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Haziran 1936 , 

Hergün sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

Romanya dış bakanı RomanY.a'nın da boğazlar 
işinde Türkiye ile beraber bulunduğunu söyledi 

Boğazlar Konferansı Toplandı. Dış 
Bakanımız, Projemizi izah Etti. 

1923 Rejiminin değiştiğini ve bugün Türkiye'nin kendi kar~ ve 
deniz emniyeti ile telif edilebilecek esaslar teklif ettiğini bildirdi. 
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MontrO 
Konferansı, dün öğleden 

sonra açıldı. 

D •l • • • h ~k k ·ı •k• d h • • J A. iil b l b• h Rados'ta Murad Reis ı eğımızın ta aR u u ı e ı ı asır ır arp zavıyesınuen gur en otaz ar, ır uzur AVRUPA MEKTUPLARI 
Camii 

bağı ve vifak yolu olacaktır. Bugün gizli bir içtima yapılacaktır. 
Leros Adası, Çok Fazla 

Tevfik R(qtü Aras 
rı.Ioutrö (llusu5f urette giden 

ıırudıı ımı?:dnn - 1lk telgraf) -
Boğazlar ailcğinıizi tedkik ederek 
olan konferans lmgün samiın'i bir 
ha\·a içinde toplandı. Konferansı 

t. ota nı•tı : 

,_ Hoş idiniz, nıuvafful.:ıye· 

ıinid dilerim. 

Dedi Ve projemizi {lağıtu. Bu· 
nu nıilteakip ilk defa J.1§ hakanı· 
mız Tevfik Rüşda Aras öz aldı. 
Geniş bir mi nf irpervcrlik glbteren 
fsviçre il da\·etimiıü ko'bul eden 
devletlere teş \:k(iı' elli. 929 reji· 
minin hOkroil kalmadığını gö dik· 
ten mıra, 1'örkiye""nin, hakikatte 
kendi hdkinıiyetine ııid rejimi ve 
bizimle bir1ikle lcslılt etmek llzere 

d~cr .d vlctl rlc l§ birlitri yaılmak 
i tediğini, ·lİcareUeki 'nıutlnk er· 
be ıi ile g milerin hoğazlardan 

gcçınele.tini kabul edinQc milli 
müdqfaıınıo az çok dii9ündürücü 
IJir \·nziyete düştüğünü, projemİ7.İn 
kanı ve deniz emniyetimizle kahili 
tPlif formülleri to~ıdı~'lm, ticaret 
gemilerine mutlak, harp gemilerine 
i~e Türkiye'nin emniyeti \•e ihti· 
ynçl•n ıııukoyycd geçid hakkı te'.l· 
lif elliğini söyledi : 

- Türkiye, eiya etinin sulha 
bıığlaodıgını ;kafi delillerle i bat et· 
mişiir. 3>rojemizi kalml etmekle 
iki oınrdır lınrp za,·iye inden mü· 
t11lea rdilen boğazlan, med(•ui mil· 
)etler ara ımla huzur bağı Ye 'ifak 
yolu yapacaksınız! 

r 
Boğazlar 

Mes'elesi 
Hakkındaki 
Projemiz 

Ankara. 22 (A • .A) - llülı.u· 

metinıizin daveti üzerine bugün 
lontrö'<le toplanan Boğazlar kon• 

feroımııııı 2 l temmuz l 923 te 
Lozan'dn imza edilmi olan bo· 
ğnzlorın tnlii olacağı uı>ule dair 
mukııvelenarııeııin ~erine kainı ol· 
mok üz r hükfunetimiz ıarnfın· 

dıın teklif edilen Boğazlar rejirni 
ınukııvclcnıımc proje i şuclur : 

Dulgoriııtan. Brltnııya impnrn• 
torluğu, Fransa. Yunımi tan, hal 
) o, Japonya, Ronmnyn, Türki) c, 
Hu ya "C 'y unosİB\') a, Bo~ıızlar, 

umuıııi tııbiriyle anılan Çıııuıkkale 
boğau, fa rıııara denizi 'e Kora· 

-Devamı 2 inci güzdfi..;.....J. _______ .;/ 

Demiştir. Bunu müteakip Ro· 
manya nıurahlııı ı M. Titulesko sfiz 

almış VI' şunları "öylemi~tir : Tahkim Edilmiştir. - Montrö J.onferan J, Boğaz· 

lar nws"dcbinı büyük 1'ir dikkatle 
ıakip ~e tetkik etmelidir. . sokaklarından bir geçiş ... 

j eczacı, eczanenin boş 
ita/yan 

Türkiye')e taollfık eden nokta· 
lar Romanya'}a <la taalluk eder. 
Çünkü Boğazları biL tle kendimize 
ait bir yol aymaktn) ız. Romanya 
bir !Karadeniz devleti olmak itilıa· 

1'.ile, Loğazlurla Türki~e kadar alıl· 
kndardır. 

Balkan itilatiııa mensup clı·v· 

Jetler bu hu uı;tnta da tamamen 
müttefiktirler; &)Dİ 1.ıımanda diirl 

Balkan d~vleti beynelmilel nıuııhı>· 
delC"re de hürmet uıraftanyız. 

Çanakkale' nin görüniişü .. 
olduğu lıuttı hare.let hürmete ıa. Montro 22 (Hadyo) - 1\1. 

Tür.kiye hükumeti, meşzu u ul 
H' taammülltTe i tinııt ederek layik 
olduğu sınıfı i tC"mİ~tir. Bunan için 
hu meıı"f'le)e lbım gelen ehemmi· 
)eti vermeliyiz. 

yilı.:fir; talebi a i 'af edilmemeli- Bonkın dün . akşam buray1. vasıl 

dir, çünkü lıir Juıktır ve bunn k:a· olmuı ,.e Bern Fran ıı in tal'll· 
bul etmekte hem ıbir ıieuıket, hem fın~an klır§ılıınmı§lfr. Franea'nın 

de t<ulh vecibesidir. Demiftİr. n.nkara eefiıi M. llanri Bonso'da 

ı. Tituleskodan sonra söz İn· llontrö"y~ Y'1~l olmuştur. 

Türkiye"nin bu talebi hudut• 
degi .. ~irınck. ıırazi tef f izi talebi 
cle~ildir. smle<>,e en mlihim Vf• na· 
zik lıir mınuıka ıoın müdafaa im· 
k:iimnı j tenıektedir. nu da me\'l.,'111 
ınııahcrlelcrin hiçbiri ine mugayir 
değildir. Türkiye'nin takip etnıektı> 

giliz murabba ı Lord St nhak al· f. Titulesko gece buraya gel· 
nu~tır. içtima devam clıbektedir. miştirr :M. Litvinof sabalılcyin ge· 

Hamdi Nüzhet lebilmi~tir. İtalya ,.11.aQıına henfiz 
lliçlfü muratitias gelmemi tir Ve 

1mi~eceği e 'anlaşılma'ktafür. 
fontrö 21 (Radyo) - Son d:ı· 

lkikalanla halya~ın Boğazl14r kon· 
fcranıuna bir mü bit gönder cegi 
ha er ahnmı~tır. 

• • 
ltalya ile lngiltere arasında bir 

' Akdeniz anl<,şması yoktuf!. 
Roma 22 (Rndya) - Roma gazeteleri bugün Aldeniz du•o ı iiz~rin· 

de bi~ jngiliz-halyan uzla~aı-ı elde edildiğinden hah etm"ektedirler. 

Londra 22 (Radyo) İngiltere ile İtalya arasında ~~deniz illerinde 
bir uzla9ma husule geldiği hakkındaki lıalyan gazeteleriniQ nepiyatı 
n ıl•ızdır. 

Roma 22 (Radyo) - Roma'ya bintok İngiliz vo Franeız tficcar ~'e 
tuc·car vekilleri gclmiftir. Bunlar, zecn tdlhirleıiu kaldırılma ıuı müte~ 
akip yeni mukaveleler ak.teC:le<.'t·klerdir. 

Cibuti ve Hıırtum da bulunan Jngüiz ve Fra11B1z t c&r, iCcr.i ı.too· 
birlerin kaldmlarağı haberini evinyle karşılamı tardır. ___ ......___ 

Alman silahlanması ve /ngiltere 

Çurçil, dünyayı berbat 
vaziyette görüyor!. 

Baldvin ise, Avrupa' da harbe hazır tek 
millet yok, dedi. Kol-

lektif emniyet sistemi şartlarını anlattı. 
Amerika 'nm linttı Jıarel.:etlfü.ini 
telmih eden 1. Balcl,in şöyle de· 

Montrô 21 ( A..A ) --. Havas 
.Ajanııı bildiriyor: 

24 Tçmmuz 1923 tarihli Lozan 
nıuahır.Je!i ile ihdaa edilmi§ olan 
Bo azlar rcjimınin tadili iı,;in fiir· 
'kiycn'in talebi lizC!tine to}llanmaya 
ı,;ağnlmıt olan Do'ğu1ar kottfenıım 
yahn saat 16 da uçılııcaktır. 

- Sonu a ncü ıagfolla-

An'kora toplantısı bittikten ııon· 
ra J~i,leri bakanı ve G. H. P. ge· 
ne) tiekreteri Şftkrü Kaya lzmiraeki 
toplanb)ı )&pmak. ii~cre ı~nıire 
gil:lecek To or.ıdan da 'l'nıky:ı ·ya 
geçerek Edime toplantı~mı yapa· 
c{lkhr. Bu ~yahat ~snaaında gen· 

)'i)nkurul aıolanndan hazılanmn Jı.en· 
disine refakat edecclJt-n haher alın· 
mı ıtır. 

dolaplarına bakarak:" Buhran yok,, diyor 

' 
Boğazlar Konferansma giden ar
kadaşımız Hamdi NUzhet yazıyor: 

Atina - Pire açıklanııdayız. 

'ftttlı, ııcfi!; l>ir rüzgılr hafif hafif 
esi) or. Vapunf 11, bacak lan lu:nilz · 
dolıtşmak i thladını gv teren bh 
yanın !arhoo hali \Ur. His~e<lilir 

edilmc1 lıir <lerec~cle allanıHJru1 .. , 
Birkaç Liahadııyıdıın başka kim e. 

mecbur olmı11hkça ll)ağa kalkma!.: 
istemiyor. 

uhakkak ki lzmir'den heri 
çok rahat bir yolculuk yapıyoruz. 

Şu ufak muzipliğin~ rağmen deniz 
bize kadın tarafını liiç göstermedi. 

Dün Snhab Leros'tn idik. 

koyan İtalynn'lnr bile 'körfez yeni 
hiçbir şe) ilhe ine lüzum gönne· 

mişler.. Deniz kenannda birkaç 
yeni bina, hol Lol şo c \'e nihayet 
karşı taraf ta Lir ufak tersane ilC" 
yaııı ba~ınüa iki ta) yare hougan!.. 
Çıplak göz.le hundan hnşkn birşey 

göremiyor unuz. 
Uotlos'a geldiğimiz zam n bu 

et:ki \ 'C güzel 'l'ürk şclırini ç-0k de· 
ği§nıiş hir halde huluyoru1~ Tütıwıı 
tümen yığın ) ıguı } eni yapılar var. 
Yalnız lıirşe)e <lik:kat ediyorum : 
Biziın her tarafımızı 'fan kübizm 
lınstolığı bura)& okulmaya \akit 
hulnmıımıv. Binalar yn e i Roma 
ü luhunu andıran hn~in bir c pbe 
arzediyor, yahutta hiçbir mnnn ı 

ve ek eriya liiçlıir Wlki olınıyan 

- Sonu 3 ncü sayfada-

Türkiye, menf eatlerini kendi 
kuvvetile müdafaaya kadirdir. 

· h.tanbul 22 (Hlt i muhnbiriruizdcn) ~ Tııil gazel 1 Boğazlar hak· 

ıkıntla yazdıfı bit makalede ~uiilan yazmaktadır: 
.. Türkiye kendi hak ~ menft•ııtlerini kendi lurnC"tilc ınü<lnfoaya 

'.Boğazlnr hak· 

dili 
Loiil C!orl!'un güzünü gazetelerde görmüşsünüzdür. An

tika ve kurt bir diplomattır. 
"Gülü tarifB ne hacet, ne çiçektir biliriz.,, 
Mısraında o1duğu gibi; siz de diyeceksiniz ki: 
:- Uzatmağa lüzum gok. Loid Corc'u, gaşıgan Tül".k 

nesli pekala bilir/ 
Haklısınız. Onun marifetleri hepimizin hafıza t1e ha

tırasındadır. işte ba zat, lngiliz avam kamarasında, 
z•crt ttJdbirlerin kaldırılması lıasebile kollarını sıva
mış, ıırtla'ğını temizleyip kabine erkanına bağırmış: 

"Bu ıec11 alçakçasına teslim olduk. işte alçaklar bu
radadır. lngiliz tarihinde hiçbir iliplomat, bu siyasi ilıa
neti yapmamıştır .. 

LoncJra 21 (A. A) - M. Bald· 
'in 1 kosyoda Lanark konduğunda 
Coltne~ de binlerce muhafozakinn 
Luluniluğu bir toplantıda bir nutulı. 

mittir: 
- Dütlin milletlerin yeuitlen 

milletler cemiyetine gideoolderi 
ümidini kaybetmemeliyiz. SilAhla· 
nn tahclidi için ı,le bir ek.il bulu
nup tatbik edilmeııi meıı'elesinde 

--...-.,..~~--• Bunu o1kugan bir 'dostumuz bize şunları söyledi: 
Fransa 'da y eniı - Müthiş liilyanat ve korkunç hakaretleri Ben olsam üyliyerek demi~tir ki! 

Zecri tedbirlerin luırLa nihayet 
vermek için horgangi lifr millette 
knrşı tatbik olunan Lir takım ted· 
birlcrclir, Bunlar eczıı mahiyetinde 
tclikki olunamaz. 

Hatip özüne devamla: 
- Şimdiye kadar vukun gel· 

mi badi derin ıueeraıunı dfği~tir· 
mck ic;in tek bir c;are nrtlır. Bu 
çarede lıarhn girmekter. Ben Av· 
nıpada harbe girme~c, döğü~mt>ğe 

hazır tek bir millet göreıniyorum. 
Du sehepıen dolayı zecri tedbirler 
siyasetini terketmemi7. lôZlm gel· 
melı.te olduğu kanııatine ,.a.,ıl ol· 
duk. Çünlı.il hu tedbirlerin tatbi· 
kine ıltwam edilmesi takdirinde 
hatta hütiin milletler arzu et6eler 
füle faidcli bir nctiee elde etlile· 
nıiyeccğinc koniiz. 

Alıııan)a·mn, japoıı)n".aın ve 

, LJ l Q''d ı tabancamı çeker oe Loid Corc'un ağzına sıkardım .. 
.C· .cadİse er ,., U. Halbuki, her söz ve fikrin kıymetini, sahibine baka-

de ümitııizli~e kapılmamıza mahal . Milliyetçilerle Sos. 
yoktur. • 

HatiJ> bun(Jan sonn1 ıtolıtktif 'Jlalıatler ~arpıştılar. 
f'mni et eistemioin i~cmesi için Pari , 22 (Rallyo) - Enteren 
bu ıı!ıteıhe ittirak eden bfitÜD nıil· Sijan ga&Ctesi tarafından tcrtıp 
letleri mütecavizi hep birlikte ııiiel edilen uleri muaikalar fe thalinde 
~ecri tedbirleri tehdi ctmeğe ve bazı hadiıeler olınut. birçok yer· 
hatta icabında dôğüşı eğe hazır lcrıle cFruıısa, Franı11z'lanndır. 
bulunmaları icabeüer. Yok n bu Kahrolsun So\'}etler, kahrolsun Yıı· 
i tc111 i leyemez.. budiler, kahrolsun Blum:.' Diye h"· 

Londra 2l (A.A) - E sende· prışılm~tır. 
ki kendi intihap dairesinde bir Zabtta te\'.kifat yapmı tır. Ate· 
nutulı. öyliyen M. Çorı,;il: tin haç ile halkç ar ıo o uhini 

- lemlekethnizin bilhassa ha· arıısında do çarpı malar olmuş. 15 
rici politikada nıuhta~ olduğu cer ki(ı yakalanmııtır. 

muayyen bir istikamettir. Bu ol· "Kahfol un Cumuriyet. yaşasın 
madık.c;a nuıtlanu blitün mesaisi Kral! Oi) bag'ının fır; kişi de 

- Sonu .6 uıcı salaifede - tevkif edilmiflenli:r. · 

rak takdir ea11rler.. Loid Corc'un söylediği bu sözlerin 
daha ağfrını, vaktile kendisi başvekdlette bulunduğu 
zamanlarda, ayni kamarada onun da güzüne söyle
mişlerdi ... 

ihtiyar lngiliz diplomatı, lıakikat namına değil, mu
halefet namına söz söylüyor. Muholefet ise, vatan ve 
millettsn kendi ikbalini, kendi akidesini düşünür. 

re;er bugün Baldvin vega Eden'in gerinde Loid Carc 
olsaydı, o da aşağı yukarı tıpkı Eden.in nutkunu söy
ligecek ve bu defa da M. Eden,· 

- Bu gece aiçakcasına teslim olduk. işte alçaklar 
burada'dırl 

Diyerek Loid Corc'u gösterecekti. Mulıale/etle lıükQ
mel ue onun partileri daima böyltJ hareket ederler .. Bu, 
politik(( sandalyasrnın kendi dilidir, fazla birşeg zan-
netmı'yeliml. SAPAN 
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B;r tiy~:~:b~:~:: .. ;:~:ı~~~::~=~·;btlyaç .. ~ 1 T e ı g r af H a b e r 1 er i 1: Kaçak Haberler 
rinde dumıuı bir intan sfatile, eevindik ve belllemeğo başladık. ___________________________________ .. _Almanya - talga: 

Fakar şu bizim radyo için, acaba biqey dil§ünülmiyecek mi? K f t B • • G • ı • T ı t Roma, 22 (Radyo)- Resmi 
Makinelerin içinden gelen o uzak, o çatlak mınltılann yerinde, bir . on erans a ugun iZ 1 op an 1 mahafil, Almanya ile İtalya 

giln, hir gece ter·temiz bir seıı duymıyacak mıyız? Bizim radyoyu dinli· arasında birkaç günlük mü· 
y~n her .kulak, hu dünya ile münasebeti olmıyan haıka bir ilemin aca· Var eı·r Muhtıra Verdı·1,, b T yıp gürftltülerini dinlemekte olduğunu aanıyor. Orada bir inilti mi, bir • I)• zakcrelerden sonra ir icaret 
mınltı mı geçiyor, o çatlak seı nedir? Sağ taraftan bir keskin düdük • muahedesi aktedildiğini bildir· 
ee11i fa81lasız ötüyor, bu da ne? Konuıulan dil, bu toptak yüzünde olan· Moskova, Ankara, Bükref, Atina, Belgrad Anlafmıştır. mektedir. Bu muahede Çar-
lann ılillerinden midir, nedir, hiç belli dı:ğil.. şanbu günü imzalanacakbr. 

Bana öyle geliyor ki, bunların adım yanlıı yere ndyo istasyonu Fraaa bu münasebetle Akdeniz mea'elelerini ve diger Bı·r ölüm 
koymu§lar. Bir tedkik edip te dü:aeltirlcrse, herhalde çok iyi ederler. 

Bütün iddialan mızın, bil tün medeni düfilncelerimiain ve ıekamüll~ işleri tetkike bir fırsat .bulmuştur. Berlin, 22 (Radyo) - Ha· 
rimizin yamnda, hu radyo, harJn hazin sıntıyor. Her var olan ve yapıLui Parjs 22 (A.A) _ Montrö Moskova • Ankara • Bük- lmetalibatı bilkuvvc kabul edil· riciye bapnlıkJ umumi katibi 
ıeyin yanına yaklatarak; onlann kıymetini düŞürıüyor ve onlann verdiği k f b .. l A · B 1 d h.. · d k · B · F Fon Bulov'un o"lu"mü hasebile müsbet teJikkiye dilini çıkanyor. on eransının ugun yapı a- ret • tına ve c gra u· mış eme tır. u ışte ran-

Seaini, ya tik.amalı, ya açmalıdır bu marifetin.. cak a·;ılıımdan bahseden Eko kumetleri anlatmı§lardır. Tür- sa'nın faal bir rolü yoktur. M. Hitler müteveffanın vali-
Orlıan Ralımi Gölcçe Dö Pari diyor ki: kiy,e'nin boiaılar hakkındaki Binaenaleyh Türkiye tekrar desine ve ailesine bir taziye 

··-·-·-·aog-aziar·--h8i('i("irld8kr·-pro.-emı·z~····-··- ~;:;s!:~:·P~::::i :~~: tel::~~~~~(l~~~r~ lınlya 
-Bt11ı 1 inci salai/ede- Madde S - Hastane ge· hacmi mecmuu 28,000 tonu Bununla beraber şurası mu- münasebetle Pol Bonkur'un hariciye bakanı Kont. Çiyano 

deniz botazından gcç•şı ve mil eri, yatlar ve balıkçı gemi. tecavüz edemiyecektir. kahcrair ki bu mac.ldenin bi- Montrö' de Rüştü Aras, Titu· ltalya ile lsviçre arasında ak-
oralarda scyrisefaini, beynel- leri de dahil olduğu halde D, B, fıkrasında derpiş cdi- rinci alineasında mezkur geçit lesko ve Litvinof ile Akdeniz dolunan yeni ticaret muahede-
milcl ticaret menfcatlerini, Boğazlara girecek ticaret gc· len bahri cüzütamm teşekkülü aerbeıtiai Milletler cemiyeti mes'cleleri, karşılıklı yardım sini imzalamıştır. 
Türkiyc'nin emniyeti çerçevesi milcri, beynelmilel sıhhi ah- başka tarzda olabilir, Ancak izi.sı ~ıfatile. Türkiy~ için pakt· ve bundan tevellüt edecek ltalya • Avusturya : 
dahilinde vikaye edecek tarzda kim çerçevesi dahilinde ve boğazlardan geçiş ve Karade- tan mutevellıt taahhutlerle mu- muhtemel neticeler hakkında Roma, 22 (Radyo) - ltal-
tanzim eylemek arzusile mü· hususta Türkiye tarafından it- nize giriş için musarrah olan kayyet olacaktır. uzun uzadıya görüşecektir. ya Kralı bu gün Avusturya'nın 
tchassis oldukları cihetle mün- tihaz olunmuş mukarrer esasa azami tonaj(arm bu yüzden Madd.~ .8 - Hu~p zama- Bu meyanda Milletler cemi- yeni sefirinin itimatnamcsini 
fesih ve mülga olduğunu kabul tevfikan sıhhi kontrola tabi hiçbir tadilata utramaması m:~~ Jur~ye muh~~ıp 1°1~uğu yeti paktının ıslahı işi de gö- almıştır. Avusturya bu itimat 
ve beyan ettikleri 23 Temmuz olacaklardır. takttır. ta 1~ c ~JP . ıc ıne cı:ı 

6 
ve rüşülecektir. mektubu ile Kralık Habeş 

923te Lozan'da mün'akit muka- Bununla beraber bu kon· E - Kardeniz sabildar ol- muadvıdndgkc~ıh~~k·~ gelçmesı cı Montrö (Hususi surette gi- imparatoru unvanını kabul et· 
l · · bi le 1 l .. ·· h d b d 1 l 1 ma c c 1 u um er nazarı d kad d ) K · 1 aktad ve cna~enı.n yerın.e r mu ave e- tro gunun er saatın a ve u mıyan ev et ere mensup o up itibarc almmıyarak Türkiyenin en ar aşımız an - on· mış o m ır. 
n~menın ıkamesınc karar ver- ğemilerin seyrüseferinde bir bu denize gitmek üzere boğaz· müsaadei mahsuaasma mual- fcransta Fransa'yi eski Dış Mısır hükOmctinin Roma 
m•şler ve bu hususta her biri teehhürü mucib olmıyacak su· lardan seçmiş olan harp p- ilktir. bakan Pol Bonkur, lngiltere'yi sefiri de ayni suretle yeni iti-
kcndi murahhasları olmak üze- rette icra edilecektir. miler azami 15 fiinliik bir Madde 9 _ Türkiye ken- de Lord Ştanhop, Rusya'yı M. matnamcsini vermiftir. 
re (Murahhasların ismi)ni tayin Kısım - 2 - Harb gemi- müddet ıarfında mezkGr de· disini harp tehlikesine maruz Litvinof temsil ediyordu. Habeıı.tan'daWınfll"ltır 
eylemişlerdir. Müşarünileyhin leri ve muavin gemiler, nizi terketmep meçbu tutula· bulunduğunu hissettiği takdir· Dış bakanımız, konferansın Adiı-Ababa, 22 (Radyo) -
usulüne muvafık ve muteber Madde 6 - Sulh zamanın- caktır. de milletler cemiyetini mülte· açıldığı saat 16,5 tan eve\ Habqiltan'ın methur Atustos 
görülen selahiyetnamelerini da, denizaltı gemileri müstes- F - ~o~zlarda.n geçen za~ını~ ifası için. habe~dar ve bazı temasla yapmıştır. Yann ve Eylül yatmurlan batlamak 
ibrazdan sonra aşağıdaki hü- na harp gemileri ve muavin h~rp grm~lcrı ~ ~u.lu~· mumza .devletlerı malumatt~r. gizli celse toplanacaktır. Bu üzeredir. Asken yollann bo· 
kümleri kararlaştırmışlardır. gemiler, sancak ne olursa ol- bılcccklcn havaı merakibı hıç- c~cr~k ışbu mu~v~!e~ame~ı~ akşam saat beşte çay verile· zulmaması için icap eden 

Madde 1 - Bundan böyle sun, hiçbir güna resim veya bikI •ud-tle iıtimal cdemiyc- 8 1~~~ maddedekı hukum~cn.nı cektir. Türk tezinin kabul tedbirler alınmıştır. 
ticaret ve harp gemilerinin bo- . mükellefiyete tabi tutulmaksı· ce er ır. . tat 1 etmek hakkı~ı haızdır. edileceği kanaati umumidir. Adis-Ababa, 22 (Radyo) -
ğazJardan geçişi ve oralarda zm ve aşağıdaki tartlar dahi. h I~ d- B<>tazlarh dan ef~ran1 sı~ k MI adde 1~ -h lçınde lvekbal! Heyetimiz, ticari serbesti, Mareşal Graçyani bir kıt'a 

.. f .. b 1. d .. d.. . . . a m e rcçcn arp s ınc erı o cra, şan umma, c e ı 1 K b" t ·~· . · scyruse erı ış u mukavelename ın e gun uz geçıı serbcst•sı- h t . b h . h k k k t tahkimat ve botazlardan gc· süvari i c ı ıt pa r15ını zıya-
h .. k.. 

1 
. . . (Ş . aşara veya anzaa a nye umma ve ızamı vu ua ı 

u. um er.ı daıresınde tanzim ne . urası m~crdır ki ~u ahvali müstesna olmak şartile zuhur eden veyahut yedi gün· çebilecek harp gemilerinin ret etmiştir. 
cdılccektır. geçış serbestısı yu~da zılc- hiçbir halde geçişlçrini yap· den beri zuhur etmiş olan tonaiı hakkında konferansa Ruam mUcadelemlz 

K1.11m ı - Hastane gemi- rolunan yabancı gcmıfcr tara· mak için lazım olan zamandan harp gemileri ve keza bulaşık bir muhtıra vermiştir. · Afyonkarahisar, 22 (Hu· 
lcri, yatlar ve bahkçı gemile- hnda~ yapılacak n .. czaket ziya- fazla btr müddet boğazlarda bir limanı beı kere 24 saat· hamdi Niizlıet suai) - Son iki af zarfında 
ri de dahil olduğu halde ti- rctl~rt haline munhasırdır.) tevakkuf ctmiyeccklerdir. tan daha az bir zamandan Paris 22 (Radyo) - Mon- 25 köyde 8619 at muayene 
caret gemileri. Malık olacaklardır. . Harp scfinelerinin erzak beri tcrketmiş bulunan gemi- trö konferansının; iptidai bazı edilmiştir. Yalnız iki atta ru-

Maddc 2 _ Sulh ~anın- ~- H~rp scfinelcrtyle mu· alma ve tamirleri bahri bita· lcr boğazlan karantina altında m'üzakerelerdcn sonra, biri am görülmüş ve hayvanlar, 
da, sancak ve yük ne olursa avın gem•lcrin geçişi için, raflığa dair 1907 tarihli 13 ne" gcçmctc ve boğazların bulaş· askeri( biri deniz ve digeri sahiplerine tazminat verilerek 
:ı. L_ ...... __ 1 bunlann, gidecefi yer, isim ve Laba uka l . ah•-~- u bhl..-na IJıiçbir mahal hı· bava mutabasııslanndan mürek· itlaf edilmiştir. o un, oaıtume gemi eri, yatlar d d" .h d"I le ye m ve esı IYllllll\A k ak . · .kt. d ___ _ 

ve balıkçı gemileri de dahil a c ı tasn c ı mc tartiylc tab. 1 cakb ~ ra mam ıçın ı ıza c en kep olmak üzere üç komisyon Ar 'Jar 
oldutu halde, ticaret gemileri, ve diplomul Urikiyle blr ay ~:•işbu r~addenin A. 8- valtlti ~rlebii gemıl . !klesaard·ti ile seçtikten sora konferans dele- ap 

hL! evvelden Türkiye'yc maf·ı.-at .. ma5a mec ur o aca a ır. 1 . . Ce , "d x.· l 
SJ niye, kılavuzluk, Fcneıfro- i( ktl '\f&&I D. F .. G - hkralannda mun· Kısım 3 - Sivil ve askeri gc crının nevre ye gı ece51 'htilalı büyüte-
morkör, vesaire gibi ifa cdi- vere ~hb r. ·ı ka. d 1 deriç hüll4m1er kezalik Kara· hava gemileri: ve bu ayın 26 sında top- cekler mı· ı·mı·, ·'· 
len hizmctJcrc taalluk edenler .. ..ulamı ar ı ~ . :y o undaan clesü&: Salailc:tar devlttlcrc Madde 11 - Sivil ve as- lanacak olan konsey ile 30 
mahfuz kalmak üzere hiçbir c~zu . 1~--'-geçık f fi eanub ın I mensup olup Alcdenize imet kcri hava gemileri boğazların unda toplanacak asamblede lstanbul, 22 (Hususi muha
l(lna, muamele, resim veya suvarı tCV111t u a mcc ur o. etm•lcte olaq harp ~ileri üstünde uçamazlar. Bunlann bulunacakları ve müteakiben birimizden)- ltalyan gazete· 
mükellefiyete tibi olmalcaızm maksızm, k~~andası .• alhnda hakkında da tatbik oluna~ır. AkdeniZ'le Karadeniz arasında tekrar Montrö'ye dönerek bo- )eri, Arap ihtilal birliğinin 
gece, gündüz tam bir seyrise- ~~:~n~n S:fa•nın ~alc•lci teşc~· Bununla bcrabe\: böy\eee geçişleri Türkiye' de havai scy- kazlar mcı'elcsinin esaslarını umumi bir ayaklanmaya karar 
lain ve geçiş serbestisindcn u u ~le buna muteallik mu- Ak~ rinderilaıiş olan· rüsefcre aid nizamata tevfikan konuşacakları haber verilmek- verdiğini ve kıyam hareketine 
imfadc edeceklerdir. tem= ~umatı Çanakkale scfain mecmuu B fıkrasında ve kendiicrinc gösterilecek bir tedir. . yakında başlanacatmı yaz· 

Yukarıda bahsolunan biz- ve i d~~ bot~an med- derpiş kılınan kuvvet haddine yoldan temin edilecektir. Paris, 22 (Radyo) - (Jur· maktadırlar. 
1 hal nde bır ışarct 1stuyonuna •t . ·A Kısım - 4 -- lıbu muka- nal dö Deha) gazetesi, (Mont· S t .ı:. J l • met ere müteallik rüsumun t brğ d kt. .. murur nızamatına ve • • ı ma mucaae eaı 

cibayetini teshil için boğazlar- e ı e ece •r.. fıkraımın ikinci alineasıhda vele ahkamı bu mukavele ile rö konferansından bahisle ya.İ- Edremit, 22 (A.A.)- Ed-
han geçen ticaret gemileri 

1 
8 - K~radc~z·~ sa~il~ar zikrolunan iş&retlcre ait hü- ~ti ye. !-~in ,.~~~~n, ~ın~- dıtı bir makalede, Türkiye'nin remit ve çevresinde sıtma mü-

Türkiyc hükumeti tarafından o mıyan er ev et acım humlcre riayet etmek şartiyle ~ ~r u~erın e u.r ıye nın ha- boğazlar meselesi hakkındaki cadelesi devam etmektedir. 

1 mecmuu 14,000 tonilatoyu ve Karadcnize dönebilecektir. kım.ıxetıne lsalel ıras edecek talebinin, çok iemiz bir niyete 
gösteri en mevkilere isimlerini, b k 1 kild .t fsi d 1 Bugün binlerce halkm iştira-
tabiiyetlerini, tonaylarmı ve i~ kkruvazör. e iki torpitodan Şurası muhakkakbr ki, Kara ~ e teV"""- ve te 'r e i e- malcrun olduğunu ve bu tale- kile ve bütün mülki ve süel 

mure cb b•r bahri cüzütamı deniz' e sahildar devletlerden ez. bin, kabule mazhar olmaktan 
gidecekleri yeri bildireceklerdir. Kısım S erkin hazır oldukları halde 

Madde 3 _ Harp zamanın- tec~vüz .ct.m.emck üzere harp biri tonajı boğazlardan geçiş M dd 12 2 T başka bir neticeye ulaşmıya- şehı"r çayı mccrasınm tathiri 
sef•neler•nı •şbu muahedcdeki için kabul olunan azami had- a c • 4 emmuz cağınıyazıyor. 

da Türkiye bitaraf kaldığı tak- şartlar dahilinde b.n&azlardan den yu··ksek ve 25,000 tona 1923 te Lozanda i~za edilen --- ve tanzimi işine başlanmıştır. 
dirdc evvelki maddede zikre- "• ~:.-•--n ~.:.hı" ola .. ..A.. 1 ŞaıA •r MeL..:_·ed a8 R 't L--geçircbilccckt1r. kadar varan mevcut fı1osuna -uvg~ ~ --ıs· usu c DID ıa. aoeı, ~a-
dilen hastane gemileri, yatlar A · dair mukavelename hükümle- Akif Geldi .. 
ve balıkçı gemileri de dahil yn• zamanda bu 14 bin mensup bir harp gemisini rini fesih ve ilga eden ve n·amıyacak mı ? 

ld x... h ld . ton botaılarda bulunabilecek boğazlardan geçirmek isterse onların yerine kaim olan işbu Ncvyorlc, 22 (Radyo) -0 ~şu a c t•carct gemileri, olan ecnebi barb gemilerı· içı"n bu aeçı· c •••~ıdakı· şartlara lstanbul, 22 (Hususi muha· 
1 .... ı d h·ı· d b i. o y -Y-6 mukavelename tasdik edilecek B" k Am 0 ka'l tan nmış ayn ,,.... ~ ar a 1 m e, ogaz- kabul olunan azami tonaı·ı muallak YOlaca~r: birimizden) - istiklal Marşı· ırço en 

1 1 
lardan serbest gcçı"şten 1·stifadc ~9 ve tasdiknameler mümhün ol- ft Safh 1 n·caı·ı, gelecek cumur reisi in· 

gösterir T .. k" ' · .. d d ğ kad b gu·· esini yazan ve at müe • 
edeceklerdir. . ur ıyc nın musaa ei evve- u u ar ça uk Paris'te tihabında Ruzvelt'in bir tara· 

Bununla beraber şurası mu· 
karrcrdir ki bu geçiş scrbcs
tisi Milletler cemiyeti azası 
sıfatilc Türkiye için misaktan 
mütevellit taahhütler ile mu
lcayyed iolacaktır. 

Madde 4 - Harp zama
nmda, Türkizc muharip oldu
ğu takdirde, hiçbir suretle 
düımana yardımda bulunma· 
malan şartile bitaraf ticaret 
ıemilcrinc geçiş serbcstisi ta
nınacaktır. Botazlardan gcçiı 
talep üzerine, Türkiye tara· 
fından gösterilecek yoldan 
ıündiiz vukubulacaktar. 

Bununla beraber Türk fi, liyeai ilınlCjk • 1..m ..ıwıolliti Fransa Cumuriyeti arcivlcrinc lifi şiir Mchmed Akif Mısır· . k R '- • 
1 M 

-o-..- y d 1 k t• . 1 . t• rafa bırakılara ' oocnson un 
osu a_rmara üuübahriıindcn tek başına yapaeakbr. tevdi kılınacaktır. an mcm c c ımızc gc mış ır. . 

b be .,... Kendisi hastadır. Burada te· namzetliği konmasını istcmıt· 
gay u t ctmit veya onbin Maaae 7 - Harp ıama- Bu mukavelename imzası davi edilecektir. lerdir. Konferansın bunu na· 
~~u mütecaviz remilerindcQ nlrida TiP'.Jj~ bitlı'af bldlJı tarihinde mcriyctc girecektir. G l B L zan dikkate alacağı söylen· 
hır• muvakkaten f~iyetten taktirde harp sefineleri ve Bu mukavelename 15 sene a ataaaray,. eşi1e-

mcktedir. 
çckilmiı bulunursa yukarıda muavin hcmilcr eveıki mad- müddetle cari olacaktır. tafa 3 • 1 Galip S k) 
zikredilen ecnebi cüzütam bo- dede musirrah olan şartlar Türkiye ve işbu mukavele- lstanbul, 22 (Hususi muha· le& 81' 
ğazJardan ancak ilci defa ge- dairesinde boğazlardan ser- namenin diğer akitleri Tür- birimizden) _ Bugün Galata- Giine• çarpmaaındatı 
çebilecektir. Bu takdirde şa- best geçişten istifade edecek· kiye'nin muvafakatile ve akit saray ile Beşiktaş takımlan r 
yet cüzütam gemilerinden bi· lerdir. taraflara üç ay evvelinden ha· karşılaştılar. Galatasaray 3 • 1 30 ölii var. 
rinin hacmi cüzütam mecmuu Boğazlarda bir güna uıptü ber vermek şartiyle imza tari· galip gelerek fstanbul 935•36 Moskova, 22 (Radyo) -
hacminin nısfma faik ise mcz- müsadreyc tevessül etmek, hinden itibaren geçecek her liklcri ikj_nci likini kazanmıştır. Güneş çarpmasından 30 kişi 
kur gemi fCÇişi yalnıı başına muayene haklcı istimal eyle- beş senelik devrenin hitamın· 3 OIU, 19 yarah ölmüştür, Azarbaycan'da taşan 
yapmap mecbur olacaktır. mck veya diğer herhangi bir da işbu mukavclcna~cde fay· Paris, 22 ( Radyo ) - bu nehirler yatakle&rına çekilmiş 

C - Karadenizde, bu de- haıımane harekette bulunmak d'1ı görecekleri her gılna ta- sabah bir tren otobüse çarp- olduğundan, çiftçiler harap 
nize sahildar olnuyan devlet· muhariplerin harp sefinelerine dilib teklif etmek hakkını mlf, 3 kiti ölmüı, 19 kişi ya· olan arazide tekrar ıer'iyata 
lere menaub barb lefaioinin memnu ·olacaktır. hail olacalclardır. ralanmıttır. başlamıılardır. 

' 

ı 
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Avrupa 
Mektupları. 

---... · .... ·---
-IJaıı 1 inci sahl/ed~ 

bir sadelik içinde uıanıp gidiyor. 
l.eros•ta hirbuçuk, iki saat kaİ· 

<lığımız halde vapur idare.si mer· 
diveni bite indirmiye lüzuın gör· 
memişti. Halbuki Rodos'un yeni 
nhtımına yanaşır yanaşmaz nıerdi
•;eni indirdiler. Pasaportlannıız 

nıerdiven ba~da bizi bekliyor. 
Dışan çıkan yolcular kafilesine 
hen de takıldım. Vapurun yegane 
Türk yolcuları olan kan-koca hir 
Türk ailesile karaya çıktık. 

Rodoıı•a gelirken burada gez· 
mf'k için bir tercilıuana, bir rcb· 
hen-.., ne bileyim hulasa yerli halk-
tan birine nıubtaç olacağız 6anı· 
yordum. Halbuki hayret!. Çeyrek 
aurlık bir İtalyan idart-.Jine rağmen 
burada herkes h'la Türkçe biliyor 
ve.... Türkçe konu~uyor! 

Şehrin en işlek ça11ıona giri· 
yoruz. De!ipniş hiçbir şey yoktu. 
Dükkinlardan tutunuz, çakıl kaldı· 
nuılı dar yollanna kadar herşey, 
bizim bıraktığımız gibi duruyor. 
Yalnıa bir ufak fark var : Ucu ile-
ride kaybolan up-uzun bir ip ha
lindeki bu çarşıyı bir baştan öbür 
başına kadar geçtiğimiz halde alış 
veriş eden bir tek dükkana bile 
raıt gelmedik. Vakit akşamın yedi· 
Iİne yaklaştığı halde esnaf durgun 
bak.ıılı göderile, gökten kudret 
helva11na intizar eden Musa e,·lat· 
lan gibi. bir müşterinin zuhurunu 
ilikliyor. · 

Ça11ımn en bat tarafındaki ec
uueye giriyorum. Dolaplar boşal· 

WJf gibi... Se)Tek seyrek dizilmit 
birkaç Alman ıipesiyalitesi, içi boş 
birçok pfC •ıe nihayet dipte banko
ıunun batında mehil melı11 beJdi
yen eczacı... Kendimi tanıtıyorum, 
Türkç · konu~uyoruz, IOnra birden 
bire bu meıleltlafa bir muziplik 
yapmak isk:r gibi soruyorum : 

- Nasıl eczacı Efendi, Ro
dos•ta buhran \'ar mı? 

Ecsacı birden dudaklan uçuk· 
lıyan bozuk çehresini bana doğru 
çeviriyor. Donuk gözlerini bom-boş 
duran dolaplannın üzerinde dolat
tınyor. Sualimi aDlamaınıı gibi, 

- Buhran oıı? Diyor, hayır 
Rodoı'ta böyle biJJey yok. Biz pek 
iJA çah11yoruz!. 

Zavallı meılektaşım hakikaten 
çahpyordu. Ve uuıl çaJı~tığt kor
kak bakıtlanndan, uçuk benzinden. 
bom-bot dolaplanndan, içerideki 
müfteri tenhalığından, hulAea her 
palinden belli oluyordu!. 

• •• 
Vapurun kalkmasına henüz va. 

kit ,·ardı. Bu fınuttan istifade et· 
mek istedik. Bir arabaya atladık. 
Şimdi asf'alt caddelerden hiç ıar
olmakeızın akar gibi ilerliyoruz. 
Bol bahçeli, bilbusa bol çiçekli 
bir silrll renkili evlerin önünden 
ge~iyoruz. Burası yeni RodoF •. Car
ş:sı hemen hiç· yok. Battan bap 
bir ikametg'h halinde .. Birkaç otel, 
büyür.ek bir posta binaı;ı, biraz ile· 
ride yansı başka bir ite tahsiı edil· 
ruiş hükdmet dairesi ve sonra gene 
hol hol küçük, renksiz, zevksiz 
binalar .. 

11\raba siir'atle kayarken bazı 
evlerin kapısında veya dınrlannın 
en g6ze batar yerinde iri birer mü· 
ıekkep lekesi göru1onım. O bdar 
çabuk gidiyonı& ki bunun ne :ol· 
duğunu temyiz edemiyorum. Kendi 
kendime: 

- Acaba, diyorum. bu iri le· 
keler, :içindekilerin kara listeye da· 
bil olduklannı bildiren birer i~a· 
ret mi? Daha fazla dütilnmiye ma· 
hal kalmadan kt11ıdan gelen bir 
otomobile yol vermek için araba· 
mız biraz yavaılıyor. O zaman dik
kat ediyorum : Bu iri mürekkep 
lekeleri kahn dudaklı, yayık te
bessümlü İtalyan batveki1inin çeh
reli imiı!. 

Anlatılan fada lafkın, fazla ıı· 
maıık ve fazla liübali bir taraftar, 
eliue J>ir ietampa geçirmiş. bu hep 
birbirinin ayni olan &imayı her evin 
cepheıılne basmış, hepsini ister is
temez Façiıt damgaeile damgalamış 
olacaktı! ... 

Hamdi Nüzhet 

Seyyah gelecek 
· Bugün limanımıza gelecek 
olan Fransız bandıralı (T eofil 
Gotye) vapur=le bir miktar 
seyyah gelecek ve şehrimizi 
gezecektir. 

-
ŞEHiR HABERLERİ 

üzüm satış fiatleri Muhasebei husu-
tesbit edildi siye teşkilatı 
~~-~----- --~--~~-----

Tüccarların taahhüt ettikleri sa- Yeni memurlar kadrosu h.azır
tış f iatleri geçen senekinden iyidir landı, bugün tebliğ edilecek. 

lzmfr kuru meyva ihraçat
çı lar birliğinin dün•sabah bor
sada toplanan idare heyeti, 
lktısad Vekaletinin emri dai
resinde buseneki üzüm fiatle· 
rini tesbit etmişlerdir. Bu top
lantıya Türkofis müdürü Ziya 
Orgon ile üzüm kurumu mü
dürü f smail Hakkı Ver al da 
iştirak etmişlerdir. 

Toplantıda üzüm kurumu 
müdürü; buseneki dünya üzüm 
rekoltesi vaziyetinden kısaca 
bahsettikten sonra ihracatçı
ların esas itibarile kuru üzüm 
fiatlerini tesbite taraftar olup 
olmadıklarını sormuş ve ihra
catçılar, fiatlerin · tesbiti esa
sını muvafık gördüklerini bil· 
dirmişlerdir. Buna hiç itiraz 
eden olmamıştır. 

Esas, bu suretle kabul edil
dikten sonra fiat meselesi 
hakkındaki mutalealan sorul
muş, ihracatçılardan bazilan 
mutalaalarını söylemişlerdir. 
Bundan sonra da fiatm tespi
tine geçilmiş ve sif HambÜrg 
olmak üzere fiatlar şu suretle 
tespit edilmiştir: 

7 numaralı üzüm 13 lira, 8 
numara 14 lira, 9 numara 15 
lira, 1 O numara 17 ,5 lira ve 
11 numra 20 lira geçen sene 
tespit edilen kuru üzüm fiatla
nna göre bu seneki fiat 50 
santim daha yüksektir. 

Sif Triyeste fiatları da şöy

ihracatçılar, Avrupa'nın muh
telif mekleketlerinde bulunan 
ajanlarına çektikleri telgraf. 
larda evvelce yapmış olduk
ları oferto üzerinden girişmek 
üzere bulundukları taahhütleri, 
tesbit edilen fiatlere göre dü· 
zeltmek için talimat vermiş
lerdir. fiat öüşürmek gibi bir 
harekete kalkışacak olan ihra· 
catçılar hakkında men'i tağşiş 

kanununa ek olarak Kamutay· 
ca kabul edilen kanun muci
bince takibat yapılacaktır. 

• • * 
Üzüm kurumunun Roman· 

ya' dan getirtmeğe başladığı 

kutuluk keresteler, lzmir' deki 
kutu fabrikalanna verilmeğe 

başlanmış ve dünden itibaren 
6 fabrika faaliyete geçmiştir. 

Üzüm kurumu, bu keresteleri 
fabrikatorlara muayyen fiatle 

verdiği gibi yüksek fiatle sa
tılmaması iç~n kontroluna de

vam edecek ve fzmir piyasa
sında daima muayyen ve ucuz 

fiatle kutu bulundurulmasını 
temin eyliyecektir. 

Benal Nevzad 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Meb'usumuz Bcnal Nevzad, 

dün vilayette Vali Fazlı Gü
leç'i ve belediyede reis dok
tor Behcet Uz'u ziyaret ederek 
görüşmüştür. 

Muhasebei hususiye müdür
lüğünün, kazalardaki teşkifa. 
tına aid liste hazırlanmıştır. 
Muhasebei hususiye müdürü 
Adil tarafından, uzun süren 
tetkiklerden sonra hazırlanan 
yeni teşkilat kadrosunda me
murların iktidat ve liyakatlan 
dereceleri göz önünde tutul-
muştur. 

Maliyeden Muhasebei husu· 
siyeye devredilen memurların . 
da ilavesi)e yeni yapılan ka· 
zalar teşkilatı şudur: 

Bergama kazası; Memur
luğa Vasıf, varidat katipliğine 
Fuat, tahsil memurluğuna Tal
ha, katipliğine Necdet, suvari 
tahsildarlıklarına Celal Kar· 
man, Mehmet dolgun, Har 
dar, Ali Riza Uygun, Hasan, 
Hilmi, Hüseyin Ersoy, piyade 
tahsildarlıklarına Halil Bala· 
ban, SadulJah Ôzkan, Emin, 
Süleyman, Kamil, Mustafa, 
Tahsin ve irfan. 

Urla kazası : Muhasebei hu· 
susiye memurluğuna Tahsin 
Raşit, katipliğine Hüseyin, 
tahsildarlığına Şükrü ve İsmail, 
varidat katipliğine İsmail, tah
sildarhklarma Behçet, ibramın 
ve Hüsnü: 

Foça kazası: Muhasebei hu
susiye memurluğuna Şevket, 
katipliğine Hüseyin, varidat 
ka!ipliğine Nahit, tahsildarlık
larına Cevdet Oğuz ve Meh-

!ece tespit olunmuştl,Jr. 
7 numara 12,5 lira, 8 nu

mara 13,5 lira, 9 numara 14 
buçuk lira, 10 numara 17 
lira, 11 numara 19,5 lira. 

Şimali Avrupa memleket
leri için sif olmak üzere şu 

lktısat Vekaleti baş 
müşaviri lzimir'de . 

fiatler kabul edilmiştir: 
7 numara 43 şilin, 8 nu

mara 47 şilin, 9 numara 50 

Dün muhtelif tüccarlarla Tür
kofiste bir toplanb oldu. 

şilin, 10 numara 58 şilin ve lktısat Vekaleti başmüşaviri 
11 numara 66 şilin. Halil Mithat Karagülle refa-

Diğer memleketlere yapı- katinde Londra ticaret ataşe· 
lacak ihracat için de tesbit miz bulunduğu halde evelki 
edilen fiatler, kontinant mem- gün Ankara'dan şehrimize ge
leketlcrine ait fiatlerin ayni· lerek Ege mıntakasının iktısa
dir ve o fiatler nazarı dikkate di vaziyeti hakkında tetkikle· 
alınarak tesbit olunmuştur. re başlamışlardır. 

Bütün ihracatçılar, bu fiat- Dün öğleden sonra Türko-
lerle satış yapmakta müttefik fis müdürlüğünde palamut, 

üzüm, incir, pamuk, zahire, ve mutabık kaldıklarinı gös-
teren tahriri birer taahhüt yapağı ve yün tüccarları bir 
senedi vereceklerdir, bunu da toplantıya davet edilmiş ve 

toplantıya Halil Mithat riya-
kabul etmişlerdir. set etmiştir. Toplantıda Tür· 

Busene üzüm fiatlerinin dü· .. .. . .. . kiye - lngiltere arasındaki 
şurulmesı veya duşmesı teh- t' t · 1 · ki' · k . . ıcare ış erı ve ırıng mu a-
Iıkest mevzuubahs olamıya· 1 . h"k" l · t f d .. 

•• " • A •• ve esı u um en e ra ın a go-
caktır. Çunku tahrırı taahhutte -

rüşülmüş, tüccarlarımıza fay. 
dalı malumat verilmiştir. 

Bugün de zahire tüccarları 
gene Türkofis'te toplanarak 
görüşeceklerdir. Bu toplantıda 
gülyağı ve diğer mahsulleri
mizin ihracatile iştigal eden 
tüccarlarımız da bulunacaktır. 

lktısad Vekaleti başmüşaviri 
Halil Mitat, buradaki muhtelif 
ticaret müesseselelini ziyaret 

ve tetkik ederek Manisa'ya ve 
Aydın'a gidecek, oralarda da 
tetkiklerde bulunduktan sonra 
Ankara'ya dönecek ve tetki
katına aid raporunu, 1ktisad 

vekaletine verecektir. 

bulunacak bir tüccarın, şeref ve 

namusu ticarisini ayaklar altına E L HAM RA 
alacak bir harekette bulunmı-

Telefon 2573 

yacağı tabiidir ve bunu üzüm 
kurumu müdürü de toplantıda 
söylemiştir. Zaten üzüm ku· 
rumu busene İzmir piyasasında 
üzümü 10 kuruştan aşağı kat'i
yen düşürmiyecektir. Bunun 
için tertibat alınmaktadır. Top· 
lantıda kuru meyva ihracatçı
lar birliği idare heyeti, birliğe 
dahil olmıyan ihracatçıların 
ihracat yapmaktan menedilme
leri için hükumet nezdinde 
teşebbüste bulunmağı karar
laştırmıştır. 

Ve dün akşam lzmir'deki 

Bu akşam 

Pr. Zati Sungur 
Programını tamamile değiştirmiştir. Manyatizma, ispirtizma, 

fakirizma, lllüzyoılizma üstüne yepyeni tecrübeler yapacak ve 
bilhassa herkesin gözü önünde bir kadının başının etlerini 
ve saçlarını dökerek iskelet haline koyacaktır. 

izdihama megdan vermemek için numaralı 
biletlerinizi şimdiden aldırınız. 

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

FiYATLAR: 
HusuaT 100, birinci 75, salon ve balkon 50 kuruştur -

met, cibayet memurluğuna 
İbrahim, (f ahsildar kadrosun
dan bir memur merkez emri
ne verilecek ve ismi memur 
tarafından bildirilecektir. Tah
sil müfettişi Mithat, Merkez 
emrine alınacak ve son tebli
ğe kadar mahallinde çalışa
caktır. 

Kuşadası muhasebei husu
siye memurluğuna Hamit, ka
tipliğe Mitat, tahsildarlığA Ni· 
yazi, cibayet memurluğuna 
Kemal, varidat katipliğine 
Mehmet, süvari tahsildarltkla· 
rma Ali Engin ve Şükrü Ok 
(Tahsildarlardan her birinin 
haliye mürettebatı onbeş bin 
liradan az ise içlerinden biri 

aynlarak kazada katip olacaktır. 
Kemalpaşa kazası: Muhase

bei hususiye memurluğuna 
Hilmi, katipliğine Yusuf, tah
sildarlıklanna Destan, Kemal 
ve fbrahim, varidat katipli
ğine Halil Zühtü, suvari tah· 
sildarlıklarına Hızır Eriş, Re
fik Kandemir ve Ali Ôren, 

Menemen kazası: Muhasebei 
hususiye memurluğuna Ali, 
varidat katipliğine Naci, ka
tipliğe izzet, piyade tahsildar· 
lığına Şevket, süvari tahsil
darlığına Abidin, Cemal Yıl
dırım, Ömer, Ragıp, Şevki, 
Ali Rıza ve Cibayet memurlu
ğuna Hüseyin. 

Bayındır kaza!ı: Muhaeebei 
hususiye memurluğuna Galib, 
varidat katikliğine, süvari tah
sildarlığına Refik ve Süleyman 
Doğan, piyade tahsildarlıkla· 
rma Hilmi, Fehmi, Rifat, ka
tipliğe Hüseyin. 
Ödemiş kazası: Muhasebei 

husunsiye memurluğuna Nuri, 
tahakkuk memurluğuna Ah
met, varidat katipliğine Ali 
Riza, katipliklere Faik ve Re
cep, suvari tahsildarlıklarına 
Yusuf, Fahri, Nuri, Hilmi, 
Şerif, Ahmet. Piyade tahsil
darlıklarına Tevfik, Hamdi, 
Ali, Baha, Süleyman, Şakir, 
Yusuf, Atıf. Tahsil memurlu
ğuna Şuayip, varidat katibi 
Abdurrahman, suvari tahsil
dan Ali Riza, İbrahim muak
kipliklere Şevket Vardar, 
Hakkı Can. 

Tire kazası : Muhasebei hu· 
susıye memurluğuna Hasan 
Basri, varidat katipliklerine 
Ali, Hulusi, katipliğe Rahmi, 
tahsil memurluğuna Sami, 
tahsildarlıklara Şerif, Yusuf, 
Mehmet, Emin, Ahmet, Murat 
ve Ahmet. 

Dikili kazası : Muhasebei 
hususiye memurluğuna Mah-
mut, varidat katipliğine Zihni 
Özçelik, tahsildarlıklara Ha· 
mit, Şevket, Ali Rıza, lsmail 
Hakkı. 

Çeşme kazası: Muhasebei 
husuşiyc memurluğuna Hicri, 
varidat katipliğine Muharrem, 
Cemal, tahsildarhklara Niyazi, 
Şerif Tosun ve Abdülkadir, 

Karaburun kazası: Muhase· 
bei hususiye memurluğuna 
Muharrem, katipliklere Cemal, 
Ômer Lütfü, tahsildarlıklara 
fbrahim, Adil, Ahmed ve 
müfettişliğe recek, 

Boğazlar konf e
ransı toplandı .. 

•• 
-Başı 1 inci sag/atla--

Bu sakin ve çiçekli şdıirde 
20 lt>~rinisani 1922 ele Lozan kon· 
feransınııı açılması arifcAinde Tıirk 
ddegeri ile müzakereden e'icl nok
tai nazarlannı karşılaştırmak isli
yen Puanknra, :Mu olini rn Lord 
Kürzon ara ında lıir mülakat vukıı 

bulmuştu. 

l\loutrö'nüıı intihabı, Hus·ıar.ıu 

Vorovski"nin katledildiği J..oı..ını ve 
japou'lann çekildikleri Cenene"yi 
~ı;tememcleriuden ileri gelmiştir. 

Bo~azlar rejimi muka.,·eleciııi 

im:ıa etmi~ olau llokuz de' lct font· 
re könferansmıln hazır lmhmacıık· 

larchr. Lord Stanhope tıırafınclım 

temsil cdilt•ct•k olan İngiltere :\1. 
Pol Bonkur ile hü) ük elı;imiz .1\1. 
Hanri Pon . o tarafından tem il 
edilecek olan Fransa, japouya, Tür· 
kiye, Bulgari~ tan, Yunanistan, Ro· 
manya, Sovyetlcr hiiJiği ve Yu~o -
lavva, ltal)a•.Jn rnuka,c]e,i imza 

J J 

eden devletler arasındadır. Ye kon-
feransa davetlidir. Fakat hiç ol• 
mazsa konferansın ilk af La ına 
iştirak ctmi}eecktir. fıalya"nın zecri 
tcdLirier kulktıktan ı;onra i,tirak 
edece~i unıulmııkrndır • 

Hatırlardadır ıki ] 923 ıııuka· 

velcsi Boğazlcrdan barış zaınanındıı 
olduğu gibi harp zamanında da 
tecim ve harp gt•nıilerinin gc~me i 
l'erheEt olduğunu iliin etmekte 'e 
Lu da mezklir ve ikada g6~terilen 

bölge ve atlalann aikerlil.;ten tec· 
riclini intaç etmekte rn hu suretle 
Türkiyeye bir nıni üel tahdidat 
empoze etmekte idi. Bü talıdidat 
muahedeyi imza ıctmiş olan de'. 
letler memleketlerine illt\·eteu bir 
de Amerikan müınc ilinden mü· 
rckk.ep heynelmilt-1 bir koıuisyoıı 
tarafından koutrol edilmektedir. 

Türkiye bugün bu kayıttan 

usul ve müsalemet yolu ile kur
tulmak i tiyor. Zira alakadarlar 
arasında bir karşılıklı samimilik 

ve itimat han ı hüküm sünnektedir. 
Paris 22 ( Radyo ) ~ Montrö 

konferansımla f ngiliz delegt>..al Y..ord 
Stanhop, .söz alara'k ııilahsız1annuı 
teşebbfü:lerinin akim kalmasından 
,.e Lokamo misakının tagayyıire 

ugramnı;ımlan Hoğa:ılar ınes'dc11inin 

•ıakh olarak Tiirlciyc'ce ortaya atıl

dığmı ı;öylemiştir. :\füteakilıen. 

Fransız delegesi Müsyü Pol Bonkur 
söz söylemiş, konuşulac.ak olan 
meı.'elclerin, ı;ok girift olduğunu, 
hunuııla beraber taıwiııkar hir şe· 
kilde . lıalleJileceğinılen ümit 'or 
hulunılul\unu heynn eylemişti~ 

Rus delege i M· I..itvinof, Tür· 
kiyeyi memnun etmek için k.onfe· 
ransın azami gayret sarfedcct>ğindeıı 
bahsetmiştir. 

Ddegelerd~o onra Türkiye dış 
i~leri bakanı Te,flk Püştü ra", 
İtalyaılan almı ) olduğu bir telgrafı 
okumuştur. 

Bu telgraf ta. zecri tedbirler 
kalkmadıkça İtalya hükumetinin, 
.!\lontrö konfı•ransına iştirak P.tmi· 
yeceği bildirilmektedir. 

Loudra 22 (Radyo) - lngiliz 
gazeteleri, 1\lontrö konferansından 

bahielr uzun makaleler yazmakta 
.,.e Tıirkiye') i haklı bulmaktadırlar. 

Dünkü sıcak 
Dün hava çok sıcaktı. Poy· 

raz estiği halde hararet dere· 
cesı güneşte 33 ve gölgec'e 
28 zi gösteriyordu. Bundan 
sonra havaların daha sıcak 
olacağı tahmin ediliyor. 

ikmal imtihanları 
ilkmektepler son sınıf tale· 

belerinden ikmale kalmış olan
ların ikmal imtihanlarına dün· 
den itibaren mt"kteplerde baş
lanmıştır: 

Bu imtihanlar bir haftada 
bitecektir. , ................... .. 

Torbalı kazası: Muhasebei 
hususiye memurluğuna Fahri, 
varidat katipliğine Lütfü, ka
tipliğine Abdiilmuttalib, tahsil
darlığına Haydar, Mehmed ve 
Mustafa. 

Seferihisar kazan: Memur
luğuna Refik, varidat katipli
ğine Pertev, süvari tahsildar
lığına Yusuf, Süreyya, Hilmi. 
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Habeşistan 

Siyaset ve Aşk Vazi~~~ .. 
A • ,. Çete muharebeleri- lngiliz askerlerinden ve Araplar-

SC>~ l-IA. 13E~ 
TE LI: FO ~; T ~L ç R A,. ve ·r ELS IZl.'E 

Edebı, Tarıhı, macera romanı nin deoam ettiği hak -el ·d b · k l l r - an yenı en ırco yara ı ar var. 

- Mareşal hazretleri, bana 
bu hususta itimat edebilirsiniz. 

- Şimdilik size ihtiyacım 

yok, gidip istirahat edebilir
siniz. Yarından sonra çok ça

lışmak mecburiyetinde kala
caksınız. 

Mareşal elini Buagemon'a 
uzattı. Ve sonra önündeki 
dosyayı tedkike başladı. 

Lüsi dö Kora bu muhave
renin bir harfini bile kaybet
medi. Hanri ile münasebet 
tuttuğu gündenberi sabırsızlıkla 
beklediği hedefine varmış gibi 
idi. Bunun için yüzünde bü
yük bir memnuniyet eseri vardı. 
Fakat Hanri, mareşalın yanın
dan döndüğü vakit, Hiç bir 
şey duymamış, hiç bir şey 
hissetmiyormuş gibi bir tavır 
takındı. 

Genç zabit, dönerken, par
mağını dudağına götürerek 
sükut lüzumunu işaret etti. 
içeri girdikten sonra kasketini 
giydi, ve kapıyı açarak Lüsi'yi 
çıkardı, arkasından da kendisi 
çıktı. 

Harbiye dairesinden çıktık
tan sonra Hanri, genç kadına 
Tortoni'ye gitmeyi teklif etti. 
Fakat Lüsi, kendisini Hanri 
ile birlikte bu zevk müessese
sinde görmelerini arzu etmi
yordu. Planlarının tam bir şe
kilde muvaffak olacağı sırada. 
gayri melhuz Hadiselerin oyun
cağı olmak istemiyordu. Tesa
düf edeceği eski aşnalann bir 
hareket veya sözü, yüzb~ı 
Hanri'ye kendisinin hakiki 
mahiyetini belli edebilirdi. 
Hanri nazarında kocasının ay
nlmış bir zengin ve serbest 
bir kadın kalmak · istiyordu. 
Bunun için: 

- Ah, dedi. Ormana ka
dar gidelim.. Daha güzeli. 

Lüsi 'nin bu arzusu, Hanri 
için bir emir ve irade demekti. 

Lüsi'nin teklifini heman ka
bul etti, geçmekte olan bir 
arabayı durdurdu, ve araba

cıya Dofen yolule Akasya hiyaba 
nına kadar yavaş-yavaş gitme
sini emretti! 

Yolda, arabanın atının yor
gunluk alması için Kaskad' da 
durdukları vakit, kalabalık 
görmediler. Fakat bu az se
yirciler içinde Şövalye Aldo
mo kendilerini gördü ve soğuk 
bir tavırla evvela Lüsi'yi se
lamladı. Hanri'yi görmemiş 
gibi başını çevirdi. Genç ka
dın, mırıldanır gibi: 

- Delilik buhranı devam 
ediyor! Dedi. 

ANADOLU --·--
Günlük siyasal gazete 

55 
.. kında haberler var .. F·ııı·st·ın,'de Ara-p'larla lng·ıı·ız 

Güba'lı iskrim şampiyonu- Roma, 22 (Radyo) - Sala-
nun oldukça uzağında bir hiyettar, mahafil, Habeşistan-

masanın 'yanındaki sandalya- da çete muharebeleri devam durma· dan rarpışıyorlar 
lara oturdular. Birer çay, biraz ettiği hakkindaki haberleri tek- _, . 
bisküvi ısmarladılar. zib etmekte ve işgal edilmiş ... 

Aldoma'ya ehemmiyet bile olan mmtakalarda sükun oldu- Araplar Y aJıudİ ÇOCUk bakımeVİDİ ateşlediler' 
vermedikleri halde, Küba'lı ğunu bildirmektedir. ltalyan 
genç kendilerini biran bile tayyarelerinin kontrollerine rağ- üç lngiliz tayyaresi zorlukla kurtuldu. 
gözden kaybetmiyordu. men Habeşistan henüz tama- ------

Küçuk bir yanlışlık ile çay men fethedilmemiştir. işgal sa- Kudüs, 22 (Radyo)- Arap- Kudüs, 22 (Radyo)- fngi-
bardağı devrildi, Lüsi'nin el· hası yavaş yavaş genişlemek- lar, yahudi çocukları bakım liz askerlerile Araplar arasında 
leri ve elbisesinin bazı yerleri tedir. avlerine ateş vermişlerdir. Et· Nablüs civarında büyük bir 
çayla bulaştı. e· v faiye ateşi güçlükle söndürmüş müsademe olmuştur. 

Lüsi ellerini yıkamak için Jr apur ve çocukları muhakkak ölüm- lngilizler Araplar'ın dağ 
müsaade istedi ve tuvalet ye· Kazası Oldu. den kurtarmağa · muvaffak ol- sırtlarında ve mağaralarda giz-
rine gitti. muştur. lendiklerini haber aldıklarm-

Lüsi tuvalette iken, Aldomo Yolculardan Kuküs 22 (Radyo) - lngi- dan ani bir tarama baskını 
mütecaviz bir vaziyet ile, Han- 80 kişi yaralandı. liz Hiğlander askerlerinden yapılmıştır. 
ri'ye yaklaştı ve: Barselon, 22 ( Radyo ) _ mürekkep bir kıt'a, Arap'ların 

d Bu münasebetle çıkan mü-
- Müsyü, dedi nihai bir Palermo' dan bildiriliyor: Posta pususuna üşmüştür. Arap'lar 1 

J sademede bir ngiliz, on Arap 
görüşme için sizinle baş-başa vapurlarından birisi sahile ngiliz'leri şimal ve cenubtan 
k d b 

yaralanmıştır. 
aldığımdan dolayı kendimi üşmüştür. 450 kişi mevcudu sarmışlar, neticede büyük ir 

bahtiyar addediyorum. PaJermo'ya getirilmiştir. 80 müsademe vukua gelmiştir. Tülkerini' de bir İngiliz müf-
Hanri, Küba'lıya dostane mecruh ta otokarlarla Fransız Üç İngiliz tayyaresi de Arap- rezesile müsellah Arap'lar ara-

mukabele etti ve oturması için- hududlarına nakledilecektir. ların kurşunlarile zarar gör- sında bir müsademe olmuş üç 

de bir sandalye gösterdi. Fakat Bir profesÖrÜ I müş, fakat üssülharekeye dö- askerle birçok Aarap mecruh 
Aldaino oturmadı ve sözüne nebilmiştir. Yaralılar hasta· düşmüştür. 

O··ıdu··rdu··ıer ı devam etti: neye kaldırılmıştır. ngiliz'lerin ittihaz ettikleri ...... 

şiddetli tedbirlere rağmen Fi
listin' de vaziyette bir tebeddül 
yoktur. İngilizler, yeni bir ka
rarla müsellah olarak tutula-
cak her Arap' ın ceza görece
ğini ilan etmişlerdir. 

Arap komitesi, İngiltere hü· 
kiimetine bir protesto vermiş 
ve bunda nefyedilen Arap'lar
ın serbest bırakılması istenil-
miştir. 

Kudüs, 22 (Radyo)- Filis
tin' de, haliharp vaziyeti ilan 
edilmiştir. Bugün Tülkerimde 
vukubulan şiddetli bir müsa
deme neticesinde, lngiliz po
lislerinden iki kişi ölmüş, bir 
çok ta yaralanmıştır. Arap
lardan yalınız on yaralı vardır. 

lladise, teessür 
uyandırdı 

Alman'ların 
1 • 

Propagandası •• 
ı . • 1 

Fransadaki grev 
gittik~e hafifliyor. 

-------

- Bir gün size madam 
Lüsi dö Kora'yı takdim eder
ken centilmence hareket et
miştim. Yanımda bulunan bir 
kadını harbiye bakanı mare
şahn erkanı harbiyesine men
süp bir zabitle tanıştırmamak 
elimde idi.. Ben böyle hare
ket etmedim. Fakat siz benim 
emniyetimi süiistimal ettiniz. 
Bir gün sizi bu kadının nez· 
dinde gördüm ve kendisini 
sık-sık ziyaret ettiğinizi de ha
ber aldım. Bu vaziyete müsa
ade edemem; tahkir edilmiş 
vaziyette olduğum için yarın 
size şahitlerimi göndereceğim. 
Dedi. 

Viyana, 22 (Radyo)-Maruf 
felsefe profesörlerinden · Boris 
fiks, tabanca ile katledilmiş
tir. Bu suikast büyük bir tees
sür husule getirmiştir. Profe
sörün Barkley üniversitesinde 
mühim bir mevkii vardı. Zev
cesi de Amerikaladır. 

Eski müstemlekeler
1 

halkı için yeni .bir ıBir lngiliz gazetesi Belçika ve 
incil neşrettiler. 1lf . ti . f •• •• 

Hayret içinde kalan ,Hanri, 
Küba'lıya izahat vermek iste
di, Lüsi'yi Aldoma elinden 
almak istememişti; Bu kadını 
adeta gayri ihtiyari şekilde 
sevmişti. Fakat sonradan bu 
izahata lüz:um görmedi ve: 

- Pekala.. Müsyül Dedi. 
Düello teklifini ~abul edi

yorum. Yalınız bu düellonun 
tamamen gizli kalmasını namu
sunuz üzerine temin etmelisi
niz. Ben de ayni teminatı 
veriyorum. 

- Bu hususta müsterih ola- . 
bilirsiniz. Söz veriyorum! 

-Sonu var-
~~--~~--~-----~ 

ispanya grevi 
Madrid, 22 (Radyo) - Bar

selona'daki grev devam et
mektedjr. 

Patron ve müstahdimin ara
sındaki müzakereler henüz 
bitmemiş olmakla beraber 
grevcilerin işe başlamak mey
linde olduğu anlaşılmaktadır. 

Cenazesi Hamburg' a nak
ledilecektir. 

Lüks tren 
Yakanda Mosko
va'ya da gidecek. 

Varşova. 21 (A.A) - Po
lonya, Fransa, Belçika, Al-
manya ve Sovyet şimendifer
leri mümessilleri akdettikleri 
konferansta Nord ekspres 
adındaki lüks trenin güzerga
hını 1/71936 dan itibaren Mos
kova'ya kadar uzatmata karar 
vermişlerdir. Şimdilik bu tren 
haftada üç defa işliyecektir. 
Varşova üzerinden Paris-Mos
kova yolculuğu 45 saat ve 
Moskova'dan Paris'e dönüşte 
43 saat bir çeyrek sürecektir. 

Amerika deniz tecimi 
Vaşington, 21 (A.A) - De

nizcilik tecimine muavenet ka
nunu dün Senatoda kabul 
edilmiştir. 

Amerika 
Muhariplere 
efya gönderecek .. 

Berliu 21 (A.A) - Havas ajan
ın muhabirinden: 

Studgarıdaki kitabı mukaddes 
tetkikatı cemiyeti tarafından ya
kında eski Alman müstemlekesi 
olan şarki Afrika yerlileri için 
Suheli dilinde bir iocil neşredile

cektir. O her ciltte ithaf maka
mında aoağıdw ibare bulunacaktır. 

"Büyük harp anaaında gcet~r
mio olduldan aadakattan dolayı 

prkt :Afrika yerlilenne Almanya· 
nın minnet ve tükramn nipnesidir.,, 

Bu tercümenin hususi bir ehem· 
miyeti hai& olman ıu aebepten 
ileri geliyor. 

Suheli dili elli milyon kadar 
yerli ıarafından konu§ulmaktadır. 

Hemde yalnız ~rki Afrikada değil, 
İtalyan somalisinde, İngiliz Kenya· 
ımda, Ouganda, Portekiz Mozam· 
biginıle, merker.i f ngiliz Afrika
smda ve Belçika Kongoııunun bir 
Juıımında. 

Maksim Gorki 
Cenazesini 700,000 
işçi selamladı. Edip
ler, nutuklar verdiler 

Mo5kova 21 (A. A) - So,·yet· 
ler birliği halk komiserleri meclisi 
ve komünist partisi merkez ko· 
mitesi. Gorki, Leningrad ve J\fog. 
kava §Chirlerinde devlet hesabına 
birer Gorki abide!i yapılmasına 

karar vermitlerdir. 

1 
ransa vazıye m ena goruyor 
Londra, 22 (Radyo)- İngi

liz gazetelerinden birisi Fransa 
ile Belçika'nın dahili vaziye
tinden birinci .sahifesinde yedi 
sütun üz~rine neşrettiği bir 
yazıda bu iki memleketin 
" şiddet, ihtilal, ademi emni
yet ,, memleketi halinde ol
duğunu yazmıştır. 

Fransız siyasi mahafili bu 
haberi yersiz bulmakta ve 
Fransa' da asayişin grevin aza
met ve fevkaladeliğine raimen 
hiç bir vakit bozulmamış ol
duğunu bildirmektedir. 

Esasen grev bitmek üzere
dir. 18 gündenberi müstahde
min işgalinde bulunan Paris 
büyük mağazaları da açılmıştır. 

Paris, 22 (Radyo) - Bü
yük mağazalar amelesinin 
grevi, dahiliye nazırının hakim 
kararı neticesinde sona er
miştir. Amele öğleden sonra 
mağazaları tahliye etmiştir. 

26 bin kişi bugün işe başla
mışlardır. 

Paris, 22 (Radyo) - Fran
sa' da umumi bir mahiyette 
komünizm aleyhtarı belirmiştir. 
Birçok yerlerde vatanperve
rane nümayişler yapılmıştır. 

Marsilya' da 20,000 kişilik 
bir içtima ile Bolşevik'ler aley
hine nümayiş yapılmıştır. 

Marsilya. 22, (Radyo) - 30 
Binden fazla amele, gazetele
rin ve bilhassa P.oti Marsey 
gazetesinin davetine icabet 
ederek işe başlamışlardır. 

Paris, 22 (Radyo) - Dün 
gece Şanzelize'de meçhul as
ker abidesi civarında toplanan 
bazı kimseler tezahürat yapmak 
istemişlerse de zabıta bunları 
dağıtmıştır. Birkaç genç gü
rültü çıkarmak istediklerinden 
yakalanmışlardır. 

/ngiliz - Rus 
Deniz müzakereleri 

Londra, 22 (Radyo) - İn
giliz - Rus deniz konferansı 

lngiliz - Rus ekisperleri arasın
da bugün de devam etmiştir. 
Bu eksperler arasında bugün 
Sir Samuel Hoar ile Rusyanın 
Londra sefiri M. Nefski de 
hazır bulunmuştur. 

Müzakerat devam etmekle 
beraber henüz bir netice elde 
edilmemiştir. Fakat müsbet 
bir neticenin elde edileceği 
muhakkak sanılmaktadır. 

Sahip ve ha~yazganı 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
Umumi n~riyat ve yazı işleri 

müdürü: Hamıli Nüzhet 1 Borsada 1 

Vaşington, 22 (Radyo) 
Amerika hükumeti muhariplere 
karşı gönderilecek eşya üzerine 
konmuş olan ambargo ve bü
tün menfi tedbirleri kaldırıl
mıştır. Bu karar ltalyan maha
filinde memnuniyetle karşılan
mıştır . . 

Hariciye müsteşarı M. Kor
del Hul: 

Moekova 21 ( A.A ) - Gorki
niıı cenaze merasimi dün Kızıl 
meydanda yapılmıtbr· Moıkovanın 
on binlerce işçisi ile Sovyetler bir
liğinin her tarafından gelen heyet· 
ler meydanda Gorkiye son tazimde 
bulunmuşlardır. 

1 Temmuzda zecri ted
birler kaldırılacaktır .. 

Eden Habeşistan ilhakının sosye
tede talik edileceğini söyledi. 

İdarehanesi: - Ozum sallşları: 
İz.mir İkinci Beyler sokağı Ç. Alıcı K. S. 

C. Halk partiei binası içiDde 11 S. Emin 10 
Telgraf: hmir - ANADOLU 6 Şınlak ıade bira. 9 50 

Telefon: 2776 ·· Posta kutusu 405 3 s. Gomd 10 25 

ABONE ŞERAiTi 20 
Yıllığı 1!?00, altı .aylığı 700, üç 517762 

aylığı 500 kuru~tur 517782 
Yabancı memleketler için senelik 5040 Kilo muhte. alıcı 38 50 

abone ücreti 27 liradır 
Her yerde 5 kuruıtur Zahire satışları: 

- Ç. Cinai K. S. 
'ilıul :geçmi~ nüshalar 25 kuruıtur. 900 Ton Buıday 6 375 

K. S. - Ambargo'nun kaldırıl
ıo 25 ması, zecri tedbirlerle alakadar 
9 50 

ıo 25 olmıyan ayrı bir karardır. 
Harbın bilfiil bitmiş olması 

hasebile bu ambargonun de
vamı lüzumsuz kalmıştır. 

38 50 Demiştir. 
Dö Bono'ya nişan: 

~ S. Roma, 22 (Radyo) - Kral 
Viktor Emanoel mareşal Dö 

ANADOLU MATBAASINDA -
319 

" 
BASILMJŞTIR 109 " bakla 4 25 4 25 Bono'ya Savva nişanının bü-

24 B. pamuk 43 50 46 75 yük rütbesini vermiıtir. 

Halk komiserleri medicıi baş· 
kanı M . .Molotof, 1\losko\'8 Sovyet 
ba§kaoı M. Bulganin, muharrir 
AlekEi Kol Toi ile Moskovada hu· 
Junmakta olan Andrc jid nutuk 
eöylt'mi~lcrdir. 

Görkinin kdlü Kremlin sara
yına konmuo 700,000 işçi eon ta· 
simi ifa için külün önünden geç· 
mitlerdir. 

Fransız hükG.meti ve M. Ma· 
zarik tarafından çelenkler gönde

rilm.iıtiı· 

Londra, 22 (Radyo) - İngiliz gazeteleri ile zecri tedbirler 
lehtarları ve aleyhtarları ve muhalifler, mücadeleye devam edi
yorlar. Dış bakan Lord Eden, bugün toplanan Avam kama• 
rasında beyanatta bulunmuş ve Uluslar sosyetesinde yalnız 
zecri tedbirlerin kaldırılıp kaldırılmaması mes'clcsinin konuşu· 
lacağını, Habeşistan'ın ilhakı ise atiye talik edilec.eğini söylemiştir. 

İitanbul, 22 (Hususi muhabirimizden) - Uluslar sosyetesi 
assamblesinin önümüzdeki toplantısında, ltalya aleyh.ine tatbik 
edilmekte olan zecri tedbirlerin kaldırılmasına karar verilecek 
ve 1 temmuzdan itibaren de zecri tedbirler filen kaldırılacaktır. 

. -
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Birinci Fransova 'I', 5 p O R )!Valinin 
-------------~--- tetkikleri 

BÜYÜK T AR/Hi TEFRİKA 
21 Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu 

Kral Fransova, çetin bir harpten sonra 
büyük bir zafer kazanmıştı .. 

- 7 - yordu. Yanında başvekil Düp-
Şövalge Kral rat ta imparatora yazıyordu, 

Fransız karargahında, asker- ve yazdıktan sonra: 
ler zaferi büyük bir heyecan - Sir, yazılan tahriratı gör· 
ve gürültü ile tes'id etmekte mek arzu buyurur musunuz. 
idiler, Gedikli askerler, üst Diye sordu. 
başları kan ve çamur içinde - Evet:. Evet.. Dostum Pa-
fakat cep ve göğüsleri yükte pa'ya da mektub yazınız!.. 
hafif pahada ağır ganimetlerle Kral yeniden yazmağa baş-
dolu olduğu halde yiyib içi- ladı: 
yorlar, orduyu arkadan takib "Bütün gün ve geceyi eli-
ed~n seyyar satıcı ve bakkal- mizde kılıç, at üzerinde, dört 
Jar da bu ganaimi satın alarak taraftan gelen ölüm tehlikeleri 
kısa bir zamanda zengin ol- arasında geçirdik. Fakat bu-
makta idiler. raya bizi durdurmağa gelmiş 

olan 28000 düşmandan ancak 
üçbini kurtulabilmiştir, Ma
dam .... 

Kral, çadırında, ordusunun 
en eski ve tecrübeli erkanına 
1
' Şövalye" ünvanına liyakat 

kesbedip etmediğini sordu ve: 
- Sir, bu şövalyelik ünva

nına hakkile liyakat kesbet
tinizl • 

Cevabını aldı. 
- Harpta herkesten fazla 

şecaat gösterdim mi? 
Şövalye Bayar: 
-- Evet, dedi. Sizi harbın 

hertarafında, en tehlikeli yer
lerinde ve en kahramanca ha
reketler yap~rken hep gördük! 
Dedi. 

- Bayar, dostum. Bugün 
sizin elinizde şövalye olmak 
istiyorum. Çünkü siz, çok bü
yük fedakarlık yaptınız. 

Başvekil yavaşça ve tatlı 
bir sesle: 

- Sir ... Dedi. 
Kral, annesine yazdığı mek

tub üzerinde uyumuş kalmıştı. 
Başvekil Düprat harba işti

rak etmemiş ve iki gün, har
bın devamı müddetince istira
hat etmişti. Kral, cidden bit
kin ve yorgundu. Başvekil bir 
örtü aldı ve kralın üzerine ha
fifçe örttü. Bundan sonra ar
şidük Şarl' e olan tahriratı yaz
mağa, bu müşkül ve nazik işi 
yapmağa koyuldu.' 

Kral birinci Fransova'ya Mi
lano'yu kazandıracak olan bu 
parlak zaferi bütün komşu 
devletlere bildirmek usul dendi. 

-Sonu var-

Göztepe 3 - K. S. K. 3 
Atletizm kurulunun hazırladığı 
teşvik müsabakaları başladı 

Pazar günü Alsancak saha- Büca üçüncü, yüksek atlama-
sında atletizm kurulu tarafın- da Süreyya Göztepe birinci, 
dan tertip edilen teşvik mü- Suha Altay ikinci, Z. Ali Al
sabakaları yapıldı. Sahada tay üçüncü geldiler. 
sporculardan ve idarecilerden 500 metre mukavemet ko-
başka kimse yoktu. Esasen şusunda lbrahim ( K. S. K. ) 
atletlerin bile çoğu gelmemiş- birinci, Hasan (A. O.) ikinci 
ti. Müsabakalar tam 15,30 da kaldı. 4 X 400 bayrak yarışında 
100 metre sür'at koşusiyle Altay'lılar (A) ve (B) olmak 
başladı. Bu koşuya 3 at et üzere iki takımla iştirak etti
iştirak etti. Neticede Altay- ler. Neticede Altay'ın. birinci 
dan Hasan birinci, Altaydan "~ takımını teşkil eden Salih, 
Klark ikinci, Bucadan Cahit Şefik, Saim, Enver, takımı 
üçüncii geldiler. Gülle atma birinci, (A. O.) takımını teşkil 
müsabakasına 6 atlet girdi. eden lbrahim, Nuri, Fahreddin, 
Tasnifte Altaydan Salih birin· Vedad, takımı ikinci, Altay'ın 
ci, Altaydan Suha ikinci, K. S. Ahmed, Ç. Hilmi, Orhan, 
S.K,tan Hasan üçüncü geldi- İsmail, üçüncü: Bu yarış umu· 
ler. 800 Metre sür'at koşu- miyet itibarile heyecanlı geçti. 
sunda lbrahim K.S.K. birinci, Bilhassa Şefik, Enver, ve Saim 
lbrahim A. O. ikinci, Yusuf çok güzel koştular ve rakiple
Altay üçüncü geldiler. Tek rini 40 metre kadar geri bı-

adımda Hüseyin Şükrü A. O. raktılar. 
6,33 metre ile birinciliği, Sü- Göztepe - K. S. K. 
reyya Göztepe ikinciliği, Ve- Atletizm müsabakaları niha
dad A.0. üçüncülüğü ka1.an- yete erdikten sÔnra K. S. K. -
dılar. 110 manialı koşuda Hü- Göztepe takımları karşılaştı. 
seyin Şükrü A.0. birinci, Su- Oyunun birinci devresini Göz· 
ha Altay ikinci, Z. Ali Altay t~pe'den Ferid, ikinci d.evre
üçüncü geldiler. 200 metre sın.de K. S. K. tan Suad ıdare 
sür' at koşusu seçmeleri de ya- ettıler. Oyun, K. S. K. ın 
pıld1. Neticede Altaydan Ha- avut(a neticelenen bir akınıle 
san, Cemil: Rifat, Altınordu- başladı. mukabil hücumda bu
dan Muhiddin ve Vedat fina- lunan Göztepe'liler daha üçün
Ie kaldılar. Disk atma müsa- cü dakikada bir sayı kazandılar· 
bakasında Hakkı Buca birin- Göztepe'nin bu golüne K. 
ci, Suha A\tay ikinci, Cahit S. K. lılar 25 inci dakikada 

Uzun uzadıya saray teşri
fatını, manasız nezaketi bi!mi
yen şövalye Bayar: 

- Sir, dedi. Gökten indi
rilmiş mukaddes yağla yağla
narak bu çok yüksek krallı
ğın tacını giymiş olan ve biz
zat kral bulunan zat, kilisenin 
hadimi ve bütün şövalyelerin 
şövalyesidir! 

-------======-==-====~=------- penaltıdan mukabele edebildi-

. Dikiş Yurdlarında Sergiler Ier. Bu golden sonra K. s. K. 

- Bayar. Kanun ve usul
lerden ayrılmamak lazımdır. 
Haydi; beni şövalye yapınız. 

- Madamki böyle irade 
buyuruluyor, ben de istediği· 
niz gibi hareket edeceğim. 

Şövalye Bayar, ağır ve ka
lın kılıcını aldı, kral birinci' 
Fransova'nın omuzuna koya
rak: 

- Allah sizi harpta firar· 
dan saklasın, Sir; siz şövalye 
yaptığım ilk prensiniz! Dedi. 

Sonra kılıca hitabedcrek: 
- Bugün bu kadar güzel, 

bu kadar kahraman bir krala 
şövalyelik rütbesi verdiğin için 
çok bahtiyarsın! Bunun ıçın, 
benim kıymetli ve sadık kılı
cım, sen en kıymetli bir ha· 
tıra ve eser olarak hıfzedile
cek ve ancak Türk'lere, Arap
lara ve Endülüs'lülere karşı 
k..ılanılacaksın!. Dedi. 

Ve, seri bir hareketle kalın 
ve ağır kılıncı gene beline 
astı. 

Asker ve diğer şövalyelerin 
neş'esine nihayet yoktu. 

Bu gürültü arasında Mila
no' dan gelen bir murahhas, 
yarın şehrin anahtarlarını krala 
getireceğini ve halkın dehalet 
ettiğini bildirdi! .. 

* ~ 
Bu akşam Sen Brigid ordu-

gihındaki çadırında, kral bi
rinci Fransova annesine şu 
mektubu yazmağa başladı: 

.. Madam, yaptığımız harbın 
parlak neticesini haber ala
caksınız .... 

Kral, mektubu yazarken uy
kudan başını bir türlü tutamı-

Zehra Hasan yurdunda müdire ile muallimleri ve 
yetişen talebesi. 

Şehrimizdeki nakış dikiş ve biçki yurdlarında da tedrisata 
son verilmiş, sergiler açılmıştır. Tilkilik'teki Zehra Hasan yur
dunda da pazar günü diplomalar verilmiş ve sergi açılmıştır. 
Merasim güzel olmuş, birinci şubeden birinciliği kazanan Le
man Şazi bir nutuk vermiştir. Busene birinci sınıftan tasdik
name alanlar 13, ikinci şubeden diploma alanlar ise dokuz 
Tü_rk kızıdır. Sergide, çok güzel eserler ve Türk kabiliyetinin 
yüksek örnekleri vardır. -------

Akhisar'da Cevizden iri Tolu yağdı .. 
Akhisar, (Hususi) - Vali

miz bay Murat (Germen) re· 
fakatinde Ankara'ya gitmiş 
olan Belediye reisimiz Nüzhet 
Işık dün Ankara'dan gelmiştir. 

• 
* * Bu gün saat 6,50 de hava 

ansızın kararmış ve Akhisar'ın 
cenubu şarki istikametinde 
müthiş bir gürültü hasıl ol
muş ve beş dakika sonra 
şehrin iistüne beheri ceviz ta
nesi kadar tolular düşmeğe 
başlamış ve bu yedi dakika 
kadar sürmüş ve müteakiben 
sağnak halinde yağmur başla
mıştır. 

Tolu bulutu cenubu şarki
den şimali garbiye doğru yü
rümüş ve bu cihetlerde bil
hassa Ôküzini Karayer, Frenk-

li, Karasu Tepealtı Hasköy ve 
Bakar mevkilerinde tütün ve 
bağlarda müthiş hasar ver
miştir. 

Yayaköy taraflarına yumurta 
ve daha büyük tolu düştüğü 
söyleniyor. Bağlarda bilhassa 
tütünlerde yüzde 50 ve yüzde 
80 derecesinde hasar vardır. 

Aydın ' lı gençlerin 
Bir fıkrası 

Boıdoğan'dan bir mektup 
aldık. Muhteviyatı, Aydın 
Halkevi Temsil Kolunun ge
çenlerde gazetemizde mevzu 
bahsolan Bozdoğan gezintileri 
hakkındadır. 

Bunda Filhakika Aydın'lı 
gençlerin güzel bir müsamere 
verdikleri, iyi alaka gördük· 

nisbi bir hakimiyet tesis etti. 
29 uncu dakikada firikikten 
2 inci bir sayı daha kazandı. 
Fakat Göztepe 37 ıncı ve 
38 inci dakikalarda iki sayı 
çıkardı. 2-1 galip vaziyetin
den 3-2 mağlup vaziyetine 
düşmüş K. S. K. takımı va
ziyeti kurtarmak için canla 
başla çalışıyor ve Göztepenin 
nısıf sahasından ayrılmıyordu. 
Nitekim 44 üncü dakikada 
beraberlik sayısını kazandı ve 
devreyi 3-3 beraberlikle bi
tirdi. ikinci devrede 'her iki 
takım r8'alip gelmek azmile 
sahaya çıktılar. 45 dakikalık 
oyun havanın kararmasile an
cak 30 dakika oynanabildi. 
Bu müddet zarfında her iki 
takım çok çalıştı. Lakin ne
tice değişmedi ve oyun 3-3 
beraberlikle bitti. 

Bergama'da 
Güneş tutulduğu s ırada 
Kuşlar acı-acı bağrıştı lar 

Bergama, (Hususi) - Hafif 
bulutlar arasından doğan gü
neş on dakika sonra tutulma
ğa başladı. Ve nihayet bir 
dakika yirmi saniye kadar 
tam küsuf husule geldi. Bu 
sırada ortalık oldukça karardı. 
Beş metre ötedeki insanları 
görmek mümkün olamıyordu. 
Birdenbire bir karanlık bas· 
ması kuşları da şaşırtmış ve 
koşdurtmuş, acı-acı bağırt· 
mıştır. 

leri zikredilmekte, ancak, per
de arasında hiç münasebet 
yokken, manidar şekilde söy
lenen Defterdarın ziyafete da
veti fıkrası ile neler işaret ve 
işrap edilmek istendiği sorul
makta ve bu fıkranın Bozdo
ğan'lılar Üzerinde derin bir 
tesir yaptığı bildirilmektedir. 

'---··-·---
Bergama ve Kınık'ta Vahap Bir 

Yazıyacevap veriyor tavukçuluk, yumur -
Altay'lı Vahab'tan bir mek- tacıfık işi konuşuldu. 

tup aldık, aynen yazıyoruz: 
Yeni Asır'ın spor muharri

rinin (Bugünkü Türk futbolu) 
serlevhası altındaki yazısının 

bazı noktalarını ben de tenvir 
etmek arzusundayım. 

Bu arkadaş sanki bize çok 
uzak olan, Cenubi Amerika'da 
oynanan ve efkarı ·umumiyece 
malum olmıyan bir maçı ve 
hadiselerini anlatır gibi uzun 
uzadıya yazıp duruyor. Meh
med Ali'yi ben yakından tanır 
ve onun futbol bilgisinin de
recesini herkes gibi bilirim. 
O kadar ki bu arkadaşın ismi 
spor mehafilinde (Hugumay
zel) diye söylenir. 

Bu ıat fstanbul' daki maçlar, 
radyolardan dakikası dakika
sına verilmemiş ve radyoda 
söylenenin yani Yeni Asır ve · 
diğer gazete sütunlarında çık· 
mamış gibi, adeta benim An-
kara maçında mahsus oyunu 
terkettiğimden, sonra bütün ıs
rarlara rağmen lstanbul maçına 
girmediğimden, ne yaptığını, 
ne yazdığını bilmeden bahse· 
diyor. İstanbul maçı benim 
için hayat memat mes' elesi 
imiş, ya varmışım, ya yokmu
şum ve her halde bu maçta 
oynamadığım için de olimpiyad 
kampından hariç bırakılmışım. 
Şu (Hugu Mayzel) e bakın. 

Bir defa, bla sebeb böyle 
temsili bir müsabakada oyna
mıyan oyuncunun cezalandırıl
ması lazımdır. Halbuki ben 
cezalı değiJim. Sonra Ankara 
maçını müteakip günlerde her 
gün sıcak su pansıman ve ma
sajla (Massör) Danyal tarafın
dan tedavi edildim. Baldırııp
daki diz yeri mos-mor olarak 
gözüküyordu. (Hugu Mayzel) 
diz yemenin futbolda ne demek 
olduğunu bilmelidir. 

Kafile reisi bizzat bacağım
daki bu arızayı görmüştör. Ben 
halen bir hafta istirahat ve 
masaja muhtacım ve bu hafta 
kulübümün atletizm müsabaka
larına da bu sebebten gire
medim Bu zat: kendine bir 

Bergama, (Hususi) - ilbay 
Fazlı Güleç perşembe günü 
Bergama'ya gelmişler ve bir 
gece kaldıktan sonra Kınık 
kamununa oradan tekrar Ber
gama'ya aönmüştür. Yanla
rında, Türkofis müdürü Ziya, 
muavini Rahmi, sıhhiye mü
dürü Cevdet Saracoğlu ve 
ziraat mektebi muallimlerin
den Faiih bulunmakta idi. 
Halkevinde bir toplantı ya
pıldı. Bilhassa tavukçuluk ve 
yumurtacılık hakkında görü· 
şüldü. Bunun için bir koope
ratif esaslarının hazırlanması 
ve ambalaj için orta okuldan 
çıkmış iki üç gencin fzmir'e 
gönderilmesi gibi hiç ehem· • 
miyet verilmeyen, fakat haki· 
katta memleketin mühim bir 
servet kaynağı olan bu iş 
üzerinde durulması ve çalışıl
ması kararlaştırılmıştır. 

Kınık, (Hususi) - Valimiz 
ve parti başkanımız Fazlı 

Güleç bugün Kınık'a ğelmiş, 
halkla birçok temaslarda bu
lunmuş, dertlerini dinlemi~f r. 
Pazar mahalli dolaşılmış hü
kumet dairesinde muhtarlarla 
köylerde tavukçuli.ık istasyon· 
larının tesisi ve yumurtacılı· 
ğın inki~afı hakkında konuş
muştur. Vilayetin birçok yer
lerinde yumurtacılık koopera· 
tifi teşkili de mevzuubahistir. 

Valimiz Kınık kamununun 
Poyracık köyünde ötedenberi 
devam eden tapulu araziye 
koyun sokmak ve mer'a mes
elesi hakkında da direktifler 
verdikten sonra Bergama'ya 
hareket etmiştir. 

~ Akhisar'ın Sünnetçiler kö
yünden bugün bir kız kaçırma 
mes'elesinden dört kitinin ya
ralanması ile neticelenen bir 
hadise olmuştur. Yaralılar 
hastaneye nakledilmiş, failleri 
de jandarma tarafından yaka
lanmıştır. ----Yeni Neşriyat: 

Yeni Adam 
paye ayırmak için yazılarına Yeni Adam'ın 129 uncu 

cevap v.erilsin diye rastgele sayısı çıktı. İçindekiler : (Is
şeyler savuruyor. insanın spor mail Hakkı, Aaile facıaları), 
şerefine hürmetka; olmak Ia-

(Kısa tetkikler), (Sefer Ayte-
zımdır. Ben gerek sahada ve k K in, urunuvustayı yenemiyen-
gerekse hariçte sportmenliğe ler), (Hatice Halim, Mekteple 
yakışmıyan yapmacık numara- ev), (Dr. İzzeddin Şadan, Biz· 
larla ne derece alakadar oldu- de neden yüksek muharrir 
ğumu İzmir bilir. Eğer ben yok ?) (İsmail Hakkı, Ameri-
sahada, değil koşmak, hızlı ka' da lynch), (Erich Lesesoh· 
yürüyebilmek vaziyetinde ol· ke, Geethe), Pr. Guide Beck, 
saydım lstanbul'da yalnız is-

Maddenin sırrı), (Lunaçarski, 
mimin oyunda yapacağı te· Marcel Proust), (Kerim Sadi, 
sirden takımımı mahrum bı- F ransız ve fngiliz maddeciliği), 
rakmazdım ve ben İzmir için H. Cırıtlı, On bin eğitmen 
çok maçları hasta ve fena va- b' d ) S t ıı· . ır ara a ve osye e, ım 

zıyette oynadım. Hariç bırakıl- t k ·k h b l · 
ki v , 

1 
ve e nı a er erı. 

ma ıgım mes e esine gelince: 

1 Onu sen benden iyi bilirsin. Hu- ~ Nöbetçi eczaneler 
gu.Mayzel bu husustaki bildiğimi Bu akşam Kemeraltında <\ifa, 

kamptan sonra gene bu sütün· Karantina' da Eşref, Keme~'de 
larda yazacağım. (First viyenna) Kamer, Alsancak'ta Ahmet 
~.akımınd~ sa~trefor oynamak Lütfü, Eşref paşa ' da Eşref paşa 
uzere Vıyana ya profesyonel eczaneleri açıktır. 
olarak davet edilirken mem- - ------
leketimdeki 30 futbolcu ara· geldi. Bundan evelki yazıla· 
sına giremiyecck kadar aciz rında Altay'ın İstanbul seya· 
lduğuma, İstanbul maçını hatinden sıksık bahsederdk 

oynamadığım için hükmedi- İzmir futbolunun fena bir va-
liyorsa, buna herkesin güldü- ziyete sokulduğunu ileri sürü
gü gibi ben de gülerim ve yor. Hügu Mayzelin kendi 
gülüyorum. Saçmalama Meh- kulübü bnrada Fener'e 8-0 
med Ali yenildiği zamandc.n niçin bah-

Vahap Özaltay setmiyor. O zaman da lzmir-
*'*.,. spor'un vaziyetine halel gel· 

Hamiş: Aklıma sonradan memişmiydi acaba .. 
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MontrO Konferansında Tev-
fik Riiştii Aras'ın Söylevi ·-·-· Düne Göre, Bugün Vaziyet Tamamen. Başka

dır. Memleketimizden Mühim Bir Kısmının 
Silahsız Kalmasına Tahammül Edemeyiz. 
Mouırö, 22 (A,A) - Anadolu 

ajansının sureti ınahsusada giden 
muhabirinden : 

Türkiye dış işleri bakanı Dr. 
Te,·fik Rüşdü Araa fontrö Bo· 
ğar.lar konferansının bugünkü kii· 
tad celsesimle ntnğıdaki nutku ~ôy· 
)emiştir: 

Türk heyeti murahha"aınnın 

bu eelse hidayetinde boğazlara aid 
olarak takdim eylediği mukavele· 
name proje.sinin doğuş şeraitini 

&izlere izah eylemek üzere söz alır

keu bu fırsattan hili"4tifade hcrşey· 

den eve) bugünkü toplantımıza 

başkanlık etmeyi kabul lmyuran 
federal milşavir ?ti. Motto'ya hara· 
retle t~~kkür etmek isterim. Yük
.ek şahsiyetini uzun :ıamandanheri 

tanıdığımu İsviçre siyasi dairesinin 
mümtaz ,efi beyuelmileJ siyaset 
.alanında tebarüz etmiş yük.sek bir 
-Oevlet adamıdır. · Hepimiz muhak· 
kak surette bizlere geniş bir mi .. a· 
I i~rvcrlik göstermekle kalmayıp 

ayni umanda kenılisine has a81rdi· 
de ananesinin yarattığı sükfuı ha
wası ile bevnelmilel müzakereleri 
.kolaylaştıra~ lsviçrc'ye medyunu 
tftkran bulunmaktayız. Bugünkü 
l:onferaosımız!n toplanma!'ı dola),· 
Gle gösterdikleri hfi) ük kolaylık

lerduı dolayı Vaud Kantonunu ve 
Moutrö kamununu da selamlamayı 

ve bunlara teşekkur eyleıneği de 
kendime bir vazife bilirim, 

Paris1 22 (Radyo) - Tür
kiye'nin talepleri üç esase irca 
edilebilir: 

1 - Boğaziarın tahkimi; 
2 - Harp sefinelerinin 14 

hin tondan fazla kısımlarının 
boğazdan geçmesi şartları ve 
boğazlardan Karadeniz' e ancak 
'28 bin ton harp sefinesinin 
:geçebileceği esası, 

3 - ~oğazlarda hava sey· 
rüseferi. 

Boğazların tahkimi talebi, 
mühim müzakerelere vesile 
<>lacaktır. Çünkü sulh ve harp 
hali ihtimalleri tetkik edile
cektir. 

ltalya hükumeti evelce Tür· 
kiye hükumetine verdiği nota 
ile Montrö konferansının bir 
müddet tehirini istemiş idi. 
Bundan maksat, ltalya'nın bo
A-azlar konferansına iştirakini 
temin idi, ltalya şimdiki vazi
yette Lozan muahedesi garanti 
sıfatile de müzakerelere iştirak 
edemiyecektir. 

Konferans M. Motta'nın bir 
nutku ile açılmış ve İsviçre 
federal meclisi namına konfe· 
rans azalarını selamlamış ve 
cihan sulhü namına toplanan 
delegetere muvaff akiyet le· 
mennı etmiştir. 

M. Motta: 
"Türkiye hükumeti boğaz

lardaki hususi vaziyetin hukuk 
hükümranisi dahilinde hüsnü 
suretle hallini, beynelmilel 
usul ve teamüllere riayet ede
rek istemiştir. Konferansın, bu 
talebi, Avrupa'da yeni bir 
karışıklığa meydan vermiyecek 
şekilde halledeceğini ümit 
ediyorum. Demiştir. 

M. Motta'dan sonra Türkiye 
Cumuriyeti namına Doktor 
Tevfik Rüşdü Aras söz almış 
ve boğazların tahkimi husu·
sundaki metalibatın haklı ol· 
duğunu izah etmiş ve: 

"1923 de Lozan 'da vücude 
getirilen ve hükumetim tara· 
fından kabul ve tasvib edilen 
boğazlar ahkamının bugün de 
devamına birçok aebe ler do-

~~~--... -~--~~~ 
yısile lüzum ve imkan kalma· ı mes'eleaindeki hususi menfeatlerini 
mıştır. izah etmiş ve muahedelerin tadili 

l k aleyhtan Romanya'mn arui değiş· 
Boğaz ar mınta asının o za· • tirilmeaine ttalhlk etmiyf'n ve eaa· 

man kabul ettiğimiz şekli, bu- sen hfrçok emsali bulunan Türk 
günkü vaziyete uygun değildir. tulebini makul bulmakta olduğunu 

Türkiye cümhuriyeti, büyük bildirmiştir. 
bir rol sahibidir. Düne göre Buyük Britanya delegesi Lord 
bugün vaziyet tamamen b~- Stanhop, silahsızlanma konferansı· 
kadır. Eczayı memleketten bir nııı muvaf faloyetsizliği dolayisile 

Türk talebini tabii bulduğunu söy· 
kısmının böylece silahsız kal- lemiş ve umumi vaziyeti hiçte iyi· 
masına tahammül edemeyiz. leştimıiyen tek taraflı ihlalleri tak-

Montrii 22 [A.A] - Bugün öğ· bilı ettikten ~onra, bilakis Türki· 
leden sonra Boğazlar konferanM, yenin talebini hüsnü niyetle karşı· 

büyük Bıitanya, Fransa, SO\'}'etler lanıak lazımdır, demiftir. 
biiliği, japonya, Türkiye, Roman)'a, Franuz delegesi Pol Bonk.ur 
Yugoslavya, Yunanistan, Bulgaris- da sulhperver bir usulü tek taraflı 

. ıan delegelerinin iştirakile İaviçre ihlallere tercih eylediğini bildirmiş 
dış işleri dairesi şefi M. Mottan'ın ve Fransa bu · mea'elenin hallide 
başkanlığında toplannıiştır. bütilu udaıma zihniyeti getirecek· 

İtalya umumi siyaset t1ebepleri tir diyerek sözünü bitirmiştir. 

dolayieile konferan&a delegelerini Sovyetler birliği deleğesi Lit
göndennemişti. Fakat Cenevre top- vinof, beynelmilel münasebetlerde 
lantılanndan &<>nra bu konferanaa Türkiyenin aulhperver vaziyetini 
iştirak edecektir. tebarüz ettirnıfı ve Türk talebini 

:M. ~fottan'ın açılış nutkundan çok hütnü niyetle teJAkki eyledi· 
sonra Türkiye dıı işleri bakam ğini bildirmiştir. 
Tevfik Rüştü Aras talebini izah japonya, Yunanistan ye Yu· 
etmiştir. goıılavya delegeleri de büyük bir 

M. Titule ko Balkan antanuna anlaşma zihniyeti ile memnuniyet 
mensup ili devletin tesanüdünü ve bahş bir hal suretine varmak için 
Romanya ile Türk.iye'nin Boğazlar ayni arzuyu izhar eylemişlerdir. ---------
Ereğli kömür şirketi 

ile müzakere .. -
Teaiaatın kıymetini tesbit edecek olan 

· komisyon işe baılıyor. 
Ankara, 22 (Hususi muhabirimizden) - lktısad Vekaletinde 

Ereğli kömür şirketi murahhasları ile müzakercjere devam 
edilmektedir. Her ikı tarafın tayin edecekleri iki mühendis, 
şirketin Ereğli' de halen mevcut tesisatın kıymetini bir komis
yon ile birlikte tayin edecektir, Bu komisyon 15 temmuza ka
dar Ereğli'ye gidecek ve derhal işe başlıyacaktır. 

Selahiyettar mehafilden öğrendiğime göre, anlaşma netice
sinde devlete intikal edecek şirket kadrosunda çalışanlar dev
let memuru olarak işlerinde alıkonaciklardır. Müzakerelerin 
önümüzdeki teşrinieeve) ayına kadar neticeleneceği ve bu ay 
içinde devir işinin de biteceği tahmin edilmektedir. 

K. Çeroni 
Tayyare ile 
Roma'ya gitti .. 

Parl 22 (Ra<lyo] - İtalyanın 
Pııri efiri Kont Çerorıi tayyare 
ilı• Roına'ya gitmiştir. 

Gazeteler, Kont Çeroni'nin hu 
seyahati wcri teclbbirlerle alakadar· 

Japonya tayya. 
releri artırılacak. 
!5 yılda havacıhkta birinci 

dereceyi bulacak 
Tokyo, 22 ( A.A ) - Har· 

biye nazırı geleçek kabine 

toplantısına tayyareciliğin müt 
hiş bir tarzda inkişafı için bir 

dır. Ve hunun için hükumetin na· 
zarı dikkatini bu manasız kalan proje verecektir. Bu projeye 
tedbirlerin kaldınlmuıı noktamna göre beş sene içinde Japon 
celbetmektedir. hava filosu dünyanın en kuv· 

Paris 22 [Radyo) - Hariciye vetlisi olacaktır. 
bakanı M. Delbos, bugün Fransa- • 
nın Roma sefiri Kont Döşanıbnı· T ürkıye - Fen-

A
nu,kabul etmişt~r.l. "hl landiya muahedesi .. 

man 1sı ~ anması Ankara, 22 (Hususi muha

ve ngı ltere birimizden) - F enlandiya hü-

Başı 1 inci sahifede - kiimetile, hükumetimiz ara
hemen hemen imkansızlıkla kar· sında aktedilen ticaret mua-
şılaşır. h d · b ·· · d"l · · 

Demiştir. · e esı ugun ımza e ı mıştır. 

Bundan sonra M. Çorçil He· Roma'da imarat 
beşistanı kendi haline terkettiğin
den dolayı hüktlmeti hırpaladığı 

halde ayni zamanda Avusturya bir 
taarruza uğrayacak olursa .kendisi
ne yardım edilemiyeceğinden hah· 
seden M. Loyd Corçun ifadesini 
cerhe çalıımıı ve: 

- Loyd Corçuıı mantığı işte 

budur. 
Demiştir. 

Hatip Mzüne şöyle nihayet 
vermiştir: 

- Avrupa'da, Asyada, şimali 
Afrikada her yerde vaziyet bir yıl 
öncekinden berbattır. Bu bir sene 
içinde Almanya silihlanma.kta de
vam ederken liberal, demokrat 
devletler fevkalide bir .Uf devreai 

~· 

Roma, 22 (Radyo) - Ro
ma valisi M. Botay, Roma'nın 

eski şeklinde imarı için yeni 
hazırlıklarda bulunmaktadır. 
Roma'daki eski · ve harap ev
ler hep yıkılacektır. Bu imar 
planı Vatikan 'ı da alakadar 
edecektir. 

Eski Roma'nın planı mey· 
dana çıkarılacaktır. Şimdiden 
Agripino ve Seksküs Kalvinüs 
yollan meydana çıkarılmıştır. 
Ayni zamanda eski ve büyük 
bir saray harabesi de bulun· 
mut ve tamirine bqlammftır. 

Son Dakika: 
Montrö konferansı, lehi
mlze olarak büyük bir 

ittihat arzediyor. 
---------------

Romanya dış bakanı: Boğazlar, Türkiye-
nin kalbi ise, bizim de ciğerimizdir, dedi. 

Montrö, 23. saat 3 (Hususi 
muhabirimizden) - Boğazlar 
mes' elesini tetkik etmek üzere 
burada topfanan konferans, 
saat 16 da açıldı. Salon dolu 
idi. Salonun ortasında dinle
yiciler için yerler ayrılmıştı. 
Hasta bir Türk kadını, sana
toryomdan gelerek dinleyiciler 
arasında yer aldı.!Sevincinden 
ağlıyordu. 

Romanya dış işler bakanı 
M. Titülesko, çok hararetli 
söylevinde demiştir ki; 

-Türk prajesini tetkik ede
ceğiz. Tevfik R. Aras: " Bo· 
ğazlar, Türkiye'nin kalbidir.,. 
demişti. Ben ilave ederek di
yeceğim ki: Boğazlar, Roman
ya'nın ciğeridir. Türkiye ve 
Romanya, bu noktada anlaş· 
mış ve birleşmiştir. Konferans· 
tan adalet istiyoruz . 

M.Titüleskonun söylevi, sık 
sık ve hararetle alkışlanıyor
du, Hatip, söylevini verirken 
yumruklarını kürsüye vuruyor 
ve ehemmiyetli cümlelerde du· 
ruyordu. 

Kendimizi burada lsviçrc'li 
saynnz, cümf esile sözünü biti
ren M. Titülesko, kürsüden 
inerken etrafı selamladı, Bu 
esnada alklf tufanı kopuyor· 
du. Hele dinleyiciler arasında 
bulunan Türk'ler, hatibi sü· 
rckli surette alkışlıyorlardı. 

Fransız baş delegesi M.Pol 
Bonkur müştesna olmak üzre 
bütün murahhaslar 1 nutukları· 
işticalen irad ettiler. Rus ha
riciye komiseri M. Litvinof, 
konferans verir gibi ve bir 
profesör tavrile davamızı, ken· 
di davası yapmıştır. lngiliz 
murahhası, davamızda tam bir 
dürüsti sezdiğini söyliyerek 
hakkımızı teslim etti. Yunan 
delegesi M. Politis, Türk de
legesinden farksız bir surette 
davamızı müdafaa etti, sanı
lır ki bizdendi. . 

Motta, söylevinin sonuna 
doğru, arkada dimdik bekli
yen mübaşirin yorulmuş ola
bileceğini düşünerek onu 
oturttu. 

Taymis gazetesinin hususi 
muhabiri, Türkiye'den bahse· 
dilirken: 

- Dünyanın en eski de
mokrasisi. 

Diye mırıldandı. Romanya 
gazetecileri, toplantı sonunda, 
Türkiye'nin geçtiği yolun ge· 
nişlediğini düşünüyoruz. Yeni 
Türkiye, 20 senede büyük bir 
devlet oldu. Diyorlardı. 

Umumi kanaat, itibarımızı 
anlamak için meml~ketimize 
dışardan bakmalı yolundadır. 

Dış bakanımız Tevfik Rüş
tü Aras, ihtiyati ı hareket ede· 
rek sevincini konferansın so· 
nuna sakladığını gösteriyordu. 

Müzakereden sonra b~mu
rahhasların filmi çekildi. Hep· 
si, birer cümle söyledi. içle
rinde en neş'elisi M. Tit9les
ko idi. M. Titulesko: 

- Dostum Aras' a Mont
rö'yü ben tavsiye ettim. Cen· 
net gibi bir yerdir amma, 
dinlenebilecek ıniyiz bilmem. 

Dedi. 

Şimdiye kadar akdo1unan 
konferansların hiçbiri, Montrö 
dereceşinde ittihat ve tam bir 
ahenk toplamamıştır. 

iç Bakanlıkta 
yeni müsteşarlık 

Ankara, 22 (Hususi muha· 
birimizden) - Dahiliye Ve
kaletinde ikinci bir müsteşar
lık veya bir müsteşar muavin
liği ihdası düşünülmektedir. 

İzmir 1 inci icra M. den : 

Hacı Mustafa ve Fatma 
Münevver'in Emlak ve Eytam 

Bankasından ödünç aldığı pa
raya mukabil Bankaya ipotek 

eylediği İzmir' de birinci kor
donda 370 eski 220 yeni v<; 

241 atik No. tapunun 5/2/929 
tarih 1 sıra, 1009 muamele, 

284 cilt, 156 evrak No. da 
kayıtlı 480 arşın mikdarında 
olan bu eve kapudan girilince 
büyük bir salon, sağda ve 

karşıda iki büyük oda, arka 
taraf ta bir dispenç, bir ha-

mam mahalli, bir mutbak, bir 
çamaşırlık bir heli daha ile-

rilede bir mutbak bir oda ve 
bir kilir, ufak bir bahçe ve 

bahçede havuz ve muhtelif 
ağaçlar olup 157 No. lı bir 

kapu ile ikinci kordona çıkı
lır. On dört ayak merdivenle 

çıkılınca bir koridor, iki oda 
mevcuttur, bu kısım orta kat
tır. On ayak merdivenle yu
karı çıkılınca salon ve dahi
linde altı oda bir banyo bir 
balkon ve hela ve orta kat 
odaların üstü tamamen taraça 
ve bir merdivenle orta kata 
inilir ve kordona nazır bir 
balkonda mevcut olup (13000) 
bin lira kıymetinde olan ve 
geçen seneki satışı 2280 No. lı 
kanuna tevfikan geri b rakıl· 
dığı halde birinci sene taksiti 
muayyen vadesinde ödenme
diğinden bu hüküm ortadan 
kalkarak evin yeniden mülki
yeti açık artırma suretile ve 
844 numaralı Emlak ve Ey· 
tam Bankası kanunu mucibin· 

Soyadı 
Tescil muamelesi bit· 

mek Uzere 
, İstanbul, 22 (Hususi muha= 

birimitden) - Ankara, lstan· 
bul ve İzmir' den başka bütün 
vilayetlerde Soyadı tescili ışı 

bitmiştit .. 

Posta kadrosu 
Posta, telgraf ve telefon 

umum müdürlüğünden lzmir 
posta, telgraf ve telefon baş
müdürlüğüne gelen bir emirde 
936 kadrosuna 2 motörbot, 
40 velesbit, 1 posta deniz 
motörü ilave edildiği bildi
rilmiştir. Deniz postalarında 
şimdiye kadar kayık kullanıl
makta idi ve bu, çok iptidai 
bir usuldü. Motör derhal le· 
min edilecektir. 

Posta seyyar memurlan ile 
müvezzilerine ve nakliye me· 
murlarına yeni elbiseler yap· 
tırılacaktır. 

ce bir defaya mahsus olmak 
şartile artırması 2317/1936 
Perşembe günü saat 11 de 
icra dairemiz içinde yapılmak 
üzere 30 gün müddetle s~tı
lığa konuldu. 

Bu artıram neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 

borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 

girdiği tarihten sonraya müsa· 
dil olması hasebile kıymetine 

bakılmıyarak ençok artıranın 

üzerine ihalesi yapılacaktır. 

Satış 844 numaralı Emlak ve 
Eytam bankası kanunu hükGm· 

lerine göre yapılaqğmdan 
ikinci artırma yoktur. Satış 

peşin paraile olub müşteriden 
yalnız yüzde ikibuçuk delliliye 
masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men· 

kul üzerindeki haklarını husu· 
sile faiz ve masrafa dair olan 

iddialarını işbu işbu ilan tari· 
hinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile bir· 
likte memuriyetimize bildirme· 
leri icab eder. 

Aksi halde hakları tapu 
sicilince malum olmadıkça pay
l~madan hariç kalırlar. 1117/ 
1936 tarihinden itibaren şart· 
name herkese açıktır. Talip 
olanların yüzde yedibuçuk le· 
minat akçası veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 
33/18803 dosya numaraıile 
1 inci icra memurlutuna mü· 
racaatları ilan olunur. 

H.lş.No. 181 
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aşra Bakkal ve Esnaflarının lstanbul üniversitesi artırma 

N D•kk t• ve eksiltme· ve pazarlık komis-
Amerikan Kız kol· 

azarı 1 a ıne yonund-.n: 
İzmir şekerciler çarşııtında 20 numaradaki imalathanemi 

lzmir Eski Bitpazarı Suluhan civarında 1 numaraya nakletti
ğimden sayın müşterilerimin siparişlerini yeni adresime ver
melerini saygılarımla bildiririm. 

Güzel /zmir bisküvit fabrikası sahibi lstanbullu 

lsmail Hakkı -Türkiye Ziraat bankasından: 
Buğday teşkilatında çalıştırılmak ve ·müsabaka imtihanında 

göstereceği muvaffakıyet derecesine göre 70 - 100 liraya ka
dar aylık verilmek üzere on memur alınacaktır. 

Müsabaka imtihanına girebilmek için en aşağı Lise, Ticaret 
lisesi, Galatasaray ticaret kısmı mezunu vey~ mali bir... mües· 
sesede veya bankada enaz üç sene çalışmış bulunması ve yaşı 
yirmiden aşaA"ı ve otuzdan yukarı olmaması §arttır. 

Müsabaka imtihanı 30 ha1iran 936 tarihine müsadif salı 
günü saat 15 de Ankara, lstanbul ve lzmirde yapılacaktır. 

imtihan programı ve diğer şerait Ankara, lstanbul ve lzmir 
Ziraat bankalarından öğrenilebilir. 

Talipler istenilen vesikalarla birlikte 25 haziran 936 akşa
mına kadar bu bankalara müracaat etmiş olmalıdırlar. 20·23 

Torbalı kazası Malmüdürlü
ğünden; 

Cellatgölü'nün yakında kurutulacağından içindeki balıkları 
tutmak üzere 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 Malmüdürlüğüne müracaatları ila olnnur. 

1642 13 16 19 23 

~mir vakıflar direktörlü
ğünden: 
Mezarlıkbaşında 58793 lira 84 kuruş bedeli keşifli hal bi

nası inşası evvelce kapalı zarf usulile yapılan eksiltmede 52032 
lira 55 kuruş bedelle müteahhidine ihale edilmişti. Müteahhidin 
taahhüdünü ifa etmemesi dolayısile mukavele feshedilmiş ve 
idare ile eski müteahhit tarafından vücuda getirilen imalat 
mahkemece teibit olunmuttur. Geri kalan imalat müteahhit 
nam ve hesabına yaptınlmak üzere 14/6/936 tarihinden itiba
reıa açık eksiltme konulmuştur. ihalesi 30/6/936 salı günü saat 
onalbda lzmir vakıflar direktörlüğü binasında ınüte§ckkil ko
misyoa huzunında yapılacaktır. Jsteldiler keşif, '8rtname, proje, 
münalr.ua prtnamesi ve tesbiti delail raporunu herıün vakıf
lar idaresine müracaatla görebilirler. 

Eksiltmeye girecek müteahhitlerin kendilerinin mımar veya 
mühendis olmaları inşaatın her türlü kanuni idari ve fenni 
m~'uliyetlerini kabul ve ifa edecek mütehassıs mühendis veya 
mimarla bütün muamelelerde müştereken mes'ul olmak üzere 
ÇAflfmalan şarttır. Ayni zamanda bu eksiltmeye girebilmek 
için en az 30000 liralık bir binanın inşaatını muvaffakıyetle 
bitirmiş olduğuna dair resmi fen hey'etlerinden verilmiş mu
aaddak belgeler göstermesi mecburidir. Ayni zamanda mali 
teminat mektuplarını veya idare veznesine yatırdıkları nakıt 
teminat makbuıJarını ehliyeti fenniye ve ticaret odası vesika
larile birlikte ihale gün ve saatte komisyona müracaatları ilan 
olwıur. , _ 15-18-23-30 

Karakoc ılıcaları 
t 

Seferihisar Karakoç ılıcaları açıldı. Her sene 
gibi busenede Seferihisar kamyonları işlemektedir. 
celclerin Basmanede Bulvar garajına müracaatları. 

olduğu 

Gide- 1 
Izmir vilayeti muhasebei hu

susiye müdürlüğünden: 
lzmir vilayeti muhasebei hususiyesinin 936 senesi evrakı 

matbua ihtiyacı olan ve dairede mevcut şartnamesine bağlı 
listede cinsi, evsafı ve eb'adı yazııı nümuneleri bulunan evrak 
ve defatirin tab ve imali 10 /6/936 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 
25161936 perşembe günü saat onda depozito veya bank mek
tubu ile vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

1711 17 19 21 23 
lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Dosya No: Kıymeti 
Lira 
850 427 Bayraklı vişne sokağında eski 3 numaralı iki oda 

dar koridor mutbak önü tahta perdeli avluyu 
müştemil ev. 

731 Buca aşağı mahalle redilhak sokağında 4 eski 450 
numaratapı dükkan. 

792 Turan şimendifer caddesi 136/ t numara tajlı 150 
132/84 metre murabbaı arsa. 

Yukanda yazılı Yunanlı emvalinin mülkiyetleri münhasıran 
gayri mübadil bonosu ile ödenmek üzere on gün müddetle 
açık arttınnaya konulmuştur. ihalesi 29/haziran/936 pazartesi 
günü saat 17 dedir. Alıcıların Milli Emlak müdüriyetine mü· 
racaatları 1690 

Cinsi Miktar Muhammen bedeli Teminat Saat . 
Lira 

Kok kömürü 
Maden " 
Odun 

1562 ton 18,50 2168 L. 15 
865" 17- 1103L. 15,30 

1191 çeki 2,40 215 L. 16 
1 - Üniversite merkezile fakülteleri için yukarıda miktarları 

muhammen bedellerile ilk teminat ve eksiltme saatleri 
hizalarında yazılı mahrukat Üniversite rektörlüğünde 
6/7 /936 pazartesi günü ihale edilmek üzere kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar ile 
teklif mektuklarını ihale günü saat 14 te rektörlüğe 
makbuz mukabilinde vermiş olmaları lazımdır. 

3 - Şartname - tevzi listesi - mukavele formülü her gun 
rektörlükte görülebilir. 3248-1670 16, 23, 29, 4 

Memleket hastanesi baştabib 
Iiğinden: 

lzmir Memleket hastanesine 1500 lira kıy.neti muhamme· 
neli bir adet buhar kazanı satın almacaktır. 

22161926 tarihinden 6171936 tarihine kadar 15 gün müd
detle ve açık eksiltmeye çıkarılmıştır. istekli olanların yuzde 
yedi buçuk nisbetinde teminatı muvakkatesi olan 113 lirayı 
bir bankaya yatırarak alacağı makbuz veya mektupla ihale 
günü olan 6/7/936 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 10 
dan 12 ye kadar vilayeti daimi encümenine müracaatları. 

23 27 1 4 1726 

lzmir Komutanlığı ilanları 
Mst. Mv. sa. al. ko. rs. den: 

1 - Bayramiç'teki kıtaatı askerivenin 17100 kilo pirine 
ihtiyacı kapalı zarf bsulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 26 /Haziran/ 936 cuma günü saat on dör bu
çukta Bayramiç'te askeri satın aıma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 337 Liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 
kalarile teminatı muvakkate ve teklif mektuplarım 
ihale saatinden en az bir saat evve komisyona vermiş 
bulunacaklardır. 14 17 19 23 

Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. fataatı "için 11800 JCılo sabun açık eksiltme· 

suretile münakasaya konulmustur. • 
2 - ihalesi 8 Temmuz 936 çar§amba günü saat 15,30 da 

lzmir' de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Beher kilosunun tahmin edilen fiatı 31 kuruştur. 
4 - Mecmu tutarı 3658 Liradır. 
5 - Teminatı muvakkate akçesi 275 Liradır. 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
7 istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
8 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika
ları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saatin
den evvel komisyonda hazır bulunmaları. 

1797 23 27 1 5 

Mst, Mv. satın alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mu. in aüık eksiltme suretile münakasada bulu

nan 1770 Lira 43 kuruş bedel keşifli yapı inşaatına 
talip çıkmadığından pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - ihalesi 26 Haziran 936 cuma günü saat 15'30 da 
lzmir'de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 133 Liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesikaları ve ihaleden en az sekiz gün evvel lzmir 
Nafıa fen heyetinden clacakları ehliyetnameleri komis-
yona göstermek mecburiyetindedirler. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler: 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika
ları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saatinden 
evvel komisyonda hazır bulunmaları. 1798 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Manisa askeri sa. al. komisyonundan: 
1 • - Manisadaki kıtaat askeriyenin kapalı zarfla münaka· 

sacla· bulunan 80700 kilo sığır etine verilen fiat pa
halı görüldüğünden pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 4/temmuz/936 cumartesi günü saat onaa Ma
nisa' da askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 13 kuruş 85 santimdir. 
4 - Teminatı muvakkatesi evvelki muhammen bedeline 

göre 1211 liradır. 
5 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesi· 

ka göstermek mecbJJriyetlndedirler. • 
7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 
kalan ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saa· 

1 tinden evvel komisyona müracaatları. 18 23 28 2 

leji direktörliiğün· 
den: 

Amerikan Kız kolleji Eylul'ün birinci salı günü yeni talebe 
kaydına başlıyacaktır. Eski talebenin de kayıtlarını yenileme
leri lazımdır. 

Kayıt müddeti, pazardan başka hergiin saat 9 dan 12 ye 
kadardır. 

Bütünleme sınavı, Eylul'ün 19, 21, 22 inci günleri yapıla· 
caktır. 

Derslere birinci Teşrin'in birinci günü başlanacaktır. 
Ücret, nehariler için: 

Birinci yıl - 60 
ikinci yıl - 80 
Ondan sonraki yıl!ar için 100 er 
liradır. 

Leyli ücret: 350 liradır. 
Fazla bilgi edinmek istiyenlerin Kollej direktörlüğüne mü· 

racaaları. • 23 25 

iLAN 
Sağır dilsiz ve körler müesse

sesi sahnalma komisyonundan 
Karşıya~ a'daki Sağır dilsiz ve körler müessesesinin bir se

nelik ihtiyacı olup ilişik listede isimleri ve miktarları yazılı 31 
kalem erzak vesaire kanununa tevfikan eksiltmeye konulmuştur. 

4-7-936 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat tam 9,5 da 
ihalesi yapılacağından isteklilerin ihale günü sıhhat ve içtimai 
muavenet müdürlüğünde müteşekkil bulunan komisyona gelme
leri ve şartnamesini görmek istiyenlerin hergün müessese mü· 
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Cinsi En az En çok Muhammen kıymet 
Lira K. 

Ekmek 1 ıncı 
Ko. kuzu eti 
Dana eti 
Sadeyağı 
Zeytinyağı 
Tuz 
Salça 
Pirinç tosya 1 inci 
Mercimek 
Şehriye 
Makarna 
Kuru fasulya 
Nohut 
Toz şeker 
Sabun 
Soda 
Süt 
Yoğurt 

Yumurta 
Patates 
Kuru soğan 
Lahna 
Tomates 
Prasa 
Taze fasulya 
Ispanak 
Patlıcan 
Limon 
Odun kömürü 
Kok kömürü 
Pamuk prese 1 nci 

10.000 
2.000 
1.500 

800 
400 

1.300 
150 
150 
250 
600 
300 

12.000 1290 
2.500 1000 
1.700 425 
1.000 800 

500 215 
400 15 60 
100 17 50 

1.700 391 
250 50 
200 44 
350 87 50 
700 56 
400 60 
600 157 so 
800 248 
400 28 

1.000 1.200 120 
600 800 160 

8.000 10.000 125 
1.200 1.500 112 50 
1.000 t.200 90 

400 500 50 
1.300 1.500 150 

400 500 25 
600 700 56 
500 600 30 50 

4.500 5.500 187 
3.500 4.000 80 
3.000 4,000 140 

10.000 14.000 455 
1.260 kilo 589 5 
23 26 29 2 1785 

lzmir sicilli tica- yar hey'eti ilmühaberile talep 
edilmektedir. Bu yerin Tapuda 

ret memurlufundan: kaydı bulunmamıştır. işi tetkik 
Mehmed Necati Beşeli ti- ve tahkik etmek için 5/7 /936 

caret unvanı ile lzmir' de Ke- Pazar günü mahalline gidile
çeciler caddesinde 62 numa- cektir. Bu yerde alakası veya 
rada helva tahin ve susam herhangi bir hak iddia eden 
yağı fabrikacılığını yapan varsa 10 gün içinde Torbalı 
Mehmed Necati Beşelinin işbu Tapu dairesine baş vurmaları. 
ticaret unvanı ticaret kanunu 

Lehiıtan hükümlerine göre sicilin 1677 • 
numarasına kayıt ve tescil Amerika'ya borçlartnı 
edildiği ilin olunur. 1791 

Torbalı Tapu işyarlığından: 
Doğancılar köyünün Mersin 

bınarı mevkiinde doğusu Ku
zucu Hüseyin ve Mollanın 
lsmail Batısı yapucu Ahmed 
kzeyi dere Güneyi mollanın 
lsmail ve Nuri ile çevrili 4 
hektar 5950 metre murabbaı 
miktarında tarla ve bağ imam 
Ali oğlu Mustafanın 89 tari
hindenberi bili sened tasar· 
rufunda iken vefatile veresesi 
namlarına yeniden tescili ihti· 

ödemeyi dU9UnUyor 
Varşova, 22 (Radyo) 

Maliye nazırı, Amerib'ya 
olan harp borÇlarının taksitini 
ödeme imkanlarını araştır· 

maktadır. 

Leh hükimeti, borç. taksi· 
tini dolar veya altın olarak 

tediye edemeyecek vaziyette 
bulunduğundan bu borçlarını 
arazi mahsulü olarak tediye 

tasavvurunda dır. 



~ Sa~as ........................................... ANADOLu ................................................ . - YIL Z RAKISI 
Vucudunu.za sıhhar ve midenize iftah veren yegane 45 derecelik rakıdır. 

lzmir acentası: /zmir Emirler çarşısı karşısında Mıhçı/arda Hüseyin Bahri ve Şekib müskirat deposudur. 

W. F. H. VAN- Hellenic Lines 
DerZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
MACEDONlA,, vapuru 23 ha
ziranda bekleniyor. 27 hazi-
rana kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yük ala
caktır. 

" D E L O S ,, vapuru 7 
temmuzda bekleniyor, 11 tem 
muza kadar ANVES, ROT
TERDA, HAMBURG ve BRE 
MEN limanlarına yük alacaktır 

"CHIOS,, vapuru 11 tem· 
muzda bekleniyor. Bremen, 
Hamburg ve Anversten yük 
çıkaracaktır. ----ARMEMENT H. SCHULDT-

HAMBURG 
''DUBURG,, vapuru 29 ha

ziranda Hamburg ve Anvers 
limanlarından tahliye için bek· 
lenmektedir. 

"DUBURG,, vapuru 29 ha-
ziranda bekleniyor. Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre· 
men limanlarına yük alacaktır. 

Limited 
Hamburg - Bremen, Rotter

dam - Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munta
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, lskandinav ve Baltık 
Umanları için doğru Konşi

mento ile eşya kabul eder. 

Anglo ~ Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve f skenderiye için 
9600 tonluk "Cairo City" va
puru her ay Pireden munta
zaman iki sefer hareket ede-
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 7 5 saat, 
P.ort-Sait ve lskenderiye li

manları için "VELOS,, vapu
ru her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha· 
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. -

Fazla tafsilat için Cemal 
Cendeli hanında No. 14 Naz-
mi TopçuoGlu acentasına 
müracaat olunması. 

Telefon : 2548 
AMERiKAN EXPORT L1NE 
THE EXPORT STEAMHIP 
CORPORATION NEVYORK 

"EXAMINER,, vapuru 21 Olivier v E Şürekası 

U cu.z, temiz, taze 
i la ve tuvalet 

çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 

Sıhhat 
Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçi o~lu 

hanı karşısın<\a 

Dolctor - Operatör .. 
Yusuf Ziya Uatün 
Merkez hastanesi dolum 

ve kadın lıanalılcları 
cerrahi mfitelımsısı 
Hastalarını pazardan b~

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

Ameliyatlarını Al1ancak 
Sıhhat evinde yapar. 

Muavenehane 
Telefon Evi • 

Sıhhat E•i 

3686 
3909 
2974 

hazirana doğru beklenilmekte Limited 

olup New-York için yükliye- Vanur Acentası Askeri Mekteplere Talebe alı- ' 
cektir. ,., 

EINES 
Cendeli Han, Birinci Kordon myor: 

jOHNSTON WARREN Tel. 2443 • • 
Ltd. - Liverpool THE ELEERMAN LINES Ltd. 1 - 936-937 Ders senesı ıçın Kuleli, Maltepe ve Bursa 

''KENMORE,, vapuru 1 "GRODNO,, vapuru 25 ha- askeri liselerile Kırık kaledeki askeri san'at lisesine 
temmuzda Liverpool limanın
dan muvasaleti bekleniyor. ziranda beklenmekte olup 
Burgaz, Varna, Köştence, Ga- Londra ve Hul için yük a)a
las, lbrail limanlarına yük caktır. 
alacaktır. "MARDINIAN,, vapuru 27 

SERViCE MARITIM ROU· haziranda beklenmekte olup 
MAiN BUDAPEŞT Liverpool ve Glasgow için 

"DUROSTOR,, vapuru 8 yük alacaktır. 
temmuzda Köstence, Sulina, "DRAGO,, vapuru temmuz 
Galas limanlarına yük alacağı ortalarında Londra, Hul ve 
gibi Belgrad, Novisad, Buda· Anversten gelip yük çıkara
peşt, Bratislava, Viyana ve cak ve ayni zamunda Londra, 
Linz limanlarına Galas aktar- ve Hul için yük alacaktır. 
ması Y.Ük alacaktır. "LESBIAN,, vapuru 15 tem-

S. A. ROY AL HONGROISE muzda Liverpol ve Swansea
DE NAVIGATiON DANUBI- dan gelip yük çıkaracaktır. 
ENNE-MARITIME BUDAPEST DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

"BUDAPEST,, motörü 24 "SOFlA,, vapuru 25 hazi-
haziranda bekleniyor Beograd, randa Hamburg ve Bremen· 
Novissad, Budapest, Bratisla- den gelip yük çıkaracaktır. 
va, Viyana ve Linz limanları-

na yük alacaktır. Fratelli Sperco 
DEN NORSKE MIDDELHAVS 

LINJE <Ds. As. sPANSKE- Vapur Acentası 
LINJEN) OSLO 1 

"SAN ANDRES,, motörü ROY AL NEERLAN~A S 
18 haziranda bekleniyor. Is· KUMPANY AS 
kenderiye, Dieppe ve ''VULCANUS., vapuru 27 
Norveç limanları için yük ka- haziranda gelip yükünü tah
bul edecektir. liyeden sonra BURGAS, VAR-

"SARDINIA,, motörü tem· NA, KÖSTENCE, limanları 
muzun ortasına doğru bekle- için yük aİacaklır. 

niyor. lskenderiye, Dieppe, Dün- "HERGULES,, vapuru 29 
kerk ve Norveç limanlarına . haziranda gelip 4 temmuzda 

ve Konya, Erzincan askeri ortamekteplerine talebe 
alınacaktır. 

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

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

A - Bütün mekteplerde kaydı kabul 1/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 prtlarını taşıyan istekliler evrakını tamamlattı
rıp askerlik şubeleri vasıtasile mektebe göndermeleri 
ve mekteplerden davet vaki olmadan 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 - İstekli 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 mikdar maaş ta verilir. 

S - Askeri liseleri muvaffakıyetle bitirenlerden arzu edenler 
müsabaka imtihanına girerek kazandıkları takdirde 
mühen~is ve fen memuru yetiştirilmek üzere Avrupaya 
tahsile gönderilir. 1625 

Askeri Lise ve Orta Mekteplere 
Ôğretmen ve Kırıkkale San'at.Li
sesine Tedrisat Müdürü Aranıyor 
1-lstanbul ve Bursa'daki askeri Liselere Kınkkale'deki asken 

San'at Lisesine aylık ücretle tarih, Riyaziye, Fizik, Erzincan, 
Konya, Ankara'daki Orta Mekteplere Tarih, Coğrafya, Fen 
bilgisi, Almanca, Fransızca, İngilizce öğretmeni ve San' at 
Lisesine Tedrisat Müdürü alınacaktır. 

2-Lise öğretmenliği için Lise öğretmeni ehliyeti Orta mektep 
için Orta mektep öğretmenlik ehliyeti gerektir. 

3-fstekli olanların dilek kağıtları aşağıda sıralanmış evrakla 
Ankara' da Milli Müdafaa Vekaleti Askeri Liseler Müfettişli
ğine göndermeleri lazımdır. 

A) Tasdikli fotograflı fiş. 
B) Yüksek tahsil şehadetnamesi veya tasdikli benzeri. 
C) Üniversitede imtihan vererek ehliyetname almışsa 

ehliyetname tasdikli benıeri. 
D) Nufus tezkeresi tasdikli benzeri. 

4- Durumu uygun görülenlerden a.şatıda yazılı evrak sonra 
istenecektir. 

A) Hüsnühal ilmühaberi. 
B) Tam teşkilatlı Askeri Hastahaneden alınmış saklık yük alacaktır. ANVERS ROTTERDAM 

SOCIETE COMMERCAL AMSTERDAM ve HAMBURG temmuzda beklenmekte olup BARSELONE hareket ede- raporu. 
BULGAR DE NAVIGA- • limanları için yük alacaktır. yükünü tahliyeden sonra ROT- cektir. C) Teahhüt senedi (Noterlikten). 

TION A V APEUR SVENSKA ORIENT LINIEN TERDAM, HAMBURG, CO- Yolcu ve yük kabul eder. 5-0cretler. 
"BURGAZ,, vapuru yarın PENHAGE, DANTZIG, GDY F l , f I k lsta.nbul'daki Askeri Liseler Riyaziye Fizik derslerine 108-126 "NORDLAND t .. ·· 1 az a ta si at için i inci limanımıza aelmesi beklenil- " mo oru e • Tarih dersine 98-108 liraya kadar. Bursa Lisesi ve Kırık-

':> ı· d 1 25 h TIA, GOTEBERG, OSLO ve kordonda tahmil ve tahliye .mektedir. PORTSAIT'ten yük yevm ımanımız a o up a· kale San'at Lisesi Riyaziye Fizik derslerine 108-126 Tarih 
· d ROTTERDAM HAM ISKANDINAVY A limanları binası arkasında Fratelli Sper- d · 98 108 L' k d o k 1 d ı · 108 çıkaracak ve BURGAZ, VAR- zıran a , ersıne • ıraya a ar. rta me tep er ers erme 

na, KôSTENCE limanları BURG, BREMEN, COPEN- için yük alacaktır. co vapur acentalığına müraca- Liraya kadar, Aylık ücret verilecektir. 
için yük alacaktır. HAGE, DANTZIG, GDYNIA, SERVİCE MARITIME at edilmesi rica olunur. 6-Kırıkkale San'at Lisesine alınacak tedrisat Müdürü için Lise 

Vapurların isimleri gelme GôTEBURG, OSLO ve IS- ROUMAIN ilandaki hareket tarihlerile öğretmenlik şartlarını taşımak ve iki ders zümresinde ihtisas 
tarihleri ve navlun tarifeleri KANDINA VY A limanları için "PELEŞ,, vapuru 3 tem- navlunlardaki değişikliklerden olmak gerektir. Ücreti 165 liradır. • 
hakkında bir taahhüde girişi- yük alacaktır. muzda gelip 4 temmuzda Pi- acenta mes'uliyet kabul etmez. 7-fsteklilerin 1 Eylül 936 gününe kadar müracaat etmeleri 
lemez. Telefon No. 2007 2008 "HEMKAND,, motörü 6 RE, MALTA, MARSILYA ve Tele. 2004 2005 2663 dileki yerin~ getirilmiyenler bir hak istiyemezler. D. 18 1509 
.............................................. .__. ...... .._ ............. ıilliİllll .. ._ ...................... ..._IİIİİIİİlllilıllİlll ... miı ...... • 

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


