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ahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ÔKTEM 
eşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 
dres: lzmir ikinci Beyler sokağı 

f!e şartlan: Seneliği 700, nltı aylığı 400 kuruş 
.Resmi Wlnlnr için: Mnnrif cemiyeti il!inat 
osuna müracaat edilmelidir. 
usi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 

arsi ya'da 

~ldığı yer: (ANAD--OLU)Matbaa~ lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir . 

Bir mühimmat deposu 
ateş almış, yüz kişi ölmüş 
üçyüz elli kişi de ağır su. 
rette yaralanmıştır. 
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• 
iZ e ~aponya, bolşe 

b: - ---~ 

~ntakya ve _is e 
on dereceyi bu muş 
·ak etmiyen le e 
irk dostu Rum mem 
işmanı olanlar tayin e i 
~ıyor sokaklar te ha zu 
lstanbul 17 (Hususi)- An· daki kardeşlerimiz, nefretle 
Ya ve lskenderunda hüküm karşılanacak derecede zuluın 
ten heyecan, tarif edileıni- ve işkence görüyorlar, 
~ercceyi bulmuştur. Ora lst, nbul, 17 ( Hususi ) -

/( l Ed d 
Antakya ve lskenderon'da 

ra Var bulunan Türk kardeşlerimizin 
Maden ocaklarını müthiş bir işkenceye n aruz 
t f . kaldıkları gelen haberlerden 
e tışe gidecek anlaşılmaktadır. Başlamış olan 

intihabata Türk'ler iştirak et

memektedir. Fakat Fransızlar, 

halkı zorla rey vermeğe se:::_ 

ketmek istiyorlar. H.:tta git· 

miyenlerin üzerine ateş edi

yorlar. Ahali evlerinden çık· 
mamaktadır. Türkçe gazeteler 
ve mektepler kapatılmıştır. 

Istanbul, 17 ( Hususi ) -
Antakya ve lskenderon'dan 
gelen haberlere göre oradaki 
Çerkeslerle Rumlar da intiha
bata iştirak etmemeğe karar 
vermişlerdir. Türk'lerden ba-

Tevfik Rüştü A,.as 
zıları Humus şehrine sürgün 
edilmişlerdir. 

~illet mec 
toplandı 

• -~·~-
inhisar idarelerine aid hesap 

tasvip olundu 

• 
vabı hazırlamıştır. 

mı· 

du 
fstanbul, 17 (Hususi muha

birimizden) - Sancaktan ge
len haberlere göre sokaklarda 
hiç kimse yoktur. Halkın in
tihapta reyini kullanması için 

' her türlü tazyiklere ve para 
dağıtılnrak para ile r~y satın 
alınması için çalışılmasına rağ
men hillk intihabata iştirak 
etmiyor. Türk memurlarla Türk 
dostu· Rum memurlar değişti
rilen·k yerierine Türk düşm.,nı 
memurlar tayin olunmaktadır. 

kat'i mazbatası 

Kanıulag 
Ankara 17 ( Hususi ) -

Büyük Millet Meclisi, diin reis 
vekili Fikret Seylayın başkan· 

• 

- _ _, ·~· -
İnfilak ani olmuş ve a,./;~ielerin, parça 

parca havaya uçtukları görülmüştür 
Marsilya, 17 ( Radyo ) - rülmüştür. 

Dün, (Sensamar) mühimmat (Sens::ımar) miihimmat dc-

binası 

lığında toplanmış ve ruzna
mede yazılı işler hakkında 
müzakerelerde bulunmuştur. 
Bu celsede, inhisarlar idare
lerinin birleştirilmesine dair 
olan kanunun kabulünden ev
velki senelere ait inhisar ida· 
releri hesap kat'ileri hakkın
daki mazbata tetkik edilmiş 
ve reye konarak tasvip olun
muştur. 

İstanbul, 17 (Hususi muha

birimizden) - Hükumetimiz, 

Antakya ve İskenderun için 

K t C• deposunda vukubula infilak, posunun yanında bulunan ba-on lyano Fransız notasına vcn:ccği ce-
Marsilyn' da panik husule gc- rut depolarının patlaması 

Büyük Millet Meclisi, çar
Ş<!nıba günü tekrar toplanmak 
üzere celseye nihayet vermiş
tir. 

Gelecek celsede mühim 

' Budapeşte'den ıs r Hü- tirmiştir. İnfilak, ani olmuş ve ihtimali üzerine, Marsilya'nın 
amelelerin, parça halinde ha- bütün itfaiye teşkilatı vak'a 

mes' eleler ve muhtelif veka· 
letlerden gelmiş layi~:ı.!ar mü· 
zakere edilecektir. ;.~j kral 8 inci EdfJa.rd ayrıldı kumeti vaya uçmağa başladıkları gö- /Devamı 4 ün cüsahi/ede] 

~ Londra 17 (Radyo)- lngil· •..+••---------
nıt ~c Kralı Sa Majeste 8 inci Budapeşte 17 ( Radyo ) - M • 1 • • t d 1 k 
er• ~:abr4ıd, yann ve öbür gün, ltalya hariciye nazırı Kont fngiftere .. en.5

5

• 1 IS er, rıca e er er en 
~ Gal'e giderek maden Ciyano ve zevcesi kontes Eda A .. 

ğ· •'tıı klar~nı teftiş edecek ve dün akşam buradan Romaya fah Ve uhım• 
i~i~ , •Ie .ı. konuşacaktır. müteveccihenlıareket etmiştir. mat a acak bir köprÜyÜ berhava~JettiJer 

1~ongof .. 8.Skerleri- Kahir• 11 (Radyo) - ın- . 

lll
·n aA nı• hu·· cumu ~~t;~::iın S~;d:~in,U~~U~ll~~~: ~ ünkü !tayyare bombardımanında 100 kişo 

harbiye nazıı ı liva Ali Sami ~ --- ~ ~ Ö ÜŞ ~ 200 ~ kİŞİ . yara anmıştır 

ttÇin kuvvetleri,- bu taarruza 
ddetli mu a le e 1 

l ~ Mongol süvarileri 
'tkin, 17 (Radyo) - Mongol ordusundan üçbin kişilik bir 
~ Pavlin kasabasına taarruz etmiştir. Çin kuvvetleri, bu 

l'r\IZa tiddetli mukabelede bulunmuılardır. 

paşa ile uzun bir mülakat 
yapmış ve miiteakiben Harlu· 

ma hareket etmiştir. Söylen

diğine göre, ) akında bir İn
giliz askeı i hey' eti Kahirc'ye 

gelecek ve Mısır ricalile ko-
nuşacaktır. 1 

Mısır hüklımeti.' bu hcy'ct 1 

geidiktcn sonra lngiltere fob. 1 

rikalarına birçok mühimmat 
ve silah ismarlıyacaktır. 

!° 

Şeief ine dün gece 
Ankarapalasta zi-

yafet verildi 
Ankara 17 (Hususi) - Al

manya maliye nazırı doktor 
Şaht, dün dün buraya gelmiş 
ve ricalimizle temaslarda bu
lunmuştur. Dün gece, Anka
rapalasta merkez bankası di
rektörü tarafından doktor 
Şahtın şerefine mükellef bir 
ziyafet verilmiştir. 

• 

ll'f adrid'den 
Paris 17 (Radyo) - İspan

ya hakkında gelen son haber
lere göre, ihtilalciler, Madrid 
şimali şarkisinde umumi bir 
hücum yapmışlar ve saat 
13,30 da muhtelif mahalleleri 
işgal eylemişlerdir. Milisler 
rıc'at ederken Fransız köprü
sünü berhava etmişlerdir. ihti
lalciler, işgal eylemiş olduk· 

bir görünüş 
lan bütün resmi binalar üze· 
rine dünkü tarihi hakeylemiş
lcrdir. 

Havas ajansı, işgal olunan 
mahallelerden birinin, baştan 
başa yanmakta olduğunu bil
dirmektedir. 

Madrid'in neşreylediği res
mi bir tcbliğte, ihtilalcilerin, 
hücum ettikleri ve milis kuv-

vetlçrinin müdafaa etmekte 
olup, büyük bir köpriiyü bcr· 
hava etmek mecburiyetinde 
kaldıkları bildiri 'mcktedir. 

Paris, 17 (Radyo) - İhti
lalciler er kanıharbiyc riyase

tinin son bir tebl iğinde dün, 

Madrid'ın iizrri r.de uç~n üç 
tayyaren in, bçan Milis kuv

\ıctlerini tnkip cdert:k çok 
aşağıdan mitralyöz atrşi açtığı 
bildi rilınektcdir . 

Ayni tebliğe nazaran, Milis 
kuvvetlerinin tcrketıniş olduk
lan yerler, ihtilal ordnsu tara
fından işgal edilmiştir. 
(Devamı 4 üncü sahi/ ede) 
---••...----

Zavallı 
İki kadın yandı 
Londra, 17 (Radyo) - Dün 

(Sencamseyn) mahallesinde bü· 
yük bir yangın olmuş ve iki 
kadın, ateşler içinde kalarak 
kül olmuştur. 
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- 36 - Çeviren: Fethi Y. Eralp 
- O halde dinle. Fakat 

sakın ürkme. Dediklerim seni 
korkutmasın. Siz!n memleketi· 
niz de ve Macaristan' da ol· 
duğu gibi biz Romen'lerde 
de bir adet vardır. 

Bu sözleri işitince titremiş· 
tim. Çünkü o adet aklıma 
gelivermişti. 

Benim bu vaziyetimi gö· 
riince: 

- Ahi Dedi; demek istedi· 
ğimi anladınız. 

- Evet, Polonya da bu 
adete kurban gidenleri gör· 
müştüm. 

- Cadılardan bahsediyor
sunuz değil mi? 

- Evet çocukluğumda ba· 
bamın yerinde bulunan bir 
mezardan niçin öldürdükleri 
anlaşılmıyan ve 15 gün içinde 
sayısı kırkı bulan ölülerin 
mezarlarını açmışlardı. On ye· 
disi hortlak olmuş. Fakat di· 
ğerleri çürümüştü. 

- Onlar ne yaptılar? 
- Kalplerine şiş sokarak 

öldürdüler ve sonra yaktılar. 
- Evet böyle yapmaları 

lazım fakat :sizin için bu ka· 
dar kafi değil. Sizi cinden 
den kurtarmak için evvela 
onu tanımam lazım. 

- Evet onu tanıyacağımı, 
bulacağım. Şayet lazım olur· 
sa ne bahasına olursa olsun 
onunla göğüs göğüse çarpı· 
şacağ1m. 

Titriyordum: 

- Ahi Gregoriska, diye· 
bildim. 

- Ne bahasına olursa ol· 
sun demiştim. Evet tekrar 
ediyorum; ne bahasına olursa 
olsun. 

Bunun ıçın dediklerimi 
yapmağa razı olun. 

- Söyleyin. 
- Saat 7 de hazır olun. 

Kiliseye inin. Fakat yalnız ola
rak. Cesur olmanız da lazım. 
Bu şart. Orada dua edeceğiz. 

Evet sevgilim. Bunu yapa· 
caksın. Ônce Allaha teslim 
edelim kendimizi . 

Ötesini sonra düşünürüz. 
- Ne diyorsun Gregorikal 

Eğer o ise sizi öldürür. 
- Canım, Perim .. Hiç kork 

ma; hiçbir şeyden çekinme . 
Yalnız dediklerimi yap .. 

- Gregoriska bütün dedik· 
lerimi yapacağım . 

- O halde bu akşam . 
- Peki, yapılması lazım olan 

şeyJeri yapınız. Bana da ihti
yacınız olursa ben de yardım 
ederim. Haydi . 
Çıktı. 

Bir çeyrek saat sonra ma

nastır yolu üzerinde atını sü· 

ren bir süvari gördüm: O daI. 

Gözden kaybolunca diz çök

tüm. Dua ediyordum. Sebe
bini bilmedim!. 

Saat yediyi vuruncaya ka· 
dar hep dua ettim. 

Çok halsizdim. Rengım bir 
ölü renginden farksızdı. 

Başıma siyah bir örtü ola· 
rak, duvarlara dayana ~dayana 
kimseye rastlamadan kiliseye 
vardım. 

Gre8oriska beni orada ra· 
hip Bazil'le bekliyerdu. 

Rahip Bazil Hango manas
tırının başı idi. 

Gregoriskanın yan tarafın· 
da mukaddes bir kılıç sar· 
1,,1 .... 

Bana onu göstererek: 
- Hedvvig, dedi. 
Bu ·mukaddes adam. Bizi 

takdis edecek. 
Merasim başladı. 
Rahip Bazil kendi eli ile 

başımıza çelenleri komuştu. 
Matem içinde geçen bu va

ziyet ne acı idil 
Rahip: 
- Haydi çocuklarım dedi. 

Şimdi Allah size düşmanları· 
nızla çarpışabilmeniz için kuv
vet versin. 

Siz şimdi, saflık ve doğru· 
lukla silahlı bulunuyorsunuz. 
Şeytanı yenebilirsiniz. 

Sizi takdis ettim. 
Bu sözler üzerine mukad

des kitaplan öperek kiliseden 
dışarı çıkt1k. 

ilk defa olarak Gregoris
kanm koluna girmiştim.Onun· 
dum artık. 

Böylece odaya vardık. 
Saat dokuza çeyrek vardı. 
Gregoriska bana: 
- Hednige, dedi. Kaybe

decek vaktımız yok. Her şeyin 
uykunda geçmesini mi istersin. 
Yoksa her şeyi görmek mi 
istersin? 

- Sen yarke, sen yanımda 
iken hiçbir şeyden korkum 
yok. Uyanık olmak, her şeyi 

görmek isterim .. 
Grigoriska göğsünden tak· 

dis edilmiş bir çubuk çıkardı. 

Hala yaştı .. Mukaddes su ile .. 
Onu bana uzattı: 

- Al bu çubur· "' Yata
ğına uzan ve sabırktılık gös· 

termeden dua et.. Sakın bu .. 
değneği düşürme. O seni her 

şeyden konur. Beni çağırma. 
Bağırma.. Yalnız dua et 

inan ve bekle •. 

Yatağa uzanmıştım. Ellerim 
göğsüm üstünde kavuşuk bir 
vaziyette. Mukaddes çubuk ta 
parmald,!1rım arasında idi . 

Gregoriska köşeye çekilmişti. 

Geçen dakikaları sayıyordum. 

Her halde Gregoriskada sayı

yordu benim gibi 1. 
Bir çeyrek geçmişti., Saat 

dokuzu çalarken dün ve eveli 

günkü gibi ayni acıyı ayni kor 
kuyu hissettim. Sonra kapıya 
yanaşan ayak seslerini duydum. 
Kapım usulca açıldı . 

Bunun üzerine ... 
Geçen kadın bu esnada du

raklar gibi oldu. Salonda çıt 
yoktu hepimiz neticeyi dört 

gözle bekliyorduk. O, anlat
masına devam etti. 

- Eve bunun üzerine Kos· 
taki'yi gördüm. Sap·sarı idi: 

Uzun, siyah saçları omuz
ları üzerine sarkmıştı. Kanla 

bulaşıktı onlarl. 

Sırtmda her zaman taşıdığı 
elbise vardı. 

Yalnız göğsünde kanlı bir 
yara görünüyordu .. 

Her şeyi ölü .. 
Fakat gozleri, korkunç göz· 

leri canlı idi 
Bu manza ile kendimi kay

bedeceğim yerde bilakis cesa
retinin arttığını hissettim. 

Bana doğru bir adım attı. 
Bu esnada gözlerimi ona di
kerek mukaddes çubuğu gös
terdim. 

Fazla ilerliyemedi. Olduğu 
yerde kalarak! 

(Ulusal Birlik) 

loid Corc Açık Konuşuyor .. 

Almanya a ya ı v 
e-bir ordu esi · çi 

lerce ıı ~ zım 
talyan veA a 
karşı dura ilir. 

ler cemiyeti 
M. Loyd Corç son 

hafta içinde Mançes
ter' de serbest ticaret 
cemiyetinin salonunda 
bir konferans vermiş 
ve bun da demiştir ki: 

- Her zaman yap 
tığım gibi, son günler 

de düşündü· ğümü açık 
tan açığa söylemek yü 
zünden başım birçok 
belalara girdi. 

Lenin, Ramzey Mak
donalttan daha büyük 
adamdır, dediğimi far 
zedin: gene farzedin • 
ki Stalin'in Walter -~"'·~-tG~~ 

• n ır 

__ ... _ .• anacağım za, millet-
et endirme ·yiz .. 

Bunun hakikate uygun olan 
tarafı nedir? Bugün Avrupa
da en kuvvetli ordular Rusya 
ile Fransa'nın elındedir. Ta
limi, terbiyesi, tcchizatı mü· 
kemmel olmak üzere bugün 
Fransa'nın 5,000,000 asker 
çıkarabileceğini biliyorlar mı? 

Alman'ların hunu ~bilmedi· 
ğini mi zannediyorsunuz? Al
man'lar, ordularını Fransızla· 
rınkine yakın bir kuvvet ve 
mükemmeliyete getirebilmek 
için daha birçok seneler ça
lışmak mecburiyetindedirler. 

17 Teşrinisani~ 1 
b·rıııC1 1 is ifade edemez. Bu 1 I 

no~ta. '111' \ 
ikinci nokta, bugün ~ıosa 

pada en kuvvetli hava fı re' 

Rusyadadır. Bu filo, t~1\1• d 
leri, pilotları ve kalite~• ;us- U 
mından pek kuvvetlidır. afİÇ 
ya ile Fransa, lngiltere ~ tiık 
olmak üzere, havada bU} 

bir üstünlüğü haizdirle:.· ukle' 
Eğer Avrupa diktatorl jPİ 

rinden birisi tarafından }ufSS e 
bir harp çıkarılacak 0 jjıt' 
bunu böyle söylüyoru~; ~~ . 
kü bir çokları böyle hır ş ~ ~ 
ihtimalinden bahsedi}'~ıı\" 
onların karşısına çıkacak sııı' 
kuvvetleri onların k~rş;0ı.r y 
çıkacak hava kuvvetlerı fedr 

0 rı, yaptıkları masraf ve ~-ıit· 
karlıklara pişman ede~:c8~ 
(Alkışlar) Almanya 8 

dersi almıştır. l bit' ~ı 
Silahlanmak mı, e 

liği mi? .. ~et 
Denebilir ki diktat~ bİ' 

Elliot'tan daha büyük 
bir organizasyona damı 

olduğunu söylemiştim; Af. Luid Corc 

Yapılacak iş nedir? 
Ortada vaziyeti ıslah etmek 

için silahlanmaktan başka ve 
iyi çareler vardır? Eğer Al

manya ile İtalya Rusya'yı; 
Fransa'yı ve bizi eziverecek 

kendi üstünlüklerine de~~i~~ 
zim aramızdaki ahenksı p.sıl 
devamına güveniyorlar· de~ı, 
tehlike silahca aşağılıkta Jol9 • 

bu noktadadır. Bund~n 
1 

bit' 
biz silahlarımızı değıl, e ırtl 
!iği~i kuvvetlendirmeğe gıı} 
etmeliyiz. .. e)1F 

Biz asıl gediği gor~sııı' 

, 

bundan benim bolşevik oldu-
ğum manası mı çıkar (Kah· 
kabalar) farzedin ki Hitler'le 
Mussolini'nin Stanley Baldvin· 
den daha sağlam milli lider
ler olduğunu söylüyorum 
{ Uzun kahkaha ve alkışlar ) 
bundan benim faşist olduğu· 
ma mı hükmedilmelidir? 

Gene kabul edin ki Kar· 
layl, Makeley, ve Ramzey 
Muir ile beraber gördüğü en 
büyük şefdir, diyorum. Krom· 
vel bu memlekin bugüne ka
dar gördüğü en büyük şeftir 
diyorum. Bundan krallık aleyh
darı olduğum neticesine mi 
varılır? Bunun üzerine şimdi 
siz, katoliklere, onların benim 
yahutfı dostlarıma gittikleri 
gibi gidip Kromvel'in ne yap
tığını biliyor musunuz? O 
Drogeda'da binlerce katoliği 
öldürmüştü, halbuki bu adam 
şimdi ona en büyük şef unva· 

nını veriyor mu diyeceksiniz? 

Bu olamaz. 
Sizin fikir ve kanaatleriniz 

arasında birçok ayrılıklar ola· 
bilir, fakat bu, bir adamın 

büyüklüğünü ve yüksekliğini 
tanıya mani olmamalıdır. 

Bu sözleri ortadaki yanlış 
anlayışları düzeltmek için söy
lüyorum. 

Yoksa· ben bu memleketin 
ve dünyanın ihtilaller ve hü· 
kumet darbelerile değil, ser-

• z r a,...,'., ... 
ğıinden. 

best nutuklarla~ kuıtu 1acağma 
kanaat edenlerdenimdir. 

Ben, nereden gelirse gelsin 
hangi saikle olursa olsun, taz
yikin, zu:mün aleyhinde bulu· 
nan bir adamım. 
En kuvvetli Ordu : 
Şimdi bana sorsalar, deseler 

ki : 
- Bugünkü vaziyet, geniş 

bir ölçüde silahlanmayı zarurı 
kılmıyor mu? Ben, üzerimize 
bu kadar yükler yükliyerek 
bu kadar geniş ölçüde silah· 
lanmağa taraftar olmadığımı 
söylerim (Alkışlar). Son iki se
neye nisbetle bu sene silah
ların, fiatı bize iki misli pa· 
halıya gelecektir. 

Önümüzdeki sene bu, daha 
ziyade artacaktır. Silahlanma 

vaziyeti nedir? Buna tarafdar 
olanların gözlerinde canlanan 
manzara şudur: Büyük ve kud
retli bir Alman ordusu vardır 

ki bu, Rusya'yı zaptedecek, 

Fransa'yı yenecek, bizim şe
hirlerimizi de kül edecektir. 

Sonra Alman'ların, büyük ve 
kudretli bir orduya sahip olan 
ve yerlilerin verdiği vergilerle 
tutunabilen Habeşistan'ı mağ· 
lfı;' ederek (kahkahalar) dönen 
İtalya ile müttefik olduğu ve 
şimdi Avrupa'nın mukadderatı 
bu müthiş kuvvetin atıfetine 
bağlı bulunduğu da söyleni· 
yor. 

-
Emctullah Vakfından Asınah mesçitlc berberzade sokağında 

yeniden tamir edilen 3 No. lu Yahudihancnirı kirast on gün 
müddetle artırmayn çıkarılmıştır. Senelik kirası 200 lira tabrnin 
edilen bu yerin ihalesi 171111936 Salı günü saat 15 tedir. 
isteklilerin Evkaf direktörlüğüne müracaatları. 9-13-17 1110 

Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 
gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
. Sıhha ez esi 
Baş -'-urak.· Büyük Salepçioğlu hanı 

Ui l<arşısında 

• •llllll•• •• <w ..,..11Aıiıi 

kadar kuvvetli ise o zaman 
diyecek bir şey yok lakin va· 

ziyet bunun tam zıddıdır. 

Hatırda tutmanız ve başka· 

larına da hatırlatmanız lazım 

gelen bir nokta daha var: bu· 

gün Avrupa'nın en kuvvetli 
donanması lngiliz ve Fransız 
donanmalarıdP·. 

Şunu da tereddütsüz söyliye· 
bilirim: İngiliz donanması tek 

başına bütün Avrupa'ya karşı 
dnrabilecek bir kuvvettedir. 
İtalyan ve Alman donanmaları 
teker teker toplu bir halde 
bahse mevzu olursa onlara 
karşı bir filotillamızı göndere
biliriz. Kaldı ki, müthiş Fran· 
sız ve İngiliz donanmaları be· 
raber olunca vaziyet ne olur. 
düşünebilirsiniz. 

Birçok saçma sapan lakkır
dılar söylenip duruyor; fakat 
bunların içinde hiçbirisi "Ak
denizde bir tehlike bulunduğu 
sözünden daha saçma değil
dir. 
_ .. Hava kuvveti: 

Havaya gelince, hiç bir 
memleket sade havaca faik 
olduğundan dolayı bir harpde 
muzaffer olamaz. Bunu sivil 
harpde görüyorsunuz. Hiçbir 
memleket deniz ve kara kuv
vetleri bakımından üstün ol
madıkça hava üstünlüğünden 

lüzumu olmıyan yere r 

yapıştırıyoruz. . . siJ$!:' 
Şurasını düşünmelıyı~'dııilll' 

lanma yarış ve rekabet• 
harp ile nihayet bulur.. 5ıılb 

B ... a bır . unu yapacagımız ...,,. 
1 ctı" 

teşekkülü olan millet er 0~~ 
yetinin etrafında toplanıP sil;b 

kuvvetlendirmeli ve bll ·ııetle' 
yarışına bütün dünya Jlll ef11'r 
rile birlikte bir nihayet ~{ e~· 
liyiz. (Alkışlar) Kolle~~~ (A~ 
niyeti gerçeklendirmelı>'1 
kış!ar). ·d bİ1 

nsaı ,~ 
Bunun ıçın en rn 13rıtı.ı 

zamanda bulunuyoruz, prsı' 
.k bll ,.ı. 

milletler ekonomı l~IJI 
b··y]ece I· içindedirler ve o le ge 

fetsiz bir emniyet huSll ede' 
mesl hepsini memnu" 

cektir. 1 ,o!lı.1P 
B ·· ·· ·· ·· tNaP0 ) dO' ugun uçuncu . . bir , 

Ingiltere 'yi istila ıçın ıırls11 

nanma ve bir ordu h
3 
81ıııB11 

dığı söylendiği zaman Jbirl'' 
tedbirler gibi yanlış te 

alıyoruz. t' ~orı· 
l ke ı ·~e O zaman mem e ·11e.rı 
sahı t'· mak için cenup ıirıl'ş 

birçok istihkamlar yaP 0rıd' .. ' Bütün bunlar. bugun şisfl!l t 
V b··t" yarı ~e duruyor. e u un hsI'e ., 

golfcilcre hedef ve lcB b1 

noktası olmaktan baŞ 
Çjll• 

işe yaramıyor. . ıerı J 
Bugün alman tedbırh·feJe 

· ·· sa ı /Devamı 4 üncu 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
icar No. 
118 Alsancak bahçeler No. 5 dükkan la 
119 Sinekli c. bila No. lı 4 dekar 5?5 met_re tarlı e" 
120 Göztepe mısırlı c. dar s. 20 cskı 22 taı No. 
121 Karşıyaka bahariye mefharet s. 29 No. lı ev 
122 Kahramanlar bahçevan s. No. 3 taj ev 
123 İkinci belediye c. 1112 No. lı dükkan .. kk5ıı 
124 Birinci kordon balıkhane altında 4 No. lı du 

2 
14 

125 3 üncü sultaniye mülazim mehmet çıkmazı 1 ' 5o 
No. lı ev. teli 

126 Buca nalbant mehm~t s. No. 26 eski 18 
kahvehane. 

127 Buca yukarı geniş zafer s. No. 62 eski 50 ta] 

kahvehane. 
128 Develi köy altında 9190 metre bağ 

129 ,, " .: 11947 ,, " 
130 il ,, il 11028 " ,, 
131 ,, .• " ,, 22975 " ,, No.lı 
132 Bayraklı Burnava c. 32/34 eski 26/28 gJ~ 

ev ve dükkan. 11beŞ ve 
Yukarıda yazılı emvalin birer seneli.k icarları 

6 
° penc1~1f'. 

müddetle arttırmaya konulmuştur. lhalesı 26/11/9~ ·ııe ıı10 
günü saat 15 tcdir. Taliplerin Milli Emlak miidürJyetı 1151 
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17 T~rinisani 936 - ' 
36 ...._Sahife 3 
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irJ',.. I .._ N. V. 
''Ne olacak?,, W •• H. an 

Der Zee 

1 iz _ • r Hikaye 
\'{ti' \ 

ilo5~ ~ı,..11. •.llZl!lllİİİmmBTmilm&b:E:!v:m!BSE~ll!liE:::!.mE:.::=ıEBl:ii:::t::ı::i:iii&l 
rt' las l\.ırnın varsa anrı agış- yufka yürekli baba, ayni za· 

8 
kJ· d ın. Bizim bay ( ... ) nın manda büyük bjr romancıdır. 

~uS' G~ bir yavrucağızı vardır. Kendisine göre, okumak bilip 
gfİÇ Orseniz bayılırsınız: Akıllı ne onun adını bilmiyen, eser· 

~,-$ &ı akıllı, cingöz mü cingöz. lerinin yüksekliğini takdir et· 
0 abası bütün hularım beğe· miyen kimse yoktur . 
.. ki'° ~İt onun.. Bilhassa heveskar- Şimdi de, hissi, ahlaki, içti· 
u ~i hiını.. Evet, pek heveskardır, mai bir romanı tamamlamak 
l rs' u yavrucuk! Yalniz heves üzredir. Bu eserin, gerek ken-
0 .. ~ Cltnekle de kalsa, ne ala. On- disi, gerek milli edebiyat için 
~D ~ı ayni zamanda, vakit ge· bir şaheser olacağı iddiasın-
ş ~ ~ıtıneden mevkii fiile koymak dadır . 
·~ıı'" ister. Ve koyar da: Bay ( .... ), birkaç satır ilave-

sıfl' Köyar amma, sonunda da- sile tamamlanacak olan şah 
şı 11' hakta çıkar işin içinden. Eğer eserının nihayetini şairane 
~J'' ay babası . şimdiye kadar cümlelerle süslemek için, perii 
~ı~· o~u korumamış olsaydı, bu ilhamı beklemek üzere deniz 

e A.~ &'üb n, bütün hevesleri sönmüş 
B""" ulunacaktı. kenarına indi. Dolaştı, durdu, 

M l etrafı seyretti, düşündü.. Ni-
bir b ese a, geçen gün, elinde 

dıçak bahçede glu-glu diye hayet aradığını bulmuş olmalı 
.. ~~· olaşan,-hemen kendi boyun· ki, gözleri ışıklandı; ağzı ku· 
?
1 

b' daki-kocaman hindilerden bi· laklarına doğru yayıldı; acele 
ı 1 tini k l V d b 1 adımlarla merdiveni tırmana· 
ıliro () ya a amıştı. ur u ıçağı 
p.sı\ d nce kafasını kopardı; hayvan rak odasına girdi. Fakat, gir-
e~), ebelenip dururken, başladı mesile beraber, kanı başına 

0t9f jY.ak parmaklarını doğramıya.. fırlayıp beynin zonklaması bir 
1 bit" kı dakika varmadan, iki ayak oldu!!. 

8
f 1 la dibinden gitti. Arkadan Ne görse beğenirsiniz? Gö-

~tnını yardı! ciğerini, bağır- zü kör olmıyası yumurcak, 
e)1r ~~lannı dışarıya çıkardı. Men· edebiyat tarihimizde yıkılmaz 

ys~' dılıle güzelce temizleyip tek- bir abide olarak kalacak şah 
~ar içeriye soktuktan sonra, 

ı.. l\Q eseri, cayır-cayır yırtmıyor mu? 
sili~ ştu içeriye: 

8ill1' - Anne, bana iğne-iplik Yufka yürekli baba, bu 
Ver. defa yakaladı veledi ensesin-

sııl~ - Ne olacak? den; attı tokadı! Attı tokadı! 
ell1r - Dikeceğim. Yumurcağın feryadı üzerine, 
0~~ - Neyi? 
j'b - Hindinin karnını! 

aşağı mutfakta yemek pişiren 

!
:iti:. Çocuğunun huyunu bilen bayan koşup geldi: 
~· a - Bay, ne var, ne oluyor? 

llnesi, bahçeye koştu; Bir de r ıı Cig"' erparemizi [niçin dövüyor· 
_<11' e görsün. Koskoca hindi -
eır Yerd k .. d 1 sun? 
(~~ llıu? e an ıçın e yatmıyor - Ne olacakt Yıllardan 

Yakaladı bigünah ( l ) yav- beri göz nuru dökerek hazır· 
tı. ladığım şaheserin zayfalarım, 
"Cağızı kulağından. Arkası rtı l paramparça etmiş .. 
b a um! Çocuğun can acısıyla Bayan, • Mutadı hilafına -
astığı yaygaralann Üzerine k }' fk ciğerparesinden yana çı tı: 

C~ a yürekli babası yetişti; _ Bırak bay, yırtsın da iş 
ığerparesini, hiddetten mos· üzerinde denemelerini arttır· 

~or kesilen karısının elinden sın. Görüyorsun, çocuk müs-
Uttardıktan sonra, sükunetle kk 

0ııııP Sordu: taidl Belli ki ~ilerde müne it 
do' olacak?. 

- Bayan, bu günahsız yav· 
tucuo-11 d d.. - ? c. ... ne en ovuyorsun 

Besim Akımsar 

Kadın bir şey söylemiyerek 
Zansız yatan hindiyi gösterdi. 
avallı babayla, acı-acı alay 

Vilayet encü-
• 

etti: menı 

- Haydi, gene çocuğunun 

ll'tıukadderatını tayin et baka
ıın. . d" d k B' şım ı e asap mı olacak 

ay ( . . . ) isyan etti : 
- Ne münasebet efendim 

tıe .. b , 
rnunase et.. Yaptığının ka-

saplıkla ne alakası var Yav-
t~ • 
Cağımız operatör olacak 

0Per .. .ıı ' ao,1 .. 

IZM 
Pamuk ensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de ~ Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek r Markalarını havi her nevi Kap ot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu-

vapu acentası 
Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES LTD. 

"THURSO,, vapuru 20 ikin
ci teşrinde LONDRA, HULL 
ve ANVERS"ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASKOW 
için yük alacaktır. 

"POLO,. vapuru 3 birinci 
kanunda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racak ve ayni zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala
caktır. 

"DRAGO,. vapuru 10 birin· 
ci kanunda LIVERPOOL ve 

SWENSEA' dan gelip yük çı
karacaktır. 

GENERAL STIM 
"PHILOMEL,. vapuru 18 

ikinci teşrinde gelip LONDRA 
için yiik alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

F ratelli Sperco 
vapur acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"STELLA,, vapuru 7 2nci 

teşrinde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 
veHAMBURG limanları için 
yük alacaktır. 

"TRiTON,, vapuru 15 2nci 
teşrinde gelip 21 2nci tcşrine 
kadar ANVERS, ROTTER-
DAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 

" HERCULES ,, vapuru 30 
2nci teşrinde gelip 5 1 nci 
kanuna kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURC 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

'
4 GUNBORG " motörü 13 

2nci teşrinde beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM

BURG, BREMEN, GOTE-
BURG ve BAL TIK .limanları 

için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

& • 
DEUTSCH LEVANTE LlNIE 

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

"AKKA" vapuru 11 ikinci 
teşrinde beklenilmektt: ve 15 
ikinci teşrine kadar ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yük a1a
caklir. 

"GALILEA,. vapuru 20 ikin
teşrine doğru beklenilmektedir, 
HAMBURG ve ANVERS li
manlarından eşya çıkaracakhr. 

" ISERLOHN ,, vapuru 23 
ikinci teşrinde beklenilmekte 
ve 28 ikinci teşrinc kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve Bremen 
alacaktır. 

limanlarına yük 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXHIBITOR .. vapuru 14 

ikinci teşrinde doğru beklenil· 
mekte olup NEVYORK için 
yük alacaktır. 

"EXPRESS" vapuru 30 ikin· 
teşrinde bekleniyor ve NEV
YORK için yük nlacaktır. 

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

••EXMOUTH,, vapuru 14 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

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

PİRE AKTARMASI SERİ 
SEFERLER 

"EXCAMBION,, transatlan
tiği 20 son teşrinde PiRE 
limanından BOSTON NEV
YORK için hareket edecektir. 

"EXOCHORDA,, transat
lantiği 4 ilk kanunda PIRE
den BOSTON-ve NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDEL-

Cilt ve Tenasül hastalıklar 
ve elektrik tedavisi 

İzmir · Birinci beyler sokağı-
catına faiktır. Elhamra sineması arkasında / 

Telefon No. 2211 ve 3067 No.: 55 t~// 

• 
ın 

Ha • ar m rı s 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

ağla 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

aış r 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
KANDEMiR Oğlu 

HAVSLINJE 
OSLO 

"SARDI NA,, motörü 16 son 
teşrinde limanımıza gelerek 
DIEPPE ve NORVEÇ liman
ları için yük alacaktır. 

S. A. ROYALE HONGROISE 
DE NAVIGATİON DANU-

BIENNE - MARITIME 
BUDAPEST 

"BUDAPEST,, motörü 29 
son teşrinde limanımıza gcle
DANUB (TUNA) limanları 
için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT
HAMBURG 

"MARITZA,. vapuru 30 son 
teşrinde bekleniyor, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanları için yükliye
cekti. 

JOHNSTON WARREN LTD.· 
LlVERPUL 

" JESSMORE, vapuru 15 
son teşrinde bekleniyor, AN
VERS ve LIVERPUL liman~ 
larmdan yük bo~altıp BUR
GAS, VARNA, KÖSTENCE, 
SULlNA, GALAÇ ve BRAİ-

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENİ KAVAFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

LA için yük alacaktır. 

SERViCE MARITlME 
ROUMAIN 
BUC,..\REST 

"DUROSTOR,, vapuru 25 
son teşrinde bekleniyor, KOS
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 
GALAÇ al...-tarması olarak BEL· 
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEST, BRATISLAVA ViYA
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

o!l ıu t 
f \ 

elgraf adresi: Bayrak lzmir Telefon: 3479 J,~" 
~ . 1 eırr:= = ww w:gwmwsıı csım~~~--!ts:E'ı:B?ı!C:~~--m;ı~511iElilmlllllİ! .. im-!'i3iilEllllliliİİll•El!I~-

~ • • • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zara.rsızdır ki gebelere kalp,?öbreklerı 
rurıen a aprahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bıle Doktorlar bunu tavsıye ederler 
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Sahife 2 (Ulusal Birlik) 
--------------------------------~~ 

Jap y ' •• 1 ıle 
• uz e 

okyoda m··za erel r başl o ş e -
Ietler • de ·ştiri et muh eme 

Londra 17 (Radyo) - Röyter ajansı, Şanghay' dan aldığını manya ile Japon ricali arasında başlıyan müzakerelere dair hiç 
bildirdiği şu haberi vermektedir: birşey yazınc.malarını ga7.etelere bildirmiş ve bu hususta şid-

Japonya ile Almanya arasında, Bolşevikliğin aleyhine yeni detli emirler vermiştir. 
bir anlaşma için müzakerelere başlanmıştır. Başbakan M, Hirota, iki devlet arasında akdolunacak an· 

Müzakereler, Berlin'den yeni avdet eden Almanya'nın Tokyo laşma muahedesini derhal fevkalade komisyona havale edecek 
sefirile Japon ricali arasında cereyan ediyor. ve bunların tetkikini istiyeccktir. 

Berlin 17 (Radyo}- Almanya Hariciye Nezareti umuru siRöyter ajansının verdiği haberde, bu müzakerelerin, ne gibi 
yasiye müdürü, Volkişe Beobahter gazetesinde yazdığı bir ma-

şerait altında cereyan ettiği hakkında malümat alınamadığı ve kalede, Almanya'nın, Nurenberg kongresinin Bolşeviklik hak-
fakat elde edilen delillere bakılırsa, Almanya ile Japonya ara· kında vermiş olduğu son kararların tatbiki için bütün dikka· 
sında başlıyan müzakere, diğer bazı devletlerin de iştiraki tini sarfetmekte bulunduğunu yazmakta ve Alman milletinin, 
muhtemel olduğu1 kaydedilmektedir. başka milletlerin işlerine müdahale etmekten uzak kaldığını 

Tokyo 17 (Radyo) - Hükumet, Bolşevikliğin aleyhine Al- kaydeylemcktedir. 
--=------IC'5!~;t-·•··. • -+ .~m;pıı;:..------

lngilizaskeri 
Filistin'den Londra

ya döndü s r 
Tun s't 

Şimdiye kadar gö
rülmemiş yağmurlar 

Londra, 17 ( Radyo ) 
Son hadiseler üzerine Filistine 
gönderilmi~ rolan 1400 kişilik 
bir kıt'a, dün buraya dön· 
müştür. 

M.Eden,A 
nişi dete 

anyanı hareke 
0 

Tunus 17 (Radyo) - Dün 
şimdiye kadar görülmemiş 
yağmurlar ynğınıştır. VezerJa 
nehri yükseliyor, tehlikeli St"y· 

Iaplardan korkuluyor. 
------··---

Antonesko 
Var şova' ya gidiyor 

Varşova, 17 ( Radyo ) -
Romanya hariciye nazırı M. 
Antonesko, Polonya hariciye 
nazırı Kolonel Bek'in daveti 
üzerine bu ayın yirmi beşinci 
günü buraya gelecektir. ---···----

Milisler, ric'at eder
lerken bir köprüyü 

berhava ettiler 
( Baştaraf ı 1 inci sahi/ ede) 

Paris, 17 (Radyo) - Al
kazar müdafii general Mos· 
kardo, kumandasındaki ordu 
ile ilerliyerek bazı yerleri iş· 
gal etmiştir. 

lhtilalc;ler tayyare filosu, 
dün şimal istasyonunu yak
mıştır. 

Havas Ajansının verdiği 
diğer bir habere göre, ıhti
lalcilere mensup otuz tayyare, 
dün Madrid'in Katroskanyos 
mahallesini bombardıman et
mişlerdir. Bu bombardımanda, 
yüz kişi ölmüş ve ikı yüz kişi 
yaralanmıştır. Yıkılan binala
rın da çok olduğu söyleniyor. --·-·· .... --Marsilya'da vuku. 

bulan inf ilah 
( Baştarafı 1 inci sahifede) 
mahalline koşmuştur. infilakın 

a ih etmişt•r 
Londra, 17 (Radyo) - Dün 

toplanan Avam kamarasında 
Almanya'nın son hareketi he
yecan uyandırmıştır. Amele 
partisi reisi (Hetli), bir takrir 
vermiş ve hariciye nazırı M. 
Eden' den izahat istemiştir. M. 
Eden, verdiği cevapta, Alman
ya'nın hareketini iyi görmedi
ğini söylemiş, nehirler mese
lesinin, alakadarların muvafa
katile halJi takarrur etmişken, 
böyle münferid bir h.aıeketle 
Almanya'nın Versay muahedesi 
ahkamını bozmasını şiddetle 

· takbih etmiştir. 
M. Eden, Alınanya'nın son 

hareketile lngiltere ticaretinin 
zarar görmekten uzak oldu
ğunu söylt>miştir. 

Bazı saylavlar, M. Eden'dt'n 
daha fazla izahat talebinde 
bulunarak: 

- Almanya'nın, her giin 
bir muahede bozması doğru 
mudur ve bu hal ?aha çok 
devam edecek mi? 

Sualini sormuşlardır. M. 
Eden, bu suale hiç cevap ver· 
memiştir. 

------------------~·~·~·--.. --~------------

Rusya - 1 panya 
lspanya'ya asker ve zabit 

gönderi ecektir· 
Varşova 17 (Radyo}- Sovyet Rusya'nın, lspanya'ya silah 

ve mühimmattan başka asker ve zabit göndermeğe karar ver
diği söyleniyor. Gönderilecek olan askeri kuvvetlerin, denizden 
ve zabitlerin de, Iskandinavya yoluyla lspanya'ya gidecekleri 
Moskova'dan bildirilmektedir. 

gi ter ita 
Muahede kimsenin aleyhine değilmiş 
Londra, 17 (Radyo) - Ingiltere ile İtalya arasında imza

lanmak üzere bu:unan nıuahedenin, Akdenizde hiçbir devlet 
olmadığı, Londra resmi mchafilinden bildirilmiştir. 

~--~ı:B•.-.~•••-tc:ıı--~------------

os ova' a 
Şimdiye kadar kaç Alman hap

sedildiği belli değildir 

, 

----------.. ·-
L o id Corc acık 

t 

konuşuyor 
( Baştaraf ı 2 inci sahi/ ede) 
Japon, Habeşistan, Stresa ve 
silahlanma işlerinde gösterilen 
aczi ört-bas etmek maksadile 
alınmaktadır. Biz, bu işlerde 
fazla fedakarlık gösterdiği-
mizden, pek çabuk silahsızlan· 
dığımızdan dolayı aciz göster
dik; onun için hemen silahla
nalım, deniyor. Bu sözlere ba
sit insanlarl kapılır. Korkarım 
ki bir takım işçi liderleri de 
bunların arasındadır. 
Artık bir dir hmatik gözden 

düşmektense böylece] kanaat , 
değiştirmesi moda halini al
mağa başlamıştır;. 

Saldırgana karşı : 
Milletleri bir araya getirip 

Milletler Cemiyetini kuvvetlen
direrek saldırgana karşı dura
lım. Vinston Çurçil ile ben 
her zaman anlaşamayız; fakat 
ben onu daima takdir ederim. 
O, zannederim, dün bir"şey 

söyledi ki söylenınesiJ çok lü
zumlu idi. 

O, saldırganlığı önliyebil
mek için bütün milletlerin el 
birliğile Milletler cemiyetinin 
etrafına toplanması ve enu 
kuvvetlen :Hrmesi lazım geldi
ğini ve hatta kendisi Alman· 
!ardan hoşlanmadığı halde 
eğer Almanya' da tecavüze uğ· 
rıya olursa onun korunmasını 
istediğini söylemiştir. 

17 T csrinisani ~/ ,, 
1 

Karşıyaka Ocak kongresi Vali
mizin riyasetinde toplandı 

Evelki gece Karşıyaka Ba- ı millette ve onu idare edeP' 
hariye ocnğı · kongresi parti !erde uyanıklık doğurması ıt' 
başkam valimiz Fazlı Güleç'irı barile milletler için hayatire• 
huzurunda aktedilmişlir. Oca· ve hükumetler için harek 1 

ğa mensup bütün partililer, amili olduğunu ve bu 0ca~-tD 
topl~nmışlar<lır. . tenkitlerin samimiyetle ortsı.3 

Dılckl~r ve tenkıdle çok atılmış olmasından mütehass~ 
giiLel ve s~~imi ifadelerle bulunduğunu ve dileklerİll1 

~~rmeyan ~dı~ır.ke~ b~zı par- yerine getirmeğe bütün \·ar· 
tılıler kendılerını~ ışle.rıle ıneş- lığile çalışacağını, hassalt'~ 
gul olmak dolayısılc aıdatlarını kendi vazifelerine müteallık 
vermek iç.in vadesinde imkan teklifte bulunan ve tahsildarı~ 
bulamadıkl~rı~ı. ve ~u vazi- kendilerini ziyaret etmesiıı1 

yette kcndıler~nı tahsıldarların isteyen işçi partililerin bu b~· 
araması noktaı nazarını ortaya reketleri ulusal meziyetleriını· 
a~!n~şlar, bu ~"İ~l .belec.liye ve zin en güzellerinden olduğllllıı 
hukumet vazıfeıerınden daha beyan etmiş her cihetçe 111uıı; 
iyi yapılmasını istediklerini ve tazam olan bu ocağın guıt 
ihmale uğrayanları hassasiyetle çalışmasından ötürü kendisin· 
ortaya atarak alakadarlardan ce bu ocağa (Örnek ocağı) 
ricaya karar vermişlerdir. adını vereceğini bildirmiştir· 

intihap sonunda parti baş- Bütün kongrede bulunan b~· 
kanı Valimiz Fazlı Güleç bir tün partililer, çok mütehassıs 
nutuk irad ederek tenkitlerin ve memnun olmuşlardır. 

----------------~----~·~·~·------~~~---
lsv· Ç e j Ç~~o~Iova~Y~ 

Hükumetinin ne dü- Reıısı bızden tutıı 
şündüğünü sordular alacak 

Cenevre 17 (Radyo)- Fran· Türkofis Prağ şubesinderı 
sa'nın Bern elçisi M. Kont şehrimizdeki alakadarlara gelel'I 
Doklozcl, dün lsviçre Hariciye bir mektupta Çek rejisi tar~· 
Nazırını ziyaret elmiş ve Al- fından İzmir' den alınacak bıf 

milyon 250,000 k'ılo tütii0 
manya'nın, Versay muahede-
sinin nehirleı hakkındaki ah- hakkında kat'i ihale kararının 
kamını bozmasına karşı İsviçre 

hükumetinin ne düşündüğünü 
sormuştur. 

--·· ••• t:ıcıs--

Köy imamı 
Bir kadını :dayaktan 

öldürdü 
Menemen'de polis Fatma 

adındaki ihtiyar kadını bas· 
tonla döverek ölümüne sebe
biyet vermekle marnun o~de
başı köyü imamı Mustafa'nın 

muhakemesine dün Ağırcezada 

devam edilmiştir. Maznunun 
avukatı, polis Fatma'nın dö
vülmek yüzünden ölmediğini, 

doktor raporunda yazılı oldu
gu gibi muhtelif hastalıkların 

kaşektik halinin ölümü intaç 
ettiğini söylemiş ve dövülen 
bir adamın dayaktan en fazln 
6 günde ölmesi lazımgeldiğini, 
halbuki polis Fatma'nın 21 
gün hıısta yattığını bildir
miştir. 

Mahkemece, bu nokta hak
kında Memleket hastanesi sıh
hat heyetinin ınütaleasının so· 
ı ulına~ma karar verilerek mu
hakeme talik edilmiştir. 

ıı ıışlık. 
Avrupadaki demokrasil er 

tastik edildiği ve Türk tütiill 
limited şirketinden bu nıiktB' 
tütünün alınmasını kararlıtf 
tırdığı bildirilmiştir. 

itizar 
Yazımızın çokluğu dolııY1' 

sile (Ali paşa kira F rosirıi ) 
adlı tefrikamızı koyamadık· 
Sayın okuyucularımızdan öıUr 
dileriz. 

Fuar hazırlıklaı:!,, 
Belediyece Kültürpa;k'ıo 

arka tarafındaki mütebaki kıs· 
~mm teşcir ve tanzimine de· 
vam edilmektedir. 1 

Bu yıl, Kültürpark'ın taıotl(11 
ağaçlandırılmış olacaktır. Yal· 
nız çocukların değil, gençlerin· 
de istifadeleri için yeni oyı.ın 
ve jimnastik yerleri hazırlatt,ı· 
rılmıştır. Halkta Kültürpark g. 

karşı iyi bir alaka başlamıştır· 

Yalnız pazar günü Kültiİ~· 
parkı gezenler ve orada isti
rahat edip eğlenenlerden aot~e 
ücreti olarak 16 lira hasılat 
elcle edilmiştir. 

Fuarın beş yıllık prograıu~ıı~ 
hazırlamak İçin belediye rc151 

doktor Behçet Uz, hergün be
lediye daire aınirlerile iKişcr 

vukubulduğu fabrika, saat 18 
buçuktan gece yarısına kadar 
yanmakta devam etmiştir. Ta
rakalar, birbirini takip eyle· 

ha mekte, felaketin büyümesi 
Berlin 17 (Radyo) - Mos· tevkif edilmiş olan Alınanla-

kovada tevkif olunan Alman rın yekunu hakkında intişar 
ispanya meselesi: 
İspanya'dan da bahsedelim. 

1 kim i terse istesin, teı hangi 
saat çalışmaktadır. Bu proı· 
ramla fuar, beş senede be)" 

ihtimalinden mütevellid korku 
517 
fa ve telaş, dakikadan dakikaya 

artmakta idi. 
Y Geç vakit zabıtaca enkaz 
s\! altından çıkarılan parçalanmış 
el amele yüz kişiden fazladır. 

Bunlardan başka kaybolan
lıl lar da çoktur. Fabrika mü
d dürü, parçalananlar arasında

dır. 
tc; Ağır yaralılar üç yüzden 

fazladır. İmdadı sıhhi ot0mo
a billeri, geç vakte kadar has· 

uı 

tahanelere yaralı taşımıştır. 
b Marsilya hastahaneleri yara
:S lılarla dolmuştur. Şehir ma
; tem içindedir. 

t 

tebaları arasında üç mühendis eden haberlerin esaslı olma-
birinci sınıf teknisiyen ve ca- dığını lıaber vermekte ve 
suslukla itham olunan iki ka· mevkuf adedinin henüz .tesbit 
dın vardır. edilmediğini ilave eyleml'k· 

Tas ajansı, şimdiye kadar te<lir. -------·-. ------------
Kücük san'atlar 

t 

Kongresi dün 
toplandı 

Ankara 17 (Hususi) - Kü
çük San'atlar kongresi, dün 
lzmir saylavı Rahmi'nin baş
kanlığında toplanmış ve encü
menlerden gelen raporları tet
kik eylemiştir. 

lsviçre'de 
Komünistleri işlerin

den atıyorlar 
Bal, 17 ( Radyo ) - İsviç· 

re'de Agor kantonu, komü· 
nistlerin devlet işlerinden 

çıkarılması hakkındaki kanunu 
kabul etmiştir. 

Eğer buradaki girift vaziyete 
bir hal şekli verilmiyccek 1 

olursa o zaman orası bir ci
nayetle dünyayı ateşe yakmış 
olan bir Saray Bosna ola
caktır. 

Habeşislan'a karşı yapmış 
olduğumuz hatayı gene tekrar 
ediyoruz. Zahirde bir bitaraflık 
siyasdi gütmek suretile saldır
ganlara yüz vermiş oluyoraz. 

Bir tarafın istediğini alaca
ğını, öte tarafın hiçbir şey 
elde edemiyeceğini bile bile 
bir ambargo koyduk. Habe
şistan için de ayni şeyi yap-

bir harbın ç.ıkmasına nıani 

olacak kadar kuvvetlidirler; 
yeter ki ara!arında sıkı bir 
birlik ve korkusuzluk bulun· 
sun (Alkışlar) 

Siyasetimiz tereddütsüz ve 
ka'i bir istikamet almalıdır. 
Herhangi beklenmeyen bir 
hadise karşısında korkaklık 
ve çekingenlik göstermek f e· 
lakcte çıkan yolun <la kendi
sidir. 

Kuvvetli bir şefe ihtiyacı· 
ınız vardır. Eğer bugünkü hü
kumet bunu temin edemiye· 
cckse millet kendi başının ça 
resine bakmalıdır. 

nelınilel en mütekamil bir fuar 
halini alacaktır. 

Tahsildar artı' 
nıyor 

Vekaletnameyi haiz oloıa{.; 
suretile resmi dairede iş ta• 

kip edecek bay ve bayan: 
lara ihtiyaç vardır. Naı.:dı 
kefalet vermesi şarttır. 
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