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CUMA 

19 
Haziran 1936 

HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

İngiliz kabinesinde M. Eden zecri ted
birlerin kaldırılma sebeplerini anlattı. 

lngiltere Hükumeti, ltalya'nın Sefer
berlik Tehdidinden Ve Almanya'nın 
Askeri Faaliyetlerinden Endişededir! 

-----------Almanyanın Avusturya Statükosunu Bozmasından Korkuluyor 
Habeş Mes'elesine Eylülde Yeni Bir Hal Sureti Bulunacaktır. 

Uluslar Sosyetesinda Islahat Zaruri G6rülmektedir. 
Loudr.ı 13 (Haılyo) ~ Londra 

ı;uliıhi) eıtur mclıaf il. ırı·ri l<'dlıi r
l<'r kalktıktan oıırıı HıZİ)PIİn dii

zelece~ini '" llulıı•., ıııc "ele i için 
ılı• C) lul ayında )eııi lıir hal "uı-.•ıi 

lıııhıııaeagını lıt•ynu cdi) orlnr. 
Bu nı<'lıaf il oıı hiııli t•lt•r il<'· 

tire indı• lıiı;lıir kıymeı ifatlı• Pılı•· 

ıııi~ecek olan ulu lar O") etl'~iııiıı 

ıslulıırıın zaruri ohi uı;:u lıakkııı<ln 

düıı l.ulıiııcılr nıüz.ıkt·rdt•ı· c••rc) a ıı 
t'llİ~İııİ hulıer \Crınektt•dirler. l lu • 
lar o ) etı· indt' ) apılacnk ulnıı ı · 
liılınt için Ct•ıı<·HC'ılı• lıir koıııiıc.) nn 
teşkil oltın.ıt'ıtk \t> tetkil.: cdilı•eı•k, 

lıiliilıarıı l..rnılisi muka!Jil Jıir teklif 

lııızırla)nl'nk 

.ı rzı•dı•cı·kı i r. 
H~ hıııın 

M. Eden 

ltalgan askerleri .. 
Lornlra 18 (Had)o) H:ı!Jl'r 

'.wildiğiıw giire. zı•ı·ri ıı·ıllıirlı::riıı 

kalılınlıııa;;ıııa İııgili:dı·ri nıeclııır 
l'ılt'ıı 5Phep, lt.ıl) .111111 yulmz ıılıı · 
l:ır SU.•) rlrı.iııdı::n ÇPkilrılt'kle kal· 
ınnyıp, tı} ni zaıııaııdıı umumi c· 
fı•rLı•rli k dıı lıi i l,iıı ı•deı·rği lıak
kı 111 lu Hııınaılıııı ;!ı•lı~ıı tı•hıliıliir 

lıal11•rlerdir. 

l.oııılra rn {lhııl~o) İ ııgiliz 

l.:nlıiııc~i diirı pptığı topluntıılu 

fıul) u ult•) lıiııf' ıaılıik edilmı~kıı· 
ulıııı zı>cri tcdbirlı riıı knlchnlıııa ı
ıııı kurar n·rıııi,tir. 

llarit·İ~e nazırı Lord Eılcn ar

knıhı.~lnrıııa izulıat 'Crıııiş \e zel'ri 
tı•ılhirlni kalılırıııcal.: iiı; sebep 
ııw\cuı o)ılu~uııu İİ) liyerck hıııı· 
l:ırı uıılutıııışıır. 

-Sonu 2 inci sayfada-

Almanya, Italya ve Avustural,. 
ya arasında bir anlaşma mı? 

Hı•m:ı 18 (Uaıl)o) ip•i ııwhnfil pl.:ıııda ltııl)a - huan)ıı \C 

Hı IUI") ıı urnsmıl.ı lıir anlaşma hu ult· gı·lı·cı•ğiı11lcıı rııeııınıımlurlnr. 

Ayııı :; ~iııılt• \tıı oliııi ilı· ~ıı ııiııg :ırasımlu y:ıpılıııı :ınluşıııııya lm:ın-

)llDlll <l:ı ilhakı nıiilıim lıir lıiiJi r olacııktır ılenili)ur. 

llcnii?. lıııaıı) a ilı• lıfı) lı· lıir ;ııılıı~nıa ) tıpılınaıııı~ vlması. zı>c.ıi 

tedlıirlı •riıı I..alılınlıııanıı,. olnıasmdaıı "' tl'dllirh·rirı knlılınlmnı<Jnııı ıl:ılıa 
gcdkrcı•ği Pııdi;w•iııdı•ıı ileri g<'lmi,ıir. 

\ İ)tllı:ı ili (Hud) o) l'rı•ıı~ ~l:ırlıı•ııılll'rf?. ~iııııli lıul):ııl:ı kıiiıı f ro-
f?Onatla ik:ıııırı f'lıııcktr.ılir. . 

Hoıııa 18 (Radyo) \lıııutı) n \\ u tur) :ı uıiııınsebalıııııı norıııall~-
ıil'.ilrııcı<i içiıı itul~a lıiikiımeti çok ı:alışm:ıktadır ... İ):ısi ıııabfillercle, 
\lıııan) anın ) ııkınıla ıh w•tul') D) o dıo~tanı• elini u1.:ıtaı;agı ve lıir anin rıı:ı 

) ııpncağı &) leni) or. 

Tı•lcfon: 2776 

niyet sisteminde 
r durmıyacak '!E?_!_ 

Maksim Gorki 
Dün Kremlin Sarayında 

··ıd·· o u •• 

Parti teşkilittı hak
kında hükUmetin 

beyannamesi 
Bundan sonra parti faaliyeti ile 
hükumet idaresi arasında sıkı 

bir yakınlık olacaktır. 
\ııknra, 18 ( \.A) !Be)aıı-

ıınmı•) - Cumurİ)et (laik Parıi~i

nin, wmıılt>kı•tin siyu~i H' i~tiıııai 

ha:ntıDtlıı güttüğü ) ük ek mal.. acl
larırı tahakkukunu kolayln,tırııınl. 

\r Partiııiıı iııkişafıııı artım nk H' 

s:ıcJ:ıııdırııı:ık içiıı lıuııılnıı onrıı 

Parti faul İ)'cl i ile hiiklı mel idu rr!'İ 
ıırn:.ıııd:ı dıılın ıkı Lir }Dkınlık ,,. 

<lalııı umumi Lir Jıerulıerlik h'nıİıı 

t>ılilıııt•·İıw Gı·ıılıaşkur(':t kurar \e· 
rilıııi , tir. Bıı makş;ıdla : 

l>ulıilİ)•' \"kili ~eııyöıı 

J..ıırııl ii~ı·liğiıw :ılıııını ı. \ı' kcnıJi

kanlar, il) f' durumunu ıılmıt H • 

ııı:ııı up \f')a mnLalliııı•c miiııklıip 

ıııclı'u lı:ışk:ınlıırın, b.ı~Laıılık 'ü· 
zifcleri lıit:ıııı lıulıııu~tıır. 

,ı Bu lıe) anııtıınc•rıirı ie.ıh-

larıııı parti geııf'l ~ekrı>lt>rİ 11)11111 .. 

lııılun:ııı Dahiliyı• \ rki11i takip \t' 

ınrıı.im c<leı•ektir. 

6 - ) uk:ırıd;ıl.i ıııadd..Ier loii· 
ıurı p.ırti leykilfiıırıa, \ ila) t~tlt>rt' 
\t' ıımıııııi ıııiifettio;lil.lrrt• tı-lıli;! 
olıı ıı 11111~ t ıı r. 

B.ı 'eki] ,,. C. il. P:ırıi .. ı 

~"ne) L.ı~knrı ll'Lili 

İsmet lnönü 
İııe Partiııirı g;•ııt'l ,.cl.:rı·tcrlik nı· -------------

zift••i \Nİlmi,lir. Polonya'nın 
2 Bütiin 'ilii) et lcrdt• 'ila-

)"' }'

0

Urri ba knnlı~ıııa \İlli)<'llcriıı 
\lllİ;.i ıııı-ıııur kılırunıştır. 

3 Uııııııııi müfett.i-:ler 111111-

Pari s sefiri değişiyor 
Paris, 18 (Radyo) - Reisi 

cumur M. Lebrun, Paris'ten 
ayrılmak üzere bulunan Po

i~lf'f'.inin ul<luğu gi!Jj pıırti fııııli) et 
\C, tı· kilaıında )fik,..ek miirakip ,e lonya sefirini kabul eylemiştir. 

taLalnrı duhilindı... hiiıiiıı ı}e, let 

ıniitctti~idirlcr. M. Lebrun ve madamı, se· 
ı - VilliJctlt·rde il)öıı ku- fir Slapoaki'yi yemeğe alıkoy

rulca intihap edilnıiı; lmlurııın lı:ı~- muşlardır. 

' Bir gazeteye göre 

Almanya müstemlekele
M. Muuolini 

l.oıulra 1 7 ( \. ) Be) 1i 
Telgt"af gazt•tesinin Romu ıııulı:ıbiri 

italyaııın zecri teılhiiler .L.."lllktıkıaıı 
soıını bütlln Lt') n lmilcl toplantı

Jara i~ıirnk t•ılı·ceğiııi, fakııt lnınıııı 

muılaka M. l\hı~ oliııiuin .A\'nıp:ı 

mt' 'delerinin bölge h'ıııinaılurile 

hirlikıe genci kolJektif eınuiyeı 

i lemi ) olu ile lıalliıw dc\'aınlı 

ıırı•tk ııııidafna} a aııı:ıılc olılıığu 

drııırk olımııyacağım biltlirıııektedir. 

Bir Alman tayyaresi Fransız 
toprakları üstünde uçtu 

Starzburg 18 (Rn<lyo) Bir 
Almatı la)yaresi, Fransız .Mııjino 

i ıihkaınlun üzerinde uı;ıışlar yap· 

tıkına onrn Stnrzlıurg ~chriııılcki 

tayyare mc) ılanına inmiştir. Alman 

piloı, ) olunu şuşmlığıuı Ü) lem iş
tir. l'olic: tıırafındaıı la\vıırı·~i ıııii-, . 
sadere edilmiştir. 

-------
Bu gün güneş 

Tutuluyor 
Güneş doğduktan 
Sonra dikk.at ediniz. 

Bu sabah güneş doğduktan 
10 dakika sonra tutulacaktır. 
Halk, evlerinden bunu belki 
göremiyeceklerse de yüksek 
tepelere çıkacak olanlar pek 
güzel görebileceklerdir. 

Kız Enstitüsü tabiiye mual
limi Nevzat ile on beş kadar ' 
muallim ve münevver, dün 
öğle üzeri bir çok rasat alet
leri ve fotograf makinelerile 
bir otobüsle Nif dağına ha
reket etmişlerdir. 

Kavakdere köyüne kadar 
otobüsle gidecekler ve oradan 
yaya olarak altı saat yol yü
rümek suretile Nif dağının 
tepesine çıkacaklar, bütün 
gece uyuınıyarak sabahleyin 
erkenden güneş doğduktan 
sonra küsuf hadisesini tetkik 
ve tarassut ederek fotografiler 
çekeceklerdir. 

geri istiyor! • • 
rını 

Çünkü, bu Almanya için bir şeref 
ve hak mes'elesidir, diyor. 

Bnlin 18 (Rıul~o) - Üo)ı;e Korı·spıııııla~ guzeh•,.i. \lmıınrn'mıı 

ırıfi .. tı•mlerinden halı cılr.re:ı. ıli) or ki: 
Almanya"darı alınmış olan mü ıemkkdı·rin Alınan)a'ya iııdt• .. i kut"i 

şekilıle lb.ınıJır. Versay ıııuah,..si hu noktndırn da ~ürükıür . . Almarna'rıııı 
mü tem leke alamıyacnğııu daimi olarak kabul etmek hii) ük bir hata 
'c lı:ıksızlık olaı·aktır. 

Almanya hu kararrn da değiştirilmesini İ:ıtemckteclir. Alrıınn) a'ııııı 

ı)a el iğ er (1C\'lt'tler gilıi müstemleke) tı i lıti) acı ':ırJı r. ö7.rlen fııaliyeır 
gcı;meL: zamanı artık gelmiştir. lü teııılckelerini almak da\a.,ı lnı:ım.ı 
Jıak \'t! şeref rııe 'desi olmu~tıır. 

\ 'ersa) ıııııalwdı·siııin 19 uut·ıı nı:ulıle inin artıl.. lın)atiyeıi kalma· 

nııştır. Düııkli hiidi~ı·lcr görülmek i tenilmipmıa Alnıaıı)u'nın ınÜ"lrnı
lckeleri lıirarı evci krndisinc inde i lazmıılır. Demektt'ılir. 

TAŞLAR 

Nazilli'de inanılmıyacak bir hadise 
Dünkü Anadolu'da bir haber vardı: 
Nazilli belediyesi, geni yaptırdığı bir bahçenin kapı

sına şöyle bir levha astırmış: 
'
1 Buraga ancak aileler ve aileli erkekler girebilir .. 

Başkaları giremezler.,, 
itiraf edelim ki, biz bu habere inanmadık ve inanmı

yacağızda .. Türkiye"de bir inkılap yapılmış ve erkekle 
kadın arasındaki içtimai çukur doldurulmuştur. Kafes
leri indirmiş, peçeyi Türk kadınının temiz ve asil güzün
den kaldırmışızdır. Çarşaf mücadelesi ise her yerde de
vamdadır. Kadınlarımızın, kızlarımızın namus cevheri, 
tramvayda, vapurda. bahçede, sokakta erkekle yan-yana 
durdukça kararacak değildir. 

Mekteplerde beraber okuyorlar. Dairelerde yan-yana 
çalışıyorlar. işte beraber, sokakta beraber, gezintide, ga
zinoda, salonda, hergerde beraber .. 
Kadın ve kızların namusunu, evvelti kendi ahlaki sa

labet/eri, saniyen cumuriget kanunları muhafaza eder. 
Türk gencine ve erkeğine karşı gösteri len bu itimadsız
l ığm ağır manasını ve Türk kadını hakkında uyandıra
bileceği her hangi bir zannı kenara bırakalım, fakat ş.ıı 
var ki, bütün kasaba/a.,.da ve şehirlerde böyle bir zihni
yet olsaydı. Şimdi kafeslerin arkasında başı örtülü Türk 
kadını masal söyiigecek, Türk kızı da kınalı parmak
larla dümbelek çalacaktı. Ve kitle, kafası ile, medeni
yeti ile, yaşayışı ile, kültür. seviyesi ve hayat telakkisi 
ile, tarihin "Mim,, noktasında gene olduğu yerde sa
yacaktı .. 

Dedik ya, biz bu habere inanmıyoruz 
Nazilli belediyesi bizi tekzip etsini 

ve istiyoruz ki, 
SAPAN 

\ 

15 

la 
u 

r. 



~ Sayfa 2 ......................................................... ANADOLU 19161936 ... 

Dışbak~nımız Belgratt~n 1' GÜ n Ün T e 1 g raf Hibe r 1 er İ 
Montroye hareket ettı. r. ı l 

Avam ·kamarasının dünkü 
celsesi ~ok güriiltiilii oldu f,~~:;;;~;t~~d 

-
Tevfik Rüştü Aras, istasyonda bircok , 

zevat tarafından uğurlanmıştır. 

Liman işleri 

L d Ed .. 1 .. kl 7.·-· .. 1• b•ıd• .h bakanlığına gecti .. . Or en guç U e SOZ SOY ıye 1 1 Ve Dl a- lstanbul, 18 ~Hususi muha-

yet zecri tedbirlerin kaldırılmasını istemiştir. birim.izden) - lzmir.ve lsta~-

Tevfik Rüştü Aras ve M. Stogadinaviç .. 
... 

BcJgrad l 7 ( A. A ) - va la 
njan ı hildiıiyor: 

lonlrü'ye gitmC'k Ü7.ere diin 
ııkşnm gelen Türkiye dış işini lıu

L:am Or. Tevfik Rüştü Ara Yu· 
goc:lav lıükı'.imet merkeziııde bir 
gün kalmıştır. 

Dr. A ras hu sahalı saat l] cJe 
başhnknı l\1. tovn<limwiı;i ziynrN 
ı-•tlt•rek kemlilı•rilı• lıir ımat •iirt"n 
hir korıu şmııcln hPluıını11şt11r. 

Cı~lı• iic:tii doktor Arıı , Naip 
prf'ıı Pol tarnfınJan .kabul cflilıni ş 

\'C pren Pol Tiirkiyc ılı~ i;leri 

lıakamnı öğle ycııırğine alıkoy· 

muştur. 

ÜAlf'den sonra doktor Arıııı 

konwımalunna ilevıım cclPl'ek ''C 

'ı• ııat 22 dr l\fontröya rııütevec

ciheıı Belgradı tcrkf'dı>f'cktir. 

Hcl~raıl, ] il (Haıho) - Türki· 
)'' flış i in hııkımı Tevfik: TWşflii 

\ra cı, hııgilu ii~lcdı•n sonra pıon-

trii) )'f' ıııiitcH•cı·iherı lıarf'ket <'imiş 

VC' İ"lıt !lyoıııla Tiirki~f' ı•lçisi , •• 

dahıı lıirçok zevat tarafırnlan. uğur· 

lngiltere, ltalya'nın sefer
berliğinden ve Alman fa
aliyetinden endişededir. 
-Başı 1 inci sahi/ede-

Lorıl Eılen, Cı•ncvre anıllaş

nııısıııd.ı sanı, lıitıiktcıı ~oııra dahi 
ınıitC'eaviz dP\ Jet aleyhine zeı• ri 

tedlıirlrr kııyılı olmadığını; lıundnıı 
ha kıı f ngiliz ek perleriııin zecri 
tedhirleriıı Lathikini luırlıın öniirw 

gcı;ıııck ve durdurmak mak ndilf' 
kalnıl cttjklcriııi ô)lcmi,tir. M. 
Eden üçüncü meı;'eJr olarakta, 
zecri tcdhirleriıı dC\amının, Cc. 
ııı·ue anıllaşma ırıca derpiş edilme

miş olan miitcca\ iz alr) lıine l'ezuyı 
i tilzaııı oluenğırıı ileri ~iinniiş ve 
lınrf'ketiıı i e, ltalyn') a karşı garıı:t,· 
kiiraıw udılı·ıi llı•ı •el!iııi lıC\ an etmi ., , . 
zeeri tcdlıirlniu tatlıikiııdı• ıı \'llZ"C'· 

o 
çilml' iııi tı•klif ı•ııııi)tir. 

l,orıl Edeııiıı im izalıatın<lıııı 
t1onra zecri tet!hirlerin kalılırılma· 

sınn karar \crilın,ştir. 

Lomlrıı 18 (Hatlyo) ·- Hesmi 
ıııehafilılc Jıeyaıı olunduğuna göre, 

1nı,rilt~rc'uin 7.f'cri t~dbirlerin kal· 
dınlıııasmı i trmco:i, \lmanva'nın , 
on a kcri lııızırlıklanııdau şüphe 

<>tme~ndcndir. İngiliz nota ına cc· 
\'ap \'crilmeıııiş olma ı ise lm şüp· 
he)İ hir kaı daha arıırınıştır. 

İngiltere, ftnlya'dan tam Jıir 
erlıe ti alan .ı\lmaıı)a'mn .t\\us
ıurya statükosunu muhafaza etme· 
ııw~indcn de eııılişc eylemcktedia. 

Bu mchaf il, zef•ri tedbirlerin 
kaldınlma9lc lngiltcre'nin nüfuzu· 

n un tekrar iade edilmi~ olacağını 
da fıylcmcktedirler. 

Bazı mahfiller ise, -

lıirlrriıı Jrnldırılıııa~ının kafi olına· 
dığırr ı lw) ıın w f tal yan fütuhatının 
seri suretıı• tıımnma~1 liizmıııuıılıı 

i rar ctıııı>kt<'ılirlı•r. Bu mahfillerde 
~İİ) lrmli~iııc gön·, llalıeş mc 'clcsi 
mr\ ı•ml olılııkçn Le•) nelrnilcl ger· 
giıılik dııimıı dc,arn rılecektir. 

J..ondr.ı, 18 (R:ı<lyo) - Dngürı 

m ııııı kaıııiirn ıııdaki ıuüzakerntta 

Bal(h in ve EdP.n i1.ahat verecek· 
]erdir. Hu izahat lıillınssn harici ~i· 
)DSett' aid olııcukt.ır. 

Lııid Corr"ta lıir nutuk i rad 

Zrrri lt'ıllıirh•r lıakkıııcla lıiik\İ· 

nwı lıirı;uk ycrlcrclı•n hu tcıllıirlc

riıı kul<lınlnıııı;ı iı: in ıelgraflıır ııl· 

makıad ı rlıır. 

Cönulıi ı\frika'ılıın lıa~ka lıiitiiıı 

ıloıııiııyonlnrtln 11yııi ıalrpte lıulım· 

maktadırlar. 

Londra, 18 (Hııd)o) - Hari
dyc ılairf'Si ek perleri ulu~lar f'OS-

yete inin önümüzdeki içtimalıın 

için Jıir plfin lı ıızırlnınışlardır. llu 

plan mucilıiııce lngiltf!re hiiklınıı·ti 
Bnhı>şistan 'ılaki lıarlıin filen hitamı 

Jıa ehilt• zecri tedbirlerin kaldırıl· 

masıııı teklif rdı•rektir. 

Burulan lıaşka İngiliz nııırah
lın"ları uluslar su yetı·siııc yeni bir 
pakt teklif edeceklerdir. 

Bu p:ıkt, konsey tarafından he
men tedkik ve müzakere e<lilmiye

cektir. Bu pakt, zecri tedbirlere 
mııkal1il bir tekliftir . .Miizakeresi 

Bu akşam 

ELHAMRA Telefon 2573 

Yarın akşamdan itibaren Amerikadan yeni gelen, asrımızın 
kuvvetli Türk illüzyonist ve manyctizörü 

Pr. Zati Sungur 
Manyatizm, ipnotizm, fakirizm, 

de heyecanlı fenni tecrübeler ve 
kadını gözleriniz önünde destere 
da iskelet haline getirecektir. 

illüzyonizm üstüne harikula
hünerler gösterecektir. Bir 

ile parçalıyacak, bir kadını 

izdihama meydan vermemek ıçın numaralı 
biletlerinizi şimdiden aldırınız. 

Akşamları 9 da başlar. Cumartesi ve Pazar 
gUndUz 5 de matine .. 

FİYATLAR: 

Loııdra 18 (Hadyo) - Bugün 
hiitüıı nazarı ılikkııt avam kamara-
•lll:t ÇC\ rilnıiş idi. 

M. Edt•n lıe) ııelınilel ,.c harici 

iya et iizerin e b eyanatla bulun-
muştur. 

Sıılıalıle) iıı, :\1. Edeıı, 
rciı1i ~t. Balılvın ile hu 

knbiııe 

beyanat 
iizı·rim• ıızuıı lıir ıniilukaı yapıııı~

tır. ,ham kama n ının t·elı>csi !'iaat 

15 le uçılrııış ve Eıleıı hemen kiir-
süye çıkarak : 

- ZPı·ri tı•ıllıirler ile elıle et-
mt•k i~tı·diğiıniz netireyc vıi5ıl ola
madık. ;\kim kalan hir u,.ul üze· 
rinde• ı~rur ctnwkıe bir fayda yok· 

tur. f lıtilafın hnşladı~ı nlllİan itibıı· 
rPn lıiz lwr tiirlü tcdlıirleri Cencv-
rc'ıJc ittibnz ettik. J\Iak ... aıl müşte

rek eııırıiyı•tin tunrruzuııılan masu· 
llİ}eti lemin itli. 

fngilıı•rı• Jıiikfünc•ti hu teca\'ÜZİ 
vnziyrtiıı clurılıırulmusı lıusu~unıla 

(in ıt)a~ olıııu~lıır. fakat itiraf ı•t
meliyiz ki elde ctmt•k istediğimiz 
neticeyi hir~ok ı:c•lıt'pler altında el<le 
ı•clı•rııeılik . A keri teılbi rlı•r husu· 

unda t!ıı yardım gön•cı·~imizi sıın· 
nııık fazla nikhirılik olur. 

Bugün filen hir Habe~i,.taıı 

dcvl.-ti ıııcn·ud clegildir. Bu vazi
yeti tlı·ğiştirnll'k tı· ancak yeni Lir 
hı.ırp i,idir. 

Biz vazivt'li lrn0"ıiıı bö,·le nörii· • , r 

yorıız. Askeri hir hareket yapılıııa-
tlıın rnzİ\·rti ı liılı imkiını 1rörı•n , ~ 

\Ur mıdır? 

Ulu. lar sosyetesi de şimdi hu 
t•ıııri vaki iiniiııılı-, ilk tı·ılhirlı• rdı>n 

lıııııaırwıı fıırklı lı•ılhirlı•r ittihaz 
ctııH'liılir. 

Ulu•lur o ) ete i hır rnziyf'tt• 
karşı ilk nokıni nazarında ı rnr 

l'dcrsc, lııırp )apınak liizıın ~ele· 
cektir. \ e harp Akıleııizc <le sira
) et eıleeektir. 

, 11 zamanda Jıarhı diişiincu 

lıir kiırı cııin ıııcwıııliyctini ıa~av
nır etmek i strıııem. 

f11gilıcre lıiikiımeti llabrş <fa. 
vasıııılaki hattı lıarı·kl'tiııılı•n <lolayı 

miilet•ssir clı·j1ilılir; lıtı teıllıirlnı : 

şiılılı•tlC' liizııııı vartlı; tı•raviiziin 

iiniiııı~ geçırıl'k lıir \ilzife idi. Vt• 
lrıgiltı•rt> 1111 vazife) İ, lıii) ıik hir 

Londra' dan bir görünüş .. 
ılo~tlııklıı yapmıştır. Bunılıın dolayı Xazar ılikk:ıtten uzak hulundur-
iftilııır clu)ttr· nıanıak Ia1.ınıdır. Bunun için, Ak-

Fakııt lıııgiin zı·ni tPdlıirlere <lcııiz vaziJcliııi sağlam emniyet 
lüzum knlnıanıı~tır. Kı,;a Lir zaııı:ın- t'Sa lanna lıağlarnak şarttır· İn~il-
ıla kıılkmalıclır. • M ulıalefrt "afla- tere hiikiınwti uluslar so~) ete~inin 
rıııdan şidılcıli sc .. lrr- Huııuııla hı>- tak'lii)l'·iııe şiddetle taraftardır. 

ralwr, ulu )ar SO")"l'le"irıi tlii:;ünme- Tı•şelılıiislı•riııde muvaffak olacak 
<liğimiz aııılıııasııı, zel'ri tedhirlc· şekilde takviye cılceeğiz ve hu esas 
rin ,.o,.yı·tc vavıla·ill' kaldınlnıa~ı eylıil iı;tiıııaında tt•tkik edilecektir. 
l[ızıırnlır. Kalıineıniı:, <lönıinyonlarla ) a-

Bu ı=ıradıı ı·k"ı·riyct melı'u!'la- pılacıık işlerde tam bir mutabakat 
rilc lihnal w aııwle parti"i men- halinılı-clir. Vaziyeti ııağlamla~tır-

ımpları arasııııla -:iılıleıli ın ün aka- mak it:iıı hrrşey i yapaılağız. Ulu;,-
şalar olııııış ,.e on dakika nutka l:ır o~yete!>ini lıiitiin otoritc.:i ile 

dt•\'anı ı•ılilı·ınPıni~tir. Sükiıtun av· 
drıinılı·n E<ıııra M. Eden ."İİZiiılf' 

dı·va ııı ı•clcrek: 

Kiinun en-lele l urriltcre hii-o 
kıiını•ti, Akılcniz ılev!P.ılerirıi lıir 

İtalyan taarruzu karşı ııııla hir itti· 
hada ıla' et teşcLhiic;ünde lııılun-

muştur. Bu huBU"ta tcnıa~lara. zı·c'

ri tedbirler kalclınlınış ol a da 
devanı eılcı·eğiz. Hadisatın } eni 
seyri hunu mutlak ~urettc irabet

tirerc•ktir. 
Fakat sosyc•tı• paktının 17 ci 

maddesi nnwilıiıwe lıir tcı·avüz 

karşııı.ınıla ittihaz f'clilerek teılLir

lc·ri ta rih etmektı·ılir. Ou ~cm· 

ltıılya • llal11•ş ihtilıifı tceriilıclı>ri 
çok clirıı ve ılı-rs wrfri olmuştur. 

ihya Nlcc·eği1.. Deıııi~tir, 

.l\I. Eden Alnrnn~·n hakkında da: 
- Alman kuHl'lleri tarafın-

ılaıı Hen ııııntakaı;ının işgali kı·yfi

vctiııi dikkati eıılilı \C nazik Lir 

saf ha daha lııı ulc getirmi.,tir. Bu 
rnzivl'ti ılı· ısliılı lfizımıhr. Alnıaıırn , . 
hükünıetinc ' ııziyetin ta,·azzulıu 

iı;in lıir ual li•tesi verdik; uınuyo· 
ruz ki Alıuaıı) a hükiımeti kı~a bir 
zaman için<lı• suallc·riınize ce\ ap 
\'f'n•rcktir. llir millet tııkihedı'ceği 
lıeılefo dikkııt n• ısrarla yürümeli
dir. fakat her~eydı• n ewl ~ullıun 
iılanwsini e;;as lıil nıcliclir. Doğan 

yc·ııi uziyet ve ihli)ııı;ları kalıul 

ı•ıliyor. Deıııi~tir. 

Cı·lc;ı> ılcvarıı f'lnıektcılir. __________ .......... ___________ _ 
Leon Blum kabinesi dün 

iki defa toplandı. 
Harp maddelerinin millileştirilmesi hak

kındaki kanun, harbiye bakanı tara
fından meclise verildi. 

l Paris, 18 (Radyo) - Bugün 
kabine iki defa toplanmışiır. 
Sabah içtimaında kabineye M. 
Daladiye riyaset etmiştir. M. 
Blum ayanda bulunmuştue. 
Bu içtimada dahiliye bakanı
nın cemiyetler kanunu muci
bince bazı cemiyeılerin sed ve 
lağvı ta1ebi tetkik edilmiştir. 
Lağvı istenen bu cemiyetler 
"Fransist,, "Solidariti Fransez,, 
"Vatanperver gençler,, vesaire 
cemiyetleridir ki bunlar yarı 
askeri mahiyeti haizdirler. 

Maliye bakanı M. Driyol da 
yarın mecliste paranın müda
faası hakkındaki nutkunu he
yeie bildirmiştir. 

Bundan sonra mesai bakanı 
da otel, kahve vesairenin su
reti idaresi hakkında bir tek
lifie bulunmuştur. 

Fransız 
Milli bankası. 

Paris, 18 (H.R) - Nazırlar 
heyeti, parlamentoya iki mü
him proje vermişlerdir. 

Bunlardan biri frank kıy
metinin muhafazası için alına
cak tedbirler, diğeri de Fran
sa Milli bankasının takviyesi 
hakkındadır. 

Yunan Kralı 
Gömülcine'ye geçti. 
İstanbul, 18 (Hususi muha

birimizden} - Dedeağaç ha
valisinde tetkik seyahati ya
pan ve Yunan ordusunvn ma
nevralarında hazır bulunan 
Yunan Kralı Jorj, Gömülcine
ye gitmiştir. Kral; Gömülcine 
müftüsüne bir nişan vermiştir. ..................... 
maı Elize sarayında M. Leb
run 'un riyasetinde yapılmıştır. 

Dahiliye bakanı cemiyetler 
hakkındaki yeni kararı Cu
mur reisine imzalatmıştır. Di
ğer bakanlar da muhtelif ka
nun Jayihalarını imzalatmış

lardır. 

Hususi 100, birinci 75, salon ve balkon 50 kuruştur Fransız kabinesi azasından 

M. Daladiye de harbiye 
bakanı sıfatile harp• mevadı
nın millileştirilmesi hakkın
daki layihayı meclise arzet
miştir· Akşam üzeri de saat 
16 da ikinci bir kabine.içti-

Kabine bundan sonraki bir 
içtimaında Fransa'nın Berlin 
olimpiyat oyunlarına iştiraki 

mcs'elesini müzakere ede
cektir. - bazıları .. 

bul lımanlarının Malıye veka-
letinden İktısad vekaletine dev
redilmesi hakkındaki kanun 
buğün lktısad vekaletinden 

· İstanbul ve İzmir liman işleri 
umum müdürlüklerine bildiril
miştir. Devir muamelesine der
hal başlanacaktır. 

Gümrük depo ve antrepo
ları da bu kanunla gene li
man işleri umum müdürlükle
rine geçecektir. 

Rus-Japon 
Balık avı mukavelesi 

1 Moskova, 18 (A.A) - Tas 
' ajansı biJdiriyor: 

17 Haziranda Japonya mas
lahatgüzarı dış işleri komiser 
muavini M. Stomoniakof'u zi
yaret ederek Sovyet - Japon 
balık avı mukavelesinin im
zası hakkında 26 N ısan tarihli 
Sovyet teklifine Japon· hüku
metinin cevabını tevdi eyle
miştir. 

M. Stomoniakof Japon tek
liflerini tetkik ederek yakında 
cevap vereceğini vadeylemiştir. 

Bundan sonra Sovyet-Japon 
münasebetiyle alakadar bazı 
meseleler üzerinde de görül
müş ve M. Stomoniakof pog
ranicnaya istasyonuna giden 
Sovyet trenleri işçilerinin bu 
istasyon Japon Jandarmaları 
tarafından birkaç zamandan
beri maruz kaldıkları fena mu
amele üzerine Japon maslahat
güzarının bilhassa nazarı dik
katini celbetmiş ve bu mahalli 
memurların Avrupa ile asya 
arasında Mançurya'yı Avrupa
ya bağlıyan beynelmilel mü
nakale yolunda faaliyetin dur
durmasını tehlikeye koyan bu 
gayri kanuni hareketlerine ni
hayet verilmesi ıçın Japon 
hükumetinin Jazım gelen ted
birleri alacağı ümidini izhar 
eylem istir. 

Japon maslahatgüzarı me
seleden derhal hükumetini 
haberdar edeceğini vadetmiştir. 

Fransa' da 
Grev niha-
yete eriyor gibi .. 

Paris, 18 (Radyo) - Grev, 
nihayet bulmuş addolunabilir. 
Büyük mağazalar müstahde
mını ile patronlar arasında 
uzlaşma elde edilmiştir. 

Vilayetlerde vaziyet henüz 
düzelmemiştir. Paris'te de bazı 
sınıf işçiler henüz işe başla

mamıştır. Bu sebeple mesai 
bakanlığında müzakerelere de
vam edilmektedir. 

Aile seyahatleri için 
Kolay bir usul tatbik 

olunacak 
1Ankara, 18 ( Hususi muha

birimizden) - Devlet demir
yolları umum müdürlüğü, dev
let demiryolları hatlarında 

Eyliil sonuna kadar aile seya
hatlerini kolaylaştırmak için 
kolay bir usul tatbikine başla
mıştır. Tenzilatlı aile biletleri 
ihdas edilmiştir. Bu biletlerle 
üç kişilik bir aile; mesela, An
kara' dan lstanbul 'a ikinci mev
kide 857 kuruşla, birinci mev
kide 1348 kuruşa seyahat ede· 
bileceklerdir. 



~19/6/936 .......................................................... ANADOLU ........................................... .. 
Yabancı gazetelerden: -Fransız 
Grevleri .. 

ŞEHiR HABERLERİ 
\ 

7 Haziran 7936 tarihli Bankalar 
Sundag Times gazetesinden: 'K Jd• 

Bnnc~ıın. lıir ay <·vcl ~·rnıı ız anUnU ge } 
genel cçımı ya)'ılırkcn radıka1ler, j · •--- -
60 ynlistler ve komünistlerden ku· V • h •• . .n..anun yenı u-
rulmuş olan "Ilalk Pcphcsı,, nı: I 
karşı duran partiler, bu ccplwnin küm/er koymaktadır 
lspanyadakiııe benzediğini ve hun
lar mu\•affak olacak 'olurlar :ı o 
zaman her tarafta grevler haşgös
terip umumi lııı)atın duracağını \'C 

lıurıuıı ıınari'iye kadar gidect·ğini 

öylemi~lerdi. 

Bugün, orada . gerçekten lııır:ı· 

rı t li lıir grev hnrcketi haşlamıştır. 
Ve vaziyetin telaş edccPk bir ker· 
lede ol•lu~unu söylemek lıiç de 
nı i.ibalıı~a sa} ılıııaz. 

Yeni so } ali t lıa~bakan 1. 
Ulum telılikı>) i hilmez 'c görmez 
değildir. 

M. Blum im vaziyet kn~ısında 
ikişı•yi sağlaıııağa uğraşıyor: Bıın· 

lardan birisi grevcilere istediklerini 
yerine getireceği lıakkı.nda vaiıl

lı•nle lıulunıııak, diğı•ri ılc lııılk 

cephe inin knznndığı 1.aferin felce 
uğratılıuaına.ı hakkında onl:ırn lıaş 

vurmaktır. 

Eğer başbnkıın bu i;tc mm·af· 
fak olamaz a o zaman ortaya bir 
kno ı:ıkacaktır. 

M. Ulumun muvaffak o1ıııa;ı;ı 

ihtimali vardır. Fa;kat divelirn ki ,, 
muvaffak oldu, ondan sonra ııc 
olacaktır. 

Grevciler tarihte en kolay \'C 

cıı sarih bir zafer kazanmış ola· 
cnklardır. 

...•. 1911-12 Lomlra gre\Jeriui, 
)alıut 1919 • 21 grc\'leriııi hatır· 
)ayınız. 

Bir Fransız grcvindt•ıı ılaha 

vahim sonuçlar c:ıkncağmı IH'kli· 
yebiliriz. 

lJu grevler lngiltcrt•)C nasıl 
ll'sir edecektir? 1ki şekild~: 
birinci"i, lıu hareket 1nı;iliz işı;ilc· 
rine l>ir iirnı•k olacaktır. 

Bir <le henüz grc\ c müsıındc 
eden serlıest lıükıimetleri \'C) ah ut 
hunu 'asak erlı'n fıı,,ist ve kon;iini t ,, . 
hükumetleri zn> ıflatnı:ık sure tile. 

J<'raımz grevinin tc ... irlniııi, 
Lundan önce gö tereııler ele olıııui· 

tur. l 911-12 gre' i lıuıılann en 
aşikar olanıılır. Bugün Fransı7. ve 
fngiliz cıulü~trU ar:ı"ıııda ıııiişte· 
rek ,,.e benzer olan taraflar v~mlır. 

İki tıırnf ta ela ilalılaııma~:ı 
gayret t•ılildiği için işçilerden bir 
çoğu l>ü işlerde kullam hyor. işçi
ler kenclilcriırn çok para wrilı•lıi

lccek lıir zamanda olduklarım hil· 

dikleri için a Jnn vnyrnı koparmak 
nrıu undadırlnr. 

Üzerine halnıunııı yapıştırılııın ı 
lazımdır ki Fran ız gre,leri ilah 
fabrika larıııdıı bıı~lnııı ışı ı r. 

Bundaki tdılikt':)i hem lugiliz 

hem de Fran ız i~çilcri hir an 
cvd anlaınalulırlar. Ancak eiliilı· 

!anmak surctilcclir ki lrıgiltt re '(': 
Fransa gibi nıı'mleketlerde <likta· 
tiirlüğc kurşı ko) ıılıilnıck iıııküııı 

\·ardır. 

Dunun üzerinde snbutuj )U· 

J'ıınlar, kendi hiirriyctleri, serbest· 
1iklerİ iizcrindc "abotaj yapmış 

olurlar. 
Halbuki lıu lıarckı·tleri körilk· 

liyenler, bu hakikatlere gözlerini 
yumarak bundan birşey ı;ıknlıilir 

Eanmaktadırlar. 

ftal)ada ve Almnnyada bu ha· 
reketler istibdada yol açmıştır. Egn 
hürri) et, nizam daire.ainde kulla
nılmıyacak olursa daima i tib<lnda 
yol açar. 

•izam ile hürriyetin yan·) ana 
ya)adı~ bir }er var a o da bir fn· 
giliz evidir. Bunlan, hirbirimlcn 
ayırmak isti)enler uzun boylu ılü· 

~ünmclidirler. 
~~~~~----~~~~~-

iş yapmak tstiyorlar 
Almanya' dan on iki meşhur 

firma, Türkofis'e müracaatJa 
lzmir' deki tüccarlarımızla yiin, 
yapağı, ham kurşun ve bakır, 
kaysı çekirdeği, bal ve tatlı 
badem, pamuk, krom madeni, 
sardalya, kaysı pestili, kon· 
serve, zeytinyağı ve sebze, 
balmumu, kuru kaysı, ham 
deri ve keçi kılı üzerine iş 

yapmak istediklerini bildir· 
mişlerdir. 

Bankalar kanunu şehrimiz
deki alakadarlara gelmiştir. 
Bu kanuna göre, Türk kanun
larının hükümleri dairesinde 
kurulmuş ve kurulacak ban
kalarla ecnebi memleketlerde 
teşekkül etmiş olupte memle· 
ketimizde şubesi bulunan ve 

1 bundan sonra şube açacak 
olan bankalar, bu kanun hü· 
kumlerine tabi tutulacaktır. 
Emniyet sandığı ile sermayesi 
tamamen yabancı bir devlet 
tarafından verilmiş bankalar· 
dan madasının Anonim, Li
mited veya hisse senetli Ko· 
mandit Şirket halinde olma
ları şarttır. 

Memleketimizde bulunan ve 
bundan sonra kurnlacak olan 
banka veya şubeler, Ticaret 
kanununun hükümlerine göre 
müsaade aldıktan başka İkti
sad ve Maliye Vekaletlerinin 
müşterek teklifile Vekiller he· 
yetinden de müsaade alacak
lardır. Bunun için kurulmuş 
olan bankalar, kanunun n€Ş· 

rinden iki ay sonraya, yani 
9 Ağustos akşamina ve kuru· 
lacak olanlarda tesislerinden 
iki ay sonraya kadar Maliye 
ve İktisad Vekaletlerine birer 
beyanname vererek sermaye, 
ihtiyat akçast miktah ve iş 
sahasını bildireceklerdir. 

Birden fazla şubesi olan 
veya açacak olan bankaların 
birbuçuk ay içinde hu şube

leri birer beyanname ile Ma
liye ve İktisad Vekaletlerine 
bildireceklerdir. Vekaletler, 
bunların mevduatı kabul edüp 
edemiyeceklerini tayin edecek· 
!erdir. 

Mevduat kabul edebilecek 
bankaların, nufusu 250,000 den 

fazla şehirlerde en az bir mil· 
von lira, nufusu 100,000 den 

fazla ohın şehirlerde en az 
yarım milyon lira, nufusu 

50,000 den fazla şehirlerde 
en az 125 bin lira, ve nnfusu 

50 binden aşağı yerlerde 50 
bin lira sermayesi olmak la-

zımdır. Bankaların idari vazi· 
yelleri için kanunda sıkı ve 

etraflı hükümler vardır. Bir 
banka, hakiki veya hükmi bir 

şahsa nakit, mal, kefalet ve 
emanet olarak sermaye ve 
ihtiyat akçalarının yüzde onun· 

dan fazla kredi veremez. Ya-
lınız altın ve tahvilat terhini 

mukabilinde bu had yüzde 
altmışa ve rhracat mallarına 

mukabil de yüzde 20 ye çıka· 
rılabilecektir. 

Bankalar hesaplarında ta
sarruf mevduatını diğer hesap· 

,lardan ayırmağa mecbur tu
tulmaktadır. 

Bankalar beş yıl içinde 
umumi disponi biliteden maada 
devlet dahili istikraz lakvilatı 

veya bu tahviller derecesinde 
gelir getiren kıymetlerden 

münzam karşılık temin ede
ceklerdir. Bu münzam karşılık, 

sermayenin yüzde 15 ine mu· 
adil olacaktır. Ayni zamanda 
bankaların alabileceği mev· 
duat yekunu da tayin ve tah
dit edilmiştir. 

Halkevi sosyal 
yardım komitesi. 

Çocuklarımız için çok mühim 
bir teşebbüse girişti. 

Halkevi sosyal yardım ko· 
mitesi tatilden sonra okul dı· 
şında kalan tık mektep ço· 
cuklarını sokak oyunlarından 
fena itiyatlardan kurtarmak 
bunları değerli öğretmenlerin 

bakımı altında eğlendirmek 
ve bir senelik yorgunluklarını 
dinlendirmekle beraber sağ· 
lık işlerile de uğraşmak üzere 
münasip yerlerdeki mektep· 
!erde toplamağa karar ver
miştir. 

Bu k~rar kültür direktörlü
ğünce muvafık göriilmiiştiir. 
lzmir'in muhtelif yerlerinde 
açılacak olan bu mekteplerde 
çoçukların bedii zevklerini 
inkişaf ettirmek için ufak mik
yasta konserler tertip oluna· 
cak, serbest görüşmeleri sağ
lamağa yarar çocuk konfe-

ransları verdirilecek, kendi· 
lerine ulusal hikayeler ve ter· 
biye esaslarına dayanan musa· 
habeler, sosyal yardım mev
zuları uzerinde görüşmeler ya
pılacak ve zamanına göre kır 
gezintileri hazırlacaktır. Şim· 

diye kadar bu okullarda ço
cuklarını bulundurmak istiyen 
velilerin verdikleri taahhüdatla 
öğrenci sayısı önem 1i bir ye· 
kun teşkil etmiştir. Bu taah
lıüdat akçesi talebe velilerin
den ve iki ay üzerinden peşi
nen alınacaktır . .Şimden sonra 
mektebe girmek istiyen mek
tepli talebeden her ay için 
asgari yarım ve okula girmeğe 
namzed çocuklar için de birer 
lira alınması kararlaştırılmış
tır. Halkevinin çok yerinde 

olan teşebbüsünü takdir ederiz. 

Memurlar istihlak Koo
peratif inin Toplantısı 

Kooperatif in bir senede 3500 lira karı 
vardır. Yeni idare heyeti seçildi. 

Memurlar İstihlalc koopera· intihap edilsek te kabul et-
tifinin yıllık toplantısı dün memeği düşünüyorum. Demiştir. 
akşam Halkevi konferans sa· İdare heyeti tebriye ve bir 
Ionunda yapılmıştır. Yıllık senelik kar olan 3500 liranın 
kongreye 160 ortak iştirak ortaklar arasında taksim edi· 
etmistir. miyerek ihtiyat akçesine ila· 

Toplantıya reis olarak he· vesi kabul edildikten sonra 
yeti uınumiyece · Vali muavini yeni idare heyeti seçımıne 
Cavit Ünver ve katipliklere başlanmışttr. Reylerin tasni-
Miiddeiumumi muavmı Ati finde idare heyetine valimiz 
Akkaya ve Muhasebei hususiye Fazlı Güleç ile defterdar İh-
varidat şefi Atıf seçildikten san, emniyet müdürü Feyzi 
sonra kongre açılmıştır. Akkor, belediye muhasebecisi 

idare heyetinin senelik iş Semi ve ınuhasebei hususiye 
ve mürakabe heyetinin müra· varidat şefi Atıf'ın seçildikleri 
kabe raporları ile yıllık bi- an!aşılmıştır. 

Ianço okunmuş, kabul edil- Nizamnameye göre çekilen 
miştir. Rapora ve bilançoya kur'ada idare heyeti azasın· 
göre kooperatif, son yıl içinde dan müddeiumumi Asım Tun: 
muhtelif işlerden 3500 liralık cay ve Türkofisten Rahmi ip-
kar temin etmiştir. Bu sene ka edilmiştir. 
daha iyi çalışmak için tedbir- Murakabe heyetine de def· 
ler alacağı da raporda vade terdar İhsan, muhasebe mü-
diliyordu. dürü lbrahim ve iiçüncü müs-

Rapor ve blanço okunduk- tantik Hasan Basri seçilmiş· 
tan sonra kongre reisi tara· - lerdir. Defterdar Ihsan, hem 
fından · azaya söz verilince idare, hem de murakabe heye-
avukat Şeref Kazım ve diğer tinde aza bulunduğundan ni· 
birkaç iiye, blanço üzerinde zamııameye göre birisinden 
söz söylediler, tenkitlerde bu- istifa edecektir. 
lundular. Saat 17 de başlıyan kon· 

Şeref Kazım, kooperatifin gre 2.0,30 da sona ermiştir. 
kömür satışlarından şikayet Kooperatif müdürü Mustafa 
elti, idare heyeti namına em· da toplantıda bulunarak icab 
niyet müdürü Feyzi Akkor eden izahatt vermiştir. Me· 
cevap vererelc, evvelki seneye murlar kooperatifi, Mıhcılar 
ait olan ve geçen kongrede sokağının ağzındaki dükkanı 
tebriye edilen kömür mes' ele- da açmıştır. Yeni heyetlere 
sinin tekrar edilmesinden hay- vazifelerinde muvaffakıyetler 
ret ettiğini söylemiş ve: dileriz. , 

- Arkadaşımız başka bir- Vali Bergama'da 
şey düşünüyorlarsa açıkça söy Vali Fazlı Güleç, dün refa-
lesinler. katinde sıhhat müdürü Cevdet 

Demiştir. Şeref Kazım, ida· Saracoğlu bulunduğu halde . 
re heyetinin küçük memurlar- Bergama kazasına giderek 
dan mürekkep olmasını ve bu bazı işleri teftiş etmiştir. 
suretle ortaklar ıçın daha Kayışla Yaralamış 
faydalı işler yapılması müm· Alsancak'ta Hacıbekir soka-
kün olacağını söylemiş, emni- ğında tütiin mağazasında ça-
yet müdürü cevap vererek: lışan Hasan oğlu Galip'le 

- Zaten fedakarlık yap· Aron oğiu Davi arasında bir 
mak suretile kooperatif işle- balye taşımak mes'elesinden 
rinde çalışıyoruz. Heyette kal- kavga çıkmış, Galib kayışla 
mağa teşne değiliz. Buscnc Davi'yi döverek ycıralamıştır. 

Zeytinyağı, 
Arpa Vaziyeti 
T. Odası bir ista. 
tistik hazırladı ... 

Şehrimiz Ticaret Odasınca 
hazırlanan bir istatistiğe göre 
Ege mıntakasında 935 senesi 
Zeytinyağı istihsalatı 12 bin 
ton olarak tesbit edilmiştir. 
Ayni yılda yapılan ihracat 8, 1 
bin tondur. 

934 senesindeki ihracat ise 
7 ,3 bin ton idi. 933 te 12, 7, 
932 de 2,9 ton idi. 

Ege mıntakasının Zeytinyağı 
umumi ihracat yekununa göre 
miktar itibarile vasati yuzde 
2,97, değer itibarile de yüzde 
61,13 Ü bulmaktadır. 

Arpa: 
On yıldanberi en çok arpa 

ihraç ettiğimiz yıl 1934 yılı, 

en az arpa ihraç ettiğimiz 

yıl da 935 yılı olmuştur. 

934 yılında yapılan 55,8 bin 
ton Arpa ihracatı 935 sene
sinde 13,8 bin tonu aşama· 

mıştır. Buna sebep geçen sene 
havaların kurak gitmiş ve mah
sulün olgunlaşmasına mani ol· 
muş bulunmasıdır. Bu yüzden 
Biralık Arpalar yetişmemiştir. 

Evlenme 
F orbes kumpanyasının Ala· 

şehir müdürü Kamil Ocakoğ· 
lu'nun kızı Nihal Ocakoğlu 
ile İzmir kiremid fabrikası 
Türk Anonim şirketinin muha· 
sebecisi Mustafa Barutçu'nun 
nikahları c1ün akşam üzeri 
belediye evlenme dairesinde 
bizzat belediye reisi doktor 

·Behçe Salih tarafından kıyıl· 
yılmıştır. Merasimde parti 
başkanı Avni Doğan'Ia şehrin 
tanınmış birçok zevat ve aile
leri hazır bulunmuş. yeni çifti 
kutlulamışlar ve buketler ver
mişlerdir. Nikah kıyıldıktan 
sonra danslar yapılmış, misa· 
firler agırlanmış ve güzel da
kikalar geçirilmiştir, 

Yeni evlileri tebrik eder, 
ebedi saadetlerini dileriz. 

TUrkpazarmdaki h8dise 
tahkikat. devamdadır 
Türkpazarında sarhoşluk ve 

çocuk mes'elesinden Trabzon· 
lu Ali oğlu Ali Riza ile Bul
dan 'h Ali Riza arasında kav· 
ga çıktığını ve birbirini yara
ladıklarını yazmıştık. Buldanlı 
Ali Riza'nın,yaraları karnında, 
sol kasığında ve böğründedir, 
hayatı elan tehlikededir, dün 
hastanede kendisine f ameliyat 
yapılarak küçük bir çakı ile 
birkaç. yerinden parçalanmış 

olan barsakları dikilmiştir. 

Hadisede Amentü adında 
bir arabın da alakası bulun
duğu haber verilmesi üzerine 
adliyece yapılan tahkikatta 
Amentü'nün alakası bulunma
dığı, yalnız kavgadan az evvel 
Buldan'lı Ali Riza'yı alıp gö
türmek istediği, fakat T rab
zon 'lu Ali Riza'nın buna razı 

olmadtğt anlaşılmıştır. 

Vak'a faili Trabzon'Ju Ali 
Riza dün birinci müstantik
likçe isticvap edildikten 5onra 
hapishaneye gönderilmiştir. 
Tahkikata devam olunacaktır. 

Şapka giymemiş 

Hüseyin oğlu Hasan, Al· 
sancakta şapka kanununa mu
halif olarak takkiye ile gez· 
diğinden tutulmuştur. 

Düşündüklerim 

Hürriyet 
Başı-bo~ Ye dizginsiz hürriyetin 

ya~ayabilcce~i yerler, hiç şüplıesiz, 
içtimai, fikri rn siyasi merhalcle· 
rini tnmaıuile geçirmiş, kültüriinü, 
nıedeqiyctini yapmış, san 'atını kur
ıırn~, tekniğini, mektebini, yolunu, 
şimendüferini viieuda gNirmiş mcm• 
leketlcrdir. H:ıtta bu şartlan nok· 
an taşı):ın lıir eeruiyt'lle bile, lıür· 

rİ) et, yu anar~i)C kaçı) or. yahutta 
an('ak r.iimrelf'riıı bir sil:ihı 'e \·a· 
~ıta~ı olar:ık kalıyor. 

Dı•vamli sıçramalar yapma~n 

me ·bıır t:t'miyetlenle iı.c, lıiirrİ) ı'tİn 
elıleıı ı·lı', kaJ, .. mden kalr me w clil
tlcn ılile dolaşan esrarlı, ilahi ve 
!Jir ıııukadıl c~ kitap lıalinılcıı çıkt· 

rılurak şuura, tophılıı~uıı mantığına 

ve tektim ülün ie:ıp ettirdi~i m ua) • 
yen ve ölçiilii fikirlere ayak uy· 
durması icap ediyor. Ak i taktlirılı', 
hürriyet, 

l - Müııaka~a ile knybolmu,, 
heder olınu~ 7aıııanlur yar.ıll\ or, 

2 - FPrd1eri, mu lıtelif içtihııd 
ve ıneİıfeatl •riıı, fikri Ye maddi 
muhtelif spckiil5syoulann ihtirasla· 
nnu atıyor. 

3 - Devleti, ılalıa ııerbest ve 
nafi olarak ı;alışuıaktau nlıkoyu~or. 

Bıına mukabil ferdi ' 'c ferde aid 
sermaye) i, enerji) i. lıerşryi r.rlıl'st 
bırakıyor. Oilt:~rsc atıl, dilerse di· 
ğer bir hakka nazaran Latıl, eliler 
aktif, djJer pasif, her ne olursa ol
sun, fakat scrlıest. 

4 - Bir topluluğu J &jalacak 
yüksek ve nıanc\'i lıir nıef .hum un, 
Lir ideolojinin ıloğnıasına mani 

oluyor. 
Çüııkii hiirrİ) et, hcrkt-ı<iıı kl'rnli 

malı olduktan sonra, osıl kırınctin· 
den, a ıl mak-ad \'C hüviyctindf'n 
uzakln)tınlarak, salıihiııiıı arzusuna 
sür~ şekillendiriliyor. Başkalanmn 

wy:ı ı't>miyt•tin hucluıllıınua bile 
tnarnız ı•ıliyor. Bu uretle bizatihi 

lıürriyetin ta)ıdı~ı asnlet \'C ondan 
ht•klt>nen raııılııınn da kayboluyor. 

llürriyf't. güzel Şi'ydir w o, 
in anin her:ıbn dıinya )Üzünc gel· 
ıııi~tir. Filhakika hurri)t't, iılemler 
yaratıyor, lıürriyrtin kucağında, ~a· 
he~crlı•r <loğu) or, lıürri) et cemi· 
yerlerin ııiznının<lıı mükemmel bir 
ta~fi\'e, bir kontrol ve murakahe 
luvv~ti haliııılc de iş görü) or. l'a· 
kat }111, ancak \'t! an<'ak zamaınnda, 
ı•cmi) etin hayııt ve ~arılan ile mü· 
\azi ça~lanla hiiylc güzel ve fa)· 
ılalı oluyor. 

ı:akat 3) ni hiirrİ) et, çok za· 
mau, dc\'lt•tiıı müdafaa km·vctl•·· 
rine hile unıuz silkiyor. Mektebin· 
<ll', yolunıla, iıı.aatımlo, sanayiinde 
lıiwmlu olaıı hir cebri yı'\rüyıişe, der· 

hal çelme takmakta kreıltlücl et· 

miyor. Bu itiharladır ki, 
Bir milletin tam kemalini bu· 

lalıilınc i için, hu hürriyeti ne :r.a· 
man kullanıp ru• zaman akhyaca· 
ğını lıilme~i lfızıındır. diye diişü· 
niiyorum. 

Orhan Rahmi Gökçe 

Buğdayda 
Yeni alım, satım şekli 

tesbit edildi 
Buğday alım satımında huğ· 

day içinde bulunan mevaddı 
ecnebiyenin tahlili ve derece
lerine göre mahsule fiat veril
mesı için Borsada buğday 
alıcı ve satıcıları arasında 
bazı görüşmeler olmuş ve iki 
taraf da bu mesele hakkındaki 
noktai nazarlarını bildirmiş· 
lerdir. 

Dün Mazhar lzmirlioğlunun 
reisliği altında toplanan Borsa 
idare Heyeti, her iki tarafın 
noktai nazarı üzerinde dur· 
muş ve iki tarafı da memnun 
edecek esaslar tesbit etmiştir. 

Bundan sonra buğday alım 
satımı bu esaslar dairesinde 
yapılacaktır. ----

Saldırmış 

Karşıyaka' da Ankarapaza
rında sarhoş olarak kendisin· 
nen alacağını isteye~ Halil 
oğlu Üzeyr' e ucu sivri bir 
demirle saldıran Mustafa oğlu 
Hüseyin tutulmuştur. 
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Edebi, Tarihi, macera romanı 

Següre bu ıncs'elenin halli 
için zevcesini de çağırdı. 

Kırklık ve iri vucutlu bir 
kadın olan zevcesi, güneşin 

yüzünde koyu bir maske hu
sule getirmiş olmasına rağmen 
güzel bir köylü idi. 

Bu kadının da hayatta tek 
bir arzusu, ihtirası vardı: Parisi 
görmek! 

Bir vakitler M. Gizo'nun 
hizmetine girmek üzere Paris'e 
gitmeğe hazırlanmıştı; Fakat 
Şubat ihtilali üzerine tahak
kuk etmek iizere olan bu arzu 
geri kalmış ve ondan sonrada 
ikinci bir fırsat çıkmamıştı .. 
Bunun için, bu güzel ve dinç 
göylü kadın, taze ve çok gü
zel kızının arzusunun mahiye
tini çok iyi anlıyor, bu fikre 
muhalefet kudretini kendisinde 
bulamiyordu. 

Köylü kadın kocasına: 
- Bunu kabul lazımdır. 

Dedi. Eğer Lüi Filip hükumeti 
düşmemiş olsaydı, mes'ut ta 
olacaktım. 

-Şimdi mes'ut değil misin? 
-Maksadımı yanlış anlıyor-

sun .. Fakat .. 
Segiire omuzlarını silkti. 

Paris'te bir genç kız için ne
ler melhuz ve mümkün oldu
ğumı, bütün tehlikelerini izah 
etti. Fakat bu izahat, Pibu
let'in annesi tarafından nikbin 
fikirlerle karşılandı. 

Köylü kadın, kocasına: 
- Haydi canım sen de! 

Dedi. Pibulet, hangi bir çap
kının tatlı sözlerine kulak asa
cak bir kız olsaydı, burada da 
şimdiye kadar neler yapmazdı? 
Paris'tc bunlarla uğraşmağa 

vakit bile bulmıyacaktır! 
- Ala .. Ya Dük Lodovik? 

Buna ne dersin?. 
Pibulet'in annesi kahkaha

larla giildii: 
- Dük'ün bir kadın veya 

kıza ihtiyacı varsa, Paris'te 
istediğinden alasını kolayca 
bulur! Sonra da doğduğunu 
bile bildiği çocuğumuzu, kendi 

ANADOLU -----
Günlük siyasal gazete 

alıip \<' hayyazganı 
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çoeuğu gibi sever! Biraz çap
kındır. fakat ahlaksız değildirt 

Pi bul et' de: 
- Zaten, dedi. Ben Dük'ün 

konağına gitmiyeceğim ki ... 
Düşes'in yanındaki güzel ka
dının yanında bulunacağım!. 

Kızının bu son sözü, Segü
re' nin karısını biraz düşün
dürdü. Vaftiz gününde Hor
tans'ın yaptığı rezalet, bu gü
zel köylü kadının kulağına 
kadar gelmişti. Ve kızına: 

- Bacaklarını papas'ın ve 
Şarbayın burnuna kadar kal
dıran kadının yanına mı git
mek istiyorsun? Diye sordu: 

Pibulet başı ile evet işareti 

yaptı. 

- 0... Bu Gran Düşes 

bana biraz tuhaf bir kadın 

gibi göründü. Papas onun ha
reketleri karşısında yüzünü 
ellerile kapatıyordu. Zavallı 

" Mukaddes adam ,, !.. 
- Hayir anne .. Düşes değil. 

diğeri, sarışın kadın! 
Hortans'ın çok hafiflik yap· 

masına mukabil Kora, daima 
temiz ve asil kalmış, yalınız 
bol-bol gülmüştü. 

- Ya .. O mu?. Bu kadın 
her halde çok iyi kadındır. 
bana öyle göründü. 

Genç kız, büsbütün ümitle
nerek: 

- .Şu halde, anne. Müsa
ade ediyorsunuz, değil mi 
diye sordu. 

Tanı cevap vereceği sırada, 
kapının açıldığı ve sert ayak . 
sesleri duyuldu. 

Gelen Jan Sebesgü idi. 
Evin önünden geçerken bir 
selam vermek için uğram~ğı 
muvafık bulmuştu! 
Karı ve koca Següre'ler, Jan'a 

birkaç kısa cephe ile kızları
nın arzusunu anlattılar. 

Bu haber Jan'ın dimağında 
bir yıldırım tesirini yaptı. He
rifin yüzü buruştu, hiddetten 
tuhaf bir hal aldı, ve: 

- Sakın ha .. Dedi. Bu genç 
kızı, Paris gib; bir batakha
neye göndermeyiniz!. 

Baba: 
- Fakat, Paris'e sadece 

monsinyoru bakmak için gide
cek olursa?. Dedi. 

Baba Scgüre bu suretle 
Paris'e gitmekteki tehlikelerin 
kızına bir zararı gelmiyeceğini 
anlatmak istedi. Fakat Dük'ün 
adının anılması Pibulet'in ka
ba aşıkının soğuk kanlılığını 
kaybetmesine sebep oldu. 

-Sonu var-
ı-~-------...... ----------

GUrUltU 
Sarhoş olarak Kemer' de 

Sürmeli sokağında gürültü ya
pan ve herkesin rahatını bozan 
Mehmed Kemal oğlu Reşad 
zabıtaca tutulmuş ve polise de 
hakaret etmiştir. 

Şehir Gazinosunda 
25 Haziran 1936 Perfembe akşamı 

C. H. P. Yalılar mahfeli tarafından 

Mevsimin En Büyük 

Gardenpartisi 
Bu gecenin /evkalô.de eğlenceli ve neş'eli olması 

için lzmir'in en kibar aileleri bizzat meşgul olmak
tadırlar. 

Meyi gazetesinden: 
M. Grandi'nin M. Eden'le 

yaptığı görüşmeler. ftalya'nın 
İngiltere 'ye karşı iyi niyetler 
beslediğini ve bu memleketle 
İtalya arasındaki gerginliğe 
artık bir nihayet vermek iste
diğini gösterir kuvvetli bir 
delildir. 

Bu başlanğıç iyi karşılana

cak mı, yoksa geri çevrile
cek mi? Bu, tarihte bir dö
nüm noktasıdır ve burada ve
rilecek karar, dünya mukadde
ratı üzerinde tesiri olacaktır. 

Bu kritik zamanda İngiliz 
kabinesi bir takım ileri gelen 
şahısların ve sosyalist propa
gandacılarının " kuvvetli bir 
cephe ğöstes:mek ,, " ayak di
remek " gibi propagandaları
nın tesiri altındadır. Bu yüz
den Cenevre'de gelecek Mil
letler Cemiyeti toplantısında 
zecri tedbirlerin devam etti
rilmesi ve yahud petrola am
bargo konmasi, Süveyş kana
lının kapatılması suretiyle şid
detlendirilmesi beklenmektedir. 

İşi bu yola dökmek istiyen
lerin büyük bir mes'uliyetle 
karşılaştırılmalcfrı lazımdır. 

Bunlar, lngiltere'nin duru
munu sağlamlaştırmak için hiç 
hizmette bulunmuş değillerdir 
Bunlardan birçoğu fngiltere
nin silahlanması lüzumsna şid
detle muhalefet etmiş olan
lardır. Eğer onları kendi ha
line bırakmış olsaydık, hüku
metin beyaz kitabında göste
rildiği şekilde, lngiltere tama
mile hazırlıksız bir halde iken 
bizi yeni bir büyük harba 
sürükliyeceklerdi. 

Bakanlar, iyice dü~ünüp ta
şınarak karar vermelidirler. 
lngiliz politikası İngiliz silah 
kuvvetini artırmıya doğru git
melidir. Hükumetin vazifesi 
zırh giymeden savaş meyda
nına çıkmak değil, adamakıllı 

kuvvetlcnib imparatorluğun 

sulh ve emniyetini korumak
tır. 

Şurası da iyice akılda tutul
malıdır ki dominyonlar, impa
ratorluğun gerçek menfaatleri 
bahse mevzu olmadıkça harba 
girişmek dileğinde değillerdir. 

ihtiyatlı bir politika ile ha
reket ederek zecri tedbirleri 
hemen, yahut mümkün olduğu 
kadar çabuk kaldırmak sure
tile Avrupa'da bir durluk 
bulabiliriz. 

İspanya'da 
Yeni arbedeler 
olmuştur. 

Madrid, 18 (Radyo) - fs-
panya'da yeniden kargaşalık
lar olmuş, birçok kimseler ya
ralanmıştır. Hükumetçe iş fe
derasyonu binası kapattırıl
mıştır. , Barselon'da 100 bin 
grevci vardır. Grevciler, haf
tada 40 saat, günde 6 saat 
iş usulÜnün ihdasını, kadın ve 
erkek işçi ücretlerinin müsavi 
olmasını ve bir İşsizlik ban
kası açılmasını, işsizlere bu 
banka vasıtasilc yardım edil
mesini isteyorlar. 

ıMadam 
lstaviski •• 

Paris, 18 (Radyo) - Madam 
Staviski dün gece Nevyork'tan 
buraya gelmiştir. Nevyork'ta 
bir müzik holde çalışıyordu. 
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Büyük Rus Edibi Maksim 
Gorki Dün öldü. 

--------~--·--------~~ Büyük Edip Nasıl Yetişti, Hayatında Nelere 
Maruz Kaldı Ve Ne Suretle Muvaffak Oldu? 

Moskova, 18 (Radyo) -
Dün gece neşredilen bir resmi 
tebliğde, Maksim Gorki'nin 
sıhhi durumunun çok ağırlaş
tığı bildirilmektedir. Sovyet 
edibi güçlükle teneffüs ede
bilmiş, kalb gayri muntazam 
olarak çarpmış, ateş yüksel
miştir. 

Moskova, 18 ( Radyo ) -
Bir müddettenberi hasta bu
lunan Rus'ların en büyük edi
bi Maksim Gorki, bu sabah 
Kremlin sarayındaki hastanede 
ölmüştür. 

Maksim Gorki, Rus inkıla

bının en büyük başlarından 

biri idi. Çarlık aleyhine vuku
bulan ve senelerce devameden 
mücadelelerde Maksim Goki
nin şuurlu ve yüksek muvaf
fakiyetleri, Rus inkılap tari
hinde hususi bir yer işgal 
edecek derecededir. 

Büyük Edib, Çeka'nın ilk 
teşekkülünde aza kaydolunan
lardan biridir. Çeka, o zaman 
Lenin 'in başkanlığı altında bu
lunuyordu. Maksim Gorki, 
1905 Rus isyanında BakCı'ya 

gitmiş ve orada inkılab için 
çalışırken çarlık hükumeti ta
rafından tevkif edilmiş, ve bir 
sene sonra hapishaneden ka
çarak İtalyaya geçmişti Burada 
(Lenin) le buluşmuş ve daha 
birçok taraftarlar bularak ç.ar
aleyhine şiddetli bir propa
ğanda şebekesi kurmağa mu
yaffak olmuştu. 

Maksim Gorki, İtalya'da 
iken büyük bir plan kullana
rak, bizzat Çarın kendi adam
larından meşhur fabrikatör 
(Saramorozof) le temasa gel
miş ve hatta bu adamın nak
di muavenetini bile temine 
muvaffak olmuştur. 

Az bir zaman sonra Çar 
tarafından ilan edilen umumi 
aftan istifade ederek Pctro
grad'a dönen Maksim Gorki 
derhal bir gazete çıkarmış ve 
yazdığı şiddetli makalelerle 
bütün Rusya' da heyecan uyan· 
dırmıştır. Maksim Gorki, da
ha o zaman Rusya'nın müs
takbel başlarından biri ola
cağı belli idi. 

Büyük edip, Genel savaşa 

kadar bu mücadeleye devam 
etmiş ve fakat kalemine, san
sör tarafından yakalanmıyacak 
bir cereyan vermeğe mecbur 
olmuştu, lakin, Lenin'e süikast 
tertip edildiği gündenberi, aç.ık 
yazmağa başlamış ve inkilaba 
kadar ayni şekilde mücadele
sine devam eylemiştir. 

Maksim Gorki, çarlık düş
tükten sonra inkıJapçı arka
daşlarından bazılarile uzlaşa
mamış ve 1922 senesinde teb
dilhava bahanesile Rusya'yı 
ikinci defa olarak terketmiş 
ve ltalya'nın (Sorente) şehrine 
giderek orada oturmuştur. 

Fakat Maksim Gorki gibi 
büyük bir adamın, Rus vata
nından uzun müddet uzak 
kalması, inkılapçı arkadaşları 
razı olmamış ve (Lona Çaris
ki) nin araya girmesile büyük 

-~~~~---~-~ . edip ikna edilerek tekrar 
Moskova'ya getirilmiş ve ken
disi, Rusya'da (Kalem ve ki
tap} şefi olmuştur. 

Maksim Gorki 
Stalin, büyük edip'in haya

tını, daima kendi ağzından 
derin bir zevkle dinJer ve 
ona karşı buyük bir sevgi 
beslerdi. 

Maksim Gorki, daha küçük 

iken, belli-başlı san'atların 

hemen hepsini öğrenmeğe mu
vaffak olmuştur. 9 yaşlarında 
iken, evcla kunduracı çıraklı
ğına girmiş ve ustasından yi
diği dayağa tahammül ede
miyerek kunduracılığı bırak
mış ve boyacılığa başlamıştır. 
Gorki, oradada az bir müd
det çalışmış ve sonra bahça
van çırağı olmuştur. Büyük 
edip, bahçevanlığı müteakip 
liman ameleliği, şimendifer

de kavaslık ve makasçılık yap
mış filamacı, bayrak muhafızı 
ve nihayet lüstrocu olmuştur. 

Gorki, bu sıralarda sefalete 
düşmüş ve hayatına son vere
cek kadar ümidsiz düşmüştür. 
Fakat her nedense kurtarılmış 
ve ifakat bulduktan sonra 
Tiflis' e giderek, orada meşhur 
müelliflcrden (Korolenko) mın 
yanına girmeğe muvaffak ol
muş ve çalışa-çalışa edebiyat 
sahasında bir şahsiyet olmuştu. 

Maksim Gorkinin ölümü 
Rusya' da derin bir acı bırak
mıştır. Cenazesi büyük tören 
ile kaldırılacak ve Kremlin 
sarayında gömiilecektir. 

--- ~---===;:;__..=..:=::..=-:=--~ 

Italya 
Habeşistan' da 
faaliyette bulunuyor 

Roma, 18 (Raeyo) - Tri
bona gazetesinin Adis-Ababa 
muhabiri bildiriyor: 

Mareşal Graçyani Harar' dan 
gelen Habeş raslarına beya
natta bulunmuştur. 

Asmara, 18 (Radyo) -
Eritre valisi general Guçoni 
Tigre' de yeniden 49 mektep 
ve hastane açılacağını bildir
miştir. Bundan başk<t Aksum
da yerlilere mahsus bir san' at-
lar mektebi kurulacaktır. 

Abi-Adi, Endi Selase, Ma
kallc, Hozyen ·de mektepler 
açılacaktır. İtafya hesabına har
betmiş olan Eritre 'il askerlerin 
yetimleri için de bir yetimhane 
açılacahtır. 

Harar, 18 (Radyo) - Harar 
valisi general Nazi mahalli 
kabile reislerini kabul etmiştir. 
Müslüman ve hıristiyan dini 
reisleri de kabul edilmiştir. 
Bunlar yeniden sadakat yemioi 
yapmışlardır. 

Doktor Şaht 
Budapeşteye geldi 
Peşte, 18 (Radyo) - Kral

lık naibi amiral Horti, Peş
te'yc gelen Almanya iktısad 

nazırı ve Rayişbank müdürü 
doktor Şaht şerefine bir zi
yafet vermiştir. Macaristan 
milli bankası müdürü de zıya-
fette bulunmuştur. 

İtalya bir 
istikr,az yapacak 

Londra, 17 (A.A) - Daily 
Ekspres gazetesi birkaç mil
yon İngiliz liralık bir İtalyan 
istikrazı hakkında Londra ile 
Nevyork arasında halen mü
zakereler cereyan etmekte ol
duğunu bildirmektedir. 

lngiliz -Alman 
Münasebatı müşkül 
Bir saf hada imiş .. 

Londra, 18 (H.R) - İngi
liz - Alman münasebetleri
nin müşkül bir devre geçir-
mekte olduğu anlaşılıyor. Si
yasi mahfillerde lngiliz devle-
tinin suallerine Alman'ların 
geç cevap vermeleri esefle 
karşılanıyor. 

. Evening Standar gazetesi, 
lngiliz devletinin, Alman'yanın 
vaziyeti sebebilc <lcniz harp 
kuvvetleri tonajlarını artırmak 
mecburiyetinde kaldığını yazı-
yor. Alman beyaz kitabının 

da neşri miinasebetile bu 
kitapta İngiltcre'yi alakadar 

. eden yazılardan siyasi mah
fillerde esefle bahsedilmek
tedir. 

1 Küçük Haberler 1 
lsviçre frangı: 

Bern, (Radyo) -18 Fede
ral konseyin 935 yılma aid 
devlet bankası hesaplarını 

tetkiki sırasında maliye nazırı 
M. Meycr söz olarak f sviç.re 
frangının kıymetinin düşürüle-
ceği hakkında çıkarılanşayi

aların asılsız olduğunu ve hii
kiimctin, frangın düşmesine 
mani olacak her türlü tedbiri 
almış bulunduğunu bildirmiştir. 

Almanya - ltalya: 
Roma, 18 (Radyo) - Ha

riciye dairesinde, Almanya ile 
İtalya arasında yeni bir tica
ret muahedesi miizakeresinc 
başlanmıştır. 

Amerika'daki ltalyanlar: 
Roma,. 18 (Radyo) - Nev

york'tan alınan bir habere gö
re 20 ağustostan eylüle kadar 
Amerika' daki ltalyan'lardan 
miirekkep bir ht'yt·t İtalya'yı 
ziyaret edecektir. 
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Birinci Fransova 
BÜYÜK TARİHi TEFRiKA 

18 Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu 

Fransız'lardan bir kısım Piyemonte'yi 
ani bir baskınla aldılar .. 

San'at bahisleri: -• 
lzmir'de Resim 
Halkevi'nin şimdi, ikinci 

Beyler sokağındaki mektepler 
müzesinin salonuna iltica etmiş 
bir resim şubesi vardır. Mu
allim ressam Abidin'in idare 
ettiği bu mütevvazı san'at şu
besinde, evvela muallimin 

Kral birinci Fransova Bur- Memleketi müdafaa eden san'atkar ruhundan gelen fera-
ge'ye, Mulcn'e ve Liyon'a za- Papa'nın as\forleri kumandanı gat göze çarpıyor. Bizde san-
fcr alaylarıla girdi; Liyon 'da Prosper Kolona, bu haberi ate verilen kıymet ve mevkiin 
hükumet niyabetini anncsıne casuslarından haber aldığı va- azlığı ve ehcmmiyetsizliği dü-
verdi. Ve, ordunun piştarı ku- kıt: şünülürse, muvaffak olmak için 
mandasını başkumandana, dim- - Eğer bu Bayar denilen icap eden enerji ve feragatin 
darların kumandasını eniştesi serseri dağları aşabilmişsc, nekadar büyük olması Iazım-
Dük d'Alanson'a verdi. Mer- kendisini burada, güvercin gibi geldiği derhal anlaşılır. 
kezin kumandasını da kendisi avlıyacağım ve kafese tıkaca- izmir' de birçok istidadlar 
deruhte etti. ğım!. vardır. Bir kısmı mektepli, bir 

Fransova, askerlcrile birlikte Dedi. kısmı mektepsiz bir istidadları, 
ve bir asker gibi büyük bir Halbuki Bayar gece bir yo- ham bir cevher işler gibi, iş-
ncş' e içinde İsviçre 'ye doğru lunu bularak, hiçbir gürültü leyip çıkarmak ıçın, evvela 
yürüdü ve Cenevre dağile çıkarmadan, düşmanın nazarı teşkilat ve para, saniyen alaka 
Kabre boğazında bekliyen Is- dikkatini cclbetmeden şehrin lazımdır. Bunlar ise, bugünkü 
viçrc'lilcre de güzel bir oyun kapılarına kadar gelebildi. şartlar altında az bulunur bah-
oynadı. Kolona Fransız'ların buka- tiyarlıklara benziyorlar. 

Memlekette tetkikat yapan dar yaklaştığından haberdar 
1
" On, on beş ğencin hazırla-

Mareşal Trivüle şimdiye kadar değildi; müsterih bir halde dıkları eserler, dıvarlarda ve 
ne asker, ne de at geçmemiş ve Villafrankta akşam yemeğini sehpalarda, ayrı ayrı hususi-
ve sadece kaçakçılar{a dağ yiyiyordu. Birdenbire hizmet- yetler ve ümidler halinde göze 
keçisi avcılarına malum olan çiler ellerindeki tabakları yere çarpmaktadır. içlerinden ba-
bir berzah bulmuştu. attılar ve: zılarında çok kuvvetli çizgiler 

Nakledebilmek için topların - Kalkınız .. Kalkınız! Fran- var ve her eserde bir ruhun, 
sökülmesine, at ve katırların İp " sız'lar şehrin kapılarındadır! bir zevkin gölgesi gcndini 
lcrle çekilerek tepelere, kaya- Diye haykırdılar. gösteriyor. Kollej' den tedarik 
lara tırmanmalarına mecburi- Kolona şaşırmıyacak kadar edilen birkaç heykel de uzun 
yet hasıl olmuştu. Bu suretle iyi bir askerdi. Bunun için: bir masa üstünde, bu müta-
72 top ve ordunun bütün ağır- - Çocuklar, dedi. Ben si- vazı san'at dekoruna bir başka 
lıkları düşmanın haberi bile lahlanıncıya ve zırhları giyin- ifade veriyor. Çamurdan ve 
olmadan geçirildi. ciye kadar şu kapıyı tutunuz!. kıritiği burada yapılmış bir 

Dağlardan sonra, ağaçlık Sokaklardan zafer sesleri heykele bakıyoruz. lstidad mü-
ve çimenlik güzel bir yere var- geliyordu. Ve Bayar pençerede kemmel.. Siyah perdelerin loş-
dıkları zaman, asker zevk ve göründü. Yalın kılıç olarak landırdığı odanın diğer bir 
neş'c içinde bağırışıyorken kral yemek salonuna atladı ve gök köşesinde Raphael'in, Rosin-
da annesine şu mektubu yazdı: gürler gibi bir sesle: oll'in. Mikel Anj'ın tablola-

"Madam, hedefe doğru iler- - Sinyor Kolona, teslim rından alınmış renkli fotoğraf. 
liyoruz; çok garib bir memle- olunuz. aksi halde sizi öldü- lar vur. Nazari tedrisatta bun-
kette bulunmaktayız. Yarın Pi- rürüm! • lardan da istifade ediliyor. 
yemonte vadisine ineceğiz. Fa- Dedi. Çünkü ressam Abidin, ayni 
kat bukadar kuvvet ve ağır- Fransız'lar, kapıdan da içeri zamanda buraya gelen san' at-
lığın bu memleketten kolayca daldılar. Mağlüplar derin bir karlara mesleğin nazari malu-
geçirilmesi görülmemiş ve işi- I hayret içinde, hareketsiz bir matını da hülasa halinde ver-
tilmemiş bir hadisedir! Fakat halde kaldılar. Kolona: meğe başlamıştır. San'atın 
Madam, bu hususta harikulade - Fransız Sinyoru! Sizin muhtelif şubeleri, geçirdiği 
mesai sarfcdilmiştir. Ve eğer zabitiniz kimdir?. devreler, Rönesanstan evvel 
ben ordunun başında olma- Dedi. ve sonra resim, klasizm, bü-
saydım, ordu, toplar henüz - Benim Sinyor! yük san'atkarlar, hayatları, 
bizim tarafta ve hudutlarımız - isminiz nedir?. eserleri ve saire, her fırsatta 
içinde bulunacaktı. - Sınyor, bana Bayar der- izah ediliyor. Yani amatörler-

Allah'a şükür ki ben ordu- ler; halis Fransız'lardanım. Si· den bir san'atkar kafasında 
nun başındayım!,, ze Fransa'nın en kıymetli za- bulunması icap eden materyal-

- 5 - bitlerini takdim edeyim: Sin- de esirgenilmiyor. 
Zabit Bayar yor Delapalis, Sinyor Obinyi Ressc-m Abidin'i takdir ede-

Kral Briyanson 'da topçu 
kuvvetlerini geçirmeğe çalışı· 
yorken "Korku bilmez şöval
ye,, denilen "Düşman önünde 
herkesten ileride, donüşte her
kesten arkada bulunan,, ser
kerde iki zabit Palis dağların
dan müfrezelerini indiriyor
lardı. Bu dağları geçmek mü
him bir muvaffakıyet demekti. 

Zabit Bayar, bir sabah Pi-
yemonte üzerıne çullandı. 

ve lmbekur!.. rim. Amatörlerin ve san'atını 
Mağlub kumandan; sevenlerin bu müesseseden is-
- Oh .. Dedi, çok gafil av- tifade etmeleri lazımdır. 

landım, Allah benim bu hata
mı affetmiyecektir!. 

-Sonu var-

·I Nöbetçi eczaneler ' 
nu ıık~ııııı Keııınaltmıla f ui

lıaı, t;iizchalııla Güzchalı, lrgat

pazımııdu ~ ıi, 1 kiı;ı\ ır;cli l.:tc 1 l..i
ı;c~ııwlik, Al aıw:ıktıı Jozı·f jul)Cll 

cczmıderı aı;ıktır. 

TUtun ve Para Hırsızhğı 
Mısırlı caddesinde Ahmed 

oğlu Ziya'nın bakkal dükka
nına giren bir hırsız tarafından 
200 kuruş para ile bir miktar 
tütün ve sigara çalınmıştır. 
Mehmed oğlu Mehıned Ali' den 
şüphe edilmekte ve tahkikat 
yapılmaktadır. 

AVRUPALI KADIN 
VE MAHRACA 

ile kolkola dansetmek, genç
liğini aklına getirmişti! 

Biraz sonra, Sultan Selim 
de Ondrev ile konuşmağa 
başladı. 

KOZMOPOLiT 
41 

hususi surette davet ediyorum. 
Maharetinizi görmek bize ifti
har verecektir. Dedi. 

* * * Beyaz gömlekli ve kırmızı 

sarıklı bir Hint'li salona girdi 
Ve: 

- Masa hazırdır! Dedi. 
Briç masası, oyuncuları bek

leyordul 
Vakıa, herkes briç için gel

miş değildi. Birkaç briç me
raklısı ayrıldıktan sonra, mi
safirlerin çoğu Hint'li sultanı 
görmek merakında idi. 

ASRI ROMAN 
']. L. MORTENDEN 

Saat onda valii umumi dan
sın başladığını bildirdi ve ilk 
dansı Ondrev ile yaptı. Sul-
tan Selim de vali umuminin 
zevcesi ile dans edecekti. Fa
kat Selim, dans bilmediğini 
ve ayni zamanda matemde 
olduğunu da ileri sürdü; ma-
zeret beyan etti. 

Valinin karısı, bu hadise
den çok sıkıldı, kendisini bir 
koltuğa attı. Hafifçe bir sinir 
buhranı geçirdi. 

Vali, cidden giizel dans 
etti. Genç ve giizel Ondrev 

Vakit oldukça ilerlemişti. 
Ondrev artık döneceklerini 
bildirdiği zaman Selim, 

- Fakat, daha erken de
ğil mi? Siz giderseniz süvare
nin zevki, ncş'esi kalmıyacakl 

Dedi. 
Laydi Bradmor, bu andan 

itibaren sultan Selim ile On
drev arasında başlıyan hissi 
rabıtayı hisscti. 

ı;: 

$ * 
Aradan çok geçmedi. 
Rahayak'ta bir haber çal

kandı: 
Ondrev, kocasından ayrı

lıyor. 
Bu haber çabuk tahakkuk 

etti. Fakat ikinci bir şayia 

Pamuk Zeriyatı 
--------

Nazilli ve havalisinde vaziyet 
yüzde yetmiş normaldir. 

teslim 48,5 kuruştan satılmıştı. 
Bu yıl 1000 dönüm istasyon 

tarlalarına, 7000 dönüm istasyon 
muhitine yani rençberlerin tar
lalarına, 300 dönüm Burhaniye 
ve 400 dönüm de Aydın'da 
olmak iizere 8700 dönüm da
mızlık tohum cinsi tohum ekil
miştir. Bundan başka 1300 
dönümlük te başka cıns ıyı 
tohum dağıtılmıştır. Bu yıl 
elde edilecek tohumla gelecek 
yıl 40-50 bin dönüm saha 
ekilebilecektir. 

Bu tohumlar, istasyonun ma
kinalarile ve asistanların ne

Pamuk istasyonu müdürü zareti altında ekilmekte ve is-
Celôl tasyon çapa makinalarile çapa-

Aydın, (Hususi) - Nazilli lattırılmaktadır. istasyon direk-
pamuk istasyonunda buyıl da- törü Celal'dcn öğrendiğime 
ha mahsus bir çalışma vardır. göre; ilk aylarda soğuk ve ru-
İstasyon yeniden yapılan iki tubetten pamuklar hastalan-
pavyonla genişletilmiştir. Bu mış, fakat son günlerdeki sı-
pavyonlara çıkrık makinalan caklardan neşvü nüma normal 
konulacaktır. İstasyon; bölge- duruma girmiştir, Bugün du-
mizde ürctmeği kabul ettiği rum yüzde 70 normal bir hal-
cins Amerikan tohumundan dedir. Eğer 5onbahar yağışlı 
geçen yıl 500 dönüm ekmiş, gitmezse bu yüzde 30 anormal 
49000 kilo tohum almıştı. Elde durum telafi edilebilir. 
edilen 30 ton cins pamuk ise istasyondan ayrılarak Na-
lzmir borsası piyasası 40-41 zilli'ye geldim. Şiddetli bir 
kuruş iken Nazilli'de vagona yağmur başladı, ikisaat sürdü. 

-~------

Ege' de Tütün 
Vaziyeti iyidir 

Muğla. 17 (A.A) - Bu yıl 
Ege mıntakasında Tütün ürü
nü 25 Milyon kiloya ulaşacağı 
umuluyorsa da son hava du
rumları itibarile 20 milyona 
ineceği sanılmaktadır. Bundan 
ötürü fiatların iyi bir şekilde 
olacağı ve Tütünlerin kısa bir: 
zamanda satılacağı iimidi kuv-
vetlidir. 

Aydın' da 
Meyvacılar ve seb
zeciler kooperatifi 

kuruldu. 
Aydın, ( Hususi ) - Aydın 

meyvacılar ve sebzecileri bir 
birlik kurmuşlar; dün ilk top· 
lantılarını halkevi salonunda 
parti ilyönkurul üyesinden 
Raif Aydoğdu'nuu başkanlı
ğında yapmışlarchr. 

Bu toplantıda kurumun ni
zamnamesi kabul olunmuş ve 
yönetim kurumu seçimi yapıl
mıştır. 

Yönetim kurumuna Feyzi, 
Hüsnli, fbrahim, Hasan, Vehbi, 
Nizamettin ve Emin seçilmiş
lerdir. 

Bahçevanları kutlular, ku
ruma uzun ömür ve iyi başa-
rılar dileriz. 

mevzuu takip etti: 

iki kaçakçı 
Dur! emrini 

Dinlemedi •• 
Kendilerine ateş açıldı, bi· 
rinin hayvanı öldU ve kendi 
yakalandı, diğeri kaçtı. 
Balıkesir, (Hususi)- Kaya

pa kamununun Madenpazarı 

köyünden Musa oğlu Mustafa 
ile Gireson'un Sarıbeyler i<ö· 
yünden Ahmed 'in iki gün ön
ce geceleyin Susuz.yayla köyü 
ile Y olcupınar arasında kaçak 
tütün geçirecekleri haber ve
rilmiştir. 

Bu haber üzerine jandarma 
tertibat almıştır. 

Mustafa ile Ahmet bu mev
kiden yüklü iki hayvanla ge-
çerken jandarma tarafından 

kendilerine (Dur!) emri veril
miştir. Fakat kaçakçılar bas-
kına uğradıklarını anlayınca 
bilakis kaçmağa başlamışlar
dır. Bunun üzerine jandarma 
tarafından durdurulmak mak
sadile kendilerine ateş açılmış· 
tır. Çıkan kurşunlar Mustafa-
nın hayvanına isabet ettiğin
den atı öldürmüştür. Mustafa 
yakalanmıştır. Ahmet, atı da 
ele geçirilmişse de, karanlıktan 

_ve ormanlıktan istifade ederek 
kaçmağa muvaffak olmuştur. 

Yakalanan tiitiinler birer ki
loluk paket halinde ve hepsi 
130 kilo kadardır. 

Sayfa 5 ~ 

Hicaz Kralı Bağ
dad' a mı gidecek?. 

Bağdad'tan Great Bri: 
tain and the East dergi
sine yazılan bir mektupta 
deniliyor ki: 

Buranın resmi mahfillerinde 
dolaşan kuvvetli Bir şayıaya 
göre, Hicaz ve Necid kralı 
Abdülaziz İbnissuud önümüz
deki aylar içinde Bağdad'a 
bir ziyaret yapmayı tasarla
maktadır. Bu ziyaret, iki mem
leket arasında yapılan ittifak 
müzakerelerinin muvaffakıyetle 
bitmesinin bir neticesi ve Hi
caz kralının, lrak'a karşı bes
lediği dostça duyguların bir 
tezahürü gibi telakki edil
mektedir. 

lrak'lılar bu ziyareti büyük 
bir alaka ile beklemekte ve 
müstakil Arap dl•vletleri ara
sında 1.aten viicud bulmuş 
olan dostluğun bu suretle 
büsbütün sağlamlaşacağını 
söylemektedirler. 

Filistin hadiseleri ve 
lrak'lılar: 

Son zamanlarda Filistin'de 
başgösteren ve kolay kolay da 
yatışacak gibi gorunmiyen 
kargaşalıklar lrak'la birçok 
gösterilere sebeb olmuş ve 
halk Filistin Arap'larına bü
yük bir sempati göstermekte 
bulunmuştur. 

Bu sempatiyi gösterenler 
yalnız Irak Arap'ları değildir. 
Bağdad'taki Yahudiler de bun
larla müşterek duygular gös
termekte ve mandater hüku
metin takip ettiği siyonist 
politikasının orada her iki ırk 
için fena neticeler verdiğini 
söylemektedirler. 

Burada hakim olan kanaate 
göre lrak'taki Araplarla Yahu
diler asırlardanberi herhangi 
bir ihtilaf çıkarmaksızın yaşa
maktalar iken Filisti' de bu 
hadiselerin çıkması, burasının 
Yahudi'lere milli bir yurt ha
line getirilmek istenmesi, böy
lece Arap menfeatlerinin de 
tehdit edilınesindendir. 

Arap'ların bu sempatisi, 
Filistin hadiselerinde zarar 
gören Arap'lara iane topla
mak üzere bir takım gayri 
resmi komiteler kurulması su
retile tatbikat sahasında ken-
dini göstermeye başlamıştır. 

Irak arapları 22 mayıs cu
ma günü bir "Filistin günii,, 
olmak üzere ilan etmişlerdir. 
O gün biitün camilerde top· 
lanılmış, Filistin' deki ırkdaş

larına yapılan kötü muamele· 
ler protesto edilmiştir. 

Gazeteler Filistin hadise
leri hakkında birçok yazılar 

neşretmekte ve orada ölen 
Arap'ların hatırasını anmak 
üzere siyah çerçeveli sayfa
larla çıkmaktadırlar. 

Ondrev, Adiyakor sultanı 
Selim ile evleniyor .. 

Bu <la tekzip edilmedi, bil
fiil tahakkuk etti. 

Kaçakçı Ahmed de aran- 1 1 
maktadır. Borsada 

Şikayetler ,----------
* * * Selim ile Ondrcv, en lüks 

bir hayal Vt' zevk içinde ba
layını geçirdiler. İki genç bi
ribirlerini bitmez tükenmez 
bir ihtirasla seviyorlardı. 

Selim ona her zaman: 
- Beni seviyor musun? Me

sut musun? 
Diye soruyor ve şu cevabı 

alıyordu: 

- Sevmek, bahtiyarlık ke
limeleri benim hissiyatım önün-
de kudretsiz ve manasız keli
melerdir. Daha başka, daha 
kuvvetli kelimeler bulmadık-
tan sonra, sana olan sevdamı, 
kendi bahtiyarlığımı ifade· 
edemiyeceğim! SON 

Gürültüden şikayet 
ediliyor. 

Karantina' da Mektupçu mev
ki inde oturanlar, bu civardaki 
bir evin kapısında bulunan ve 
komşuları bizar eden bir çan
dan şikayet etmektedirler. 

Belediye; seyyar satıcılar, 
otomobil ve araba korna ve 
saksofonlarile ve kısaca gü
rültü ile mücadele ederken 
bütün bu semtte oturan halkı 
bir seneye yakın zamandan 
beti bizar eden bu çanı ne
den kaldırtmıyor? 

Belediye reisliğinin nazarı 

dikkatini celbederiz. 

Üz Um satışları: 
<.;. Alıı:ı 

94 S. Celtirdiu 
i<J j iro n: ~iirc. 1 O 
41 :'\1. j. Taraııto 9 :lO 

19 S. Sült>yınuuo' i~ 9 
] 8 :;-ınio\: ?.. hirn. l O 
13 il z. \lıml'l n 

261 

217179 
2171 ı3 

Zahire satışları: 
Ç. Ciıı"'i K. ~. 

h7b Bugdu) J 

100 Arpa ·ı 

13 Ton lıukl~ l 2') 
5(1 

177 JJ. pamuk 
158 Krn. palnıııııt 
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Al Alman Milletine - ... ZABITA: Türkiye-Almanya tica- Papa vekili 

Fihtenin Hitabesi 
.......................................... 

50 
ikinci faraziyeyi kabul eder· 

seniz : itiraf etmeniz lazımdır 
ki makinenin hareketi : Sizin 
makanizmanıza bağlı olmıyan 
ve bizzat kendi kanunlarına 

göre hareket eden sizin ölçe
miyeccğiniz bir kuvvete da
yanmaktadır. Bu kanunları da 
siz bilmiyorsunuz. 

Binaenaleyh her iki faraziye
de de çürüksünüz. 

Vatandaşları bir tarafa bı· 
rakarak yalnız prense (Ki 
her içtimai hareket ona mü
tevakkıftır) iyi bir terbiye 
verilmek istenildiğine bakı
lırsa, bunların hepsinin bilin- , 
diği anlaşılıyor. Fakat bizi 
kim temin eder ki prens, bu 
terbiyeyi almağa kabiliyetlidir. 
Haydi kabiliyeti var diyelim. 
Kendisine hiç kimsenin itiraz 
edemiyeceği bir insan, göste
rilen istikamete acaba her 
zaman gönül arzusile kabul 
eder mi ? Gerek Alman 'yada, 
gerek hariçte bu yabancı va
sıflar, bu siyasi formülde dai
ma bulunacaktır. 

Alman ırkı ve karakteri 
honörü hesabına şunu da 
not edelim ki (Bu otoriter ve 
inzibatknrane konstitüsyonları 

kurmağa ehliye.timiz olmasına 
rağmen) mübhem bir his, 
buna engel olmaktadır ; ki 
böyle olmamak icabeder. İşte 
bu sebeptendir ki biz, bu 
hususta, ecnebiden gerıye 

kaldık. Mesele, ecnebilerin 
kurduğu kanunlardan istifade 
ise bunda güçlük çekmeyiz. 
Zira bizde, böyle bir kanunun 
en üst noktalarına ulaşabilmek 
İ5tidadı vardır. 

Fikirlerimizi, kale111imiz ile 
ifade etmeğe mukte'dir oldukça 
hiç bir millet bizi geçemez. 
Amma anlıyoruz ki hayatta 
hakiki yol bu değildir. Bunun 
içindir ki ; mükemmel bir 
soysal şekil buluncıya kadar, 
içinde bulunulan daha çürük 
olacak olan, başka bir şekil 
kabul etmeyip içinde yaşadı
ğımızın muhafaza edilmesi 
taraftarıyız. 

Hakiki Alman siyaseti , bam 
başka yol takip eder. Vakıa 
ecnebi gibi, o da istikrar, 
emniyet ve gür - mütehav
vül tabiata karşı istiklal iste
yor. - Fakat makanizmin 
ikinci unsuru olmak üzere ; 
ruhu harekete getirebilecek 
camid ve muayyen bir unsur 
kabul etmez : ilk unsur olmak 
üzere ; müstak.ar ve sabit 
(Ruh - esprit) yi alır. Alman 
politikasına ğöre, bizatihi ha
reket eden çark ve zenberek 
bu esprittir. Ve daima hare
kettedir. içtimai hayatı idare 
ve idameye ancak o müsteittir. 

Alman içtimaiyatı bilir ki 
bu ruh ; yaşını almış insan
larda, yeniden terbiye veril
mekle, yaradılamaz. Ancak 
bütün milletin çocuklarında, 
terbiye ile, bu ruhu yaratabi
liriz. Bütün çocuklara ve 
gençliğe bu terbiye verile
cektir. 

Bu terbiyeyi, ecnebinin yap
tığı gibi, yalnız idare eden 
sınıfa veya baştaki prense 
vermekle iktifa edemeyiz. · 

Devlet ; yaşını almış vatan
daşların şahsiyetinde ancak 
nevi beşerin devam etmekte 
olan terbiyesinden ibarettir. 

Çeviren: M. Rahmi Balaban 

Bizim içtimai san'atımız şu 

fikirdedir ki : Müstakbel va
tandaş, başlangıç.tan itibaren, 
bu yüksek terbiyeyi alacak 
şekilde hazırlamalıdır. Bu su
retle eski kurunun prensipleri 
tekrarlarlanmış olacaktır. Ta
mamen modern ve hakiki Al
man olan siyaset budur. Eski 
Yunan' da site, terbiye üzerine 
dayanır ve bununla yaşardı. 
Onlar öyle vatandaşlar yetiş

tirdiler ki bizim asrımız he· 
nüz öylelerini yetiştiremedi. 
Alman'ya işte böyle bir siteyi 
realize etmeğe çalışacap : Va
tandaşlara gelince, onlara ge
niş bir kalp verecek, her şeye 
açık ve filantrop bir kalp .. 

Ill - Bir ırkın umumi ha
yatı ve tarihi hakkında mua
sırlarımızın çoğu üzerine aynı 
ecnebi fikir hakim olmaktadır. 

Kendinde her şey ikmal 
edilmiş ve ölmüş olan bir dil 
sayesinde bir millet, bu ha
yatı tasavvur ederken ifadece 

muayyen bir tekemmül nok
tasına ulaşabilir. Böyle bir 

altın devre kavuşabilir : Yu
karıda bunu söyledik. Fakat 

nevi beşeri, kendisini düşün

düğünden başka şekilde asla 

düşünemez. (Meğer ki ken
dinden tamamen vazgeçe, ve 

aşırı bir tevazu göstere). Ona, 
kendi bulunduğu medeniyet 

seviyesinden üstün bir mede
niyet ifafe edemez. 

Su 5amurlart ve anlar, 
meskenlerini binlerce yıl önce 

nasıl yapıyorlar idiyse şimdi 
de öyle yapıyorlar : Uzun 

asırlar boyunca bunlarda hiç 
bir terekki görülmemiştir. 

Ecnebi zihniyetinde olan 
insanlara göre (Beşer) denilen 
hayvan için de bu böyledir. 
Hatta ırkı beşer yeni hiç bir 
şey öğrenmeler bile, öğrendi
ğini bir kerre öğrendikten 
sonra bırakamıyan, su samur· 
larile arılardan daha aşağı 
bile düşebilir. 

Zirveye varan adam düşer. 
Ve sonra, vasati seviyeye 
yükselebilmek için asırlarca 

mesai ister. Halbuki bu vasati 
seviyeyi bile muhafaza etseydi 
onun için pek uygun olurdu. 

Şunu da ilave edelim ki 
bu mütefekkirler, ırkı beşeri : 

Evç noktasında, altın devrin· 
de görüyorlar : En büyük 

işleri ; tarihte iz aramak ve 
bu ize göre beşerin mesaisine 
hüküm ve kıymet vererek 
bunu kendi asırlarında tekrar 
yenilemektir. Bualara göre 
tarih : Şimdiye kadar devrini 
bir çok defalar yapıp bitir
miştir. Güneşin altında yeni 
hiç bir şey yoktur. Onlar, 
ebedi hayatın kaynağını ku
rulmuşlardır ; ôli.imü, yoluna 
devam etmeğe ve insanlar 
arasında dolaşmağa müsaade 
ederler. 

Biliyoruz ki - doğduğu 
memleketin neresi olduğü söy· 
lenmemesine rağmen - tarih 
felsefesi denilen ilim, bize 
ecnebiden geldi. Fakat mem
leketimize girerken büyük bir 
değişiklik ile girdi. Ve bu 
ilim Alman'laşınca, ecnebinin 
bu baptaki mesaisi derecesini 
takdir ve tahmin edebilir. 

- Sonu var-

Hırsızhk t• • k• f t kt d • Bükreş'te .. 
Kahramanlar'da 88 numa- re 1 ın ışa e me e ır Bükreş, 18 (Radyo) - M. 

ralı adada oturan Mecid oğlu Titülesko tarafından papanın 
Abdullah'ın evine giren hırsız Bu inkişaf, yeni kliring mukavelesinin vekiline verilen ziyafette Titü-

tarafından bazı ev eşyası ça- tatbikile daha f azlalasacaktır. lesko tarafından bir nutuk irad 
lınmıştır. ~ edilmiştir. 

Almanya' dan şehrimizdeki marklık bir farkla Türkiye'nin Maksadı ne imiş Papa vekili de bu nutka 
alekadarlara gelen malumata lehine kapanmıştı. İthalat ve Bayraklı'da Muradiye cad- cevab vermiştir. Romanya kralı 
~öre Türk-Alman t!careti 1936 ihracat yani umumi ticaret 

desinde oturan Recep oğlu tarafından papa vekiline Etual 
yılının ilk üç ayı içinde mem- bakımından Türk-Alman tica-

Mustafa, zabıtaya müracaat Romen nişanının büyük salib 
nuniyete değer bir inkişaf gÖ5· reti bir yıl evvelkine nisbetle 

ederek uykuda bulunduğu sı- rütbesi verilmiştir. 
rada riza ve muvafakatı ol- termiştir. Ancak bir yıl ev- çoğalmıştır. 

velkine nisbetle Almanya'nın Söyle ki, umumi ticaret 
maksızın Mustafa oğlu Sıtkı Türkiye'ye ihracatının biraz 1915 yılının ilk üç ayında 42 
nın evine girdiğini ve mak- k daha artmasına karşı Türki- milyon mar · iken 1,3 milyon 
saclı mahsus takip ettiğini Şi- ye' den ithalatı her ne kadar mark nisbetinde artarak 43,3 
kayet etmiştir. Tahkikata baş- h f'f ·1 · d b mı'lyon marka yu'"kselmı'ştı'r. a ı ce gerı emışse e u ge-
lanmıştır. B .. 'k" d "Ik rilemenin bazı mahsullerimi- una gore ı ·ı ost iı e ara· 

Kim çalmış zin 1935 yılının son ayların- sındaki ticarette 1933 yılında 
Eşref paşa' da hacı Mevlüt daki ithalatının mutattan fazla başlamış olan feyizli inkişaf 

sokağında Mustafa kızı Ayşe bu yılın ilk üç ayında da de-
ve arkadaşı ikbal uykuda iken yapılmış olmasının bir neticesi ı b·ı· Al ' T vam etmiştir. Nisan ayı için-
pencere içinde duran cüzda- sayı a ı ır. manya nın ür-k' • d · h l deki ticaretin memnuniyete 
nından dört liraları çalınmış· ıye en ıt a atı 25,6 milyon değer derecede olduğu hatta 
tır. Hırsız aranıyor. mark, Türkiye'ye ihracatı ise . d'd b l d d şım ı en i in iğin en senenin 

Elbise hırsızlığı 17 ,7 milyon mark tutmuştur. lk i yarısı neticelerinin bir yıl 
Sabıkalı Tahir oğlu Ah- 1935 Yılının ilk üç ayında evelkine nazaran daha iyi ola-

met, Alsancakta 8 inci işlet- ise ithalat 27,8 milyon mark, cağı anlaşılmaktadır. Kaldı ki 
me müdürlüğünde yatan şi- ihracat ta 14,2 milyon marktı. yılın ilk. ayları Türkiye'nin ih-
mendifer işçilerinden Arif Buna göre bir yıl evvelkine racatı bakımından pek fazla 
oğlu Adem ve Celal oğlu nazaran ithalat 2,2 milyon ehemmiyetli sayılamaz. Bir 
Tevfik'in odalarından elbise- mark kadar az, ihracat ise müddet evel Ankara'da imza 
lerini çaldığı sırada tutul- 3,5 milyon nisbetinde fazladır. edilen mukavelenin Türkiye 
muştur. Buna rağmen 1936 yılının ilk ile Almanya arasındaki ticareti 

Suç Ustü tutulmuş üç aylık ticareti 7 ,9 milyon münasebet ve bağlarını bir 
Sabıkalı İsmail oğlu Muslu, mark farkla Türkiye için ak- kat daha kuvvetlendirecegu i bü-

hükumet içinde Nüfus dairesi 
salonunda nüfus muamelatı tiftir. 1935 Yılında ayni ay- tün alakadarlarca ümid edil-

lardaki ticaret te 11,6 milyon mektedir. 
ile uğraşan Yusuf kızı Gani
me' nin parasını çalmak mak
sadile cebine elini soktuğu 
sırada suç üstü tutulmuştur. 

Sarhoşluk 

Kemeraltı caddesinde sar
hoş olarak nara atan Hasan 
oğlu lsmail zabıtaca tutul
muştur. 

Para çalmak 
Nüsret oğlu 9 yaşında Os

man, Kamil oğlu Bürhan ve 
Ali oğlu Muzaffer, Karşıya
ka' da Milliyet sokağında Sü
leyman kızı Ayşe'nin evine 
girmişler ve dolaptan 81 ku
ruş para çalmışlardır. Yine 
bu çocukların dört gün evel 
aynı yere girip on lira para 
çaldıkları iddia · edilmiştir. 
Tahkikata devam ediliyor. - -----
Memurların harcirahları 
hakkında dün bir emir geldi 

Memurların harcirahları hak
kında Maliye Vekaletinden 
vilayete bir tamim gelmiştir. 

Bunda deniliyor ki: 
"Bir yerden diğer bir yere 

nakil ve tayinJeri yapılan me
murların harcirahlan verilme
den yeni vazifelerinin tebliğ 

edilmemesi maaş kanunu hük
mü iktizasındandır. Halbuki 
son zamanlarda tayini vila
yetlere aid memurların nakil 
ve tayinlerinde buna riayet 
edilmediği görülmüştür. Em
rivakiler halinde t8diye emri 
istenmesi kanuna uygun ol
madığı gibi herhangi bir hiz-

Göztej>e K.S.K. MAHKEMELERDEI: 

B p .. .. Seferi hisar ve 
vu alzar gkulnu Bozyaka cinayetleri 
n.arşı aşaca ar .. 

Seferihisar kazasının Kavak
dere köyünde Girit'li Hasan'ı 
öldürmekle maznnn muhtar 

lsmail'in muhakemesine dün 
Ağırcezada devam edilmiştir. 

Müddeiumumi muavini Şevki 
Suner, iddiasını serdederek 

Fudbol mevsımının sonu 
ınünasebctile önümüzdeki Pa
zar günü Alsancak spor saha
sında Göztepe ve K. S. K. 
birinci takımları arasında hu
susi bir müsabaka yapılması 

kararlaştırılmıştır. 
Göztepe ve K. S. K. takım

larının lzmir'in en kuvvetli 
takımlarından sayıldıkları ma
lumdur. Onun için fudbol 
mevsiminin son haftası, bütün 
sporcularımızı Alsancak saha
sına toplıyacak zevkli bir mü· 
sabaka ile geçmiş olacaktır. 

Her iki takım da en kuvvetli 
elemanları ile sahaya çıka
caktır. 

Bir iddia 
Zinent fabrikası sahibinin 
cesedinde otopsi yapılacak 

Zinet mobilye fabrikası sa
hibi Ahmed'in kalp hastalığın
dan öldüğünü yazmıştık. 

Ahmet'in kardeşleri, Müd
deiumumiliğe müracaat ede
rek, bu ölümde şüpheli bir 
vaziyet bulunduğunu ve Ah
met'in kendisine getirilen bir 
bardak çay içtikten sonra 
öldüğünü iddia ile Müddeiu
mumiliğe şikayet etmişlerdir. 

Müddeiumumilik, bu müra
racaat üzerine Ahmet'in cese
dini dün mezardan çıkartarak 
Memleket hastanesine getirt· 
mi~tir. 

Bu gün . otopsi yapılacak 
ve ölümün neden ileri geldiği 

tesbit edilecektir. 

Kız kacırıldı , 
Kızın babası da yaralıdır 

maznunun Türk ceza kanu
nunun 448 inci maddesine 

göre on beş sene ağır hapse 
mahküm edilmesini isremiştir. 

Maznunun vekili, müdafa· 
sını yapmazdan evvel iki şa-

hidin biribirine uyan ifadele· 
rinden bahsile hadise yerinde 

keşif yapılmasını ve bu şahit

lerin maznunu elinde uzun 

silah bulunduğu halde eğilmiş 
bir şekilde gördüklerini iddia 

ettikleri yerin tetkik edilme
sini istemiş ve bu şahitlerin 

bulunduklarını söyledikleri yer
den, hadise yerinin kat'iyen 

görünmediğim iddia etmiştir. 
Müdafaaya taalluku itibarile 
mahkemece bu dilek kabul 
edilmiş ve keşfi yapmak için 
mahkeme azasından İsmail 
memur edilmiştir, muhakeme 
başka bir güne talik edilmiştir, 

* * * 
Bozyaka' da Eski lzmir mev-

ki inde çoban Hüseyin'i mav-

zer kurşunile göğsünden yara· 
lamakla maznun Mehmed oğ
lu Girid'li Hüseyin'in muha· 
kemesine dün Ağırcezada de
vam edilmiştir. Şahitlerden 
Rasim oğlu Hüseyin ifade ve
rirken vak'ayı lbrahim'in ka
rısının gördüğünü söylemişti. 
Mahkemece, lbrahim'in karı
sının kim olduğunun tahkikine 
ve şahit sıfatile dinlenmesine 
karar verilerek muhakemenin 
devamı başka bir güne talik 
edilmiştir. 

İzmir 3 üncü İcra memurlu
ğuna: 

Akhisar Tütüncüler banka· 
sına 3101 liraya ipotek Akhi· 
hisarda Kırkağaçlı Ahmet Şük
rünün İzmirde hahan hoca 
mahallesinde kuzu oğlu nam 
diğer Manisalı han içinde 32 
metre murabbaı 2500 lira kıy
meti muhammineli bir bap 
mağazası bir ay müdddetle 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
İhalesi 23/7 /936 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 
15 te Akhisar icra dairesile 
lzmir 3 üncü icra memurluğun· 
da yapılacaktır. 

İhalenin mukarrer bulun
duğu günde işbu gayri men
kule konulan kıymetin % 75 ini 
bulduğunda kat'i üste bırakıl
ması icra ve bulmadığı takdirdd 

artırma 15 gün tcmdid edilerek 
ikinci arttırma 7 /8/936 tarihine 
müsadif Cuma günü saat 15 te 
her iki icra dairesinde yapıla
caktır. O gün bu gayri men· 
kule takdir olunan kıymetin 
% 7 5 ini bulmasına bakılmak
sızın her kaça çıkarsa çıksın 
derhal kat'i ihalesi yapılacak
tır. Bu gayri menkul hakkında 
bir hak iddiasında bulunanla
rın vesaikile birlikte 20 gün 
içinde her iki icra dairesine 
müracaatları aksi takdirde hak
ları tapu sicilince sabit olma
dıkça paylaşmadan hariç bı
rakılacaklardır. Harcı deilali
yesi alıcıya ait satış peşindir. 
Müzayedeye iştirak için alıcı· 
ların muhammen bedelin yüzde 
7-50 nisbetinde pey akçası 
veya teminat mektubu getir· 
meleri şarttır. artırma 30/6/936 
tarihinden itibaren her iki 
icrada alıcılara açıktır. Fazla 
izahat almak istiyenlerin Ak
hisar ve lzmir 3 üncü icra 
memurluklarına başvurmaları 
ilan olunur. 1739 

Kemalpaşa icra memurlu· 
ğundan: 1729 

Kemalpaşa posta ve telgraf 
idaresine borçlu Kemalpaşa
soğuk pınar mahal\esinde otu· 
ran mütekaid posta ve telgraf 
memurlarından Fehmi'nin ha
ciz edilip Anadolu gazetesi· 
nin 2 şubat 936 tarih 6485 
numaralı nüshasının altıncı sa· 
hifesinde ve beşinci sütununda 
satış ilanen neşredilmiş olan 
Çelebiyaka mevkiindeki bir 
kıt'a zeytinliği ayni şartla açık 
artırmaya çıkarılmış birinci 
satışı 17 • 7 -36 cuma günü saat 
10-11 ve ikinci satışı 1-8-36 
cumartesi günü ayni saatte 
Kemalpaşa icra dairesinde 
yapılacağından almak istiyen· 
Ierin o vakıtlarda icra daire· 
sinde hazır bulunmaları ilan 

olunur. 

Çocuk hastalıkları 
mütehassısı 

Doktor 

metin ifası iç.in mevcudiyeti 
şart olan tediye emirlerinin 
evvelden alınmaması noktasın· 
danda muhasebei umumiye 
kanununa uymayan bir hare
kettir. Ayni zamanda mer· 
kezde harcirah tahsisatının 

idaresi ıçın tutulan yolda 
müşkülat ve müvazenesizlik 
çıkaran bir hadisedir. Bu hal 
böyle devam edemez. Evela 
tahsisat istenilecek sonra ve
kaletçe gönderildiğine dair 
cevap alınmadan yerinden oy
natılan memurlar harcirahı için 
istenilecek tediye emri veril
miyecektir. Şikayetler ve ondan 
doğacak mes'uliyetler bu ka· 
nunu lazimeye uygun iş yap· 
mıyanlara aid olacaktır. Mu
vakkat memuriyetler için de 
ayni veçhile iş tutacaktır. " 

Karşıyaka'nın büyük Çiğli 
köyünde bir vaka olmuştur. 
Mustafa, Mehm&d, Ahmed ve 
diğer Mustafa geceleyin Çiğli 
köyünden Kasap Mahmu
d' un evini basarak Mah
mudu tehdit etmişler ve yara
lamışlar, klZl Hanifeyi zorla 
kaçırmışlerdır. 

....................... 
BehcetUz 

Jandarmalarımız tarafından 
yapılaR tahkikat ve takibat 

neticesinde vak'a faiilerinin 
dördü de tutulmuştur; fakat 
kaçırılan Hanife bulunama
mıştır, Menemen' de bulunduğu 
anlaşıldığından tahkikata de
vam edilmektedir. 

' 

Hastalarını her gün 11,30 
dan saat onüçe kadar Beyler 
sokağındaki kıliniğinde kabul 
eder. Telefon 3990 
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Askeri Mekteplere Taleb~ al 
nıyor: 

1 - 936-937 Ders senesı ıçın Kuleli, Maltepe ve Bursa 
askeri liselerile Kırık kaledeki askeri san'at lisesine 
ve Konya, Erzincan askeri ortamekteplerine talebe 

2 
alınacaktır. 
Kabul şartları askeri lise ve ortamektepler talimatında 
yazılıdır. Bu talimat askeri mekteplerde ve askerlik 
şubelerinde görülebilir. 

3 - isteklilerin aşağıda yazılı hususları da gôz önünde 
bulundurmaları lazımdır. 

A - Bütün mekteplerde kaydı kabul l/Temmuz/936 da 
başlar ve 10/ Ağustos/936 da biter. Müsabaka imtihanı 
da 15 Ağustosla 21 Ağustos arasında yapılır. 

B - Mekteplerin bulundukları yerler haricindeki meevki
lerde oturan isteklilerin 10/Haziran/936 dan 31/Tem
muz/936 tarihine kadar bulundukları yerlerin askerlik 
şubelerine müracaat etmiş olmaları lazımdır. 

C - Kabul şartlarını taşıyan istekliler evrakını tamamlatt.
rıp a .. kerlik şubc~ l"ri vasıtasilc mektebe ~öndcrmeleri 
Vt! mekteplerden da\'C~ vaki olm~dan hiçbir istekli 
mektebe gitmemelidir. 

D - Müsabaka imtihanına girmek için davet edilen istek
lilerin imtihan yapılacak yere kadar gitmek ve imti
hanı kazanmayınca geri dönmek için yapacakları mas
raflar tamamen istekliye aittir. Bunun için de gidiş ve 
dönüş masrafını beraber götürmesi lazımdır. 

E - f stekli mektebe kabul edilmediği takdirde hiçbir hak 
iddia edemez ve bir sene terki tahsili olanlar da 
mektebe alınmazlar. 

4 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesinden 
başka giydirilmesi, teçhizatı ve kitapları mektebe aid 
olduğu gibi ayrıca her ay bir ınikdar maaş ta verilir. 

5 - Askeri liseleri muvaffakıyetle bitirenlerden arzu edenler 
müsabaka imtihanına girerek kazandıkları takdirde 
mühendis ve fen memuru yetiştirilmek üzere Avrupaya 
tahsile gönderilir. 1625 

lzmir Komutanlığı ilanları 
Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: 
1 - Kütahya'da yaptırılacak yapılar ıçın Bayındırlık Ba

kanlığından f enn! ehliyet vesikaları alınmadığından bu 
yapı işleri yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konul

2 
3 
4 
5 

muştur. 

Bu inşaatın keşif bedeli 497514 Lira on beş kuruştur, 
ilk inin parası 23651 Liradır. 
ihalesi 30 Haziran 936 salı günü saat 15 tedir. 
inşaata ait keşifname, proje idari ve fenni şartname 
ve sair evrak 25 Liraya Mst. Mv. V. satın alma ko-
misyonundan alınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle Bayındırlık Ba
kanlığından alınacak fenni ehliyetler için ihale günün
den sekiz gün evvel mezkiir bakanlığa müracaat edi
lerek alınacak beyge ile birlikte idari şartnamede is
tenen ve behemehal ver!lınesi mecburi olan vesika
larile birlikte teklif ve teminat mektuplarını ihale sa
atinden en geç bir saat evveline kadar M. M. Veka
leti satın alma komisyonuna vermeleri. 

1624 14 19 24 28 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Manisa askeri sat. al. komisyonundan: 

Miktarı 
Kilo 

24000 
118000 

1-

2 

3 

4 

5 

Cinsi 
Sadeyağ 
Un 

Tahmin edilen Beher kilosunu 
mecmu tutan 

Lira K. 
19920 00 
15930 00 

tahmin edilen 
Kuruş S. 

83 00 
13 50 

ihale tarihi Günü Saatı 
26,Haziran,936 Cuma 14 
26,Haziran,936 Cuma 16 

Münakasanın 
şekli 

Kapalı zarf 
Kapalı zarf 

Manisa'daki kıtaatı askeriyenin yukarıda cins ve mik
tarları yazılı iki kalem sadeyağ ve un ihtiyacı iki kıta 
şartname ile ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile münaka
saya konmuştur. 
ihaleleri hizalarında yazılı gün ve saatlarda Manis' da 
askeri sat. al. komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnameleri hergün Manisa'da askeri sat. al. komis-
yonunda görülebilir. . 
istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve
sika göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelrinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kalarile teminatı muvakkate ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden enaz bir saat evvel komisyona vermiş 
bulunacaklardır. 9 14 19 24 _..... 1562 

PİRİN 
2 ve 20 ~omprımelik ambalajlarda 

buluntır. , 
Anıbrılaj ve komprimelerin 

t~c .. · ıdc halısliğin tim5ali 

mCJrkasını arayınız. 

---·--- __ ... -

Milli Emlak Müdürlüğünden 

Dosya No. 

100 

442 

Bayraklı kanarya sokağı 8 eski 6 taj numaralı 

tahtani bir oda taşlık tabansız bir od~ mutbak 

zemini toprak tabansız oda şeklinde bodrum 

avlu fevkani iiç oda sofa ev. 

T cpccik siirmeli ve leyli sokağı 68 - 9 - 1 O ve 

70 - 72 eski 68 - 70 taj No. lı fevkani altında 

ve koridor ile tahtani bir o<la mutbak ve bir 
miktar avlu ve koridor ile dükkan. 

Kıymet 

Lira 
1500 

2000 

Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin mülkiyetleri münhasıran 

gayri mübadil bonosu ile ödenmek üzere on gün müddetle 
kapalı zarf usulile artırmağa konulmuştur. İhalesi 29 haziran 
936 pazar günü saat 17 dedir. Alıcıların Milli Emlak müdü-
riyetine müracaatları. 1691 

İzmir 1 inci ıcra Me. dan: 
Sami ve Merkuze'nin em

lak ve eytam bankasından 
ödünç aldığı paraya mukabil 
bankaya ipotek eylediği İz
mir' de Güzelyalı Göztepe 
tramvay caddesinde Nuribey 
çıkmazında derdesti inşa ve 
tapu kaydına göre mezkur 
mevkide arazii milliyeden atik 
756, 765 cec!it sekiz dönüm 
ve 190 arşın murabbaında 
yemini Trasso, arkası elyevm 
Şevki bey arsası, yes<.rı Nuri 
efendi hanesi, arkası Limyos 
veresesi arsası, cephesi tarik 
ile mahdut arsa Nuri beyin 
ve ayni mahalde arazii n. illi
yeden atik 755-10, 190 arş n 
,.a1 ken tarik, garben Limyc s 
veresesi, ~imalen Nuri arsası 

cenuben Hazım i!e mahdut 
ve takdiri kıymet ı aporuna 

- göre Nuribey çıkmazında 8 
ve 1 O numaralı iki bap ve 
bir çatı altmda ve bodrum 
üzerinde kapıdan girildikte bir 
salon, birisinin sağında diğe
rinin solunda üçer oda, birer 
de sofaları, mutbak, hela ve 
kumpanya suları mevcut be
heri 2200 liradan cem'an 
4400 lira kıymetinde olan ve 
geçen seneki satışı 2280 Nu
maralı kanuna tevfikan geri 
bırakıldığı halde birinci sene 
taksiti muayyen vadesinde 
ödenmediğinden bu hüküm 
ortadan kalkarak yeniden 
mülkiyeti açık artırma sure
tile ve 844 numaralı Em-
lak ve Eytam bankası kanunu 
mucibince bir defaya mahsus 
olmak şartile artırması 2517 / 
1936 Cumartesi günü saat 11 
de icra daire·miz içinde yapıl
mak üzere 30 gün müddetle 
satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 

bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten sonraya müsa
dif olması hasebile kıymetine 

bakılmıyarak en çok artıranın 
üzerine ihalesi yapılacaktır. 

Satış 844 numaralı Emlak ve 
Eytaın bankası kanunu hü
kümlerine göre yapılacağından 
ikinci artırma yoktur. Satış 
peşin para ile olup müşteri
den yalnız yüzde iki buçuk 
dellaliye masrafı alınır. 

Tabak hacı İsmail ağa vakfı mü
tevelliliğinden: 

İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men
kul iizerindeki haklarını hu
susile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimize bildir
meleri icabeder. 

Aksi halde hakları Tapu 
sicilince malum olmadıkça 
paylaşmadan hariç kalırlar. 
1417/1936 tarihinden itibaren 
şartname herkese açıktıı. Ta
lip olanların yüzde yedibuçuk 
teminat akçesi veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 
33/21315 dosya numarasile 
l inci icra memurluğuna mü
racaatları ilan olunur. 

Seneliği Vakfı Mevkii Nev'i No. 

100 Tabak H. İsmail Tilkilik Dükkan 294 
100 " " " " 296 
100 " " " " 298 
100 " " " " 300 
100 .. " " " 302 

Yukarıda mevki ve cinsleri gösterilen vakıf yerlere artırma 
müddeti içinde istekli çıkmadığından artırma 22/6/936 pazar
tesi gününe kadar uzatılmıştır. isteklilerin o gün saat 15 te 
İzmir' de Vakıflar direktörlüğünde toplanan komisyona müra-
caatları ilan olunur. 1741 H. iş. No. 258 

......................... 
Fransızca ders 
Fransızcaya ve tedris usul

lerine iyice vakıf bir mual
lim, arzu edenlere ehven 
şartlarla ders vermektedir. 
İstiyenlerin Bahçeli handa 
4 numaralı yazıhaneye veya 
idarehancmizc başvurmaları. ........................ 

1zmir 2 inçi icra Me. dan: 
Ethem ve Rasim 'in emlak 

ve eytam bankasından ödünç 
aldığı paraya mukabil banka· 
ya ipotek eyledikleri lzmir' de 
Fettah mahallesinin değirmen
dağı sokağında 85-87 kapu 
numaralı ve eski 73 numaralı 
75,77-1 numaratajda kain ve 
vaziyet zaptına göre değir
mendağı caddesinden 75-77 
ve mahmut ağ·a sokağından 
1 numaralı hanenin iki kapusu 
vardır. Ve dirsekte tahtani 
bir dükkan mevcuttur. Cad
dedeki kapudan girilince mer
mer bir sofada caddeye ve 
arka sokağa nazır iki oda, 
merdiven yanmda bodruma 
inilir bir mahal bir hela ve 
kumpanya suyu iki merdiven 
arasında mutbak olarak müs
tamel bir oda üst katta üç 
oda ve caddeye nazır bir bal
kon ve altında bir dükkan 
vardır. 3000 lira kıymetinde 
olan maa müştemilat kargir 
hanenin geçen seneki satışı 

2280 numaralı kanuna tevfi
kan geri bırakıldığı halde bi
rinci sene taksiti muayyen 
vadesinde ödenmediğinden bu 
hüküm ortadan kalkarak evin 
yeniden mülkiyeti açık artırma 
sureti le ve 844 numaralı emlak 
ve eytam bankası kanunu muci
bince bir defaya mahsus ol
mak şartile artırması 25/7 /36 
Cumartesi günü saat 11 de 
icra dairemiz içinde yapıl
mak üzere 30 gün müd
detle satılığa konuldu. Bu ar
tırma neticesinde satış bedeli 
her ne olursa olsun borcun 
ödenmesi tarihi 2280 numa
ralı kanunun meriyctc girdiği 
tarihten sonraya müsadif ol
ması hasabile kıymetine ba
kılmıyarak ençok artıranın 

üzerine ıhale~i yapılacaktır. 
Satış 844 numaralı emlak ve 
eytam bankası kanunu hüküm
lerine göre yapılacağından ikin
ci artırma yoktur. Satış peşin 
para ile olup ıniişteriden yalnız 
yüzde ikibuçuk dellaliye mas
rafı alınır. İpotek sahibi ala
caklılarla diğer al:ikadarların 
ve irtifak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki hak
larını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memm iyetimize bil
dirmeleri icabeder Aksi halde 
hakları tapu sicilince malum 
oimadıkça paylaşmadan hariç 
kalırlar. 14/7/1936 tarihinden 
itibaren şartname herkese açık
tır. Talip olanların yüzde ycdi
buçuk teminat akçası vexa mil
li bir banka itibar mektubu ve 
33/18704 dosya numarasile 
2 inci icra memurluğuna mü
racaatları ilan ojunur. 

H. iş. No. 189 
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Neş'e, keyf v~ iştah verir. Halis üzüm ve Çeşme anasonundan yapılmış 45 derecelik en yüksek rakısıdır. 
lzmir acentası: lzmir Emirler çarşısı karşısında Mıhçı/arda Hüseyin Bahri ve Şekib müskirat deposudur. 

Fratelli Sperco W. F. H. VAN
Vapur Acentası Der ZEE & CO. 

ROYAL NEERLANDAİS V. N. 
KUMPANYASI DEUTSCHE LEVANTE LİNİE 

"HERMES,, vapuru 15-6-36 G. m. b. H . 
da gelip 20-6-36 da AN- MACEDONlA,, vapuru 23 ha-
VERS, ROTTERDAM, AMS- ziranda bekleniyor. 27 hazi-
TERDAM ve HAMBURG li- rana kadar ANVERS, ROT-
manları için yük alacaktır. TERDAM, HAMBURG vt! 

"BIRKALANT,, motörü 29 BREMEN limanlarına yük ala-
6-36 da gelip ROTTERDAM, caktır. 

" D E L O S ,, vapuru 7 
. HAMBURG, BREMEN, CO- temmuzda bekleniyor, 11 tem 
PENHAGE, DANTZIG, GDY- muza kadar ANVES, ROT
NIA, GôTEBURG, OSLO TERDA, HAMBURG ve BRE
vc İSKANDİNAVYA . liman- MEN limanlarına yük alacaktır 
ları için yük alacaktır. "CHIOS,, vapuru 11 tem-

Yolcu ve yük kabul eder. muzda bekleniyor. Bremen, 
ilandaki hareket tarihlerile Hamburg ve Anversten yük 

navlunlardaki değişikliklerden çıkaracaktı_r. __ _ 

acenta mes'uliyet kabul etmez. ARMEMENT H. SCHULDT-
Fazla tafsilat için ikinci HAMBURG 

kordonda tahmil ve tahliye "DUBURG,, vapuru 29 ha-
binası arkasında Fratelli Sper- ziranda Hamburg ve Anvers 
co vapur acentalığına müraca- limanlarından tahliye için bek-
at edilmesi rica olunur. lenmektedir. 

Tele. 2004 2005 2663 "DUBURG,, vapuru 29 ha-
...... lll!'J ............... mı 

Hellenic Lines 
Limited 

ziranda bekleniyor. Anvcrs, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men limanlarına yük alacaktır. 

AMERİKAN EXPORT LİNE 
Hamburg - Bremen, Rotter- THE EXPORT STEAMHIP 

dam-Amsterdam ve Anvers CORPORATION NEVYORK 
limanları için her ay munta- "EXAMlNER,, vapuru 21 
zam iki sefer yapacaktır. hazirana doğru beklenilmekte 

Ren, İskandinav ve Baltık olukp" New-York için yükliye· 
ı . l . . d w K . ce tır. 
ıman arı ıçın ogru onşı-

ınento ile eşya kabul eder. IJOHNSTON WARREN EİNES · 
A J E t • M ·ı Ltd. - Liverpool ı 

ng O - g__y ıan aı "KENMORE,, vapuru 1 
Lıne temmuzda Liverpool limanın-

Marsilya ve lskenderiye ıçın dan ınuvasaleti bekleniyor. 
9600 tonluk "Cairo City,, va- Burgaz, Varna, Köştence, Ga-
purlı her ay Pireden munta- las, İbrail limanlarına yük 
zaman iki sefer hareket ede- alacaktır. __ _ 
cektir. SERViCE MARITİM ROU-

Volcu fiatinde tenzilat: MAiN BUDAPEŞT 
Pire-Marsilya seyahat müd- "DUROSTOR,, vapuru 8 

deti 75 saat, temmuzda Köstence, Sulina, 
Port-Sait ve Jskenderiye Ji- Galas limanlarına ytik a1acağı 

manları için 11VELOS,, vapu- gibi Belgrad, Novisad, Buda
ru her hafta pazartesi günü saat peşl, Bratislava, Viyana ve 
12 de muntazam Pireden ha- Linz limanlarına Galas aktar-
reket edecektir. Yolcu ve eşya ması yük alacaktır. 
kabul eder. ı s. A. ROYAL HONGROİSE 

BLACKFLAG 
los mouchos, moustiques, c•f•rd•, fourrnia. pun•i•••· puces 
et toua autr•• lnHct•• pemicioux lnatant•nement! Son em· 
plol eat aana d•nsar ... 11 ne bch• pu ••• ne l•I••• aucune odeur. 

BÜTÜN BÖCEKLERİ ÖLDÜRÜR. 
Umum deposu: İkinci kordon No. 88 T clefon: 3306 

• 
Doktor - Operatör 

Yusuf Ziya Üstün 
Merkez hastanesi doğum 

ve kadın hastalıkları 
cerrahi miılehassısı 
Hastalarını pazardan baş

ka her gün öğleden sonra 
ikinci beyler sokağında bey
ler hamamı karşısında 41 
numaralı muayenehanesinde 
kabul eder. 

Ameliyatlarını Alsancak 
Sıhhat evinde yapar. 

ı'.lı'.ap·ırnhnn~ 
Telefon bı 

Sılılıııt E'i 

36R6 
391J9 
2974 .................... 
• Ucuz, temiz, taze 

ilci ve tuvalet 
i çeşitleri 

-At'~ A~ S7t:h:~zhet 
o 11 ıu ıı-' Eczanesi 

' 
Başdurak Büyük Salepçi oğlu 

hanı karşısında Fazla tafsilat için Cemal DE NAVİGATION DANUBl
Cendeli hanında No. 14 Naz- .ENNE-MARITIME BUDAPEST • mi Topçuoğlu acentasına "BUDAPEST,, motörü 24 ------------.. ·-----------------------------llll ... llliııiıiıııııilim ( &lroc.l 

müracaat olunması . haziranda bekleniyor Beograd, llllllllllllllllllllllllllllllıı. Doktor ,ılllllllltllllllllllllllllllll• 
Telefon : 2548 Novissad, Budapest, Bratisla- - = 

--------- va, Viyana ve Linz limanları- = A. Kemal Tonay = Olivier v E Şürekası na yük alacaktır. - -
-Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı 

Limited DEN NORSKE Ml.DDELHAVS t T - Bu ınıılıaıw i"ln } 01111 k:ırşı ırulııld dihl'k okak haşıntlu 30 sayı· 
vapur Acentası LINJE (DS. AS. SPANSKE- = lı ı•\' ,,. lllllll)l'llt'lunw iııılı· alıalı s:ı:ıt 8 tlı•ıı :ıkşaııı saat 6 :ı krıdıır = 

C d ı 1 = ha~ı.ıl:ırıııı kabul \'ılt·r. = 
en e i Han, Birinci Kordon L NJEN) OSLO - -

Tel. 2443 ''SAN ANDRES,, motörü = ~lür:ıcaııt <'ıh•ıı lıu tııl:ırn y~•ııılııuı"ı liızııııgı~lcıı saiı· ıalılilfit '"" -
ıııikro~kopik 11\UU)Nll'lı·ri ilı· \' ı•rt•ıııli hastalara )UJıılııııı,ıııa ı·ı~\uz = 

THE ELEERMAN LfNES Ltd. 18 haziranda bekleniyor. Is- = giiriilPıı l'ııoıııotorak mııa}t'rıPlıaııc~iııdı· mmıtnz:uıınn yapılır. = 
"GRODNO,, vapuru 25 lıa- kenderiye, Dieppc ve •llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 11111111• 

ziranda beklenmekte olup Norveç limanları için yük ka-
bul edecektir. Torbalı kazası Malmu··du··rıu·· -

Londra ve Hul için yük ala- "SARDİNİA,, ınotörü tcm-
caktır. muzun ortasına doğru beklc-

"MARDINIAN,, vapuru 27 niyor. lskenderiyc, Dieppe, Dün-
haziranda beklenmekte olup kerk ve Norveç limanlarına 
Liverpool ve Glasgow için yük alacaktır. 
yük alacaktır. SOCİETE COMMERCAL 

"DRAGO,, vapuru temmuz BULGAR DE NAVİGA-
ortalarında Londra, Hul ve TION A VAPEUR 
Anversten gelip yük çıkara· 
cak ve ayni zamunda Londra, 
ve Hul için yük alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 15 tem· 
muzda Liverpol ve Swansca
dan gelip yük çıkaracaktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
"SOFIA,, vapuru 25 hazi

randa Hamburg ve Bremen
den gelip yük çıkarC4caktır . 

••BURGAZ,, vapuru yarın 
limanımıza gelmesi beklenil
mektedir. PORTSAİT'ten yük 
çıkaracak ve BURGAZ, VAR
na, KOSTENCE limanları 
için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giriş_i
lemez. Telefon No. 2007 20Q8 

lzmir vilayeti muhasebei hu
susiye müdürlüğünden: 

lzmir vilayeti muhasebei hususiyesinin 936 senesi evrakı 
marbua ihtiyacı olan ve dairede mevcut şartnamesine bağlı 
listede cinsi, evsafı ve cb'adı yazılı nümuneleri bulunan evrak 
ve dcfatirin tab ve imali 10 161936 gününden itibaren on beş 
gün müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. Şeraiti ve nümuneleri 
görmek istiyenler her gün Hususi hesaplar müdüriyeti varidat 
kalemine ve eksiltmesine girmep istiyenlerin de ihale tarihi olan 
25/6/936 perşembe günü saat onda depozito veya bank mek
tubu ile vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

1711 17 19 21 23 

ğünden; 
Ccllatgölü'nün yakında kurutulacağından içindeki balıkları 

tutmak iizere 1 O /Haziran/ 936 tarihinden itibaren on beş 

gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. Müşterilerin şeraiti 

anlamak ve pey eürmek üzere muhammen kıymeti olan 5000 

Lira üzerinden yüzde yedi buçuk nisbetinde pey parasile 

Torbalı Malmiidürlüğüne mLİracaatları ila olnnur. 
1642 13 16 19 23 

Bergama belediye reisliğinden: 
Her sene Haziran 25 de açılan Bergama Hayvan ve eıntea 

panayırı görülen lüzum Lizerinc 14 Eylul 936 ya tehir edildiği 
ve panayırın 14 Eylulde açılıp yine bir hafta devam edeceği 
ilan olunur. 3141 12 19 25 1583 

.... llllİi .......................................... ---............. . 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere' kalb ve 
böbrekleri rahatsız, tansiyonları yükseklere doktorlar bunu tavsiye ederler Pürjen Şahap 


