu veçhih~ 3· 
12·936 perşembe günü yapılacaktır. 

3 - Beş kalem malzemenin umum tutarı 4600 lira olup 
muvakkat teminatı 345 lira. 
Dört kalem malzemenin umum tutarı 2200 lira olup 
muvakkat teminatı 165 lira. 
Yedi kalem malzemenin umum tutarı 4000 lira olup 
muvakkat t~minatı 300 lira. 
Onüç kalem malzemenin umum tutarı 5200 lira olup 
muvakkat teminatı 315 lira. 
Altı kalem malzemenin umum tutarı 1500 Jira olup 
muvakkat teminatı 112 lira. 

4 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnava'daki askeri sa-

tın alma komisyonuna gelmeleri. 17 • 20-25-30 1204 

Emlak ve Eytam bankasından 
Depozitosu 

Esas No. Yeri No. sı Nev'i T. L. 
1'aj 2. 

c. 23 

c. 99 
Aydın hisar mahallesi ada 142 2 ev 324.10 M. 300 

C.117 

C.l 18 

C.120 

C.163 

C,190 

C.191 

C.195 

G.197 

C.200 

Aydın merkez ramazan paşa 71 Dükkan 
m. mimar sinan sokak. 

Ada 93 parsel 9 
Merkez 1.amazan paşa m. üçün- 8 Dükkan 
CÜ S. Ada 7 3 parsel 1 
Veysi paşa m. 2 inci sokak. 1 Kahve ve No· 

Ada 43 parsel 10 ter dairesi. 
Ramazan paşa m. mimar sinan 19 Mağaza 
sokak. Ada 78 parsel 1 

Köprülü mah. çankaya sokak. 43 Ev 
Ada 428 parsel 12 

Aydın güzelhisar mah. turan 7 Ev 
park caddesi. Ada 235 parsel 9 

Aydın veysi paşa ınah. belediye 518 Dükkan 
cad. Ada 46 parsel 5 
Aydın ramazan paşa mah. bi· Bila No. Ev 
rinci sokak, hükumet bulvarı 

Ada 19 parsel 7 

Aydın ramazan paşa mah. hü· 
humet bulvarı yoğurt, yağ pazarı 

Ada 35 parsel 1 

" Dükkan 

Aydın körülü mah. İnönü caddesi " 
Ada 426 parsel 11 

Ev 

C.201 Aydın zafer mah. dördüncü sokak " Ev 
Ada 138 parsel 1 

175 

100 

500 

400 

:200 

140 

150 

240 

300 

240 

300 

Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin beCielleri pe
şin veya taksitle, taksitte kalacak miktar yüzde 9, 112 lfaize 
tabi olmak kaydile satışları 5· 12-936 cumartesi günü saat on
da ihale edilmek üzere pazarlıkla açık arttırmaya konulmuştur. 

İstekli olanların hizalarında yazılı dl!pozitoyu Milli Aydın 
bankasına yatırarak yevmi mezkurde Aydın avukatımız bay 
Süleyman Eraydın'ın yazıhanesinde artırmaya girmeleri ve yan· 
larında üçer fotoğraf getirmeleri ilan olunur. 20 28 1279 
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DEUTSCHE LEVANTE LINİE 
11BOCHUM,, 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 limanlarına yük alacaktır 

"GALlLEA,, vapuru 20 ikin
ci teşrine doğru beklenilmek
tedir. HAMBURG ve AN-
VERS limanlanndan eşya çı
kacaktır. 
"İSERLOEN,, vapuru 23 

ikinci teşrinde beklenmekte 
ve 28 ikinci teşrine kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına yük 
alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LİNES 
"EXHIBITOR,, vapuru 14 

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

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

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

"EXMOUTH,, yapuru 14 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

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

PİRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

"EXCAMBION,, Transat
lantiA"i 20 son teşrinde RIRE 
limanından BOSTON ve NEV· 
YORK için hareket edecektir. 

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

9EN NORSKE MIDDELHAVS 
LINJEN • OSLO 1 

"SARDINIA,, motörü 16 
sen teşrinde limanımıza Q'ele-
rek DIEPPE ve NORVEJ li
•anları için yük alacaktır. 

... 
~ .... ... . 
r. \.,. ~"! , .... .,.}; / 

~.( 

Lambalarını daima tercih ederler ve satıcı
lardan bu markayı ararlar. Emsaline nis
beten qo 40 daha az:: cereyan sarfeder. 

M. Tevfik Baykent 
Elektrik - Radyo- Telefon Evi 

Siemens Fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 I 79) 

Telefon : 3332 

...r..,-~· .; ~ 
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Mücell'"t Ali Rıza Olivier~~ı~ürekası 
Yeni Kavaflar carsısı No. 34 , .. 

Bakteriyolog ve bulaşık, salgın haslalıkları mütahassısı~ = Basmahane isttıS} onu knrçısrndaki dibek soknk lm~ında 30 s:ıyı· ~ = lı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den nkşam saa t 6 a kndnr ~ 
lınstnlanuı kabul eder. ~ 

.l\Iüracnnt cdcıı lıastıı]ıırn yapılması lazırngelcn sair talıliliit , .c ~ 
mikroekopik nıuayenelf"ri ile veremli hastalnrn ynpılnıacınn CC\ zıı ~ 
görülen Pııoınntoraks mmıycnehııııesinclc muntazaman } apılır. ~ 

.. lf llll!ll/llllllllllllllllf lllllllllflllll!llllf llllllflllilllll Telefon: 4115 11111~ 

er w aa::s ue::su "' rw• :zuw w:ı::z ;: .,J 

Tahlisiye Umum müdürlüğün-
den: 

1 - Kapalı zar( usulilc satın alınacağı ilan edilmekte bo· 
lunan motörlü Can sandalının idari şartnamesinde 
bazı tadilat yapılmasına lüzum görüldüğünden buoB 
dair şimdiye kadar neşrolunan ilanlar hükümsüz scı· 
yılmıştır. 

2 - Mevzubahs motörlü Can ~andalı 6/ 11 /936 tarihinden 
itibaren 45 gün müddetle ve kapalı zarf usulile yeni· J 
den eksiltmey(! konulmuştur. 

3 - ihalesi 21112/936 tarihine rastlıyan pazartesi gün~ 
saat 15 te Galata' da Merkez rıhtım hanında dördünctl 
katta Tahlisiye umum müdürlüğü satın alma -komisyo· 
nunda yapılacak olan mezkur sandalın muhammen 
bedeli 19250 lira ve muvakkat teminat miktarı 1443 
lira 7 5 kuruştur. isteklilerin teklif mektuplarını bildi· 
rilen vaktinden bir saat evveline kadar sözü geçen 
komisyon reisliğine tevdi etmeleri şarttır. Buna ait 
resim ve şartnameler mezkur komisyondan parasıı ı 
alınır. 7 20 5 20 2667/10~ 

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya balıkyağlannın en lıalisi<lir. Şerbet gihi içilir, 2 defa süzülnıu~tııl 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Ilaş<lurak Büyiik Sııl epçio~lıı lınııı knrşısm<ln 

S. A. ROYALE HONGRO
ISE DE NAVfGATİON 
DANUBIENNE MARITl

ME -· BUDAPEST ıf ratelli Sperco Hellic en Lines 
Vapur Acentası 

Birinci kordon Rees binası ı 
Tel 2443 

ELLERMAN LINES LTD. "BUDAPEST,, Motörü 29 
son teşrinde limanımıza gele
rek DANUP (TUNA) liman· 
lan için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT-
HAMBURG 

11MARfTZA,, vapuru 30 
son teşrinde bekleniyor, ROT
TERDAM HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük· 
leyecektir. ---JOHNSTON WARREN LTD, 

LIVERPUL 
11JESSMORE,, vapuru 15 

son teşrinde bekleniyor. AN
VERS ve LIVERPOL liman· 
!arından yük boşaltıp BUR
GAS, VARNA, KOSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve f B· 
RAILA limanları için yük ala· 
caktır. 

SERViCE MARITIME ROU
MAIN-BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 25 
son teşrinde bekleniyor, KÔS· 
TENCE, SULINA ve GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması olarak 
BELGRAD, NOVISAD, BU
DAPEŞTE, BRATlRLA VA 
VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi

lemez. Telefon No. 2008 2008 

Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
"HERGULES,, vapuru 30 

2 inci teşrinde gelip 5/2 inci 
kanuna kadar ROTTERDAM 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN kumpanyas ı 

"ALBA JULİA,, vapuru 
19 I 2 inci teşrin de MALTA, 
MARSIL YA ve CECAİR li
manları 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 acenlalığına müra
caat edilmesi rica olunur. 

T elcfon: 2004/2005/2663 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 
İzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 
-i44MWi&E* *C 

Limited "THURSO,, vapuru 20 ikin-
Hamburg - Brcmen, Rotter- ci teşrinde Londra, Hull ve 

dam --Amsterdam ve Anvers Anyers'ten yük çıkaracak ve 
limanları için lıer ay munta
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, lskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi· 
mento ile eşya kabul eder. 

Anglo-Egytian Mail 
Line 

ayni zamanda Liverpol ve 
Glasgov için yük alacaktır. 

"POLO,. vapuru 3 birinci ı 
kanunda Londra, Hull ve An
versten gdip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

"DRAGO,, vapuru 10 bi-
Marsilya ve İskenderiye için rinci kanunda Liverpol ve 

9600 tonluk "Cairo City,, va- Svanseadan gelip yük çıka· 
?Uru her ay Pireden munta- racaktır. 
zaman iki sefer hareket ede- GENERAL STlM 
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzilat: "PHILOMEL,. vapuru 18 
ikinci teşrinde gelip Londra 

Pire·Marsilya seyahat müd- için yük alacaktır. 
deti 75 saat, Tarih ve navlunlardaki de- ~ 

Port-Sait ve iskenderiye li- ,.,,m1°r )ı•se Ve Orta Ok f sa-ğişikliklerden acenta mes'u- li:.ı u ar 
manian için "VELOS,, vapu· 1 =l kabul etmez. • ti! atıma kom;syonu başkan ı-ru her hafta pazartesi günü saat ~ _ ~ ı Ji 

12 de muntazam Pireden ha- Deri ve Tenasül Hasta· 1"' d 
rcket edecektir. Yolcu ve eşya lıkları Mütahassısı gın an: ... 
kabul eder. Doktor Kız öğretmen okulu ihtiyacı için nümunesine gör 200 çift 

Fazla tafsilat için Pasaport Osman vunus siyah iskarpinin 24 1111 1936 salı günü İzmir hükumet koıı:ı· 
yolcu salonu karşısında Lokal ı ; ğında Kültür yar direktörlüğü odasında toplanacak koınisyo· 
Riz binasında. No. 168 Hergün hastaları sabah nuınuzda saat on beşte açık eksiltmesi yapılacaktır. 
Umumi Deniz Acentahğı saat 10 dan akşam altıya Muhamr;,en fiatı 600 liradır. Nüınune ve şartnameler Kültv' 

Limited kadar kabul ve tedavi eder. direktörlüğünde görülebilir. İstekliler 45 liralık muvakkat te' 
acenlasına müracaat olunması. Adres: Kcm~raltı Şamlı ıninat alıtı ve ikametgah ilmühaberile birlikte muayyen gün ,·e 

sokak No. 19 
Telefon: 3171 • ... ,saatınd~ komisyona müracaatları. 5 10 15 sn 2$; 

Piirien Şahap Tesiri.tabii, eşsiz bir müshi.ldir. O kadar zararsızdır ki gebeleı·e, kalp, böb1 

' reklerı rahatsız olanlara bıle Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


