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• Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ÔKTEM 

1 Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 
~dres: lzmir ikinci Beyler sokağı 

ne ~nrtlnn: Seneli~i 700, altı nylı~ 400 kuruş 
b1ı llesmt ilanlar için: .l\lnnrif cemiyeti illinnt 
lltosuna müracaat edilmelidir. 
Bsusi ilanlar: idare~ede kararlaştırı~ ·~--o.:.___...,~~~.::/ 
~ldığı yer: (ANADOLU) Matbaası lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 
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Başbaka ı~ı 
hükômeti~· 
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sİPı rarti gurubu ükii 
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ve Büyük m· 
Ankara, 17 (A.A) - C.H.P. Kamutay Jgrubu bugün og

leden sonra Dr. Cemal Tunca'nın başkanlığında toplandı. 
Ruznamede Muş saylavı Hakkı Kılıcıoğlu'nun lMilli kültür 
Ve şehitlikleri imar hakkında vermiş olduğu takrir vard1. 

Bu hususta söz alan birçok hatiplerin mütalcaları dinlen
dikten sonra Kültür Bakanı Saffet Arıkan'la iç İşleri Bakanı 
Ve Parti genel sekreteri Şükrü Kaya Cumuriyet hükfimctile 

Partinin milli kültür yayımı üzerindeki çalışmalarını ve elde 
ti Cdilen terakkileri, bu hususta herkesçe malum olan kanun 

{ı/1 bh~kümlerine bağlı olan cumuriyet hükumetinin kültürel ted
ırlerini izah ettiler. 

eti 

Jeti 
rs· 
bir 
iİP 

ıtl 

lifi 
ar 
f 

Bu izahat ittifakla tasvib olundu. 

k' Şehitlikleri muhafaza ve imaf noktasından Iazımgelen tet-
ıkat yapılarak bu seneki bütçede ona göre mütalea olun

llıak üzere milli müdafaaca hazırlık yapılması tasvib olundu. 
l Parti azasından vukubulan talep ve sual üzerine dış iş· 
Fti bak<.nı doktor Aras İskenderun ve Antakya hakkında 
tansız hükumetile teati edilen notalar üzerinde izahat ver

di. Ve Başbakan ismet lnönü de bu hususta hükumetin 
~~ktai nazarını ve takip edeceği hattı hareketi anlattı. En 
~Yük alaka ve heyecanla dinlenen bu beyanat çok iyi 

lakki olundu. 

m ~anlldo an ..... 
dan tezahii a a 

bonanma mürettebat~, Çanakkale'd 
lerkeni:Mehmed' cik ~ ibidesi i ~seli 

n geçe -
adıla 

orr 
Par;s, 18 (Radyo) - Be· 

.. ut'ta heyecan vardır. Evvelki 
günkü hadiselerden dolayı 
qütün dükkanlar lkapalıdır. 
Zabıta, tek-tük sokaklarda do
laşanları dağıtmakla ve sokak 
başlarını tutmuş bulunmak
tadır. 

~fnakkale 17 (AA) Yavuz 
~lls lı~ı : (Anadolu ajansının 
t4 1usı muhabiri bildiriyor ) 
t il ta seyahati için tesbit edi
~; Program mucibince birer 
ıtk fasıla ile Istanbul' dan ha
~· et eden donanmamızın de-

11iQ\ltı filosu dün gece ve lıarp 
~~ı:ıııu da bu akşam başta Ya-

Tıı ~ ve Yavuzun dümen su-

~l~a ve harp nizamında fi
t~ltı a olduğu halde Türk kah
~atılığının bir abidesi olan 
lqJ akkale boğazının köpüklü 

'1ni1nı yararak geçmiş ve 
ı 1 Türk bayrağını dost mem 
"et 1 ~ su arında dalgalandırmak 
tc . l 1 {) cngın ere açı mıştır. 

~t .. 0~anma Mehmed'cik ahi· r,:111n önünden geçerken 
~~tıun sancağında asker 
4b iltırnış bulunuyordu. Bir 
~? Çanakkale şehitlerinin 
'~asını ateşli bir nutukla 

lldırmıı ve abide topla 

selamlanmıştır. Bunu müteakip 
gemide bir dakika sukut edil
miştir. Donanma Kilitten ge-

Bulgaristan da 
Silahlanmak istiye

~cekmiş 
Roma 18 (Radyo) - ltal

yan siyasal mahafilinde söy

lendiğine göre, Macaristandan 

sonra Bulgaristan da silahlan
mak istiyecektir. 

--aııoo-. ·-

Açlık grevi 
Londra 18 (Radyo)- Açlık 

grevi . yapanların lideri Enri 
Koli, Kral Sa Majeste 8 inci 
Edvard'ın taç giyme merasi
minde ikinci bir grev için ha
zırlandığını ve işsizlerin iste

çerken müstahkem mevki ka· 
mutanı ile heyeti hamil bulu· 

nan muzika karşı çıkmış ve 

donanmayı ugurlamıştır. Diğer 
taraftan boğaz boyunca sahil· 
lere dökülen halk ta donan
mamızı candan selamlamış ve 
uğurlamıştır. 

Son gelen haberler, Şam
da vukubulan arbedelerde de 
birçok kimselerin yaralandığı
nı bildirmektedir. 
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QJ enlere milli cenaze töreni yapılacak 
M. Daladye'nin otomobili 1 kaza gecirdi 

l , 

Marsilya, 18 ( Radyo ) - Marsilya, 18 ( Radyo ) -
(Sensamar) mühimmat dspo· Harbiye nazırı M. Daladiye, 
sunda vukubulan infilak neti· vak'a mahalline gitll)İş ve 

cesinde parçalananlnra milli orada bir müddet kalmıştır. 

cenaze merasimi yapılacaktır. Nazırın otomobili, tahkikat 

Devlet ricali ölenlerin ailele- memurlarından bazılarını ala· 
rine taziyette bulunmuşlardır. rak (Sensamar) dan hükumet 

Ve Marsilya'da bütün müesse· dairesine gelirken yolda diğer 
• bir otomobille çarpışmıştır. 

Tahkikat memuru M. (Blanşar) 
/Devamı 4 üncü sahi/ede J 

•• 
rtekiz 

Gönüllü teşkilatına 
başladı 

Lizbon 18 (Radyo) - Por· 
tekiz hükumeti, Komünizm ha-

l rekatına karşı koymak ve hu-
11 dutlardan vukubulacak her 

hangi bir taarruzu deffetmek 

dikleri temin edilinceye kadar ~-....-' [M. Daladige 
b~n~ devam edeceA'ini söyle· ı satın, matem bayrakları çek-

üzere 30 bin kişilik bir gönüllü 
kıt'ası teşkil etmiştir. Gönüllü 
kaydı devam etmektedir. mı§tır. melerini emretmişlerdir. 

Öğle 
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Akşam Yatsı imsak 
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Fiati (100) Para 
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Ve hükumetin hattı hareketi ittifak ve hararetle kabul ve 

tasvib olundu. 
Notalar muhteviyatı hakkındaen yakın zamanda B. M. M. 

ve efkarı umumiyeyc malUmat verilecektir. 
Ankara, 17 (A.A) - Bugünkü parti grubu içtimaında 

milli şehitlikler ve milli kültür üzerine açılan müzakere es-
nasında Antakya ve lskenderun hakkında vukubulan sual 
ve taleb üzerine Hariciye vekili Dr. Aras Fransız hükiime· 
tile teati edilen notalara dair malumat ve Türkiye'ye karşı 
muahedelerle temin edilmiş olan lskenderun ve Antakya 
Türk'lerine aid olan hakların takib olunduğuna dair izahat 
vermiştir. 

Neşrolunan tebliğe göre heyecanla dinlenilen bu beya-
nattan sonra Başvekil ismet İnönü söz alarak hükumetin 
hattı hareketini müdafaa etmişve hükumetin hukuki ve si
yasi delillerini tebarüz ettirmiştir. 

Bundan sonra parti büyük tezahüratla hükumete itimadını 
göstermiş ve takibolunan hattı hareketi ittifakla tasvib 
etmiştir. 

Parti tebliğinde en yakın zamanda notalar hakkında Bü· 
yük Millet Meclisine ve efkarı umumiyeye malumat verile· 
ceği zikredilmektedir. 

Ajansın tahminine göre en yakın zaman bu hafta içinde 1 
demektir. t· , 

•• - an mu-
nase t ·:Jgergin 

Rusya'nın, Alman notasına ne 
cevap vereceği belli değildir 

Alman ordusu top talimleri yaparken 
Roma 18 (Radyo) - Al· rafından Rus hariciye nezare

manyanın Moskova sefiri ta- tine verilen şiddetli bir nota

M. Ruzvelt 

M. Ruzvelt 
Vaşington 18 (Radyo)-Ame-

rika Reisicumhuru M. Ruzvelt 

da, tevkif edilen Almanların, 
derhal serbest bırakılma!arı 

istenmiştir. Rusyanın, bu .no
taya ne cevap vereceği ma· 
h1m değildir. Aiakadar maha
fil, iki memleket arasındaki 
münasebatın, had bir devreye 
girdiğini bildiriyCJrlar. 

amele için çıkarmış olduğu 
kanunun tatbikatında son de
rece dikkat gösterilmesini em· 
retmiş ve ameleye mümkün ol
duğu kadar müsaadekarane 
davranılmasınıl istemiştir. 
Haber alındığına göre, amele 

haftada beş gün ve altışar 
saat iş göreceklerdir. Bundan 
başka, amele yevmiyeleri yük
selecektir. 
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Aşk .. Kıskançlık .. Cinayet.. 

- 37 - Çeviren: Fethi Y. Eralp 
- Oh !. · diye mırıldandı -

uyumuyor!. Herşeyi görüyor ve 
·biliyor. 

Kendi dili ile konuşmasına 
rağmen dediklerini az çok an
lıyabiliyordum. 

Böylece karşı karşıya idik. 
Grcgoriska gizlendiği yerden 
çıktı. Kılıncı elinde idi. 

Sol eli ile istavroz çıkara· 
rak yavaşça ilerliyordu. Kılıncı 
"Cinin" (Yani Kostakinin ha· 
yalinin ) istikametinde tutuyor 
idi. 

Bu vaziyeti gören "cin,, de 
büyük bir çeviklikle kendi 
saldırmasını sıyırdı. Fakat sıy

rılan bu saldırmanın mukaddes 
kılınca değmesi ile cinin kolu 
eski yerine indi . 
Kostaki bunun üzerine derin 

bir göğüs geçirerek: 
- Ne istiyorsun? Diye kar

deşini sordu. 
- Yaşıyanlar namına sana 

diyeceklerim varl 
Cin dişlerini gıcırdatarak: 
- Söyle. 
Dedi. 
- Seni ben mi beklemiş

tim? 
Hayır! 

Sana ben mi sataşmış
tım? 

Hayır!. 

- Seni ben mı yaraladım 
ve öldürdüm? 

- Hayır .. 
- Benim kılıncım üzerine 

sen kendin atılmıştın. İ şte 
hepsi bu kadar... O halde 
işlenen bu cinayetten ben 
suçlu dğilim... Sen mezardan 
kalktın, buraya geldin .. Fakat 
gene oraya gideceksin .. 

- Evet gideceğimi 
Bir şartla. yanındakini be

raber alarak! 
Yanındakini demekle beni 

kasdediyordu. 
Gregoriska haykırdı: 
- Yalnız!. Evet yalnız gi

deceksin. Bu kadın benimi 
Bu sozleri söyledikten sonra 

elindeki mukaddes kılıçla 
onun yarasına dokundu. 

Kostaki sanki ateşe dokun
muş gibi bir çığlık atıverdi. 
Eli göğsünde bir adım geri
lemişti. 

Bununla beraber Gregoris· 
ka da ona doğru bir adım 

Gözleri ölünün gözlerinide 
kılıcı da göğsüne dayalı ol· 
duğu halde onu adama geri· 
letiyordu. 

Oh! Bunlan seyretmek ne 
azap verici bir şeydir. 

Ben de elimde olmıyarak 
yerimden kalktım ve onları 
takibe başladım . 

Böylece merdivenleri ine
rek bahçeye çıktık. 

Hep ayni vaziyette ilerle
mekte idik. 

Gregoriska elinde kılıncı 
ile ilerliyor. Kostaki geriliyor, 
ben de onların peşinden gi· 
diyordum. 

Bu fantastik yarış bir saat 
kadar sürdü. 

O lüyü mezarına sürmek la
zımdı. 

Uzun dolambaçlı yolu takip 
edeceğimize doğru gidiyor
duk. 

On ilerledikçe yollar üze
rindeki yerler düzeliyor, sular 
kuruyor, ağaçlar çekiliyor, 
kayalar yarılıyordu. 

Böylece Hangoya vardık. 
Mezarda idik. 
Kostaki'nin mezarını seçe

bildim. Çukurun yanına varınca 
Gregoriska durdu ve Kostaki
ye: 

- Kostaki -dedi- bak bana 
gökten bir ses geldi. " Meza
rına gireceğine söz veriyormu
sun?,. Oradan çıkmıyacak mı
sın? .. 

- Hayır girmiyeceğim 1 
- Karşı geliyorsun ha?. 
- Evet. 
- Son bir kere daha di-

yorum. 
- Hnyır !. · • 
- Şu halde! haydi bakalım 

zafer kimde olacak . 
Bunun üzerine kılınçlar sıy

rıldı. Bana bir asır kadar uzun 
gelen bir dakikalık çarpışma· 
dan, sonra Kostaki yuvarlandı. 

Yarasından kanlar sızıyor· 

du. Gregoriska ayakta fakat 
sallanıyordu. 

Yanına koştum. Ve onu 
düşmemesi için kollarım ara
sına aldım .. 

Bir çılgın gibi idim: 
- Yaralandınız mı?. 

- Hayır!.. Fakat mademki 
bu ölü ile çarpıştım, boğuş
tum düello yaptım, benim de 
onlarla bir olmam, onların 

yanma gitmem lazım .. 
attı. (Devamı var) 
---ımmmaı.-.m:aımnılimmeml!ll:cıım~~~~~ 
1 e s catı lzmir Yü 

r··rk . Şirket·nin 
Halkapınar kumaş fabrikası 

Tar af ından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

e ucuzd 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK.ı 
HAii T. A. Ş. 

r. Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
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• 
• ı a 

ilebi 
ı-

•• 

Sanayi teşki lat/artfl' 
da calıştırılacok 

, 'J]l' 
Dahiliye Vt!kaleti, ınahk~, 

Ona inanan M. Laval bile yanıldı.. İtalyanın, şimdi balkanlı 
düşmanlarile bir senede dost olması muhtemel ve mümkündür. 

ların muhtelif sanayi teşk1~''. 
tımızda istihdam wedilmelef'l 11 

tensip etmiş ve bu cümlede~ 
olmak üzere ve Zongoldj 
maden ikömürü ocakları!\ a 
77 kişinin çalıştırılması tek~" 
rür eylediği gibi, yakırı ı 
mahkumlardan ikinci bir kB' 
filenin daha ocaklara göııde' 
ı ilerek çalıştırılmaH, liizııfge
lenlere emrolunmuştur. ._...-:: 

M. Lava[, lngiltere hariciye nazırı M. Edenle birlikte 
Londra'da çıkan Mançestcr setinde o, her iki tarafı da 

Gardiyan gazetesinde İtalyanın kollar. Şimdi Balkandaki düş-
harici siyaseti ve M. Mussoli- manlarile bir tek sene içinde 
ni'nin vaziyeti hakkında yazı· dost olması muhtemel ve müm 
lan bir makalede deniliyor ki: kündiir. Bir opportünist oldu-

" Mussolini'nin dış siyasası ğu için Mussolini'ye ne inanı-

esas itibarile opportünist bir lır, ne de gtlvenilebilir. Ona 
siyasadır. f talya'nın büyük şe- inanmak mümkün olduğunu 
refi mevzuun haricinde kalırsa sanan M. Laval yanıldı. 
onun Hitler gibi saplandığı ve Bundan dolayı, M. Musso-
herşeyi ondan sonra gördüğü lini'nin söylediği sözleri, mut-
s iOİt maksafüır yoktur. laka takip ve tatbik edeceği 

ltalya, Milletler Cemiyetinde! neticesine varılamaz, onun Al-
azadır; fakat onu daima kötü manya ile olan dostluğuna 
ler devletlere karşı olan siya- Fransa ile olan dostluğundan 

------i'l>• · ----------
a kongresi yakın 

a a lanacak 
Deniz mahsullerımizin inkişafı 

için bir kanun hazırlanıyor, 
bir banka kurulacak 

İkGsad vekaleti, epeyden
bcri üzerinde durduğu balık
çılık için bir kongre topla

,, mağa karar vermiştir. 
Kongre, bir zamanlar deniz 

kıyısı kasaba ve şehirlerimiz 
halkının geniş mikyasta ge· 
çinme vasıtası olan ve her yıl 

dış piyasalardan memleketi· 
mize milyonlar getiren Türk 
balıkçılığını bugünkü ölü vazi· 
yetinden kurtarmak için veka
let tarafından düşünülen ted· 
birler üzerinde müzakerelerde 
bulunacak ve kararlar vere· 
cektir. 

Bugün memleketimizde ba
lıkçılık işlerini tanzim eden 
18 Safer 1299 tarihli (zabıtai 
saydiye nizamnamesi) dir. Bir 
de 19 Nisan 1288 tarihli 
"Dersaudet ve tevabii balık
hane nizamnamesi,, vardır. 

Maddeleri arasında, çok 
zaman evvel hudutlarımızın 
dışında kalan Trablusşcm ve 
Adenin adı geçen 50 küsür 
senelik bu nizamnameler bu· 

gün için lntbik edilmez bir 
hale gcimiştir. Her ne kadar 
bazı kanunlarlarla göze çar
pan bazı hükümleı in tadiline 
çalışılmış ise de artık bugü
uün her gün artan ihtiyaçları 
karşısında Türk balıkçılığını 
yeni hükiimlcre tabi kılmök 
bir zaruret almıştır. 

İktısad Vekaleti diğer milli 
mahsullerimiz ve mamulleri
mizin istihsal ve satış işlerinin 
tanziminde kullandığı usule 
uyarak, bir tetkik devrisinden 
sonra, deniz mahsulleri ve 
deniz sanayii üzerinde de fili 
ve müspet adımı atmaktadır. 

Bunun için bir kamın pro
jesi hazırlanmıştır. Öğrendi
ğimize göre bu proje şu kı
sımları ihtiva etmektedir: 

I - Balıkçılık. 

II - Süngercilik. 
Balıkçılık ta şu fasıllara ay

rılmı ştır: 

1 - Balıkçılık ve avlama 
hakkı 

(Devamı 4 üncü salıif ede) 

Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 
gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

amdi N .. zhet Çançar 
Sıhhat Ecza si 

Başdurak . Büyük Salepçioğlu hanı 
• karşısında 

fazla güvenmek için ne sebep 
vardır? :Neden ltalya'nm bol
şevikliğe karşı gösterdiği gay
zın yarın soğuyacağına inan· 
mıyalıın? 

ltalya'nın hakiki siyasasını 
anlıyabilmek için en güzel 
çare, onun herhangi bir hare
kete girişmekten ne gibi isti
fadeler temin edebileceğini 
bilmek ve kestirmektir. Veıbu 
da onun Almanya ile yaptığı 
bugünkü antantta kolayca aa
laşılmamaktadır. 

ihtimal ki Alman siyasası, 
İtalyayı İngiltere ile anlaşma· 
ğa teşvik etmek, bu suretle 
Fransayı bir dörtler paktına 
yanaşmağa mecbur kılmak ve 
Almanyayı böylece şarktaki 
hareketlerinde serbest bırak· 
maktır. Buna mukabil, ltalya 
nın da Akdeniz işlerinde ser· 
bes kalması temin edilecektiı-. 
F akat bu iki politika biri biri
ni tutuyor mu ve bundan 

--- d ? t İtalya birşey kazanacak mı :r. 
M. Mussolini'nin Cuınartc.r 

günü söylediği nutukta fn~ı: 
tere ile bir dostluk tesisı~ 
isteyip istemediği vazıh otars 
belli olmamıştır. Kaldı ki bil 
günkü İtalyan siyasetinin ıner 
kezi sıkleti Alman dostioğtl 
olduğu halde bu iki meınle
ket arasında birçok rakipliklef 
de mevcuddur. 

s· Herhalde ltalyan dış siyas 
sında esaslı bir değişme oldb~; 
ğuna inanmak için makul 

1 

sebep yoktur. Bir takım ~e~ 
gamberlerin kendi memie. .. ~ô 
leri içinde yaptıkları bu tor 

1 
iddialar. dışardakileri ıo 
inandırır. ~ 

Gayri menkulün açık ar- 'I 
tırma ilanı 

Bayındır icra memurluğun
dan: 

-Doktor 
Ali Agah 

Bir borcun temini istifası 
için Bayındırın Ilıca civarında 
Maden kuyusu mevkiinde 68 
lira 00 kuruş muhammen kıy
metli iki parça (64) ağaç zey· 
tin ile gene Bayındırın Cami 
mahallesinde sağı: Trabzonlu 
Ali ve Gülsüm ve sünnetci 
Mustafa veresesi ve hususi yol 
solu: Şeyh oğlu Mehmet vere
sesi ve kara Mustafa oğlu 
haneleri ve hükumet konağı 
ve hususi yol arkası: Hacı Be
kir oğlu vereseleri hanesi önü: 
Umumi yol ile çevrili ze
mininde 6 adet dam 4 adet 
zahire anbarı bir odunluk bir 
fırın ve iki parçada tahminen 
üç evlek miktarı avlu ve bi
rinci katta 7 adet oda iki 
mutbah ve gene harap oda 
ve koridor hela ikinci katta 4 
adet oda bir mutbah abdeslik 
ve heladan ibaret ve üç cihete 
çıkar üç kapıyı havi müstakil 
haneye (2800) lira kıymet tak
dir olunmuştur. 21-12-936 gü· 
nünde saat 15 te Bayındır 
icra memurluğu odasında ar
tırma yapılacaktır. 

1 - İşbu gayri menkulün 
artırma şartnc.mesi 21-11-936 
gününden itibaren icra daire-

sinde herkesin görebilmesi için 
açıktır. ilanda yazılı olanlar· 
dan fazla malumat almak isti
yenler işbu şartnameye ve 
936/419 dosya numarasile 
memuriyetimize müracaat et
melidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin % 7 ,5 
nisbetinde pey veya milli bir 
bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. (124) 

3 - İpotek :sahibi alacak· 
lılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte me· 
muriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından ha-

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 68 lkinciBeylerSokağı No. 

Telefon 3452 
.......... i ........... ~ 
riç kalırlar. t' 

4 - Gösterilen günde ~~ 
tırmıya iştirak edenler artır lii' 
şartnamesini okumuş ve 

11
• 

zumlu malumat almış ve bO d 
lan tamamen kabul etmiş 8 

ve itibar olunurlar. ds 
5 - Tayin edilen zam80 I· 

gayrimenkul üç defa bağır', 
dıktan sonra en çok artır~. 
ihale edilir. Ancak artırma ob 
deli muhammen kıymetinin. ~İ' 
75 ini bulmaz veya satış 1

: 11 
yenin alacağına rüçhanı 0 :C· 
diğer alacaklılar bulunupta

1 
·ıe 

del bunlann o gayrimenku 1.ıı 
temin edilmiş alacakları~ 
mecmuundan fazlaya çık~8 bS. 
en çok artıranın taahhüdU g-iill 
ki kalmak üzre artırma 15 .. iİ 
daha temdit ve 15 inci ~o~. 
6111937 çarşambada aynı bt' 
atta yapılacak artırmada 

08 
deli satış istiyenin alacağ; 11ıı 
rüçhanı olan diğer alacaklı;,. 
o gayrimenkul ile temin edı.ıfl 
miş alacakları mecmuun ~ 
fazlaya çıkmak şartile en ~jr 
artırana ihale edilir. Böyle •e.' 
bedel elde edilmezse ihal~. }et· 

pılamaz ve satış talebi d~:iııe 
6 - Gayrimenkul kend1

1 
ve 

ihale olunan kimse derh8 g: 

ya verilen mühlet içinde ~esb 
rayı vermezse ihale karar\ efl 
olunarak kendisinden ev~~rJlse 
yüksek teklifte bulunan ~11111• 
arzetmiş olduğu bedelle al sı 
ğa razi olursa ona razi 0 rJ115 
veya bulunmazsa hemen ~s' 
gün müddetle artırmaya çı di' 
rılıp en çok artırana ihal~ ;,r~ 
lir. iki ihale arasınd~ks tef\ 
ve geçen günler için ~o d'~ef 
hesap olunacak faiz ve 

1 
cet 

zararlar ayrıca hükme. b~ıce 
kalmaksızın memuriyeti~)~' 
alıcıdan tahsil olunur. (13 rıd' 

Gayrimenkullerin yukB te~ 
gösterilen 21/12/936 Pazar ııf' 

·· ·· d B d · a ...ıefll gunun e ayın ır ıcr ,.. iW 
luğu odasında işbu ilan ve. g0s· 
terilen artırma şartnaıner ııııt• 
iresinde satılacağı ilan ° u 
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r 
ıfl' Hikaye Korsan adın 

'~IBll!~~~~~~~Emi!~lm!~:sıE:?ı 

riııİ 
deO 
da~ 
d• 

Deniz hikayeleri yazanlar· 
dan hiçbiri onun maceralarını 
anlatmamıştır. Bu korsan ka· 
~~nın adı Angelik Sarcion idi. 
ır korsanın karısı olarak 

Afrika sahillerine açılmıştı. 

mayı severlerdi. Bundan baş
ka, yağma edilecek mal var
dı. Sonra, ekseriya giizel kü· 
dın esirler de alıyorlar, sara· 
ya götüriip satıyorlardı. 

Karşıdan gemı göründü. 
Yalnız kocasına tahakküm 

etınekle kalmağı kibrine yedi
teıniyen Angelik, birçok yer· 

kS' le · rın ahalisini de hükmü al-

Daha fazla yaklşmadan evvel, 
korsan gemısı bayrağını ce~ 
ğiştirdi. İspanyol bayrağı astı. 
Bu gemiye yaklaşmak için bir 
hile idi. de- lına almağı düşünmiiştü. Biı 

• gır Sabah korsan kadın, gem İ' i ıin 
Yolunu değiştirdi ve dalgala-

er 

8 

ti· 

e' 
jJt 

s· 

11 

' t 

,, 
5• 

~n " . d k b· uzerın e çarpınma .ta olan 
ır kayığa doğru ilerledi. 
Kayıkta bir kazadan kurtul

kuş olanlar vardı. Korsan 
adın anlan kurtardı. Fakat 
~endisile beraber gemisinde 
apse mahkum etti. 

k ~?rsan kadının adamları 
tırısı vardı. Agelike aşıktı. 
I sasen bütün korsanlar, reis· 
erj olan kadının aşıkı idiler 

Ve onun için sözlerini din1i
j0rlardı. Ona boyun eğmiş· 
erdi ve isyan etmiyorlardı. 

0 
Fakat, Angelik'in o aşıkı 

~u hepsinden daha fazia se-
~ı~or?u. Ve daha fazla sevdiği 
J1ndır ki ona boyun eğmeği 
a eğil, onu kendi eline almağı 
rıu ediyordu. 

k Bütün gemiyi ve korsan 
~dını kendi hükmü altına 
k acaktı. Bu fikri aklına koyar 
~Yrnaz işe geçti. Acele et

ltıışti: 

Başı da çabucak kesildi, 
denize atıldı. 
h Ondan sonra Angelikten 
yerkes korkmağa başladı. 
alnız tayf al arı değil, bütün 

tem. ·1 d ıcı er ondan korkuyorlar· 
ı 1·. Dünyanın uzak memleket· 
ietındeki gemiciler bile onun 
~~İni işitmişler, hakkında bir 

Şeyler dinlemişlerdi. 
ol Angelik Sarciron korsan 
Ilı l'rıakJa kadınlıktan uzaklaş· 

b .~ş değildi. Gemide onun 
llt'' d Un kadınlığı hissolunuyor-

k~· Genıinin bayrağı, bütün 
faksan bayrakları gibi siyahtı, 
ır ctt korsan kadın olduğu 
~a

1

~1 ~~narı danteleli idi. Bay
ba~n uzerinde, bütün korsan 
~raklarındaki gibi, bir ölü 
katsı vardı amma, bu ölü 
~ıt'~sı~ın üzerine peroka ge
~a 1 rnışti. Ölü kafasının alnın· 
~ da, ölüm korkunçluğunu 
tıı~~rnlamak için iki lkol ke· 
,11 

1 konulmuştur. Fakat kor· 
detı'~. kadın ruhu bu kemikleri 
bi susiemesini bilmiş, onları 
b:l\.I birine bir kordela ile 
~ rırnıştı. 

* h. • o 
Oır g·· k . • . 

~il un orsan gemısı, reıs-
~"' . Ufuklara yelken açmak 
··ıtı • 

ıA • Ilı aldı. Gemide herkes 
"tVın· 1Yordu. Erkekler 

Bir müddet sonra iki gemi 
birbirine yanaşmıştı. O zaman 
korsanlar gemiye hücum dti· 
ler. Angelik en önce geçti ve: 

- Yağma!. Diye bağırdı. 
Biran içinde gemının ıçı 

birbiri r. e girdi. Adamlar öldü · 
rüldü. Kadınlar esir edi!cli, 
mallar paylaşıldı. 

Tayfalar bütün ele geçirilen· 
leri kendi gemilerine taşıdılar. 

Sonra birbirlerine sordular: 
- Angelik nerede? 
Korsan kadın ortada yokh:. 

Halbuki, böyle yağmalardan 
sonra, daima ele geçirilen 
malları ve esirleri gözden ge· 
çirirdi. 

Şimdi Angelik ortada yoktu. 
Ne olmuştu? Kimse bilmiyor
du. Herkes o~un- ~-önden -
gemiye atladığını, hepsini ar-
kasından sürükledi. Ondan 
sonra kargaşalık esnasında 
onu gözden kaybetmişlerdi. 

Angelik, düşman tarafından 
öldürülmüş olacaktı. 

Gemidekileri büyük bir en
dişe aldı. Şimdi ne olacaktı?
Bütün korsanları idare eden, 
aralarında kavga çıkmasına 

mani olan o kadındı. O or
tadan kaybolunca gemi bir 
bi;{~- girecekti. Korsanların 
hepsi baş olmak sevdasına 
düşecek, aralarında döğüşe

ceklerdi. 
Bundan başka, sevdikleri 

reislerini kaybettikleri için de 
müteessirdiler. Bu teessür he· 
nüz geçmediği için aralarında 
mevki kavgası başlamıştı. 

Gemide sessiz sessiz dola· 
şıyorlardı.g"' Gözlerinde ihtiras 
alevleri başlamak üzere olan 
iki ltayfodan biri korsan ka
dının kamarasının önünden 
geçerken içeri baktı ve arka
daşım dürterek: 

- Al. Dedi. 
Korsan kadın orada idi. 

Yalnız, hiç akla gelmiyen bir 
vaziyette:Q 

Angelik Sarciron kamara
sındaki yatağına oturmuş, diz· 
lerinin iizerine iki aylık bir 
çocuk almış, onu sallıyor, 

nınnı söyliyerek uyutmağa 

çalışıyordu. 
Bu, gemide öldürülen ka

dınlardan birinin çocuğu idi. 

ZM 
Pamuk e catı ... 

Türk Anonim Şirketi 
\'Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınarda<lırr. 
Ci ~ti~ pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 

1 
eyık v~ Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 

l'l'ıal eylemekte olup mallan Avrupa'nın ayni tip mensu-

l~i~f On o. 22 ve 
~elgraf a 

- --- ---- - - - - - -- - - ._ - - - ----- --.":: - - - --.-~__:: --=...::;-.·.......... ' 

•• ve şu-
imited 

va r acentası 
Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES L TD. 
"THURSO,, vapuru 20 ikin

ci teşrinde LONDRA, HULL 
ve J\NVERS"ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASKOW 
için yük alacaktır . 

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

"DRAGO,, vapuru 10 birin-
ci kanunda LlVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük çı

karacaktır. 

GENERAL STIM 
"PHILOMEL,, vapuru 18 

ikinci teşrinde gelip LONDRA 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

Fratelli Sperco 
vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"STELLA,, vapuru 7 2nci 

kşrinde beklenmekte olup 
ROTTERDAM,AMSTERDAM 
veHAMBURG limanları ıçın 
yük alacaktır. 

"TRiTON,, vapuru 15 2nci 
teşrinde gelip 21 2nci teşrine 
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 

N. V. 
W.F. H. V 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
"BOCHUM,, vapuru 11 ikin· 

ci teşrine doğru beklenilmekte 
ve 15 ikinci teşrinc kadar 
ROTTERDAM, HAMBU~G 
ve BREMEN limanlarına yük 
alacnktır. 

"AKKA,, vapuru 11 ikinci 
teşrinde bcklenilmektr, ve 15 
ikinci teşrinc kadar ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yük ala
caktır. 

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

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

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXHlBITOR., vapuru 14 

ikinci teşrinde doğru beklenil
mekte olup NEVYORK için 
yük alacaktır. 

"EXPRESS,, vapuru 30 ikin
teşrinde bekleniyor ve NEV
YORK için yiik alacaktır. 

EXCELLO,, vapuru 5 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV-
YORK için yük 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 SERi 
SEFERLER 

18 Teşrinisani 936 
~--------~--~-------~-~ 

RIN 
~ ~ 

2 ve 20 komprimelik ımbalajfudı , bulunur. • 

/vnbd aj ve komprimelerin 

ü.zc:-'n de halisli~in timsali 

olan ET; m::ırkasını arayınız. 

HAVSLINJE 
OSLO 

"SARDİNA,, motörü 16 son 
teşrinde limanımıza gelerek 
DİEPPE ve NORVEÇ liman
ları için yük alacaktır. 

S. A. ROYALE HONGROiSE 
DE NA ViGA Ti ON DANU-

BIENNE - MARİTİME 
BUDAPEST 

"BUDAPEST,, motörü 29 
son teşrinde limanımıza ge1e-
DANUB (TUNA) limanları 
için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT
HAMBURG 

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

• Mücellit 
Ali RIZA 

Sür' at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENİ KAVAFLAR Çarşısı 
Numara : 34 • LA için yük alar.aktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUC.\REST 

"DUROSTOR,, vapuru 25 
son teşrinde bekleniyor, KôS
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 

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

JOHNSTON WARREN LTD. -
LIVERPUL 

GALAÇ aktarması olarak BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEST, BRATISLAVA ViYA
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

"EXOCHORDA,, transat· 
}antiği 4 ilk kanunda PIRE
dcn BOSTON ve NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

" JESSMORE ,, vapuru 15 
son teşrinde bekleniyor, AN-

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-
şilmcz.,, 

Birinci 
" GUNBORG ,, motörü 13 DEN NORSKE MIDDEL-

VERS ve LIVERPUL liman~ 
}arından ylik bo~altıp BUR
GAS, V ARNA, KOSTENCE, 
SULİNA, GALAÇ ve BRAİ-

Kordon, 
No. 2007 

telefon 
2008 

2nci teşrinde beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM-

BURG, BREMEN, GOTS 
BURG ve BAL TIK limanlaıı 

için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA., vapuru 19 
2nci teşrinde MALTA, MAR
SIL YA ve CEZAIR için yük 
ve yolcu kabul eder. 

ilanlardaki hareket tarihle
rile navlonlardaki değişiklik

lerden acente mesuliyet kabul 
etmez. Daha fazla tafsilat için 
İkinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur accntalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Tele fon: 200412005/2663 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 
ve elektrik tedavisi 

İzmir · Birinci beyler sokağı· 
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

Telefon: 3479 

-
-
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Fransız siyasal et' Çi ve a uvve 
çarpışmaların, ye • adise e racağı k • 1 r ı e 
Şanghay 18 (Radyo)- Mançuri orduları, Suyan cephesinde yeni taarruzlarda bulunmuşlardır. Söylendiğine göre, Mançuri ve 

Japon orduları, Suyan'ı işgal etmeğe azmetmişlerdir. Japon kıtaatı, tanklarla bugünlerde daha kuvvetli bir hücumda bulunmak 
üzredirler . 

Fransız siyasal mahafili, Çin ordularile Japon ve Mançuri orduları arasındaki çarpışmaların, uzak şarkta yeni hadiseler do
ğuracağı kanaatinde bulunuyorlar. 

Beş ytl 
mımız f a ·-·-- de,g 

o -
El 

ti 
Yeni program, beş ad eden ibaret 
ve memleke imiz 'için ok feyizlidir 

Ankara, 18 (Hususi) - İkinci beş yıllık kalkınma plaıu, Heyeti Vekileye verilmiştir. 
Vekiller heyetinin ilk toplantılarında plan Üze· rinde görüşmelere başlanacaktır. 

ikinci beş yıllık plan, madencilik, elektirik santralı tesisi, gıda maddeleri, kimya sanayii 
ve denizcilik sanayii olmak üzere beş maddeden mürekkeptir. 

Birinci maddeye göre, kömür madenleri ile Kütahya'daki Linit madenleri ve Ergani bakır 
madenlerinin işletilmiyen kısımları işletilecektir. 

Elektirik santrallan tesis işine evvela Zonguldak'tan başlanacaktır. Ve Zonguldak'ta 
birkaç santral vücuda getirilecektir. Memleketin diğer kısımlarında tesis edilecek elektirik 
santralları da hazırlanacaktır. 

Üçüncü maddeye göre, gıda maddelerimizin iyi bir şekilde elde edilmesine ve ihracına 
çalışılacaktır. ilk iş olarak yaş ve kuru meyva ambnlajlarının fenni surette yapılması ve sevki 
işleri temin edilecektir. 

Balıkçılık ihya ve balık konserva fabrikaları ıslah edilecek, çoğaltılacaktır. Soğuk hava de· 
poları vücuda getirilmesi de 4 üncü maddedir. 

Beşinci maddede, deniz ticaret filomuzun genişletilmesi vardır. Bundan başka antrepo
lar yapılacak, tahmil tahliye işleri asrileştirilecektir.· 

in e 
ltalya'ya teklifle

rini bildirdi 
Roma, 18 (Radyo) - Lon

dra gazeteleri; İngiltere hari
ciye nazırının, ltalya'nın Lon
dra sefiri Sinyor Grandi'ye 
yaptığı teklifler arasında şun
larda vardır: 

Her iki devlet, Akdeniz. 
deki mıntakalarını tesbit ede
cekler ve donanmaların stato
kosunu ihlal etmiyeceklerdir. 

Sinyor Grandi, bu teklifleri 
Roma'ya getirecek ve faşist 
meclisine tevdi edecekiir. 

(Ekselsior) gazetesi, İtalya 
ile İngiltere arasında Akdeniz 
için on senelik bir anlaşma 
yapılacağını ve Süveyş kana
lının mururiyesi hakkında yeni 
bir tarife tanzim edileceğini 
yazıyor. 

~~~~--ııacı~!l}--tıt-••+••t-+t..-.-c:>-ff!'mmıa-----~-.-~ 

Hükumetimiz iM d •d • 
Montrö muahedesi- a rJ şe rJ, Ce ennem-
n;n7ete:~ev;:;~;- den bir nümune halini aldı 

bildirdi 
Brüksel 18 ( Radyo ) 

Türkiye cumhuriyeti, uluslar 
sosyetesi genel sekreterliğine 
verdiği bir muhtırada, Montrö 
muahedesinin, ikinci teşrinin 

dokuzuncu gününden [itibaren 
meriyet mevkiine girdiğini 
bildirmiştir. 

Avam Kamarası 
/(iyaf et kanununu 

tasdik etti 
Londra, 18 ( Radyo ) -

kamarası, kıyafet kanununu 
tasdık etmiştir. Bu Ekanuna 
göre, siyasal teşekküllerin, 
hususi kıyafeti olmıyacak ve 
şehir dahilinde hiçbir ferd 
silah taşımıyacağı gibi, asa
yişi ihlal edecek nümayişler 

olmıyacak, askeri fikirler bes· 
liyen cemiyetlerin teşekkülüne 
müsaade edilmiyecektir. --·· .. ·-···---Almanya 
35 bin ton hacmin
de dritnavt yapıyor 

Paris 18 (Radyo) - Havas 
ajansının verdiği! bir habere 
göre, Almanya, üzerinde muh· 
telif kaleleri havi olmak üzere 
35 bin ton hacminde büyük 
bir dritnavt yapmaktadır, 

Bundan başka, 19 bin 150 
ton hacmında bir de tayyare 
gemisi ve hacmını gizli tut
tuğu bir takım torpito ve 
dristöycrlerde mşa etmek
tedir. 

-·-Bombardıman, sabaha kadar devam etmiş, 
kadınlar, çocuk ar, ateşten k rtulmak için 

bir taraftan öbür tarafa kaçışmıştır 
Cebelüttarık 18 (Radyo) -

Faslı askerler, Madrid' de 
Montano kışlasını ve Felsefe 
fakültesini işgal eylemişlerdir. 
Milisler, §iddetle mukavmet 
ediyorlar. Dün gece, Madrid 
cehenneme dönmüştü. Bom· 
bardıman sabaha kadar de-

vam etmiştir. Kadınlar, ço· 
cuklar ve ihtiyarlarla alıller, 

ateşten kurtulmak için bir ta· 
raftan öbür tarafa kaçışmak
ta idiler. ihtilalcilere mensup 
ta'yyareler, geceleyin de bom
bardımana devam etmişler, 
Milis kuvvetleri, el bombaları 

~----~----.ra-ı-•~•~._...c:c~~--~~~~-

S Y 8 aki bütün 
yahudi er kaçıyor 

--·-· Moskova'daki ecnebi ko so
loshaneleri, Pasa ort almak 
istiye Yahudilerle dolu •• 
Varşova, 18 (Radyo) - Av· 

rupa' daki Yahudi teşkilatı, 

Rueya dahilinde bulunan bü· 
tün Yahudilere gönderdikleri 
talimatta, bizden evvel Rus 

• 

topraklarımı terketmeleri bil
dirilmiştir. Bu talimat üzerine 
Moskova' daki ecnebı konso
loshaneleri, pasaport almak 
istiyen Yahudilerle doludur. 

lzmir vakıflar direktörlü-
ğünden: 

Senelik kirası 200 lira tahmin edilen Berber zade so· 
kağında 3 numaralı yahudihanenin müzayedesi 23-11-936 
pazartesi gunune kadar uzatılmıştır. İsteklilerin o gün 
saat 15 de vakıflar direktörlüiüne müracaatları ilan 
olunur. 1242 

kullanmak suretile ihtilalcilere 
mukavemet eylemişlerdir. Ihti
Jalciler; Milisleri mevzilerinden 
çıkarmak için şiddetli top ve 
mitralyöz ateşi açmışlardir. 
Halk, Madrid'in şimal cihetine 
iltica ediyorlar .. 

İhtilalciler, muhasara ~çem
berini kısaltmağa çalışıyorlar. 

Son gelen haberlere göre, 
Milislerle beraber üçbin Bel
çika ve dört bin Rus askeri 
vardır. 

Barselon, 18 ( Radyo ) -
ispanya reisicumhuru Azana 
ile Katalonya reisi (Kompati) 
ansızın otomobile binerek kaç· 
mışlardır. · 

Son gelen haberlere göre; 
her iki reis, (Kastelon Defay
lane) köyüne giderek orada 
kendilerini bekliyen Madrid 
hükumet reisi (Largo tKapal· 
yero) ile konuşmuşlar ve mü
him kararlar almışlardır. 

Paris 18 (Radyo) - Gene
ral Varela, karargahını Kazo 
Delkaponun şimaline naklet· 
miştir. Milisler, kral Alfonsun 
sarayına mitralyözler yerleştir· 
mişlerdir. 

ihtilalcilerin tayyare filoları, 
dün akşam tekrar Madridi 
bombardıman etmişler ve 
muhtelif haıtahanelere bomba 
atmışlardır. 

Y anya gölünün 
~Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlıı 

kısım: Sararmış, sormuş yaprak gibi ... 
- 15-

' 
- Vezirim, yoksa beni is

temiyor musun, beni sevmi· 
yor musun artık?. Diye sor· 
du. 

- Vasiliki, bunlar nasıl 
sözler?. Hayatımdan vaz ge
çeceğimi fakat senden vaz 
geçmeceğimi bilmiyor musun? 
Fakat ben de insanım, her 
günüm diğer güne benzeyebi
lir mi, hasta olabilirim. 

Hastalığım ağrı ve sızı ile 
olmazda ruhumda olabilir; 
bunun için bazıda yalnızlık 
insana şifa verir. Büyük bir 
hükümet kadar geniş eyalet
lerin veziriyim, yapılacak iş 

çok, derdim çok, zaten şu 
sırada Tahir'dc gelecektir. 
Kimbilir, gene ne mühim ha
berler getirecektir? 

Vasiliki daha fazla bir şey 
söylemeğe vakit bulamadı. 
Çünkü Tahir'de görünmüştü! 

Ali paşa: 
- Geldin mi birom? Diye 

Tahir'e seslenirken Vasiliki' de 
çekildi. 

Tahir: 
- Emret, paşam.. Emrine 

hazırım! Dedi. 
- Tahir, vesirine karşı sa· 

&Ilkcılar kon-
• 

gresı 

( Baştarafı 2 inci sahi/ ede) 
2 - Sabit av yerleri 
3 - Himaye hükümleri, 
4 - Muafiyetler, 
5 - idari ve iktisat teş

kilat, 
6 - Balık sanayii, 

7 - Balıkçı tayfaları. ( İş ka 
nunu deniz ve ziraat işçilerini 

hüküm harici bırakmıştır. Zi
raat vekaleti ziraat işçileri için 
bir kanun projesi hazırlamak
tadır. lktisad vekaleti deniz 
mfüteşarlığı da deniz işçileri 

için blr kanun projesi hazırla
makla meşguldür. Balıkçılık 

hakkındaki kanun projesinde 
cie balıkçı tcıyfalaı ı için müs
takil hi.ikümlcr bulunrı.caktır.) 

Kanunun teşkilat bahsinde, 
bülıkçılık için kıuulacak ikti· 
sadi teşkilatın merkezi ve ıııali 
uzvu olmak Ü7.cre bir balıkçı

lık bankası teşkil edilec1; ği ya
zılmaktadır. 

Bu banka ile alakadar ol
mak üzere balıkhaneler, ba
lıkçı satış kooperatifleri, ba
lıkçı kredi kooperatifleri, ba· 
lı kçı istihsal kooperatifleri 
teşkili mevzuu bahistir. Deniz 
mahsulleri sanayii ve şirketle
ri de balıkçılık bankasına bağ
lı olacaktır. 

1 İlk kanun 1936 salı gü
nü için içtimaa davet edilen 
balıkçılık kongresi bu kanun 
proıesı üzcrinda konuşacak 
ve alakalıların düşür celerini 
dinleyecektir. 

Bu kongreye belli başlı ba
lık mıntakalarımızdan balıkçı· 
lar, balıkçı cemiyetleri mümes
silleri, mütehassıslar, balık 
işlerile alakadar mebuslar ve 
f ktısad vekaletinin bu mevzu 
iizerinde çalışan dairelerin 
müdür ve şefleri iştirak ede· 
ceklerdir. 

• 
enı-

d k t . . d . . ~ "' ·k a a ının erecesını ogren ~ . 
istiyorum. Sonra, sen de 1~ 
bilirsin ya.. Sensiz hiçbir ıŞ 
yapamam. . 

- Söyle paşam, ·senin içıcı 
canımı fedaya hazırım. 

- Biz ikimiz bir şeye kB· 
rar verdik mi, cihan bize bO' 
yun eğmeğe mecbur kalır. Ne 
ise, sen ban~ söyte bakayı.ıflı 
kalbindeki bana karşı olsll 
muhabbet azaldı mı? Yok58 

koruyor musun? 
- Paşam, bu sözler nedell 

icap ediyoJ? k' 
- Elbet rbir sebebi var ı ~ 

böyle söylüy~rum, Tahir sor 
duklanma ·cevap veri 

- Paşam çok iyi bilirsırı 
ki ben şu ane lkadar kor~0 

nedir bilmedim! Sona da her 
zaman sadıkane hizmet ettirı11 

ölümden ibile korkmadım. 
- A~k olsun Tahirinıel şiJJl. 

di kalbimdeki sızı ve ıstırıtbı 
sana söyliyeceğim, aklına ~e· 
liyor mu? Bundan birkaç goll 
evvel bana gizli bir haber ver 
miştin değil mi? 

Tahir, bundau birşey anlı· 
madı. Bunun için bir zaıı1•.11 
düşünceli kaldı. Fakat bu b_ır 
kaç gün evvelki gizli hab~rı~ 
ne olduğunu bir türlü kestıre 
medi. 

( Arkası varV, 

Atlantik deıı•
zinde 

Korku ne f ırtıııa" 
• 

lar var t 
Londra, 18 (Radyo) - A: 

lantik denizinde şiddetli fırtı~ 
nalar hüküm sürüyor. BirÇ0

• 

vapurlar tehlike işareti ver 
mişlerdir. . ) 

İngiliz bandıralı (Sik~P;~. 
adındaki vapur, yardım ıs 

0 
mişlir. Diğer bir İngiliz vaP~0 
dalgalarla çarpışmaktadır. bİ' 
vapurun mürettebatından .. , 

•'ttJf 
kısmını, dalgalar alıp go ,,e 
müştür. Vapur kaptanı fi 

telsiz memuru kamaralarındB 
çıkamamaktadırlar. 't ) 

. (D' ı /J 
ltalya bandıralı 1~tt/J' 

adındaki vapurda, Cebel0 d• 
rık i!e Omoden arasın 
kaybolmuştur. ,. 

~arsilya f eıs-
keti . Je) 

( Baştaraf ı 1 inci sahife 
ağır surette yaralanmıştıd'Ye' 

Harbiye nazırı M. Dala .1 de 
geceyi hükumet dairesıfl 
geçirmiştir. .. reı 

Son gelen haberlere . ~~tıl 
mühimmat deposunda ış ~ ·fll' 
altıyüz ameleden pek aı ı 
seler kurtulmuştur. 

M 

Tahsildar ara~ 
nıyor 

~ 
Vekaletnameyi haiz olın8 

t·ı . d . d iş t•' sure ı e resmı aıre e 
0

• 

kip edecek bay ve bıt)'9d, 
"' k ı lara ihtiyaç vardır. P 18 

kefalet vermesi şarttır. 

Müracaat: 
5 
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