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HergUn sabahlar( çıkar, siyasal gazetedir. 

ltalyatttkonferansın tehirini düşünmektedir. Fakat 
bazı noktalar aydınlanınca toplantıya gelecektir. 

Soldan sağa M. Litvinof {Rusya), Lord Stanhop (lngiltere), Titülesko (Romanya), M. Pol Bonkar (Fransa), 
M. Motto ( lsviçre), Tevfik Rüştü Aras, Bulgar murahhasları ve ortalarında Bulgar başvekili 

Rusya, icabında Kuvvetlerini Kara-
deniz' den Akdeniz' e Geçire

bilmek imkanının Teminini istiyor. 
~-'-'~~--~---------.-.--~~~~~~-

M. Litvinof; sosyete kararlarının tatbiki için de harp gemilerine bu 
müsaadenin verilmesini ileri sürdü . . Fransa da buna taraftardır. 

~~~---~----·--~·-. .. --~~~~~-
B üt ii n Murahhaslar Söz Aldılar. 

Montrö, 24 (Radyo) - Bo
ğazlar konferansının dün öğ
leden sonra akdettiği celsede, 
Hindistan ve Cenubi Amerika 
hükumetlerinin mektupları 
okunmuştur. Bu hükumetler, 
konferansın müzakerelerinde 
hazır bulunamıyacaklarını ve 
fakat bogazlar rejiminde alına
cak herhangi bir karara karşı 
itiraz eylemiyecekler.ini bildir
mişlerdir. 

Bundan sonra, ticaret gemi
lerinin boğazlardan serbestçe 
geçmeleri meselesi müzakere 
edilmiştir, 

Montrö, 23 (A.A) - Ana
dolu ajansının hususi muha
birinden; 

Boğazlar konferansı bugün 
aşağıdaki tebligi neşretmiştir: 

Montrö konferansı ikinci top
lantısmı saat 10,30 da akdet
miştir. Müzakereler hususi ol
muştu(. Konferans reisi Bru
ce. intihabından do1ayı kon· 
f cransa ve 1sviçre makamatı 
tarafından konferansa gösteri
len misafirperverlikten dolayı 

'teşekkür ettikten sonra Boğaz-

lar rejiminin tadilini elde et
mek için · Türkiye'nin kullan
dığı usulü ınedhüsena eyle
miştir. 

Bruce, birçok Avusturyalı
nın öldükleri boğazlar mmta
kasının Avusturalya ıçın ar
zettiği manevi alakayı ve bu 
ölülere ait mezarlann beşeri
yete harbin nasıl bir cinayel 
olduğunu hatırlatması lazım
geldiiiini kaydetmiştir. 

Müteakiben konferans ltalya 
hükumeti tarafından :.. Türkiye 

Hariciye Vekiline gönderilen 
mektupta ittila kesbetmiştir. 

-Sonu 5 inci sayfada--

Dahiliye Vekili 
Dün akşam şehrimize geldi 

Ege valileri bugün toplanacaklar 

1.1. Bakanımız ve P. Ge
nel Sekreterimiz Geldi. 

• 
lzmir, çoktandır görmediği mi saf irini yü-

rekten gelen bir samimiyetle karşıladı. 
Dahili) c \ ekilimiz 'e parti 

genel .:.ckrl'leriıııiz Şiikrü Kaya, diin 
al.;~<llnki Ankara ı ·k ım· ile saat 20 
ıle Aııkıırıı 'd ıııı şdırirııizt• gclıniş, 

Basmalıaıw i~tııS) rıııunda aınııııı 

tczalıiiratln kar~ılıuııııışlunlır. Hc
fal.:ntlerinde p:ırıi gcıı) öııkunıl ii~ e
l eri de bulumnaktaılır. 

\'ali Fazlı Giileç, Dahili) c \ e
kili ve parti genel C"kreteriui Mc
nenıcıı i tıısyomındıı \ "e hcledi)t" 
rei,i doktor Brlıçct l z Kıır~ı)ııka 
istasyonuntlu knrşılamışlardı r. 

Un mnlınne i ta } on unda da 
\)dm \'.ali • Salim Ôıdeınir. rnli 
muavini Ca' id, ınü~talıkeııı JllC\kİ 

lomuta111 GPııenıl Burhaııetliıı ,.c 
mai) •'tll'ri erk."ını, lzınir ıı1t•IJ'ıı-;u 
Demıl .\'c' zrııl \I' :'ıult'ttiıı , B.ılıke
~r nıel}u u Jl.ıcinı l\lulıiıldin , Yoz
gaıl ıııdJ°u"ıı A nıi Do~uıı. Deııi1Ji 
mclı'u~u \lazlınr Müfid H' gazete
miz alı ip ve hn.,ıuulıarriri lfo) dar 
Rüşdü Öktt·ıu, mülkiye tefti., he· 
}eti Ü)eleri, müddt•İunıunıi ım 

Tuııcn) , .fznıir parti İl) öııkurul 
fi\clcri, dl'fıcrı.lnr lh ~aıı, ı•rnnİ\et . ' 
miidlini Fe)Zi Akl..or, ' ·ilfi)et daimi 
encümen fıı.asıudan 1ehmcd ldı'

nıir, ,·illi} et jnııJurnuı komutanı 

Linlın,ı Lütfü, pocot.:ı u ıdgrar lınt· 

ıııüdiirii aim, Ege mıntakası ölçii 
\t' :t)IU' ba~nıüfctıişi Lenı"i Akso), 
kızılıı) kurumu Jzıııir merkezi rc•i j 

dokınr Q:,Jet Fuad, birçok dok
torlar H: Lııııku ılircktorlel'.i, C. H. 
P. lıiııın)cs.İnde _ işçi 'c esııııf bir
likleri ılaimi he) eti üyeleri, parti 
\ 'C ıcşckl iilJer idare he) etleri Ü)C• 

ler:i 'e mensupları, bir müfreze 
polis ve kalalınlık halk t4rafıudan 

l.:nr1ılunnıışlardır. 
Dahiliye \ ekiliıniz 'e parti ge

nel sckretcıiıniz için ek presin so-
n una bir alon ilth e cılihnil'ti. 

Eı.: prt·.s Basınalıaıw iı:ıta } oııuıuı 
gelin<'l' Şiil,rii Ka) a alunJan çık· 

mış 'e • kcııılilnini kar9ıla) an ze
vatın lıirer lıi rC'r ellerini sıktıktan 
~oııra gann kapısınu cloğru le\ .. ('. 
cüh t>tıni~ 'e )lirliuıüş, i tikLal 
merasiminde lıuluunıı poli müfn" 
ze~inin önün~ gclincc : 

Merhaba çocuklnrl 
Di) e poli ]eri elam lamı~ 'e 

polisler. lıep Lir at'lzdnıı : 
Hoş geldiııi1~ 

Mukalıclc ile iadci dam et· 
mi.,lcrdir. 

-Sonu 5 inci sahifede-

Montrö, 24 (Radyo) - Bu
günkü celsede M. Litvinof Rus 
harb filosunun istedikleri za
man boğa:zlardan geçmek hak
kını ve serbestisini istemiştir. 
M. Litvinof bu serbestinin 
müşterek tesanüd için elzem 
olduğunu söylemiştir. 

Aziz misafirimiz basmahane istasyonunda valimiz ve kendilerini karşılıganlar arasında 

M. Pol Bonkur da Fransız 
harb sefinelerinin Sovyetlerle 
mevcud mısak mucibince Ka
radeniz' e geç.erek Rusya'ya 
yardım edebilmesinin teminini 
istemiş iı 

Montrö'den bir görünüş. Yukarıda murahhas heyetimizde 
bulunan Numan Menemencioğlu, aşağıda Necmiddin Sadık ............... ~ .......... ~ ........ ~ ............................... ~ .......... ~ ........... ~ .•. ~ ............. ~.~· .... ·~·~···~ .. 

İngiltere amele partisi şefi, 
kabineyi şiddetle tenkid etti 

Atly, Laval - Hoar Projesi Kapitalistler 
Hesabına Yapılmıştır, Dedi. -----·· Buna Con Simon cevap verdi. Zecri tedbirlerin devamı mana-

sızdı. Amerika ambargoyu kaldırdı. Bu-
günkü icap, Habeşistan için tek gemi feda etmemektir, dedi. 

Londra, 24 (Radyo} - Amele partisinin 
takriri 176 reye karşı 374 reyle reddedilmiştir 

M. Baldvin: 
- lngiltere hülcumeti İtalya'ya sermaye ve 

para vermek fikrini beslemekte değildir. Müş
terek tesanüd akim kalmış bulunuyorsa da, 
uluslar sosyetesinde yeni hadiselerden mülhem 
yeni esaslar doğmaktadır. Siyasetimiz daima 
Uluılar sosyetesine müstenittir. 
Demiş ve M. Eden'in faaliyetini ve siyase

tini medhe derek şunları ilave etmiştir. 
Uluslar sosyetesi ölmüş değildir. 
Eylul içtimamda büyük lbir hamle ile yenı 

kararlar istiyecektir. 
lngilterc hükumeti 

diter devletlerle ve 
hususta müttefiktir. 

Dominyonlardan başka 
bilhassa Fransa ile bu 

• 
İngiltere'nin infirad siyasetine döneceği ve 

Fransa'yı yalnız bırakacağı hakkındaki şayialar 
tamamen yalandıP. 

lngiliz siyaseti, sulh namına bütün Avrupa 
ile beraber çalışmaktadır. 

Londra, 24 (Radyo)- Avam kamarasındaki 
mü.nakaşalar hasebile irad edilen nutuklar şa
yanı dikkattir; bütün sefirler samiin localarında 
bulunmuşlardır. 

M. Etli takriri Üzerine söz alarak demiştir ki: 
- M. Baldvin ithamlara cevab vermiş de· 

ğildir. Maamafih biz sade M. Ba~dvin'i değil 
bütün komiteyi tenkid etmekteyiz. Bu kabine 
sulhü tehlikeye sokmuştur. 

Laval-Hoar projesi, Kapitalistler hesabına 
yapılmış bir projedir. Acaba Londra, Roma 

-Sonu 5 inci &alıifed~ -

··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· ··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 
Necaşi, Eden'i 

Kabul Etti 
Londra 2 ı (Rad) o) ~ Jlııheş 

imparataru i\'ecaşi hııglin Lorcl Eıle
ni kahul etmiştir. 

1"eca~i, hula ıenıeil ctt!ği fik
rinde hulumluğu ilahe~ hükcımt•ti· 

nin jcraati lıakkuulaki tasıınıırla

rını mılatıııış ve istila t·dilıııt'mİş 

mıntnkalanla İtalya 'yr karşı Habeş 
mukavemetinin de' am ettiğini .. (iy

lemiştir. 

Halı eş im paratorıı Cenene °) e 
gidt•cek \"C uhıRlar o yete~i ıı aınh

lcsiııe iotirak ilı• Jlnbcş ıl:ıviısını 
Lizzat mfülnrnn edecektir. 

lngiliz iyn ql melıaf ili, Nc-
güsiin nıcınlckctiıı<lcn ll)Tıl<lığı giin· 
ılenhcri HııLeşi landa lıir hüktiınet 

knlıııamı~ olduğmıd:ı Ncgüsün le· 
şehbüslcriııiıı Jngiliz 1..abinesiııin 
hattı hareketini değ:iştirıni) ct•eğindc 
IHar ctıııektl'dirlcr. 

Adis-Alıaha 24 (Hadyo) - lln· 
lıcşista111la Dcssic ,·e A<lis Alı:ılıa 

yolundu f talynn-Jara taarruzlar Ht· 

knn gclıli~i hakkıııclııki lınbcrler 

yalanclır. 

Bem 2 l (Hadyo) - Js,·içre 
federal meclisi' Jlnbeş imparatoru· 

ıııı giinderdiği hir mektupta Hahc· 
şistaııın hukukunu müdafaa etmek
ten mt>nııedilnıediğiııi Ye fakat bu

nunla bcraher, siya i teşcbbüslenl<ı 
lıulunulıııa ına ınüsnaılı• etlilmiye· 
ı·t·ğini Lildirıııiştir. 

Lonılra 24 [ Haılyo J - Lord 
Eden, yarnı 1 Bugiin) Parj yolu ile 
Cernwrc'ye hareket edecektir. _ 

JIJhriliz dış i)lt•ri hnkunı, Puriıı
te duracağı Lirkaç 11aaltcıı istifade 
ederek, Fransız lııışhakam )1. Leou 
Blum \'C hrriciyc nazın h on Del· 
botla görü,eeektir. 

İtalyan'lara göre 

Ufuklar karanlık! 
Ve ltalya kararlara iştirak etmiyecek, 

mesai birliğinden kaçacak!. 
Roma 2 ı (Had) o) - TriLona gazetesi yuzıyor: 
Ct•ııe,·rc it;timalıırıııııı an·ft•siııde iyasi ufuklnr gene karanlık gô· 

rünııu·ktt• ıle\'aın ediyor. f ngilizlerin zecri tı-dlıirleri kıılclırııın teklifi 
ftalyn'yn nlr•yhtar hareketlerin ı)c•ğişik:liğini ifade etmez. 

Jurnal ))'İtnl)a da: 
De\'tetlcr ltnlya'yu karşı infirat siyasası takihetmeJ.: i ti) orl:ır. 1talya 

alc} hint• alınan lıfıtün tPdhirler muvaffakıyetsizliğe u~nınıştır. Dundan 
sonra ,·erilc•cck kararlar da Löyle olacaktır. Çiinkli hunlara İtn1ya i~tirak 
etmemektedir. fıaJya bundun hô)lC her tiirtil mesai lıirliğindt•n ka~ı
ııacaktır. diyor. 

Fransa ve İngiltere'de 

Verilen kararlarla müca
deleden geçilmemiştir. 
• • 

lngiltere, Alman siyaseti karşı-
sında bu yola düşmüştür. 

. Hııri 24 (Rad) o) - İngiliz ga
zeteleri }'ransız mcclisincle \C Ô)an· 
dnki kabine crkunınıu beyanatı 
üzerine uzun uıiitalcalar \'Ürüt· 
mektt>dirlcr, • 

Bu gnzctclerc göre, Fransız 

kabinc:.i ile Jne;iliz kahiıwsiııin 
zecri tPdhirleri kaldırma~ lııı~ıı un· 
daki kararı sulh nunnııa müeaıle
leden sarfmaznr cılillliğini gö. tc
reıııc•z. 

Xiyöz Kroııikil: 

f ngiliz lıükılıııcti, Alınan} a' nın 
bir tehlike tc.,kil eden İ) aseti üze· 
rine hu kararı 'ermek mecburi\'e• , 

timle kalını~tır. Alınan tehlikeainiıı 

meHilc\tirilınc-i lazım ~npımakta
clır. Demektedir. 

Alman g:ızeteleri de :Fraıı&ız 
U) an ve mch'ıı anında kabinenin 
heynnatını lıii nü ur('tlc karşıla· 
maktadırlar. Bu gaz('leler "Biz de 
.Fransa gibi uzl:ı~nınk taraf tanyız,, 
Demektedirler. 

Pari 24 (Rad)o) - Hükumet 
naruıııa M. Delbos tarafından ya-
pılan bcyauııt üzerine meclisi ıneb; 
usan 198 rP) e kaı\ 382 re} Je ka
bine) e be) anı itima\ .mittir. 
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... Sayfa 2 --------------------•ANADOLU-------..-------------~~25/61936 ~ 

oO~OND;~E~uruşumu Çaldı!. ~ T e 1 g r af Haber 1 eti t Küçük Haberler 1 
Dün sabah, Kenıcraltı'ncla, bir kütüphaneden heş kuruşluk kiığıt Yeni /talga sefirleri: 

aldım, bir yirınibeş kuru,luk nmlim. )lnğaza sahibinin bozuk parası N M e \ıl 1 ' Roma 24 (Radyo) - Hükiı· 
yokmuş. Kapının dibinde, hayran hnyrn rı ınecmuulara ve kartlara hakan uman enemet ncıog u metin bir emri ile M. Suviç Va-
küçiik bir çocuk tluruyorılu, Ona seıılcndi : - şington sefirliğine tayin edilmiıtir. 

- Yavrum ·dedi· şunu bozduruver yam ha~ınıızdaki m11ğazadan! M. Ovgosto Poseo Moekova aefare• 
Çocuk yirmiheşli~i aldı, gitti. Gidiş o gidiş't. Beş yaşını bitirmeden, D • • k e e B tine M. Di Valentino Varwva ee-

zabıtanııı teşhi i hü \iyet dairesine gidip parmak izi ve fotoğraf aldırma· nun un u eyanatı farc~ine ıayi~ edil~i~lerdir. . 
dan, külhanbeyi, hırsız yatağı viranelerde, kahvehanelerde sabahlamadan, Bu yeoı M:f ırler, nezdlenne 
hırsız roınanlannı okuyup hazmeden, im yirmilıcş kuru~luklıı ilk hırsız· tayin edildikleri hilkiımetler, İtalya 
hk bayrağını açan, yavruyu tanıyan varsa söylesin : kralı ve Habeşistan impararoru 

Hangi bedbaht ananın, hangi zavallı babanın yavrusudur? T. Rüştü Aras, bütün devletlerin gemileri içın· . na~ıda ~timatname vereceklerdir. 
\·iıriulcrde hon·honlan, şekerlemeleri, mana\·lnnla kıp-kırmızı ki· • • Gumruk kaçakçısı: 

razlan, ,·işııeJeri, armudlan, mcyvaları, kitapçı dükk:inlannda çocuk müsavi muamele yapdacagını"' temın etti. Pariı 24 (Radyo) - Dahiliye 
mecmualamu, mağaza dolaplarıucla yığın yığ.ın oyuncaklan gördü ve İm· bakanı M, Salcngro Çekoslovakya 
rendi de para ı mı yoktu, para mı vcnneılilcr oııa: nedir, neden çaldı Montrö 24 (A.A) _ Ana- h_a_l_ - h-u-su_s_i_bir--n-iz_a_m_n_a_m_e iki fıkra tahrir komitesine tebaasından Corç Tobek isminde 
bu yirmibeş kuruşu? Yoksa bu istek, doğuştan , yaradılıştan mı geliyordu'! biriııinin },ranıız topraklan harici-

y · h kb ı· b' h · ı ' l k dolu Aı'ansının hususAı surette neşretmek hakkını muhafaza gönderilmiştir. Komite umumi anı iz, i ti ıı ın yaoıaıı ır ırsızı ı c ~ar~ı aş tı ta farkında ne çıkanlnıaaını emretmiıtir. Bu 
mı değiliz? gönderdiği muhabirinden: etmektedir. Türkiye cihan ef- heyet tarafından müzakere adam gümrük kaçakçılığı ile ilham 

O çocuğu bulmak. onunla konuşmak, onun yüzünı-, gözlerine, kafa Konferansın dün sabahki karı umumiyesini tatmin mak- edilecek kat'i metni hazırlı· edilmiotir. • 
kemiklerine, çenelerine bakmak ist~·dim. Fakat lıiıim yirmibeş kuruş gizli celsesi Türk projesinin sadile harp tehdidi halini ta- yacaktır. Birinci madde hak- /talga dgan reisi: 
hırsızını , kemli11inden ha~ka biç kimse . tanımıyor, hiç kimse tutamıyacak! tetkikine hasredilmiştir. Tür- yin için tahdidi hükümler ila- kında hiçbir mütalea serdedil- Belgrad 24 (Radyo) - İtalya 

Orhan Rahmi Gökçe kiye ikinci delegesi Numan vesinde tereddüt etmek iste- memiştir. ikinci madde lngil- ayanı reiei M. Fede.rcoai ailllile 
Menemencioğlu projenin tah- miyor. Türkiye'nin istediği şey tere, Romanya ve Bulgaristan birlikte Spliçde bulanmaktadır. Fe-Fransa 

lngiltere'ye zahir 
olmak istiyor. 

Paris 24 (A.A) - M. Le
on Blum bugün öğleden sonra 
ayan meclisinde harici siyasa 
hakkında beyanatta b\!\unmuş 
ve ezcümle şunları söylemiştir: 

Fransa kollektif emniyetin 
tesis etmesi hususunda büyük 
lngiliz demokrasisine yar
dımda bulunmak maksadiyle 
ona müzaharet etmek tasav
vurundadır. Fransa Amerikan 
demokrasisinin dostane hissi
yatına da güvenmektedir. 

Blum, Fransa'nın zecri ted, 
birlerin kaldarılmasını kabul 
etmekte olduğunu söylemiş 
v~ şu sözleri ilave etmiştir: 

Kollektif emniyetin Millet
ler cemiyeti mukavelesinin ıs
lahı teklinde kabul edilmesi 
mümkündür. Fakat metinlerin 

-kuvvet ve müessiriyetini artır
mak ve şüpheli tefsirlere mani 
olmak için mühim tadilat ya
pılması zaruridir. Müşterek 
coğrafi vaziyete sahib veya 
müşterek menfaatlara malik 
olub çıkarabilecekleri bütün 
küvvetleri mütecavize karşı 
tahşide hazır bulunan devlet
lerin hangi devletler olduğunu 
tayin etmek icabeder. Bu dev
letlerin Milletler cemiyetini 
mütecavize karşı ekonomik ve 
finanse) zecri tedbirler tatbik 
edecek olan · diğer azalannın 
yardımını da göre·ceklerdir. 

B. Blum Hitler'in zeytiua
ğacı dalından bahsederek şöy
le demiştir : 

- Bizim B. Hitler'in sözü
nü eski bir muharibin sozu 
sayarak asla şüphe etmiyoruz. 
Alman 'yanın vaziyetin aydın
lanmasına yardım edecek şe
kilde sualnameye cevap vere
ceğini ümit ediyorum. Bir Av
rupa birliği ihdası imkanını 
ticaret faaliyetini canlandırmak 
maksadile umumi iktısadi va
ziyeti ve Avrupa'nın muhtelif 
milletlerinin ihtiyaçlarını · tet--

Çurçil 
Milli müdafaamız 
ihmal edildi, diyor. 

Londra, 24 (A.A) - M. 
Churchil bu sabah söylemiş 
olduğu bir nutukta Avrupa'nın 
halihazırdaki vaziyetinin 1934 
senesindeki vaziyetten daha 
berbat olduğunu söylemiş olan 
harbiye nazırının haklı oldu
ğunu beyan etmiştir. 

Hatip şunları ilave etmiştir: 
Bizim vaziyetimiz. hatta 

1934 teki kadar iyi değildir. 
Çünkü müdafaamız ihmal edil
edilmiştir. 

Suriye işleri 
Paris N ( .ı\. A J - Hariciye 

ıuil~ıeşarı bu sabah Suriye murah· 
has heyetini kabul etmiştir. Pek 
doı;lune cereym etmiş olan nokıai 
nazar teatileri esnasında müsteşar, 

Fransa ile Suriye arannda bir dost
luk ve i tti fa k muahedenamesi ak· 
dedilebileceği ümidini izhar etmiş 
,.e bu muahedenamenin Fransız 

mandasının kalkması ve Surivenin 
milletler cemibetine girmesile' ayni 
zamanda mcriyet mevJUine konul
ması lazım gelmekte olduğunu söy-
lemiştir. 

Pire'de kanlı 
Çarpışmalar.. , 

Atina, 24 (Hususi) - Pi
re' de grevci amele ile zabıta 

arasında çarpışmalar olmuş, 
bir polis yaralanmıştır. 

Alman güreşçileri 
lstanbul, 24 (Hususi muha

birimizden)- Alman güreşçi
leri bugün şehrimize geldiler. 
Yarın ilk karşılaşmalarını milli 
takımımızla yapacaklardır. -kik etmek üzere teşkili vakti le 
B. Briand tarafından teklif 
edilmiş olan komisyonun vü
cuda getirilmesini arzu edi· 
yoruz. 

M. Blum Cenevre'de bir 
daimi komite ihdasını da is
temiştir. Bu komite silahların 
imal ve satışını sıkı surette· 
kontrol etmiye ve bu bapta 
geniş mikyasta neşriyat yap
mağa mecbur edilecektir. 

ELHAMRA Telefon 2573 

Bu akşam 

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

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

izdihama megdan uermemek için numaralı 
biletlerinizi şimdiden aldırınız. 

Aktamları 9 da ba9lar. Cumartesi ve Pazar 
gUndUz 5 de matine .. 

FiYATLAR : 
HuauaT 100, ~irinci 75, salon ve balkon 50 kuru9tur -

d 1 1 derconi Dalmaçya ve Stir ubillerini 
}ilini yaparak şu veya bu tek- Milletler cemityei tarafından e ege eri alınacak resimler gezmittir. 
lif veya maddenin esbabı mu- bir yardım değil sadece harp hakkında bazı mülahazalarda Amerika' lı ••Mlar; 
cibesini izah etmiş ve proje- tehdidi halinin tarifidir. Gö- bulunmuşlardır. Bilhassa Ro- Cenova, 24 (Radyo) -Kont 
nin tefsiri mahiyetinde olarak rüldüğü veçhile harp gemile- maaya delegesi bu madde ile Disavuya vapuru ile 1500 
40 dakika süren bu izahat rinin geçmesi hakkındaki hü- 5 inci maddenin metni arasın- Amerika'lı seyyah ftalyayı zı
çok büyük bir dikk~tle din- kümler bir fikirlelderpiş edil- daki münasebeti kaydetmiştir. yarete gelmiıtir. 
lenmiştir. miştir. Genel makanizma kont- Dr. Aras, bu mülahazalara Rergo'nun /ıtutalılı; 

Numan Menemencioğlu, be- rolü hemen hemen otomatik cevap vermiş ve ezcümle Nu- Liyon, 24 (Radyo) M. Her-
yanatına Türk projesinin tek- bir hale koymakta ve bir bo- man Menemencioğlu tarafından yo'nun sıhhi ahvali daha iyi
rar silahlanma hakkındaki hiç ğazlar komisyonunun mevcudu geçen celsede yapılacak zapta dir. Maamafih M. Heryo'nun 
bir kaydı ihtiva etmediğini katiyen faydasız bir şekil al- geçen beyanabn mukavelenin uzun bir istirahate ihtiyacı 
şöylemek suretile başlamış ve maktadır. Üçüncü kısım sivil heyeti umumiyesi için tefsiri vardır. 
1923 mukavelesinin askerlik- ve süel u·.;aklardan bahset- kıymeti olacağım bildirmiştir. /nıiltere Jcabinesintle; 
ten tecrit hakkındaki hüküm- mektedir. Türkiye dış Bakanı alınacak Londra, 24 (A.A) - Bu 
lerinin kaldırılmasını icaBeden Türkiye tahkim edilmiş böl- bütün resimlerin filen yapıla- gün Avam kamarası siya.seti 
sebepler üzerinde durmak fay- geler üzerinde uçulmasına mü- cak hizmetlere uygun olaca- hariciye hakkında yapılan mü
dasız. Çünkü bu ilganın ka- saade edemez. Fakat' uçaklara ğına ve bütün memleketlerin zakerelerden sonra muhalefe
bulü üzerinedir ki konferansın Türk hava seyriseferi nizama- gemileri hakkında müsavi su- tin verdiği ademi itimat tak
toplanması mümkün bulun- tına uygun olarak kendi ara- rette tatbik edileceğini temin ririni 170 muhalife kartı 384 
muş olduğunu kaydetmiştir. zisi üzerinden tayin edeceği etmiştir. reyle reddetmiştir. 

B. Menemencioğlu bundan bir yolu takib ederek Akd.e- Konferans başkanının teklifi Bolivya'da UrfT idare 
sonra projenin birinci kısmı- niz'le Karadeniz arasında geç- üzerine bütün bu mes' elelrin Lapas, 24 (Radyo) Bolivya 
nm tetkikine geçerek demiş- meyi temin edecektir. Dör- teknik komite tarafından tetkik hükumeti, bütün Bolivya da-
tir ki: düncü kısımda Türkiye'nin ha- edilmesine karar verilmiştir. bilinde ürfi idare ilin eyle-

Bu kısmın mümeyyiz vasfı kimiyeti hukukunu hususi su- Üçüncü madde hakkında 
birincisi barış halinde, ikincisi rette zikretmeyi lüzumlu gör-
savaş halinde Türkiye bitaraf dük. Bu suretle geçme her Lord Stanhop ikinci fıkranın 
'k .. .. .. .. d halde husumetsiz ve tecavüz Türkiye'nin Milletler cemiyeti 
1 en ve uçuncusu e savaş azası sıfatile olan vecibelerin-
halinde Türkiye muharip iken mahiyetinden arı oımalıdır. 
'h · · f · · Beşı' ncı' kısımda aktedı'len mu- den bahsettiğini ve halbuki cı an tecım seyrıse amme en 

. k'll d kavelenin imzasını müteakib bu mes'elelerin projenin diğer 
uygun şe 1 er e tam geçme maddelerinde de mevzuubahis 
serbestisi verilmiş olmasıdır. mer'iyete girmesi lazımgeleceği 
S l f kanaatında bulunduk. Müta- olduğunu bildirmiş ve bu ma· 
avaş gemi erinin seyrise erine hiyetteki hükümlerin bir mad-

dair olan ikinci kısım emni- leamıza göre Montrö'nün ka-
. · d b · k l' l l rarı boğazlar reı'ı'mı'nı' teşkil de içinde toplanması icabede-yet ıçın e ser esta e ıme eri e 

'f d'I b'I' H ·ı etmelı'dı'r. Mu"hı'm dı'ğer bı"r ceği kanaatini izhar etmittir. tarı e ı e ı ır. arp gemı e-
rinin serbest ieçme hakkında nokta yeni mukavele muvak- Bu teklifi kabul edilmiş ve 
bizzat Lozan mukavelesinde de kat olmalıdır. Nihayet diğer üçüncü madde tahrir komite
şarta bağlı bulundurulmuştur. bir nokta da beş senede tadil sine gönderilmiştir. Komite 
Fakat Türk projesinin ihmal imkanı mes'elesidir. Türkiye ezcümle bitaraf tabirinin şu-

d · ğ' l h bu tadı'I ı'mkaAnını şu tek farkla mulü hakkında M. Politis ta-e emıyece ı esas ı ma iyette 
diğer bir unsur vardır. Bu da teklif etmektedir, bunun haki- ralızdan yapılan mülahazeları 
İç marmara da dahil olduğu miyet hukukunu haiz olan dev- da gözönünde tutacaktır. 4 

h ıd b ğ 1 b ) let tarafından kabulu .. bu ı·m- üncü madde hakkında M. Kont a e o az ar ö gesinin em-
. t' 1 'd' A . kaAnın tahakkuku ıçın laAzımı Zesko mülahazalarda bulun-nıye ı mese esı ır. ynı sure tte 

mühim olan ikinci bir nokta gayri müfarik bir şart olarak muş ve Dr. Aras tarafından 
K d · · h kalacaktır . izahat verilmiştir. Madde tahara enızın ususi vaziyetine 
ve bu deniz kıyısındaki mem- Montrö, 25 (A.A) - Ana- rir komitesine gönderilmiştir. 
l k 1 • • il k dolu aı'ansının hususAı surette 5 inci madde de ikinci madde e et erın emniyetıne taa u 
d B d · b · · go''nderdı·~1• muhabı"rı'nden·. ile tetkik edilmek üzere tek-e er. u enıze ser est gırış ~ 

ihtiyacı yalınız harp gemileri- Konferans üçüncü celsesini nik komiteye gönderilmiştir. 
nin dost limanlara yapabile- dün saat 16 da akdetmiştir. Konferans, arzu eden de
cekleri ct:milekar ziyaretlerdir. Konferans başkanlığına ltal- lege heyetlerine teknik komite 
Fakat bir tek medhali olan yan ve cenubi Afrikası hüku· celselerine iştirak imkanı bı
bu denize kuvveti müdafaasız metlerinden gelen ve bu mem- rakmak için heyeti umumiye 
sahilleri ve yahut bu kıyı leketlerin konferans mesaisine celselerile teknik komite cel
memleketlerinin çok az kuv- iştirak edemiyeceklerini bildi- selerinin münavebe suretile 
vetteki filolarını tehlikeye ko- ren iki mektuptan malümat akdedilmesine karar vermiştir. 
yabilecek olan bir ecnebi ge- alınmıştır. Hindistan boğazlar 
mısının serbestçe girmesine statusunun muhtemel tadili
müsaade edilmesi imkansızdır, ne itirazı olmadığını bildir· 
Buna binaen kuvvet için bir mektedir. 
had derpiş edilmiştir. 

Projenin bu kısmının mühim 
noktası harp tehdidine dair 
olan 9 uncu maddedir. Bu 
madde Türkiye arazisinin her 
hangi yabancı bir devlet tara
fından ansızın bir darbeye 
maruz kalmaması içindir. Fa
kat aynı zamanda muhtemel 
mütearrızı ani bir hücumda 
bulunmak imkanından mahrum 
etmeye matuftur. Bir harp 
tehdidi halinde Türkiye der-

Konferans bundan sonra 
Türkiye hükumetinin mukavele 
projesini müzakereye başla

mıştır. Mukaddemenin müza
keresinde bazı delege heyet
leri 2 inci fıkrada mukavel;_ 
nin beynelmilel tecim bakı
mından şum9lünü tayin için 
kullanılan tedbirler liakkında 
mülahazalarda bulunmuşlardır 
Bunun üzerine beynelmilel 
emniyet hakkında mülahazat 
ilavesi kabul edilmiş ve ilk 

Bir Boyacı 
Aksaray' da 
karısını öldürdü .. 

lstanbul, 24 (Husuşi muha
birimizden) - Bugün Aksa
ray' da bir aile faciası daha 
olmuştur. Boyacı Yaşar, ken
disile barışmayan karısı Refi
ka'yı öldürmüştür. 

Nazi ttJT1ki/atı, 
Graç, 24 (Radyo) - Arşi

dük Hamburg'un hatırasını 
tes'it için yapılan merasimde 
gürültü çıkaran 60 Nazi po
lisçe tevkif edilmiştir. 

miştir. 

Bir kabul 
Roma, 24 (Radyo) Ha-

riciye nazıra Kont Çiyano, 
Fransız sefiri Kont dö Şam
brun 'u kabul etmiştir. 

Eden lıukıık doktora: 
Londra, 24 (Radyo)-Ob

ford üniversitesi hariciye na
zırı Lord Eden'e hukuk dok-
toru unvanını vermiştir. 

ltalyan hava nazın 
Berlin, 24 (Radyo) - ltal

ya hava nazırı general Valley 
ile hava erkanı harbiye reisi 
bu sabah tayyare ile Berlin' e 
gelmişlerdir. • 
~~~~~-~~----------.~ 

Facia 
12 Ôlü, 28 yaralı 

uar. 
Madrit, 24 (Radyo)- Yok

ser Sayen tüuelinde bir eşya 
treni ile bir yolcu treni çar
pışmış, 12 kişi ölmüt 28 kiti 
yaralanmıştır. 

iki tayyare 
Çarpışb 

Sterburg, 24 (Radyo) 
Bir uçuş yapan dört aıkeri 
tayyareden ikisi havada çar
pışmış ve yere düşerek par
çalanmıştır. içinde bulunan 5 
kişi ölmüştür. 

· Bir yıldırım 
Elli kifinin yaralanma

sına -'ebiget verdi. 
Paris 24 (Radyo) - · Bir 

kasırgayı müteakip düşen yıl
dırım; 1848 senesinde bir bah
çenin yanına dikilen meşe 
ağacını devirmiş, altındaki bir 
tribünde bulunan 50 kişi ya
ralanmıştır. 

M. Etlen 
Londra, 14 (Radyo) - Lord 

Eden yarm Cenevreye gide
cektir. 
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Hüku~et ve parti • - • A. Doğan 'ın 
Mmi da~~~!ha{;'~~:ıa:!1~~ Ş E H 1 R H A B E R L E R 1 sporculara vedaı 

günlerindcnberi, kurtuluştur: l(t.'- S k [ J 
malizmin başlıca karektcri de. gene .. por leş İ dtınaa 

~~;~~~~k~~. g.~·~·~;;'·:~h~.:·.::: Hile yapan ihracat- Feci bir araba ka- değişiklik başladı. 
ııiye~:t

11

1ı~:~~cti:~ilJ.ı:'.!"~:a~~~~11~; rı ı·ş go·· remiyecek zası oldu. 
kurnıaktanz. Du maksada hizmet ., 
etlen kuvvetler :ıra ınıla ne fikir, -------• --------
ne de hareket 8) nlığı olabilir. ~i
lekim olınaını~tır. Bilakis her fır. 
saatta, ·kc.nıli ıecrübclcrimizi ve 
)Cnİ zaruretleri göz önünde,. tutarak 
Kemalizm hirlijtirıi ve bütürıliiğü
ııü tanıomlanıağa çalıştık. 

Dizim usullerimizin isabet ve 
sağlamlığı, da\aouzın husu~iyetlc

rine uymaııudaııclır. Dize hazır 

kalıplar tavsiye edcıılcr yok Jeğil
ıli. Hatta hunların pek çahuk iflaıı 
eden tecrübeleri de yapılmıştır. 

Nihayet Kem:ılizıııwı valıdetçi pren
siplerine katılnııyan faziletli hiçhir 
fikir ve şuur sahibi kalmamıştır. 

On kiiııur yılcJanberi devlet ve 
parti hakkındaki düşünceler teka
mül etti. Gelecek eııı• bu tekamül
lere göre e~a teşkilat kanununda 
tadiller )&pılmak karar]aştınlmış 

olduğunu da biUyorduk. Atatürk, 
lıü1'uınct ve parti arasmda son ha
reket l'e idare hirligi korannı ve
rerek İnlolaL tarihimizin yeni dev
rini ııçmıştır. Artık l'azife ve mes· 
uliyetler daha sarih olarak birle- 1 

• 9iyor. Zihinlere gc>leıı lıazı tered
dütler hü11hütün ortadan kalkıyor. 
Hükumetle parti ara•ııu.Ia vazife 
ve lali lıirliği. 1'ürkiye'ııin milli 
kudretini lakibeden bütün unsur
lann daha ahenkli, daha sıkı, daha 
mes'uli1etli olarak çalışma)anna 
hizmet edecektir. 

Her vahdette kuvvet vardır. 

Fakat garbçı ve medeniyetçi Ke
malistler cephesi vahdetinde zanı
retin de bu kadar ~aslı bir amil 
olduğu unutulmamak lazım gelir. 

Şimdi hütün partiılen olanlar 
kemlileriniıı iraıle ine i. tinat eden 
devlet vazife ,.e ınt•:s'ııliyct hi~sini 

daha yakından h nim iyert•kleri \.C 

payla~aeaklan gibi, devlet idare in
"de bulunan h rke , hu iktid ınn, 
için.den doğduğu pa~tinin preıı~ip
Jcrini hakikatleştirmek hu u undaki 
derin vazife \ e me 'ultyetleriııi tlc 
daha yakıııdan anlıyacaktır. Bu 
hirle~mede hi,;bir taraf için bir 
vazife ve mcs"uli) et tatili ) oktur: 
Bilakis her iki taraf için daha tam, 
daha geniş, daha vuzuhlu bir siy 

ve elhirliği de' ri aı.~Lyor. 

Bu say \ "C elbirliğinin değiş
mez, aynlmaz. parçalanmaz hedefi 
Atatürk'ün yeııi Türkiye tlavaHnı 
başarmaktan, yeni milli mukadderi 
hazırlamaktan, ilıarettir. 

Cellad gölü 
Yılan balıklarının 

ihracı 
Şehrimizde bulunan ve ik

tısadi tetkikler yapmakta olan 
iktısat vekaleti baş müşaviri 
Halil Mitat, dün sabah Bur
nava nahiyesine giderek Bur
nava ziraat mektebini, bağcı; 

lık enstitüsünü ve Ziraat has
talıkları mücadele istasyonunu 
ziyaret etmiştir. 

Öğleden sonra üzüm kuru
muna giden başmüşavir, üzüm 
kurumu tarafından satın alın

mış olan üzümlerin tariş tip
lerini görmüş ve ambalaj iş

lerini de gözden geçirmiştir. 

Bu kanun sayesinde ihracat işle- On üç yaşında Mustafa araba
rimiz ıslah ve inkişaf bulacaktır. dan beyni üzerine düşerek öldü. 

ihracatı kontrol kanununun 
şahrimizdeki alakadarlara gel
diğini ve 15 haazirandan iti
baren mer'iyet mevkiine gir
diğini yazmıştık. Bu kanuna 
göre, · ihracat işile meşgul ola
cak olanlar iktısat vekaletin
den ruhsatname alacaklardır. 
Şimdiye kadar ihracat işile 
meşgul olanlar ruhsatnamele
rini altı ay içind~ alacaklar
dır. Fakat yeniden ihracata 
başlıyacak olanlar şimdiden 
ruhsatname almağa mecbur
durlar. Bunun için şimdiden 
bazı kimseler, ihracat işi ya
paeaklannı ticaret odasına bil
dirip ruhsatname almak için 
istida vermişlerdir. 

Odaca, bu gibilerin vazi
yetleri hakkında kanun daire
sinde tahkikat ve tetkikat ya
pılacak ve evrakları lktısad 
Vekaletine gönderilecektir. İh
racatı kontrol kanunu, ihracat 
işlerimizi tanzim ve ıslah ede
cektir. 

Bu kanuna göre dış piyasa
larda mahsullerimiz üzerinde 
en küçük bir hile bile yapmak 
mümkün olmıyacaktır. Çünkü 
yapanlar cezalandınlacak ve 
ihracat işi yapmaktan mene
dileceklerdir. 

Tatbike başlanan kanun, 
İzmir' deki ihracat tacir ve 
müstahsillerini alakadar ettiği 
ıçın hülasaten gazetemizde 
yazıyoruz: 

1 - lktisad Vekaletinin ve
receği ruhsatname üç sene için 
muteber olup müddetin biti
minde yenilenir. 

İktisad Vekaletinin teklifi 
üzerine Vekiller heyeti bazı 
maddeler bu hükumden istisna 
edilir. 

2. A - Ehliyeti ticariyesi 
bulunacak, 

B - Zimmete para geçir
memiş, kayıt tahrif etmemiş, 

devlet emvalinin murakabe ve 
teftişine memur iken vazifeyi 
ihmal yüzünden zimmet vuku
una veya artmasına sebep 
olmamış 

Meskukatı tağyir veya tak
lit etmemiş, kalp Türk ziynet 
altını sürmemiş, ecnebi mes
kukatı Türkiye'de taklit veya 
tağyiren sürmemiş 

Adi sirkat, Emniyeti süiisti-
mal . etmemiş, • 

Hileli iflas veya konkorda
tosu bu1unmamak1 

Sigortaya tamaan kendi ma
lını yakmamış, Sabi veya mah
curun veya ehil olmıyanların 

menfaatına, başkasını izrar 
etmemiş (hukukça hükmü havi 
sened almak gibi). Gayri ka
nuni rekabet suçlarile mahkum 
olmamış bulunmak, 

C ihracatta vukufu veya 
vukuflusu bulunmak. 

D Hileli, taksiratlı iflas ve-
ya konkordatosu olmamak 

da ile lktısat vekaletine müra
caat edecek ve bu istidaya 

yukarıda 3 üncü maddede anı
lan vesaiki ekliyecek. 

4 - Ruhsatnamede yazılı 
maddeden gayri madde ile de 
meşgul olmak istediğinde ay
rıca vekaletten ruhsatnamesine 
kaydettirecek. • 

5 - Vesaiki ticariyesine 
ruhsatname numarasını yazılı 
bulundurulacak. 

6 - Ruhsatname almıyan
ların malı 6 ay sonra gümrük
ten geçirilmez (Birinci mad
denin 2 inci fıkrası nazara 
alınır). 

7 - Hükumet ruhsatname
lilerden birlik yaptırır ve ruh
satnameli kimseler bu birliğe 
dahil olabilir. Birliğe girmi
yenler birligin mevzuunu yap
maktan mennolunur. İktısat 
vekaleti bu birliklerin statü
sünü yapar. 

8 - 1705 r.o. lı kanun ve 
nizamnamelerile teknik bakım
dan ceza 20 TL. dır. Bu ceza 
hafif cezadır. 

9-1 O - Fena niyetle dahil 
ve harice karşı taahhüdünü 
ifa dm.yen ve bunu itiyad 
edenler 1705 no. lı kanun ile 
tecziye edilir. İtiyadlıların ruh
satnamesi iptal edilir. (9 ve 2 
inci maddedeki cezalıların) 

11 - İç ve dış pazarlarda 
Türk malı kıymetini bozanlar 
6 ve 7 foci madde veÇhile 
tecziye edilir. Bu ceza en bü
yük mülkiye memuru veya tev
kil edeceği bir daire amirinin 
riyasetinde, lktısad Vekaleti
nin göstereceği bir memur ile 
oda veya belediye daimi mec
lis veya encümeni azasından 
birisinin tahkiki ile müddei
umu.milik tarafından bakılır. 

12-13 - 1705 numaralı ka
nun cezaları müddeiumumilik 
tarafından lktısad Vekaletine 
bildirilecek ve İktısad Vekale- . 
tinin memuru duruşmada din
lenir. 

14 Hükmi şahıslarda bu 
hüküm, imza sahiplerine tat
bik edilir. 

15 - Murakabe masrafı fk
tısad Vekaleti Türkofis mas
raflarından yapılır. 

16 - İhracatı kontrol me
murları lise veya muadili ti
caret mektebi mezunu olacak. 

17 - 1 kanunsani 936 dan 
önce ihracatçı olarak oda!arda 
mukayyet bulunanlar altı ay 
içinde lktısad Vekaletinden 
ruhsatname için müı acaat et
miş bulunanlar 2 inci madde 
vasıflardan beridir. Yani bu 
s

0

uçlar onlardan aranmaz. 

Bu kanunun 6 ve 16 ıneı 
maddeleri altı ay sonra ve 
diğerleri hemen mer'i olacaktır. 

18 - Bu işe icra Vekil
leri heyeti memurdur. 

Dün akşam saat 17 de 
Kahramanlar mahallesinde feci 
bir kaza olmuş ve bu kaza 
neticesinde onüç yaşlarında bir 
çocuk ölmüştür. 

Mustafa, beyni üzerine düş
müş ve ağır surette yaralan
mıştır, Hasan'a birşey olma
mıştir. Yaralı Mustafa kaldı
rıldığı Memleket hastanesinde 
ölmüştür. Arabacı Osman oğlu Ömer, 

idare ettiği tek yük arabasına 
koşulu beygire Çeşme' den su 
verirken, Ömer'in oğlu 8 ya
şından Hasan 'la gene bu ma-
halleden Ahmed oğlu 13 yaş-
1arınds Mustafa, arabaya atla
mışlardır. Hasan'la Mustafa, 
komşu çocuklarıdır. Bunlaıın 
arabaya birdenbire atlarnala-
rında ürken beygir hızla ara
bayı sürüklemeğe başlamış ve 
araba içinde duran çacuklar 
yere yuvarlanmışlardır. 

Dikkatsizlik ve tedbir.sizlik 
neticesi olarak bu feci kazaya 
sebebiyet vermek suçundan 
arabacı Ömer hakkında tah
kikata başlanmış ve kendisi 
tutulmuştur. 

Müddeiumumi muavini Ali 
Akkaya, dün akşam hadise 

yerine giderek geç vakte kadar 
kazanın sebebi ve nasıl olduğu 
hakkında tahkikat ve tetkikat 
yapmıştır. 

Gümüş paralara 
dikkat ediniz! 

~--~~~~---ı~---------'"-

Ankara, lzmir, Balıkesir ve Kayseri'de 
kalp gümüş para imal edilmiş·. 

Yeni gümüş paıa'arın 100 
kuruşluk!arının İzmir, Balıke
sir ve Kayseri ve elli kuruş
lukların da Ankara'da kalp
larının imal edilerek piyasaya 
döküldüğü anlaşılmıştır. 

Maliye Vekaletinden şehri
mizdeki alakadar1aı a gelen 
bir tamimde bu paraların asıl
ları ile taklitleri arasındaki 
fark bildirilmiş ve dikkat edil-
mesi emredilmiştir. Yüz ku
ruşluk~ardan Balıkesir'de tak-
liden imal olunanlar kalay ve 
Kurşun halitasından döküm 
sureti1e yapılmıştır. Bunların 

döküm tarzı gayet kaba ve 
fena olup kalplığı bir bakışta 
anlaşılabilir. 

Hususile (T. C.) harfleri 
hemen hiç çıkanlmaİnış ve bu 
harflerle tırtıllar belli olmıya
cak şekilde birbirine karışJ 
tırılmıştır. 

Kayseri'de imal edilenler 
gümüş ve bakır halitasından 
ve 830 ayarına yakın bir itina 
ile yapılmış ve ön ve arka 
resimlerinin döküm şekillerin
de muvaffak olunmuştur. 

Ancak kenar yazı ve tırtıl
ları, bu döküm ile hiç çıkarıl
mamış ve kabartin (T. C.) 
harfleri de yapılmamış oldu-
ğundan bilahare el ile yalnız 
tırtıllar kazılmış ve bu harf
lerin yeri boş bırakılmıştır. 
50 Kuruşluklar: 

Bunlar da kalay ve kurşun 
halitasından döküm suretile 
yapılmıştır. Bunlann dökülüş 
hali 100 kuruşluklarda izah 

. edildiği gibidir. Kenar yazı 
ve tırtıllan kat'iyyen çıkarıl
mıştır. Bunlar da ilk bakışta 
derhal anlaşılabilecek vaziyet
ted 1r. 

Burnava Belediye işleri 
H. Ataca'nın reise bir cevabı 

ANADOLU yazı işleri sayın 

din·ktörlüğüııe; 

Gazetenizin çok haklı "·e ı:ok 

yerinde oları Burnava lıelediyc~i 

nok!ıanları w hallı:ın i. tekleri hak
kıudaki ncşri)atınız üzerine e«a'"en 
hir "enedcnbcri helde işlı·rinin ih
mal edildiğini ve )aptığını teşeh

Lü::.lcrin de foide vcrmt•cliğini ve 
{ah ınıa değil, lıclcdiye azalığı :.ı

fatıma ehemmiyet vcrilmcdiğiııi 
görerek mÜlt'CSSİrt•n i tifaıııı vermiş 

ve hunu da ayın sar:etrni:r.e hil- . 
dirıni~tim. 

] 6-5·9:l6 tarihli gazetenizdı> 

Frhnıi'nin ,·ermiş olduğu ccvalıı 

tfrarct dolayi!-<ilt• dı~arda bulundu
ğumdan ancak yeni okuyabildim. 
Yazısının şahsıını alakadar eden 
kısımlarına kısaca verdiğim karşı

lığın kıymetli sütunl:ınnızda yer 
bulunmasını ve verilme "ni dilerim. 

g:i~terilen noksanlar } apılmış ol
saplı, bugün halkın ne lııı haklı 

şikfıyetlı•ri vukuhıılur \ 'C ııt' dt• lwn 

istifa ederdim . . F:ıknt hu lıakımsız
lık vazİJNi iı:inıle 1m~1nkü hare
ketimi çok dürü<ı.t \e isalıetli bu
luyonım. 

2 - Beraber ,,:alışma işine ge
lince: Bugün memleket iı:iıı ileri) e 
ürülen herhangi lıir f ilcrin ııellen 

yapılmadığını sırası gdıligi için rei~e 
ı-onnak hizmnunu hi ediyorum. 
Gerek belediye• nwclisinin ve ge
rehe belcdiy • encümeninin wnııiş 
oııhığu kararlardan en çoğu rei~in 
dile<li~i ~ckilde yapılır, bir kısmı 
da clt•fter üzerinde kalarsk lıiç 
yapılmaz. 

3 ·- Birçok i~leri iftiharla ha
şardığını ve hallın teveccühünü 
kazandığını gazete sütunlarında ilan 

Mmtaka merkez heyeti geni 
reisi göz tabibi doktor Milat 

Eski parti başkanımız Avni 
Dokan, ayni zamanda mıntaka 
merkez heyeti reisi idi. Par
tideki başkanlık vazifesinde 
olduğu ğibi mıntakadan da 
ayrılan Avni Doğan, dünkü 
gün mıntaka ve bazı teknik 
heyeti azasını toplıyarak ken
dilerile konuşmuş, veda et
miştir. Spor ve gençlik işinde
de büyük bir diirüstlük ve 
sevgi gösteren Avni Doğan'ın 
vedaı, gençleri teessür içinde 
bırakmıştır. 

Yeni mıntaka reisi, göz ta
bibi doktor Mitat'tır ve emri 
gelmiştir. 

Haber aldığımıza göre, yeni 
teşkjlat için merkezden bazı 
tebligat ta vukubulmuş ve tek
nik heyetlerin vazifeleri niha
yet bulmuştur. Her teknik şu
be selahiyetli bir ajan tarafın-
dan idare edilecektir. Ajanı, 
mıntaka reisi seçecektir. Ajan
lar işe başlayıncaya kadar eski 
heyetler vekaleten iş gore
ceklerdir. 

Kulüpler murahhaslarpıdan 
müteşekkil ajanın idare'sinde, 
o spor şubesile alakadar birer 
lik heyeti bulunacaktır. Mın
taka heyeti, bu ajanlardan te
şekkül edecektir. Bugünlerde 
yeni spor nizamatına göre bazı 
değişiklikler beklenmektedir. 

Bu akşam güzel bir 
gardenparti var 
Cumuriyet halk partisi Gü

zelyalı ocağı taıafından bu 
ak~am Şehir gazinosunda bü
yük ve güzel bir gardenparti 
verilecektir. Mevsimin en eğ
lenceli bir gecesini yaşatmak 
üzere büyük hazırlıklar yapıl
mıştır. Muhtelif sürprüzler, nu
maralar, rakkaslar, müsaba
kalar vardır. 

Karşıyaka, Buca, Burnava 
ve Güzelyalı'ya saat birden 
sonra için otobüsler de temin 
edilmiştir. ----Menemen' de şarbon 

Menemen' den bir mektup 
aldık. Bunda koyunların şar
bon hastalığından, aşısızlıktan 
şikayet ediliyor. Baytar mü
dürlüğünün alakası isteniyor. 
Yetmiş bin koyun bu aşıyı 
beklemektedir. Nazarı dikkati 
celbederiz. 

Bir tayin 
Yirmi senedenberi lzmir'de 

çalısan ve muhitinde büyük 
bir sempati yaratmış olan ka
dastro memurlarından Cemal, 
lstanbul'a tayin edilmiştir. 

Bugün Torbalı' da Cellad 
gölü kurutma sahasına gide
rek gölün kurutma faaliyetini 
tetkik edecek ve bu gölde 
bulunan mühim miktarda yı
lan balığının dış memleketlere 
ve bilhassa Almanya ile lngil
tere 'ye ihracı mes'elesi üze
rinde tctkikatta bulunacaktır. 
Oradan Kuşadasına ve Sel
çuğa giderek akşam üzeri iz
mir' e dönecek ve yarın da 
Ankara'ya hareket edecektir. 

(Adi kısmı müstesna) 
Şahsiyeti hükmiyeyi haiz 

müesseselerde bu ahkam ida
re meclisi reis ve azasına tat
bik edilir. 

Kızıl var 
Güzelyalı civannda, sıhhat 

müdürlüğüne üç kızıl vak'ası 
tesbit edilmiştir. Sirayet etme
mesi için tedbirler de alınmış
tır. Dün akşama kadar başka 
vak'a kaydedilmemiştir. 

l - Senedenberi belediye i~
lcrinde görmüş olduğum düzen iz
lik. !-okak pi li~i, tenviratın nok
ı;anlığı 'c ekmeklerin ve daha bir 
~ok işlerin hakıııı.ızlığıııı mütead
dit defalar öylcnıi'i ve yapılmasını 
ikaz ctnıi§Iİııı. YapılıııaılıA-ını ve 
neticesiz kaldığını \'C en ııoncla 

halkın çok yerinde şikayetlerini \."e 
an fı•r) ııtlnrımn gazete sütunlarına 
ge\·tjgiııi göriinct· i•tifadan başka 
birşey yap:ıınazdım. Nitekim ek 
hö, le oldu. Bel edim azası sıfatile 

eden rei,., gene a} ııı guetenizin 
ll) ni sıitıınlannda (Hangi teveccüh, 
bize yaptığı i~ler rıder?) diye hal
kın kendi lis:uıından aldığı cevabı 
kafi gördüğümden Luna hiı;bir kı·

linıe dahi ilhcye liizınıı giirc
oıi) Ortıın. 

•J - Rei in deıliı'!'i gihi: 
istifam şah a muAbı•r olarak 

değil, şehir işlerinin nokı;aulı~mı 

görl'rck ve lınlkın şikıiycıleriııi oku
) arak vukııhulııı ıışt ur. 

.. ................ ~-
d ukı an suurn c•fkan umumiye gibi 

1 Nöbetçi eczaneler 1 
Bu akşam Kenıeralunda Hilal, 

Güzelyalıda Güzelyalı, Tilkilikte 
}'aik, Eşre'fpaşa<la Eşrefpaşa ecza
neleri açıktır. 

3 - Hangi malın ihracı 
işile meşgul olacağını bir isti- . . 

Artık ümit ederim ki halkııı 

100 imzalı açık mektubunu oku-

kı'nıli!'i ıll' kimin lınklı olıluğunu 

anladı. 

Çok derin 'c ilgili aygılanınla 

MirikcUiın hanında 

Kumu yoncu 
llüsnü Rıfkı Ataca 

den 

an 
ha 

nra 
hük 

unac 
cek 
değ 

er, 
vili 
diğ 
co" 

kıs 

o}\a 
dur\ 
sarf 
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japon'ların Nankin Orduları Lehine Kanton
lılarla Çarpışması Beklenmektedir •• 

Kora'nın verdiği seyrek ak
şam ziyafetlerine de ancak en 
samimi ve az dostlar davet 
ediliyordu.. Prens Napolyon 
ise her akşam gelmekte fakat 
gece yarısından evvel saraya 
dönmekte idi. 

Kora Pibulet'i, refakat ka
dını olarak kuJlanıyordu. Pa
ris'in en yüksek terzilerinden 
güzel k~ylüye elbiseler almış, 

onu çok güzel bir Paris'li kı
yafetine sokmuş, her zaman 
beraberinde gezmeğe alıyordu. 

* • • 
Bugün, saat 16 ya doğru 

Dük Lodovik Kora'nın Şayyo 
sokağındaki lüks konağına 
geldi, Dört senedenberi tanı
dığı Valantin'den: 

- Madam burada mıdır? 
Diye sordu. 

- Hayir Mösyü, ancak ak
şam yemeği zamanrdönecektir. 

- Pekala .. Matmazel Ano
yis, Pibulet burada mıdır?. 

- Evet, Dük hazretleri. 
Odasında yalınızdırl 

- Şu halde, matmazele 
kendisini alt katta salonda 
beklediğimi söyleyiniz! 

Şapkasını, bastonunu ve 
gantlarını bitişik odaya b'lraktı; 
bir sigara yaktıktan sonra kol
tuklardan birisine oturdu. 

Pibulet odasında Anne ve 
Babasına mektup yazıyor idi. 
Valentin'in kendisini Dük'ün 
aşağıda beklediğini haber ver
diği vakit, ihtiyarsız olarak bir 
endişe hissetti ve kalemi elin
den bırakarak: 

- Hemen geliyorum! Dedi. 
Ayağa kalktığı vakit, 

kendisini aynada tetkik etti; 
giydiği elbiseyi, Dük'ün kar
şısına çıkmak için kafi bul
madı; seri bir hareketle ken
disine en fazla yakıştığını 
tahmin ettiği başka bir elbise 
giydi, yanaklarına biraz pudra, 
dudaklarına azicik kırmızı sür
dü ve Dük'ün bulunduğu sa
lona girdi. 

Dük Lodovik kendisini gö
rünce! 

- Ne kadar güzel olmuş
sun! Dedi. 

Dük, genç kızın tuvaletine, 
yüzüne dikkatle baktı: 

- Küçük dostum, seni epey 
zamandanberi görmedim. Na
sılsın, iyi misin?. Diye sordu. 

- Çok iyiyim Monsinyor. 
siz nasılsınız? 

- iyiyim. vaziyetinden mem· 
nun musun? 

- Çok, pek çok memnu
num! 

ANADOLU -----
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve haşyazgaoı 

Haydar Rüşdü OKTEM 
Umumi o~riyat ve yazı işleri 

müc.lürii: Hamdi Nüzhet 

İdarehanesi: -
Jznıir İkinci Beyler eokağı 

C. Halk ııartisi lıinaeı içinde 
Telgraf: lznıir - ANADOLU 

1 ttlefon: 2776 -Po. ıa kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

aylığı 500 kunıştur 
Yabancı memleketler için ıenelik 

aLoııe ücreti 27 liradır 
Her yerde 5 kuruştur -Günü geçmit nil!hnlar 25 kuru~tur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
·~ BASJLMIŞTJR . •• 

Kaderosu göreceğin gel
di mi?. 

- Doğrusu... Paris gibi bir 
yerde bulunduktan sonra, köy 
hatıra gelmiyor. Birkaç ay 
evvel Paris, bizim köyden 
şöyle birkaç defa büyükçe bir 
yer sanıyordum! Bulvarları, 
şanzelize'yi güzel ormanları 
görünce ne büyük hayret 
içinde kaldım bilseniz! Burası, 
Monsinyor, cennetin ta ken
disidir! 

Paris, 24 (Radyo) - Ateş 

salip cemiyeti mensuplarının 

fesh kararına itaat etmiyecek
lerini söylemeleri üzerine Da
hiliye bakanı kararın kat'i ol
duğunu ve bu cemiyetin de 
behemehal feshedilecegini söy
lemiştir. 

------ . 

Dük, genç kızın bu saf ve 
samimi sözlerine mes'ut bir 
tebessüm ile mukabele edi
yordu. 

- Oh, ahi Dedi. Burada 
sıkılmadığını öğrenmek ile 
cidden sevindim. Annen ve 
Babandan iyi haberler alıyor
musun? 

- Evet. Sık-sık mektup 
alıyorum. 

- Baban artık bana kız
miyor mu? 

- Bilakis sizi takdis eder. 
Jan Sebesgü'den başka size 
kızan yoktur, Monsinyorl Köy
den ayrılmazdan evvel bu 
adamla nişanlanmak istemi
yordum. Şimdi, diri-diri yakıl
mağı ou adamla nişanlanmağa 
tercih ederimi 

Pibulet küçük bir tevakkuf
tan sonra yine sözüne devam 
etti: 

- Monsinyor, burada sizi 
sık-sık görmemek beni üzüyor! 
Paris' e geldiğimdenberi. bu 
ikinci oluyor ki sizi ğörmek 
şerefine mazhar oluyorum! 

- Sonu var-

Paris, 24 { Radyo ) - M. 
Salangro; Ateş haç teşkilatı
nın feshi hakkındaki 18 Hazi
ran tarihli kararnamenin bütün 
cemiyetlere şumulü olduğunu 
soylemiş, ancak bu teşkilata 

bağlı ve bunların propagan
dasını yapan içtimai müesse
lerin, çocuk bakımevlerinin 
kapatılmıyacağını, bunların ni
zamnamelerinde değişiklik ya
pılacağını bildirmiştir. 

Paris, 24 { Radyo ) - M. 
Salangro Vilayetlere ve Polis 
müdürlerine gönderdiği bir 
tamimde, bir takım şehirlerde 
ve Paris caddelerinde vukua 
gelen hadiseler dolayısile 1884 
numaralı kanunun tatbikini 
bildirmiştir. Buna gö;e, mef
suh birliklere ait üniforma ve 
nişanların taşınması yasaktır. 
Bu tamim Paris polis müdü
riyetine de gönderilmiştir. Fa
kat 1884 numaralı kanun 
ahkamı Paris'te cari olmlya
caktır. 

lsviçre'de bir kanun ; 
Bern, 24 {Radyo) - fsviç

re topraklarından bir kısmının 
ecnebi himayesine girmesinin, 
devletin istiklaline mütecaviz 
sayılacağı hakkındaki kanun 
kabul edilmiştir. 

Hon-Kong, 24 {Radyo) -
Mareşal Çan·Kay-Çck tarafın
dan toplanmış olan Nankin 
ordusu Hunan ayaletinde bu
lunmaktadır. Bu ordu 12 fırka 
ve 300,000 kişidir. 

Bu ordu tarafından Kuansi 
ayaletinin dört taraftan muha
sarası başlamı~tır. Bundan 

başka Çan-Kay·Çek 120 tay
yareden mürekkep bir hava 
kuvvetini de harekat sahasına 
toplamıştır. i 

Hon·Kong'ta deveran eden 
şayialara göre Nankin asker
leri Kanton kıt' alarma hücum 
etmişlerdir, şiddetli bir harp 
devam etmektedir. Çan-Kay-

Yeni demirve çelik 
fabrikası. 

• 
Bir /ngiliz firması ile geçen mü-
zakere bitti, mukavele imzalandı. 

Ankara 23 (A.A) - Birinci 
beş senelik endüstri progra
mına dahil olup Sümerbank 
tarafından busene Karabükte 
kurulmasına ba~lanacak olan 
demir, çelik f abrika!arı ile 
mütemmimi bazı sanayiin ku
rulmasına talip olmuş o!an 
H. A. Brassert And Co-L.T.B. 
Landon şirketi ile İngiltere 
Credit Export Guarantee De
part Ment dairesi mümessil
leri ve Sümerbank arasında 
cereyan etmekte olan müza
kereler iki taraf arasında mu· 
tabakatla neticelenmiş · ve bu 
bapta vücuda getirilmiş mali 
anlaşma bugün öğleden sonra 
beşte Sümerbank idare mec
lisi salonunda imza!anmıştır. 

. imza sırasında Ekonomi 
bakanı Celal Bayar, fngiltere 
maslahatgüzarı Mr. Morgan 
ve Credit Export Guarantee 
Department mümessili Mr. 
Sammerville'in zevcesi ve ken-
disi, iktısat vekaleti müsteşarı 
Kurdoğlu, Maliye vekaleti 
mümessili, nakit işleri umum 
müdürü Kışmir, İngiltere ataşe 
komersiyalı Kolonel Vods, 
mühendis J. Grabbe ve iki 
taraf müzakere heyetine dahil 
diğer zevat, fngiltere sefareti 
ve Sümerbank erkanı hazır 
bulunmu~lardır. 

Mr. Sammerville ve Mac
kenzie tarafından dostca söz
ler teati edilmiş ve Türk · he
yeti tarafından ayni şekilde 
mukabele olunmuştur. 
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Fransiz Frans&'daki Grev Belçikadaki 
f!~~kası Marsilya'da vapurlar işliyemiyor Gm:_~_y 

Hükumete 1 O milyar: bazıları yoldan dönüyorlar. Kaldırım taşlarına 
franklık bir kredi aça bile tesir etti. Fa-Paris 24 (Radyo) - Grev Fransız hükumetinin nazarı 
caktır, kanunu çıktı~. bir taraftan bitmekte bir ta- dikkatini bu hadiselere çek- kat Zaif ledi. 

Paris, 24 (Radyo) _ 90 raftan da yeni grevler ilan edil- mişlerdir. Brüksel 26 (Radyo) _ Gre-
Reye karşı 184 reyle Fransız mektedir. Firıncılann grevin- Marsilya'ya gelmekte olan vin akim kalacağı anlaşılmak-
ayanı Bank dö Frans'ın hü- ·den korkulmaktadır. ecnebi vapurları, yollannı de- tadır. Muhtelif sınıflara men-
kumete 1 O milyar franklık kredi Marsilya' da liman işleri grev ğiştirmck mecburiyetinde kal- sup amelenin mühim kısmı işe 
açılmasını ve ayrıca bir mil- yüzünden durmuştur. Provi- mışlardır. Brest sıhhi heyeti, başlamıştır. Tramvay amelesi 
Yarlık hazine bonoları çıkarıl- dans vapuru, dün yakın şarka b b l k grevcilere bir beyanname neş- de ugün işe aş ıyaca tır. 
masını tasdik ve kabul et- hareket edememiştir. Grevci- k 

retmiş ve gaz, elektrik fiktanı Uzlaşmanın imzalanması be -
ler yolculan vapurdan çıkar- d h 1 b k l lenmektedı·r. miştir. 

Bu kanun mucibince, frank 
aleyhinde hareket edenlere iki 
seneden üç seneye kadar ha
pis cezası v~rilecektir. Bundan 
başka ağır para cezası da alı
nacaktır. 

Sermayelerini harice kaçıran 
veya hariçte bulunduranlar ser
mayelerinin iki misli derece
sinde para cezası verecek· 
lerd.ir. 

Yahudiler 
Lehlstan'da da düş· 

manhk var 
Varşova, 24 {Radyo)- Ya

hudi aleyhtarı 200 köylü, Ter
yenski yakınındaki bir kasa
banın anacaddesindeki yahudi 
·dükkanlarına hücum ve yağma 
etmişlerdir. 

~-----ı~--------

Bir muhasip İf 
arıyor 

Ticarethanelerde usülü def
teriye göre defter tutmak ve 
muhasebe işlerinde çalışmak 
üzere bir muhasip iş aramak
tadır. Talip olanlar gazetemiz 
idare memuruna müracaat et· 
melidirler. 

· yüzün en asta ara a ı ama-
mışlar ve vapuru işgal etmiş· dığını bildirmiştir. Taksi otoları işi bırakmış-
lerdir. Daha birçok vapurlar lardır. Grevcilerin tecavüzle-
grevcilerin işgali altındadır. Grevciler Ruban belediye-

Tulon' da kahvehane ve lo· sini işgal etmişlerdir. Şarba-
kantalar grevi bitmiştir· yın zabıtaya müracaatine rağ-

Marsilya, 24 (Radyo) - men zabıta bir hadiseye mey
Vapur işçileri grevi siyasi bazı dan vermemek için müdahale 
hadiseleri icabettirmiştir. Çün· etmemiştir. 
kü grevciler ecnebi vapurla- Paris, 24 {Radyo) - Halen 
nnı limanda tevkif etmişler· Fransa'da 193,547 grevcı 
dir. Bu sebeple bazı seferler vardır. 

Habeşistan' da 
Hala Çarpışma 

Var Demek! 
R~ma 24 (Radyo) - Adis 

Ababa gazetesinin ilk nüshası 
hatıra olarak Façistler tarafın· 
dan kapışılmıştır. 

Harar' da esir edilmiş olan 
250 Habeş askeri bugün Adis 
Ababa' da merasimle serbest 
bırakılmıştır. 

Habeş halkının ve Gallala
rın muhasemattan vaz geçme· 
lerini temin için Mareşal Greç· 
yani bir nutuk irad ederek 
maziyi unutmak tavsiyesinde 
bulunmuştur. 

Kudüs'te 
Arap'ların 
Bir hücumu .. 

Kudüs 24 (Radyo) - Ta
beriyye ile Deş Finar kolonisi 
arasında bir kervana Araplar 
hücum etmişler ve bir Yahu
di'yi öldürmüşlerdir. 

Kudüs, 24 (Radyo)-Zeriko 
yolunda, Arap'larla İngiliz as
kerleri arasında çok kanlı 
çarpışmalar olmuştur. Bu çar-

. pışmalarda her iki taraftan 
vukubulan insan zayiatı meç
huldür. 
Arap'lar, Tiberiyyat gölü yo· 

lunda yolcu kamyonlarına hü· 

rine zabıta müdahale etmiştir, 
Madenlerde de işin başlıya· 

cağı kat'i surette umulmak
tadır. 

Karilyon Boris'te grevciler 
sokakların taşlarını sökmüş
lerdir. Hükumet taşları asker 
vasıtasile yerlerine kaymağa 
karar vermiş ve bunu haber 
a!an grevciler hemen söktük. 
)eri taşları yerlerine koymuş

lar ve gelen askeri şidaetle 
alkışlamışlardır. 

940 Olimpiyadı 
Paris, 24 {Radyo) - Bey

nelmilel Olimpiyad komitesi 
reisi ; 1940 olimpiyatları için 
Tokyo, Londra ve Helsingfors 
şehirlerinin namzet olduklarını 
söylemiştir. 
~~~~~--~-------

cum etmişler ve yolculardan 
dört Yahudı'yi yaralamışlardır. 

Kudüs civarında da lngi
liz'lerle Arap'lar arasındaki 
müsademelerde bir İngiliz öl
müş ve baş kişi de yaralan· 
mışıır . 

Çek deniz kuvvetlerine hazır 

olmak emrini vermiştir. 

Hong·Kong, 24 {Radyo) -
Kanton ordusu kumandanı 
Çan Kay Tung, birinci kolor
du başında cenubi Kuang 
Tong ve Kuang Si de bulun· 
maktadır. 

Bu general Japon'lara karşı 
hareket edecektir. 

Çin dahili harbı Nankin ve 
Kanton askerleri arasında 
başlc mak Ü.zeredir. Japon kuv
vetlerinin de Nankin hükumeti 
lehine harekata iştirakinden 

korkulmaktadır. 

Tiyen-Çin, 24 ( Radyo ) -
Çin'liler, bir Japon harp ge
misine ateş açmışlar ve mü
rettebattan dört kişiyi yarala
mışlardır. Japon sefiri Çin 
milli hükumeti nezdinde pro· 
testo da bulunmuştur. 

Yunan baş
vekili döndü. ...... 
Kralınza-
f erini söyledi. 

Atina, 24 (Radyo) - M. 
Metaksas, Makidonya' dan dön
müştür. 

Başbakan Makidonya hal
kının kral hakkında çok bü
yük bir muhabbet gösterdiğini 
söylemiş ve: 

- Bu hadise, kralın dahili 
uzlaşma siyasetinin büyük za
ferine delildir,, demiştir. 

Kral Y orgi seyahate devam 
etmektedir. 

Atina, 24 (A.A) - Atina 
ajansı bildiriyor : 

M. Metaksas gazetecilere be
yanatında Makedonya ve Trak
ya' da krala karşı gösterilen 
çok hararetli ve . heyecanlı ka
bulü ehemmiyetle kaydettikten 
sonra kendi seyahatinden elde 
ettiği mükemmel intibaı ve 
Makedonya ·ahalisinin bugün 
münhasıran mutat olan işle

rile meşgul olup emellerinin 
sadece iyi bir idare olduğu 
müşahede ve tesbit etmiş bu
lunduğunu bildirmiş ve bu iti· 
barla bu ahali hükumetin gay
retini takdir etmektedir, işte 

hakiki. milli uzlaşma da budur, 
demiştir. 

Keza M. Metaksas süel kı
taları teftiş sırasında elde et· 
tiği iyi intibadan ve orduda 
halen mevcut mutlak inzibat 
ruhundan da bahsetmiştir. 

Atina, 24 (A.A) - Atina 
ajansı bildiriyor : 

Kral seyahatına devam ede· 
rek dün Verria ve Naussa şe
hirlerini ziyaret etmiş ve me· 
murlar, halk tarafından pek 
hararetli bir surette karşılan
mıştır. 

ispanya dış bakanı 
Madrid, 24 (Radyo) - Ha

riciye bakanı M. Bartiya dün 
akşam Madrid'den Ccnevre'ye 
hareket etmiştir. 

Hindenburg balonu 
Nevyor, 24 { Radyo ) -

Nev Jersey' den bildiriliyor: 
Hindenburg Jeplini, bütün 
hava istasyonlannın ihtarlarına 
rağmen Avrupa'ya hareket et· 
miştir. 
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72 sermayelerile tekrar Stereza bunda. konferansın başka bir derpiş edilmesi lüzumunu kay-
Fransova, yolda mütemadiyen at değişti
rerek umulmaz bir sür'atle saraya döndü. 

517387 

517959 
çephesine avdet mi etmek isti- zamana tehirini telkin etmeye deylemiştir. 

Yorulmak bilmiyen süvari, 
yurulan atını büyük bir süratle 
değiştiriyor, ve halkın "Yaşa
sın Kral ! ,, avazeleri arasında 
mütemadiyen ilerliyordu. 

Saat onbirde, bir handa 
ayak üzerinde yemeğini yiyor, 
gece elbisesini dahi çizme ve 
mahmuzlarını bile çıkarmadan 
yatıyordu. 

Liyon'dan evvel, yolda garib 
bir kervanla karşılaştı; hakim, 
beled.iye azası, avukat, hasılı 
her sınıftan birçok kimseler 
katırlara binmişler, yanlarında 
da boş sandıklar yükletilmiş 
katırlar olduğu halde karma 
kanşık bir halde ilerliyorlardı. 
Bunlar, zaptedilen yerleri yağ
maya giden maceraperestlerdi! 

Kralın genç nedimi: 
- Yol verin.. Kenera yağ

macılar.. Kral için yol açıyo
rum! 

Diye bağırınca, bu her sı
nıftan mürekkeb kalabalıkta 
büyük bir telaş hasıl oldu; ne 
yapacaklarını bile şaşırdılar! 

Nedimin bir sözle dağıttığı 
bu alayın düştüğü garib vazi
yet kralı kahkahalarla gül
dürdü. 

Kral ilerledikçe yolları daha 
kalabalık buluyordu! 

Validei krali, oğlunu karşı· 
lamak üzere, saray musiki şi
naslannı, şairlerini, nedimle
rini ve bir sürü hizmetkarları 
göndermişti. Ayni zamanda 
onikinci Lui'nin mahud deli 
cücesi Tribülc'yi de gönder
meği unutmamıştı. 

Kral, sür'atinden hiçbir şey 
kaybetmiyerek ilerlemekte ve 
bu karşıcılar da, bütün halk 
ile birlikte "Marinyan zaferi,, 
şarkısını söylüyorlardı. 

Şarkı şöyle başlıyordu: 
"Sevimli Gallua'lar, kibar 

kral Fransova'nın zaferini din
leyiniz .. 

Frerelelan, fanfan, fanfenl..,, 
Mulende, süslü bir teskere 

ilerliyordu: Teskerenin kuş tü
yü minderlerine güzel, tombul, 
cazib bir kadın kurulmuştu. 
Çok güzel kokular sürünmüş 
olan bu kadın Mari Goden, 
kralın yol metresiydi. [Bu ka
dın bir müddet sonra Şarl
ken 'in metresi olmuş, iki defa 
evlenmiş, kızlan olmuştur .. Bu 
kadının torunu dördüncü Han
ıri'nin çok sevdiği kadınlardan 
Gabriyel d'Estre'dir. Haliskan, 
tabii daima mükemmel mahsul 
verir!] 

Güzel kadın, krala elindeki 
çiçek demetini attı; ve etek
lerini kaldırarak güzel bacak
larını gösterdi ve: 

:__ Y 2ş1sı!1 zambaklar kralı!. 
Diye bağırdı. 

Fakat kralın duracak vakti 
yoktu; güzel kadını ancak öpe· 
bildi ve; 

- Allahaısmarladık sevgi
limi 

Dedi ve atını iene ileri 
sürdü. 

Kral, bir akşam yalnız ola-
. rak Ambruaz şatosuna vardı. 

Kendisinin bukadar çabuk ge
ltceğini hiçbir kimse beklemi
yordu. 

Kapılar, bunun için kapalı 
idil. 

- Hey ... Kimdir orada ... 
Kral, ağzı köpükler içinde 

bulunan atını şahlandırarak 
cevab verdi, ve: 

- Zaferi. 
Diye bağırdı. 
Kral maruf tabir veçhile 

• "Kan ve ter,, içindeydi. Kralı 
bu halde görenlerin hepsi bir
den, bir ağızdan: 

- Yaşasın kral!. 
Diye bağırdılar! 

... 
... * 

Kraliçe, kralın dikkatle bak-
makta olduğu ipek kundaklı 
çocuğa bakarken, kraliçe de 
çocuğun üzerine eğildi. 

Kral: 
- Arşidük Şarl d'Otriş 

bizden bunu zevce olarak isti
yor. Babası mı olacak bilmi
yorum. Bundan başka hemşi
reniz Rene'yi de evlendirece
ğiz .. Dedi. 

Kraliçe: 
- Zavallı küçük Lüizl 
Dedi. 
Kral ve kraliçe, prens ve 

prenseslerin izdivacının niha
yet bir poletika ve menafii 
aliye işi olduğunu düşünüyor
lardı! ve F ransova, çocoğun 
duvağını kaldırırken: 

- Madam.. Dedi. Biz de 
böyle bedbaht mıyız? .. 

- Ben sevdiğimi almış bu
lunuyorum. Fakat biraz yerin
de dursa... Dedi. 

Kral kızını bir dizine, karı
sını da öteki dizine oturttu ve: 

- Ben sizden başkasını 
sevmem ki... Dedi. 

-So11u var-

Zahire sallşları: 
Ç. G.insi K. S. K. S. 
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Şikayetler: 

Arabacılar 
cesmesi mi? ' ~ 

Yapıcıoğlu mevkiinde Yu-
suf dede caddesinde cami ya· 
nmdaki çeşmede her zaman 
en aş1ğı onbeş kadar yük 
arabası ve hayvanı arabacılar 
tarafından yıkanmaktadır. Bu 
civarda oturanlar, yoldan ge· 
lip geçmek hususunda bile 
zorluk çekmekte oldukları gibi 
çeşmeden hiç su alamamakta· 
dırlar. Belediye reisliğinin bu 
vaziyete nazarı dikkatini celp 
ederiz. 

Karakollardaki telefonlar 
Polis merkez karakolların

daki otomatik telefonların 
hususi mükalemeler için de 
kullanıldığı anlaşılmıştır. Em
niyet müdürlüğünden bütün 
polis merkezlerine gönderilen 
bir tamimde resmi telefon 
makinelerile hususi mükale
melere katiyen müsaade edil
memesi ve aksi taktirde fazla 
mükaleme ücretlerinin alaka· 
dar memurlara tazmin ettirile
ceği bildirilmiştir. 

Kurşun çalmışlar : 

Kantar mcvkiinde Girid ha· 
nında Tevfik oğlu Mustafa'ya 
aid 15 kilo kurşunu ça'an Üs· 
man oğlu Şükrü ve Ahmed 
tutulmuşlardır. 

Ege valileri bugün 
toplanacaklar. 

'--.....-----
-Başı 1 inci sahifede-

I>alıili)e Vekilimiz \"C parti ge
nel c.krctcrinıiz g:mlıuı ı;ıkarkı·n 

lıa!k ı:ırafmdun ~üre.idi lıir ıırcttc 

nlkı;-lauııııitır. G:ır iiııiindc hazır

lanmış ulnu vilayı·t otorııolıilinc 

hincn Şiikrii. K:ı) a; ~ı·hriıııizclc lııı· 
lıııulukları nıii<ldctçl' misafir kııla
cnl.:lıırı Gazi kona~ın:ı gitmişler.' c 
pekıiz i tirahattıın eoora lH'leıliyı
tarafiııılan şclıir g:ızinosııncla ~~rcf

lerine verilen ziyafette bulunmak 
ilzcre gazinoya gclmişlerılir. 

P.ırti "cm·iinkurul iivelcri rlc o J J 

Egepala,.a mi uf ir olınu~lardır-

Zivafet otıız kişilikti, \"'UDt 21 
de b;~lıyan ,.c geç vakte kadar 
ılcrnm edrn ıiyafot csua~ınıla nıuh· 

telif mr\':ıular üznindc ~amiıııi 

hıı4ıihallerdr lnı!unıılmuştıır. Zi) u· 

fette şehrimizdeki nıeh\ıf'l:ır ilt> 
v.ıliler tnplan1J-:ın;ı i~ıirak t'lmck 
iizı•re lznıir't· grlnıi) olnn \aliler 
Jıulurımuşlardır. Valiler ıoplaııtıs.ı 

lıugün saat 16 tla parti merl..e:t: lıi

mısında Dahiliye Vekili vc p:ırti 

genel -:ekreterinıiz Şükrıi Ka) a 'mn 
rei"'li~i ahınıla olacaktır. 

'J'oplanlıva Ege mıntaka ı ,jJfı. 

yctleri valileri olan fzmir, Aydın, 
Manisa- Halıkcıilr, Denizli, Isparta, 

Burdur, ve Antalya valilc.:ıi iştirak 

cıleceklerılir. Muğla vııli!iiniıı hu 
toplantıya gelmiyeceği haber alın· 
mıştır. Valiler toplantısında )Cni 

parti işleri üzerinde gürü~ülccck 
ve parti reislikkri vazifelerini gör
nıcğe başlıyaıı rnlilt•re dirf'ktifler 
\erileccktir. Aydın vafüi Salim 
ÖzJcruir dün otomobille Ayılmd:m 
ve )lani n valisi Mur:ul Germen, 

Dahilhc Vekiliınizie birliktt• l\fo. 
J 

ııisadaıı şehrimize gelmiolerdir. Va· 
lileaden Lazılaı'ı bugün gelecek· 
}erdir. 

Dahiliye Vekilimiz ve parti ge· 
nel sekreterimize bot geldiniz deriz. 

Gecikmiştir ; 
Ankara 23 (A.A) - Ken

dilerine parti başkanlığı tevdi 
edilen valilerden Ankara'ya 
davet edilen 28 i bugün saat 
15 te bakanlar ve genyön ku
r1.1l üyeleri hazır bulundukları 
halde Başbakan ve parti umu
mi reis vekili İsmet lnönünün 
başkanlığı altında parti kura
ğında toplanmışlardır. 

Başbakan son alınan kara
rın mucip sebepleri hakkında 
bir söylev vermiş, valilere yeni 
ödevlerinin ehemmiyetini ha
tırlatmış ve kendilerine başa
rılar silcyerek bakanlarla top
lantıdan ayrılmışlardır. 

Müteakiben iç bakanı ve 
genel sekreter Şükrü Kayanın 
başkanlığında iki saat devam 
eden toplantıda parti işleri ve 
vilayetin genel hizmetleri gö· 
rüşülmüş ve toplantı sonunda 
valiler kendilerine verilen yeni 
ödevden ve şayan gördükleri 
itimattan dolayı minnet ve ta
zimlerinin Büyük Şefe arzını 
iç bakan ve genel sekreter 
"Şükrü Kaya' dan rica etmiş· 
lerdir. 

Ege bölgesindeki ayni top
lantıya başkanlık etmek üzere 
iç bakanı ve genel sekreter 
Şükrü Kaya genyönkurul üye· 
lerinden yedi zat ile beraber 
7 ,45 treni ile İzmir' e hareket 
etmişlerdir. 
Framız mecmualarına yasak: 

Varşova 24 (Radyo) - Dahi· 
liye l>akanı bazı Fransız mecmua
Jurımn Lebistana girmesini yasak 

etmiştir. 

yor? M. Mussolini'nin ısrarı kendisini sevkeden sebepleri fransa'nm fikri: 
karşısında lngiliz somalisini, hatırlatmakta ve vaziyet muh· Bonkur. ilerde müzakere 
Sudan'ı, Genya'yı ftalya'ya mı telif cephelerinde aydınlanır edilecek olan bazı mühim nok
verecektir? Uluslar sosyetesini aydınlanmaz konferansta ken- talar kaydı ihtirazısiy]e Fransa 
teşkil eden devletler, müşterek disini temsil ettireceğini bil- hükumetinin 923 mukavelesile 
tesanüde sadık bulunmakta- dirmektedir. istihdat olunan maksatlara ce-
dırlar; yalnız İngiltere hükfi- İtalyan hükumeti aynı za- vap veren Türk proıesının 
meti dönmüştür. manda önümüzdeki toplantı- müzakere esası olarak kabul 

Dahiliye bakanı Sir Con larda cereyan edecek müza· ettiğini söylemiş ve Millet1er 
Simon cevaben demiştir ki: kereler ve görüşülecek mes'e- cemiyeti paktının olduğu gibi 

- Uluslar sosyetesinin ltal- lelerin heyeti umumiyesi hak- bu kadro içinde aktedilmiş 
yan - Habeş ihtilafında aciz kında en kat'i kuyudu ihtira· olan mıntakavi paktların tat
mevkide kaldığını inkar ede- ziye dermeyan etmektedir. biki zımnında derpiş edilmesi 
cek siyasi bir teşekkül yoktur. Türk heyeti murahhası reisi icabeden ahkam hakkında Lit· 

Petrol ambargosu hakkında doktor Aras, İtalyan dış ba· vinof tarafından serdolunan 
M. Eden bu hususta tam ma- kam tarafından gönderilen müta!ea'.arın ehemmiyetini kay-
lumat ve izahat vermiştir; mektubun ltalya'nın pek ya- delmiştir. 
İtalya bazı devletlerden petrol kında konferansa iştirak ede- Romanya'mn fikri : 
temin edebilecekti; çünki pet- b·ı v · · · l kt I 

ı ecegını ışrap ey eme e 0 - Cont Zesco, Türk proı'esi-rol sahibi olan memleketler- d · J -
uğunu memnunıyet e muşa- nin hangi şartlar dahilinde 

den bir kısmı zecri tedbirlere h d f l h 
e e etmiş ve ta yan mura · müzakereye esas olması lazım 

ic;tirak etmemiş ·idiler. h l b" 1 k f 
:r as arm:n ır an ev'" or. e- geleceğine dair Bonkur tara· 

Bugün ulus'ar sosyetesine t h ._. tt kl · · 
rars.a a zı mevKı ( erını fından beyan olunan noktai 

dahil hiçbir devlet )'Oktur ki .. ki T .. k" ' · b ht" 
gorme e ur ıye nm a ıyar nazarın Romanya'nın da noktai 

bizim gibi düşünmüş olmas n. 1 ;c.. •• l · t" 
o acaoını soy emış ır. nazarı oldugv unu ve Romanya-çünki muhasemat hitam bul- K f ·a A h. 't 

on erans ı an ma :ye. a nm proı· eyi dostane bir fikirle, 
muştur. tatbik si)·asetine de- b k ı d T .. 

azı arar aı an so: B, ur- fakat Romen menfeatleri kay· 
vamın da manası kalmamıştır. k' f d t d" 1 · u 

·ıye tara ın an ev ı 0 una gusile tedkik edeceğini söyle-
Dün M. Rüzvelt'in ambar- mukavele projesinin müzake· miştir. 

goyu kaldırması bu hakikatı ı k b 1 et 
reye esas omasını a u - Yunan murahhası dedi ki: sarih surette gösteren bir miştir. 

hadisedir. Türkiye'nin ikinci murahhası Yunan heyeti murabhasası, 
Sir Arşibald Sinkler: - La- Menemencioğlu; Türkiye'yi bu Türk projesini müzakere esası 
1 H · · · ki. d olarak kabul etmiş ve bazı va - oar preıesınm şe ı, projeyi tevdie sevke en se· 

Amerika'yı petrol üzerine am- bebleri anlatmıştır. tavzihat istemek kaydı ihtira· 
bargo koymaktan menetmiştir. lngiltere murahhası zisiyle mezkur projenin umu· 

Şimdi Habeşistan'm işgali söyliyor. mi hatları üzerinde mutabık 
karşısında ecnebilerin menafi • Lord Stanhope, hükumeti bulunduğunu söylemiştir. 
ve hukuku temin edilmeli ve namına boğazların tekrar as· Yugoslavya 
bu memlekette açık kapu si- ker'i bir hale ifrağı prensibini murahhası kUrsUde : 
yaseti baki kalmalıdır. kabul ettiğini, şu şartla ki, Subbotiç, maddelerin mü· 

Con Simon: - İngiltere diğer bütün bakımlardan mu- zakeresi sırasında Yugoslav 
hükumeti, Uluslar sosyetesine cibi memnuniyet bir mukavele heyeti murahhasasının tevdi 
mensup diğer devletlerin de akdinin mümkün olması la- edebileceği tadilat kaydı ihti
kabul ettikleri veçhile, İtalya'yı zımgeldiğini söylemiştir. razisiyle Türk projesinin çok 
sulha veya ademi tecavüze ic- Mumaileyh proje maddele· şayanı kabul olduğunu derme· 
bar için kuvvet ve şiddet rinin müzakeresi sırasında tev- yan etmiştir. 
kullanmak taraftarı değildir. di edeceği bazı tadilat kaydı Bulgaristanm düşüncesi; 

Bu sözlerimden, İngiliz bah- ihtirazisile Türk projesinin mü- Nerkof, Türk projesi hak-
riyesinin vazifesini görmek zakereye esas olarak kabul kında bilhassa birinci kısım
için hazır bulunmadığı manası edilmesi hakkında reisin yaµ- daki maddelere dair bazı tav· 
çıkmamalıdır. Fakat Avrupa'- tığı teklife iltihak eylemiştir. zihat lüzumunu kaydetmiş ve 

b ·· geçı·rmekte olduğu Japon delegesi kürsüde: nın ugun Bulgaristan'ın mezkur projeyi 
buhranlı vaziyet, Habeş'istanı Japon delegesi Sato, Türk esas itibarile müzakere esası 
himaye için yeni bir harp ge- proı"esini müzakere esası ola- k 

olarak kabul ettiğini ve anca · · f d a ı'mkaAn verme- rak kabul etmı·ş ve fakat hü-mısı e asın ~·· konferans işlerindeki teşriki 
kt d. kuAmetı"nı·n mu .. temmim talima· 

me e ır. mesaisinin silahtan tecrit edil-
Uluslar sosyetesine karşı tına intizaren projeyi tetkik B l 

miş bir memleket olan u · mecbur olduğumuz dostluğu etmek hakkını muhafaza ey-
garistan'ın emniyeti kaygusun· 

bana tekrarlamayınız. Bu ha- !emiştir. dan ve Boğazlar rejimi ile 
d . b"' .. k bı"r ders olmuştur Mumaileyh zamanı geldiği 
ıse uyu sıkı sıkıya bağlı bulunan ti-

b d Se go··re vluslar sos- zaman proı·enin 9 uncu mad-
ve u er cari menfeatlerinden mülhem 
sosyetesini yeni kuvvetlerle desi hakkında kuyudu ihtira-
teçhiz edeceğiz. ziye dermeyan eyliyeceğini 

olacağını bildirmiştir. 

Gene daima Dominyonlarla bildirmiştir. Habeşistan' da· 
sıkı temasta bulunuyoruz. Bu- M. Litvinof ne dedi? v f 

1 . • . b Lı.tvı"nof Karadenı"zı"n hususAı ı ağmur ar ... nun için ame e partısının u 
takririnin reddini istiyoruz. mahiyetinden ve bu deniz sa- Adis-Ababa 24 (Radyo) -

Bundan sonra kabine reisi hillerinde bulunan devletlerin Yağmurlar mevsimi başlamış-
M. Baldvin söz almıştır; menfaatlerine müteallik bazı tır. Mamafih askerler yel in· 

- Aldığımız malumatın na- mütalea'ar kaydı ihtirazı ile şaatında çalışmaktadır. An· 
tamam olmasına rağmen size Türk hükumetinin proıesmı cak mesai 14 • 16 aramda ta·
ltalya'nın Habeşistan'daki is- kabul ettiğini söylemiştir. til edilmektedir. Temmuz ve 
tilasının tamam olduğunu söy- Mumaileyh, projenin kat'i ağustos aylarında yağmurlar 
liyebilirim. Bunun için Habc· tahririnde Sovyet Rusya'nın daha şiddetleneceğinden şim· 
şistan'da da meşru bir Habeş hususi vaziyetinin gözönünde diden tedbirler alınmaktadır. 
idaresi mevcud olduğunu da bulundurulacağı ümidini ızhar Almanya, Yugoslavya tenis 
kabul edeceğiz. eylemiş ve maçları yapılacak, 

Şu anda lazım olan Şf!Y - Sovyet Rusya bir deniz- Berlin, 24 (Radyo) -· Al-
zecri tedbirlerin kaldırılma- ·den diğer denizlere deniz kuv· man tenis federasyonu Yugos· 
sıdır. Çünkü muhasemat dur- vetlerini nakletmeye mezun lavya tenis federasyonu ile 
muştur. Zecri tedbirlerde ısrar kılınmalıdır. Demiştir. 11-12 temmuzda bir maç için 
etmek için askeri hareketi de M ·1 h M"ll ti · 

umaı ey ' 1 e er cemı- anlaşmıştır. Husule gelecek 
hesaba katmak lazımdır. Ha· · k l b"k 

yeh arar arını tat ı ıçın temettüün yüzde 65 ini Yu-
beşistan'ın İtalyan istilasın- -'f 

1 
k l kt 

dan kurtarılmasının siyasi te- nasında harba hazırlanmış olan gos avya ta ımı a aca ır. 

şebbüslerle imkanı kalmamış- devlet sade İtalya idi. De- Yugoslavya federasyonu bu 
tır. Hiçbir devlet te askeri miştir. teklifi kabul etmemiştir; çünkü 
tazyik düşünmemektedir. Biz Avam kamarası 176 reye birkaç güne kadar Zagrep'te 
de bu fikirdeyiz. karşı 480 yani 280 fazla reyle riıaçları vardır. Bu maçlar çok 

Geçirdiğimiz bu buhran es· kabineye itimat göstermiştir. mühim olacaktır. ' 

• 

eti i 
sbit 
liğ e 



... Sayfa 6 ~==~~~======~:-:--:--:-=--ANADOLU ____________________ 25/6/ 936 ~ 
'Alman Milletine ' ödemiş'te z AB ı TA: lzmir vakıflar direktörlü-e· c• t Beraet ettiler v •• d 
Fl.hte . H•t b . ır ınaye •• Zimmetlerine para geçir- gun en: n 1 n 1 a esı Tı l •' mekle maznun Çeşme'nin uzun 1 - Mezarlıkbaşında 58793 lira 84 kuruş bedeli keşifli " 

-ı--..•-----------------•I ar a sulamak mes- dere köyü muhtarları Salih hal binası inşası evelce kapalı zarf usulü ile ·yapılan eksilt-
SJ Çeviren: M. Rahmi Balaban elesinden J kişi öldü. ve Mustafa ile köy katibi Beh- mede 52032 lira 55 kuruş bedelle müteahhidine ihale edil-

Ödemiş kazasının kaya kö- çet'in ağırcezada devam et- mişti. Müteahhidin taahhüdünü ifa etmemesi dolayısile muka· 
yünde bir cinayet olmuştur. mekte olan muhakemeleri ne- vele feshedilmiş.ve idare ile eski müteahhit tarafından vücuda 
Mehmed Ali oğlu 45 yaşında ticelenmiş ve suçları sabit ol- getirilen imalat mahkemece tesbit olunmuştur. Geri kalan ima
Hüseyin ile ayni köyden Ah- madığından beraatlarına karar lat müteahhit nam, hesabına yaptırılmak üzere 24-6-936 tari-

Hitabe: 8 
Kelimenin tam miindsile 
Bir millet nedir - Va· 

tan severlik. 
(Irkın terekki i ve ferdin öl· 

me:ı.liği - Kendisi için yaşadığımız 
Yalanııı ölmezliği - Bu ~ınezlik 

hissi, bütün büyük fedakarlıktan 

tc\·lid eder - Bu hi" tevlit yolun· 
daki terbi) enin fayda-ı .) 

Son dört hitabede ; Alman 
milletini, kökü Alman diğer 

Cermen milletlerden ayıran 
vasıfları izah ettim. Fakat bu 
ancak : "Millet nedir ? ,, Sua
linin verdikten sonradır ki ta
mamlanmış olacaktır. Lakin bu 
meselede : Ekseriya iradedilen 
ve pek muhtelif tarzlarda ce
vap verilen : "Vatans~verlik 
nedir ? " meselesile pek sıkı 
alakadardır. 

- Vatanseverlik nedir ? 
Yahut ferdin, memleketine 
karşı olan aşkı nedir ? 

Eğer biz yukarılarda söyle
diğimiz şeyleri iyi izah edebil
di isek şimdi vazıhan anlarız 
ki yalnız Alman ; (Hakiki va
tana) maliktir. Milletine karşı 
ferdi ve makul bir aşk olabi
lecek olan da yalnız Alman
dır. Çünkü o, yaşayan, canlı 
bir ırktır. 

Prensipleri indi ve ölü olan 
bir adamda bunlar olamaz. 

ilk önce mütekaddim fikir
lerle hiç münasebeti olmadığı 
sanılan atideki ihtarlarla mese
lenin halline doğru yol açalım. 

1 - Yukarıda gördük ki 
din : Bütün dünyavi, maddi · 
şeyleri ve bugünkü hayatı bir 
tarafa bırakabilir. Ve bir din
dar, bunda ahlaklılık ve kut
silik i_çin hiçbir mahzur gör
mez. 

Bu arz üstünde bizim hayat 
ve çalışmamızdan hiçbir iz 
kalmıyacağı ; ilahi şeylerin bi
le fenalığa ve ahlak bozgun
luğuna tahavvül edeceği ka
naatile insan ; h~ olmazsa 
b~ka bir hayatın daha yük
sek nizam ve varlığını hatırla
ma sayesinde, hal ve hareke
tinde, kendindeki ilahi hayatı 
yaşatabilir, 

Mesela bu sureteledir ki 
Havariler ve alclümum ilk hı
ristiyanlar, kendilerini bu fani 
arz hayatının üstüne aşarak 
cennete kavuşmuş tahayyül 
ettiklerinden arzdaki devlet 

' vatan, millet işlerile uğraşmağı 
bütün " hayatları boyunca bir 
zül sayarlardı. Hatta' daha 
ileri giderek bu arzı, bir 
menfa hayatı sayanlar da var
dı. Bununla beraber bu, ne 
hal tabiidir. Ne de ahvalin 

.cereyanı böyledir. Pek nadir 
birşeydir. Bundan başka dev
let ve millet işinden tamamen 
vazgeçme - hıristiyanlar tara
fından dini bir his gibi göste
rilmesine rağmen - dini ters 
anlıyanların zihniyetidir. Filha
kika bu hal, - eğer işten 
kaçak bir insanın hali değil
se - dünyayi hayatın istikla
lini mahveder. Bu hayatı sa
dece asıl hayata götüren bir 
yol, ve iradei ilahiyeye itaat 
için çetin ve güç bir imtihan 
meydanı yapar. Dünya, sadece 
bir darülimtihan, olur. 

Bu manada alınca (Ekseri
denildiği gibi) ebedi ruh, 

bedende ceza için hapis· 

ahvalin normal gi-

• 

dişi, bilakis, bu fani hayatta 
da - daha yükseğini ümit 
ile beraber - bahtiyarlık ve 
şükran hissettirecek bir hal 
doğurtmaktadır. 
Şu doğrudur ki din : Hak

sızın zulfim gören esirleri te
selli etmektedir. Bizim fikri-
mize göre ise hakiki din : Bü
tün esaret şekillerile mücadele 
etmeli, ve dinin rolü, yalnız 
mahpusları teselli etmek deri
kesine düşmemelidir. Bir za
lim, dine itaatı emredebilir, 
ve cennetin ancak bu dünyada 
hiçbir yer bırakmıyanlara ait 
olacağını söyliyebilir. Fakat 
bizler, dini böyle kabul etme
meliyiz. Ötedeki cennet arzu
sile bu dünyayı cehennem ha
line sokturmamalıyız. insan 
için normal olan : Cennet ha
yatını bu dünyadan itibaren 
yaratmaktır ; ebedi saadete 
ulaştıracak vasıtları, her günkü 
hayatımızda yaşamaktır. Dün· 
yadaki hayatımızla ebediyet 
ar.asına : fanilerin göremiyece
ği kavrıyamıyacağı bir uçurum 
kurmamalıdır. Bilakis beşerin 
bilgisi aydınlığı altında çalı
şarak bunları birbirile kaynaş
tırmalıdır. 

Bir misal verelim : Hangi 
asıl karakter istemez ki ken
disi, kendisinden sonra yaşa
yacak çocuklarının ve torun
larının hayatlarında daha asil. 
leşmiş, daha yüksek bir halde 
yaşamasın. 

Ademoğlu, işte bu düşün· 
cesini, en iyi bir miras olmak 
üzere çoçuklarma vermek ister; 
onlar da kendilerinden sonra 
gelenlere versinler der. Bu 
zihniyet ; belki bir zaman, te· 
fessühyn ve mütefessihlerin 
en büyük düşmanı olmuş ; ve 
adalet hissinin kuvvetlenmesi
ne sebep olmuştur. 

Irkının namütenahi tekamülü 
işinde, velev pek az olsun, 
kendi fikir ve filinden de bu
lunmasını hangi asıl karakter 
özlemez. Zamanına tamamen 
yeni birşey kim vermek iste
mez. Yeniliklerin tükenmez 
kaynağı olmağı kim istemez ? 
Omrük kısa senelerini, ebedi
yen devam edecek · şeylere 

sarfetmeği kim istemez? Böy
lece basit bir insan, adı tari
he geçmese de, - Çünkü ön 
alma arzusu, sevilmiyecek bir 
kibirliliktir - keudi vicdanın-

·da, hayatının boşa gitmediğini 
~sdik eden bir anıt dikmiş 
olur. 

Hanği asil karakter bunu 
istemez? 

-Sonu var-

Naldöken cinayeti 
Şahitler tekrar dinlenecek 

Burnava'nın Naldöken kö
yünde on lira alacak ve bir 
kız mes' elesinden aralannda 
çıkan kavga sonunda Aziz ve 
Zeynel'i öldürmekle maznun 
Kazım ve kardeşi İbrahim'in 
muhakemeleri son safhaya 
gelmişti, dün karar tefhim 
edilecekti. 

Mahkeme heyetince dava 
dosyası tetkik edilmiş ve şa
hitlerden bazılarının ifadele
rinde vuzuh bulunmadığı an
laşılarak bu şahilerin tekrar 
celp ve istimalarına karar ve
rilmiştir. Muhakeme başka 
bir güne talik edilmiştir . 

met arasında tarla sulamak verilmiştir. hinden itibaren açık art~rmaya konulmuştur, İhalesi 10-7-936 
mes'elesinden kavga çıkmış, Bıçak taşımak cuma günü saat 16 da lzmir vakıflar direktörlüğü binasında 
Ahmet odunla Hüseyini dö- Tepecik'te Kağıthane cad- müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 

k b 
desı'nde sabıkalı Alı' og" lu Vey- 2 - istekliler _bu işe aid projeler i!e imalat ve eksiltme 

vere aşından ağır surette 
yaralamıştır. Yaralı Hüseyin, sel' de bir bıçak bulunmuş ve şartnamele;ini ve tesbiti delail raporunu her gün vakıflar ida-

d 
· k O zabıtaca alınmıştır. resine müracaatla gösterebilirler. 

te avi ıçin aldırıldığı demiş 3 M kk 
d Ana Yaralanır mi? 

- uva at teminat miktarı 4190 liradır. Eksiltmeye 
hastanesin e ölmüştür. Katil · ki Küçük tuhafiyeciler çarşı- gırece erin teminat makbuzunu veya bu miktara baliğ banka 
Ahmet tvtularak adliyeye tes- k b d smda bir yatak mes'elesinden me tu .. unu ve ticaret o asında kayıtlı olduldarına dair musad-
lim edilmi•tir. d k 'ki · · "b t I · lA d 

y aralarında çıkan kavgada Şe- a vesaı erını ı raz e me erı azım ır. 

ŞeyhMehmed .. 
Uf ürükçülük yapar-· 

ken tutuldu. 
1 

Evvelki gece Eşrefpaşa' da 
kiremitci sokağında 23/1 nu
maralı evde muskacılık ve üfü
rükçülük yapan Ali oğlu şeyh 
Mehmed, zabıtaca suçüstü tu
tulmuştur. Eski şeyhlerde olan 
Mehmed'in bir zamandanberi 
muskacılık ve üfürükçülük yap
makta olduğu haber alınmış 
ve tutulması için tertibat alın
mıştı. Gece Süleyman ve Ni
yazi adında iki kişiye evinde 
muska hazırlayıp üfürükçülük 
yaparken suçüstü yakalanmıştır. 

Evde yapılan araştırmada 
25 taAe mumlanmıs muska ve 
bazı eşya ile bir miktar para 
bulunmuştur. Şeyh Mehmet, 
'dün akşam adliyeye veril
miştir. 

J stanbul gazeteleri 
neşriyatı. 

lstanbul, 24 ( A.A) - Bu
günkü gazeteler, Montrö kon
feransının ilk toplantısında 
Türk tezinin kazandığı zaferi 
alkışlıyorlar. 

Cümhuriyet; baş yazısında, 
Türk tezinin kuvvetinden bahs
ederek, boğazların tahkimi 
hususunun Türkiye'ye en tabii 

hakkı olan emniyet ve selamet 
teminatını vermekle kalmıyarak, 

ayni zamanda bir harp devre
sinde ecnebi ticaret ve harp 
gemilerinin geçiş serbestisini de 
temin edeceğini söyliyor ve 
bu davada en büyük hakkın 

bizde olduğunu ve bu hakka 
karşı durmak istiyen kuvvetin 
mutlaka yıkılacağını kaydedi
yor. 

Kurun, Konferansın açılış 
celsesinde söylenen nutukların 
ihtiv.a ettiği sempati tezahur
lerini davamızın şimdiden 

muzaffer olduğuna delil telakki 
ediyor ve diyor ki: 

"Bu nutuklar, terddütsüz 
Türk tezinin tam bir zaferi 
olarak kabul olunabilir. Bu 
parlak yeni zafer Büyük Ön
der Atatürk'ün ve onun büyük 
fikirlerinin, Türk inkılabının 
yeni bir zaferidir. Yaşasın 
Atatürk.,, 

Ucuz, temiz, taze 
i~aç ve tuvalet 

çefitleri 

Hamdi Nüzhet 

Sıhhat 
Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçi oğlu 

hanı karşısında 

rif oğlu Ahmed ve Osman 4 - Eksiltmeye girecek isteklilerin mimar veya mühe!ldis 
oğlu Muhiddin, övey anaları olmaları ve inşaatın her türlü kanuni idari ve fenni mes'uli
bulunan Gülfem'i bıçak ve yetlerini kabul ve ifa edecek mütehassıs mühendis veya mi-
tokatla boğazından ve vücu- marla bütün muamelelerde müştereken mes'ul olmak üzere 
dunun diğer yerlerinden ya· çalışmaları şarttır. Ayni zamanda bu eksiltmeye girebilmek 
ralamışlardır. İkisi de tutul- için enaz 30000 liralık bir binanın inşaatını muvaff akiyetle 
muştur. bitirmiş olduklarına dair resmi fen heyetlerinden verilmiş mu-
Çocuklar arasmda : saddak belgeler göstermeye mecburdur. 25 29 4 9 1832 

Karşıyaka' da Mefharet so- /zmir sicilli ticaret mede 14 temmuz 936 tarihine 
kağında oturan Hüseyin oğlu müsadif salı gününe tayin kı-
13 yaşında Fikri, komşulann- memurluğundan: lınmış olduğundan yevmi mez-
dan sünnet olan Cemal adın- (O O ) sınan skaner tic~ret kurda saat 1 O da mahkemeye 
daki çocuğun eteğini kaldınp ·ı f · 'd h ' k unvanı ı e zmır e ti fimet gelmediği veya bir vekil gön-
sünnet yerine bakmak istemiş dd · d 59 d k ca esın e numara a ır- dermediği taktirde hakkında 
ve bunu gören Cevdet oğlu · · · · O 
1 

tasıye tıcaretını yapan sınan gıyap kararı verileceği dave-
lhan buna mani olmak iste- Oskan " · b t' t er ın ış u ıcare unvanı tiye makamına kaim olmak 
miştir. Cemal'in arkadaşı Fik- ticaret kanunu hükümlerine 
ri bundan kızını~ ve bir şişe göre sicilin 1683 numarasına üzere ilan oJunur. (1839) 
atmak suretile llhan'ı baca- kayt ve tescil edildiği ilan lzmir Sulh Hukuk mahke-
ğından hafif surette yarala- olunur. mesinden: 
mıştır. lzmir sicilli ticaret memur- İzmir inhisarlar başmüdüri-

Hırsızhk 
Karşıyaka'da Fahriddinpaşa 

luğu resmi mührü ve F. Tenik yeti tarafından fzmirde Kara
ımzası taş'ta 9 Eylfil sokağında 14-15 

•caddesinde oturan Tahir ka
rısı Hatice, çiftlikte bulundu
ğu sırada evde hizmetçi ola-
rak bulunan Hasan karısı 
Azime, bazı eşya çalmıştır. 
Tahkikata baslanmıştır. 
Otomobilin 
camlarını kırmış: 

Mürteza oğlu Celaleddin 
evelki gece sarhoş olarak El
hamra sineması önünde müş
ten bekliyen Abdülhalim oğ
lu Zeki'ye ait otomobilin cam· 
larını yumrukla kırmış ve tu
tulmuştur. 

Tekerlek çalınmış: 
Dolma' da otomobil durak 

yerinde Mustafa oğlu lbra
him' e aid 346 numaralı oto
bste bulunan 15 lira kıyme
tinde bir lastik tekerlek çalın
mıştır. 

Bir umum
hane kapatıldı .. 

Fuhuş ve fuhuş yüzünden 
bulaşan hastalıklarla mücadele 
kumisyonu dün Sıhhat müdürü 
doktor Cevdet saraçoğlu'nun 
reisliği altında toplanmış ve 
içinde müsaadesiz rakı içilen 
bir umumhanenin muvakkaten 
kapatılmasına karar vermiştir. 

lzmir sicilli ticaret 
memurlutundan: 

(Mazhar Öngör) ticarat un
vanı ile İzmir' de hükumet 
caddesi_nde 80 numarada tu
hafiye, hırdavat, kolonya ve 
saire ticaretini yapan Mazhar 
Öngör'ün işbu ticaret unvanı 
ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 1682 .. numarasına 
kayt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 

lzmir sicilli ticaret memur
~uğu resmi mührü ve F. Tenik 
ımzası. 

lzmir sulh hukuk mahke
mesinden: 

lzmir inhisarlar idaresi tara
fından lzmir' de Mağralı soka
ğında 8 no. lu evde oturan 
müskirat eski muhafaza me
muru tevfik Nuri için 666 ku-. 
ruşun tahsili hakkında açılan 
davasında cereyan etmekte 
olan muhakemesinde müddei 
aleyh namına tastir ve berayi 
tebliğ irsal kılınan davetiye
sinde bila tebliğ iade edilme
si ve davacı vekilinin sepk 
eden talebi üzerine gazete ile 
ilanen tebligat icrasına karar 
verilerek bu bapta muhake-

IHS~N 
KLIŞ E .'(EM ÜH 0 R 

ATOLYESI 
BELEDiYE CİVARİ - LİMON~ULAR ÇA~l51 N~2 

sayılı hanede mukim tütün fab
rikası eski atelye memuru ve 
muhasibi İskender aleyhine 
açılan alacak davasının yapı-

lan ilk duruşması sırasında 
müddei aleyh lskendere tebliğ 
edilmek üzere gönderilen da
vetiye bila tebliğ iade edilmiş 
ve mumaileyhin ikametgaliırn 
terkle nereye gittiğini bilen 
olmadığı mübaşir meşruhatın-
dan anlaşılmış olmakla ika
metgahı meçhul kalan müddei 
aleyhe ilanen ilanen tebliğat 
itasına karar verilmiş oldu-
ğundan müddeialeyh lsken
der'in mahkemenin muallak 
bulunduğu 17 -6-936 tarihine 
müsadif Çarşamba günü saat 
14 de İzmir Sulh hukuk mah
kemesinde bulunması için ila
nen yapılan tebligat üzerinde 
müddeialeyh mahkemeye gel
mediğinden hakkında gıyab 
kararı t~bliğine karar verilmiş 
olduğundan müddeialeyh ls
kenderin mahkemenin muallak 
bulunduğu 7-7-936 tarihihe 
müsadif Salı günü saat 10 da 
mahkemede bulunması veya 
bir vekil göndermesi için işbu 
gıyab kararı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olu· 
nur. 1834 
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~ Hellenic Lines W. F. H. VAN-1/zmir harici askeri satın alma ilanları 
Sayfa 7 ~ 

mehal mecburi olan vesikalarla birlikte teklif mek
tuplarının ihale saatinden enaz bir saat evci M. M. V. 
satınalma komisyonuna vermeleri. (1745) 20, 25 30, 5 LI• mı·tea- - Der ZEE & co. Deniz Levazım satın alma komisyonundan: Talimin edilen 

- bedeli 51975 lira olan 462,000 kilo ekmek 6 temmuz 936 
Hamburg - Bremen, Rotter· V. N. gününe rastlıyan pazartesi günü saat 16 da kapalı zarf sure-

dam -Amsterdam ve Anvers DEUTSCHE LEVANTE LINIE tile alınacaktır. 
limanları için her ay munta· G. m. b. H. Muvakkat teminatı 3898 lira 13 kuruş olup şartnamesi 260 
zam iki sefer yapacaktır. "MACEDONlA,, vapuru el- kuruş mukabilinde komisyondan hergün alınabilir. 

Ren, lskandinav ve Baltık yevm limanımızda olup AN- isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi ha-
limanlan için dokru Konşi- VERS, ROTTERDAM, HAM- vi mazrufları belli gün ve saatten bir saat evvel Kasımpaşada 
mento ile eşya kabul eder. BURG ve BREMEN limanla- bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. 20-25-30-5 3338-1747 

A ı E • M ·ı rına yük kabul etmektedir. ng O· gytıan aı "OEtOS vapuru 7 temmuz Deniz Levazım;satın alma komisyonunudan: 3316-1717 

Lı.ne d b ki " k ı 1 ı Cinsi Miktarı Tahmin Muvakkat Eksiltme gün . a e enme te o up tem 
Marıilya ve lskenderiye için muza kadar ANVES, ROT- bedeli teminat ve Saatı 

9600 tonluk .. Cairo City,. va- TERDAM, HAMBURG ve BRE- Ton Lira Lira K. 
puru her ay Pireden munta- MEN limanlarına yük alacaktır Tüvenan kömürü 2000 21000 1575 00 6/temmuz/936 14 
zaman iki sefer hareket ede- "CHIOS,, vapuru 11 tem· Rekompoze 

11 
2000 23000 1725 00 6/ temmuz/936 15 

cektir. muzda bekleniyor. Bremen, Cinsi miktarı ve tahmin edilen bedellerile muvakkat temi-
Yolcu fiatlnde lenzillt Hamburg ve Anversten yük natları yukarıda yazılı iki kalem kömür, hizalarında gösterilen 
Pire·Manilya ac:yahat müd· çıkaracaktır. gün ve saatlerde kapalı zarf suretile alınacaktır. 

deti 15 saat, "ANGORA,, vapurn 20 tem Şartnamesi hergün komisyondan alınabilir. 
PÖ'rt·Sait ve lskenderiye li· muzda bekleniyor 2S temmuza isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazıh vesikaları ve teklifi 

manian için "VELOS,, vapu· kadar ANVERS, ROTTER- havi olan mazrufları belli gün ve saatten birer saat evvel Ka
ru her hafta pazartesi günü saat DAM, HAMBURG VE BRE- sımpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. 20-25-30-5 
12 de muntazam Pireden ha· MEN limanları için yük ala-
reket edecektir. Yolcu ve eşya caktır. 
kabul eder. AMERiKAN EXPORT LINES 

Deniz Levazım satın alma komisyonundan: 
Cinsi Tahmin bedeli M. Teminat Eksiltme tarihi Saatı 

Fazla tafsilat için Cemal "EXAMINER,, Yapuru el- 50 
Cendeti hanında No. 14 Naz- yevm limanımızda olup Nevw

Lira Kuruş Lira K. 
Ton ben- 19500 00 1462 50 l/Temmuz/936 14 de 

m i TopçuoOlu acentasına york için yük alacaktır. 
müracaat olunması. "EXMOOR,, vapuru 13 

Telefon : 2548 temmuza doğru bekleniyor. 

-----------• New-York için yük alacaktır. 
Olivier VE Şürekası JOHNSTON WARREN EINES 

Limited Ltd. - Liverpool 
vapur Acentaaı KENMORE vapuru 1 temuzda 

Cendeli Han, Birinci Kordon bekleniyor. BUR GAZ, VAR-
T el. 2443 NA, KôSTENCE, GALATZ 

THE ELEERMAN LINES Ltd. ve BARI limanları için yük 

"GRODNO,, vapuru 25 ha-
ziranda beklenmekte olup 
Londra ve Hul için yük ala
caktır. 

11 MARDINIAN,, vapuru 27 
haziranda beklenmekte olup 
Liverpool ve Glasgow için 
yük. alacaktır. 

"DRAGO,, vapuru temmuz 
ortalarında Londra, Hul ve 
Anventen gelip yük çıkara
cak ve ayni zamunda Londra, 
ve Hul için yük alacaktır. 

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

alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT
HAMBURG 

"DUBURG,, vapuru 29 ha
ziranda bekleniyor . HAM
BURG ve ANVERS limanla
rından yük boşaltarak AN
VERS, ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN limanla
rı için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHA VS 
LINJE (DS. AS. SPANSKE-

LINJEN) OSLO 
"SARDINIA,, motörü 15 

temmuza dogru beklenilmekte 
olup ISKENDERIYE, DIEP
PE, DôNKERK ve NORVEÇ 
limanları için yük kabul ede
cektir. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
"SOFIA,, vapuru 25 hazi

randa Hamburg ve Bremen-
den gelip yük çıkaracaktır. SERViCE MARITIM ROU· 

- MAiN BUDAPEŞT 
Fratelli Spe co "DUROSTOR,, vapuru 8 r temmuzda bekleniyor. KôS-

VapUT Acentası TENcE, suLINA, GAI..Arz 
ve GAEALZ aktarması BEL-

ROY AL NEERLANDAIS GRAD, BUDAPEST, BRA-
KUMPANY ASI TISLA VA, VIY ANA için yük 

"VULCANUS,, vapuru 27 kabul edecektir. 

haziranda gelip yükünü tah- S. A. ROY AL HONGROISE 
liyeden sonra BURGAS, VAR- DE NAVIGA TION DANUBI
NA, KôSTENCE, limanları ENNE-MARITIME BUDAPEST 
için yük alacaktır. ''BUDAPEST,, motörü 24 

"HERGULES,, vapuru 29 
hazirana doğru beklenilmekte 

haziranda gelip 4 temmuzda 1 BELGRAD NOVISAD 
ANVERS ROTTERDAM 0 up • , 
AMSTERÔAM v HAMBURG BUDAPEST, BRATISLAVA, 

1. 1 · · -ek lacaktı . VIY ANA ve LINZ için yük nnan an ıçm yu a r. . 
SYENSKA ORIENT LlNIEN kabul edecektır. 

NORDLAN 
Vapurların isimleri gelme 

" D,. motörü el- tarihleri ve navlun tarifeleri 
yevm limanımızda olup 25 ha· 
ziranda ROTTERDAM, HAM hakkında bir taahhüde girişi-
BURG, BREMEN, COPEN- lemez. Telefon No. 2007 2008 

HAGE, DANTZIG, GDYNIA, lzmir inhisarlar başmüdür
GôTEBURG, OSLO ve IS- lüğiinden: 
KANDINA VY A limanlaıı için Foça'da tuz ambarlarile idare 
yük alacaktır. binası kiremitlerinin aktarılma 

"HEMKAND,, moto··ru- 6 işi pazarlığa konulmuştur. Ke-
temmuzda beklenmekte olup şif bedeli 78,55, teminatı 11,78 
yükünü tahliyeden sonra ROT-
TERDAM, HAMBURG, CO- Liradır. 

zolul benzin 
40 ton benzin 14200 00 1065 00 1/Temmuz/936 14,30da 

Yukarıda yazılı iki kalem benzin kapalı zarf usulile 1/T em
muz/936 tarihine rastlıya çarşamba günü hizalarında yazılı 
saatlerde alınacaktır. Şartnamelerini görmek istiyenler her 
gün ve eksiltme için yazılı saatten bir saat evvel teminat 
makbuz veya mektuplarile teklif ~e kanuni belgeleri muhtevi 
maznlflrrı Kasım paşa' da bulunan komisyon başkanlığına ver-
meleri benzollu Benzin şartnamesi 97,5 kuruş mukabilinde 
satılır 3233-1669 16 20 25 30 

51 inci Tümen satın alma komisyanundan; 
1 - Burnava' daki topçu alayının senelik ihtiyacı olup pa

zarlık suretile münakasaya konulan 25500 kilo sığır 
etinin 19 161 936 cuma günü saat 11 de yapılacak 
münakasasına talip çıkmadığından yeniden pazarhk 
suretile münakasası yapılacaktır. 

2 - ikinci pazarlığı 26 161 936 cuma günü saat 15 te ya· 
pılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 3825 lira olup muvakkat temi
natı 287 liradır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin muayyen vaktinde Bumava' daki askeri satın 

alma komisyonuna gelmeleri. 1844 

lzmir Komutanlığı ilanları 
Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: 

1 - Eskişehir' de yapılacak yapılar kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 286 bin 473 lira 48 kuruştur. 
3 - ihalesi 10 Temmuz 936 cuma günü saat 15 tedir. 
4 - İdare ve fenni şartnamelerile keşif ve projeleri 14 lira 

33 kuruş karşılığında komisyondan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler 15 bin 209 liralık teminatlarile 

2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı 
ve Bayındırlık Bakanlığından alınmas. gereken fenni 
ehliyetnameler için ihale gününden sekiz gün evel 
mezkur Bakanlığa müracaat ederek buradan alınacak 
belgelerle idari şartnamede yazılı ve verilmesi behe-

Mst. Mv. sat. alma komisyonundan: 
1 - Beytüşşebap ve Hikari' deki kıtaatı askeriyenin 24,000 

kilo sığır eti kapala zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - ihalesi 17 Temmuz 936 cuma günü saat ·ıo da Bey· 

tüşşebap 'ta askeri satın alma komisyonunda yapı
lacaktır, 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 450 liradır. 
4 · - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksitlmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şaı:tnamesinde yazılı vesi· 
kalarile ve teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin
den en az bir saat evvel komisyona vermiş buluna· 
caklardır. 1845 25 1 7 12 

Tire şarbaylığından: 
1 - ilk açık eksiltmesine istekli çıkmıyan aşağıda 2 ıncı 

maddede yazılı mezbaha kamyon şasesile kasasının açık 
eksiltme müddetleri 30161936 günlemecine kadar 10 
gün daha uzatılmıştır. 

2 - Açık eksiltme suretile 30161936 günlemecine rastlıyan 
salı günü saat 14 te ayrı ayn ihalesi yapılacak olan 
kamyon ve kasasının : 

Muhammen bedelleri Adet nevileri 0o 7,50 muvakkat 

2200 

300 

teminat parası 

Lira Kr. 
1 Müceddet iki tonluk kanı- 165 

yon şasesı. 

1 Müceddet kamyon şasesi 
üzerine et nakliyatına mah
sus kasa imalatı. 22 50 

3 - Şartnameler bedelsiz olarak evrilir. 
4 - isteklilerin muvakkat teminat makbuz veya bank mek· 

tupları ve son tarihli ticaret ve snaayi odası sicil kayıt 
varakalarile beraber muayyen olan gün ve saatta ura
yımız daimi encümenine müracaatları gereği ilan 
olunur. 1835 

lzmir Verem mücadele cemi
yetinden: 

YAMANLAR KAMPI 1 TEMMUZDA AÇILIYOR 
SERiN VE TEMİZ HA VA 

BOL YEMEK 
iYi SU 

SAGLIK KA YNAGI 
Asırlık çamlar altında kurulan bu kampa giden yol busene 

daha muntazamdır. Karşıyaka' dan hergün akşam üzeri munta
zam otomobil seferi vardır. Cemiyet kamptan maddi menfaat 
beklemez. Onun içindir ki fiatler çok ucuzdur, 

Çadırdan başka iki yataklı bararkalc1rımız da vardır. Kampa 
çıkmak istiyenler hergün saat 11,30 dan 13 e kadar Beyler 
sokağındaki dispanser direktörlüğüne müracaat etmelidirler. 

25 26 1842 

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

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

~ · lzmir Sulh Hukuk Mahke
mesinden: 

İzmir inhisarlar Başmüdüri
yeti tarafindan Seydiköy eski 
tahrir kontol memuru Abdur
rahman aleyhine açılan alacak 
davasının yapılan ilk duruş
ması sırasında müddei aleyh 
Abdurrahman'a tebliğ edilmek 
üzere gönderilen davetiye bila 
tebliğ iade edilmiş ve muma
ileyhin ikametgahını terkle 
nereye gittiğini bilen olmadığı 
mübaşir meşruhatından anla-
şılmış olmakla ikametgahı 
meçhul kalan müddeialeyhe 
ilanen tebligat ifasına karar 
verilmiş olduğundan müddei-
aleyh Abdurrahman'ın muha
kemenin muallak bulunduğu 

17161936 tarihine müsadif Çar
şamba günü saat 14 te lzmir 
Sulh Hukuk Mahkemesinde 

PENHAGE, DANTZIG, GDY lstekJilerin 2 17 I 936 günü 
TIA, GOTEBERG, OSLO ve saat onda teminatlarile F oçada 
ISKANDJNA VY A limanları inhisarlar idaresine ve saat 

.e:---ı 
bulunması için ilanen yapılan 
tebliğat ıizerine de müddeia-
leyh mahkemeye gelmediğin
den hakkında gıyap kararı 

için yük alacaktır. 15 te başmüdürlüğümüze uğ-
SERVICE MARITIME ramaları. 1752 21 25 

ROUMAIN kordonda tahmil ve tahliye 
"PELEŞ,, vapuru 3 tem- binası arkasında Fratelli Sper

muada plip 4 temmuzda Pi- co vapur acentalıtına miraca
RE, MALTA, MARSILYA ve at edilmesi rica olunur. 

. 

~·,, ;ı 
1 -

• . • j 

• 
1 

ımad1 
:evab 
padı. 
nı bu 
ne söy 

dair 

\\r.ız 

değ 
\a 

mu 
uretl 
Bele 
anı ~t 
.:ktir 

n ta 

BARSELONE hareket ede- ilandaki hareket tarihlerile 
cektir. navlunwdaki delifildiklerden 
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tebliğine karar verilmiş oldu
ğundan müddeialeyh Abdur
rahman' ın muhakemenin mu
allak bulundugu 7171936 tari
hine müsadif Salı günü saat 
10 da mahkemede bulunması 
veya bir ~ekil ğöndermesi için 
işbu gıyap kararı tebliğ ma·,..· Kaya 

Yolcu ve yük kabul eder. acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafıilit için ikinci Tele._2004 2005 2663 p , 

kamına kaim olmak ü;r-
olunur. 
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Emlak ve Eytam bankasından: Askeri Mekteplere 'fıalebe alı-
Depozitosu 

Esas No. Yeri No. sı Nev'i T. L. 
C. No. Eski Yeni 

1 Gaziler mah. kemer 37-4-5 45,45-1 Ev ve mağaza 250 
sokak. 

3 Küçük tuhafiyeciler çarşısı 46 Dükkan 100 
100 
150 
300 

4 u " • " 45 " 
5 ikinci süleymaniye m. hakkı Bila No. Ev 
6 Karşıyaka alaybey hayal sokak 6 taj Ev 
7 Küçük tuhafiyeciler çarşısı Bila No. Dükkan 
8 Hasan hoca mah. büyü tuha- 12.12, 1 Mağaza 

150 
2000 

fiyeciler ç. 
9 ikinci süleymaniye ruhi 2-4 3,5 

baba s. 
l 1 Küçük tuhafiyeciler çarşısı 6 
12 Kaşıyaka alaybey han, 21 19 

günaydın s. 
16 Memduhiye. mah. kireçlikaya s. 6 
17 " u " 8 
18 u " " 10 
20 Hasan hoca m. küçük tuhafi- 20 

yeciler ç. 
24 ikinci süleymaniye m. 138 148 

kamil paşa s. 

Ev 

Mağaza 

Ev 

Ev 
Ev 
Ev 
Dükkan 

Ev 

400 

100 
250 

200 
200 
200 
100 

. 100 

25 ikinci sultaniye m. 3 üncü Tai 4-2 Ev 
nezaket s. 

25,1 " " " " 2 Ev 250 
25,2 " " " " 1 ·2 Ev 
36 Büyük tuhafiyeciler çarşısı 43,43- 1 Dükkan 200 

500 
200 

40 Üçuncü karataş hali( rifat paşa s. 233.235 Ev 
41 ikinci süleymaniye m. hüseyin 12 Ev 

ef. s. 
47 Balık pazarı mahmudiye cad. 105 
48 Mahmudiye mahallesi baJıkpazarı 67 
49 " " eski " 68 

iki katlı mağaza 7 50 
Dükkan 300 

u 300 
50 Hamidiye mah. tire kapısı sokak 40-42 Ev 300 
53 Mahmudiye mahallesi 61 
63 Ahmet ağa mah. Yemiş 23-24 

Dükkan 100 
mağaza 500 

çar. sağır S. 
72 Kestelli Mah. Başturak 

sokak 
97-1 Taj 101 ev 400 

73 Karşıyaka Alaybey M. 
han sokak 

23-33, 1 

77 Karşıyaka Osman zade 25 ;ı 1 
Reşadiye 

79 Mahmudiye mahallesi 
82 Mahmudiye caddesi eski 

balık pazarı 

51 
bila No. 

ev 400 

ev 600 

mağaıa 100 
mağaza 400 

83 Kestelli Mah. başturak sokak 97 77 77-1 T J 99 ev 750 
85 Akdeniz M. büyük 4-4,1 mağaza, 800 

tuhafiyeciler çar. • 
86 Ahmet ağa yemiş çarşısı 5 3 
89 Kadiriye M, Aşureci sokak 5 
90 Hacı Mahmut M. Hacı 42 52 

Mahmut Sokağı 
92 Dördüncü Sultaniye M. 

Hacı Mevlüt çıkmazı S. 
95 Hasan hoca M. ·büyük 

tuhafiyeciler Çar. 
Reşadiye tramvay caddesi 
Akdeniz M. büyük tuha
fiyeciler çar. 

96 
102 

103 Akdeniz M, büyük tuha
fiyeciler çar. 

14 

111 

985 
22.22-1 

106, 106-1 

105 
106 
107 

Karşıyaka Turan sokak 6 
Fevzi paşa M. Hacı Mahmut S. 15 
Natır zade M. Müftü 5 11 
birinci çıkmazı 

mağaza 500 
ev 75 
ev 500 

ev 125 

mağaza 500 

ev 900 
mağaza 150 

mağaza 250 

bahçeli ev 500 
ev 750 
ev 150 

108 
114 

Fevzi paşa M. hastane s. 158 T J 174 ev 750 
Karşıyaka Alaybey Nal- 55 ev ve dükkan 400 
döken tramvay C. 

147 Kuşadası Alaca mescit 32 
M. Kanara sokak 

148 Kuşadası Alaca mescit 
M. Kanara sokak 

149 Kuşadası alaca mescit m. 

152 
eğri külah s. 
Karşıyaka alaybey m. mi- 48 
rat sokak. 

159 Şeyh mah. osman zade sokak 
178 Buca yağhane sokak 
181 Karşıyaka alaybey selamet s. 
186 Buca halk sokak 98,21 

30 

2 

23 

7,2-7,4 
42-44 
16 taj 22 

lian 500 

kahvehane 200 

Ev 200 

Ev 500 

Depo 500 
Ev 300 
Ev 125 
Ev 500 

Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin hizalarında 
işaret edildiği veçhile bedelleri dört taksitte ve % 9 1-2 faize 
tabi olmak şartile ödenmek üzere 26.6.936 Cuma günü saat 
onda ihale edilmek kaydile açık artırmaya konulmuşutur. 

istekli olanların hizalarında yazılı depozitoyu veznemize ya: 
tırarak artırmaya girmeleri ve yanlarında üçer fotoğraf getir· 
meleri ilan olunur. 1 25 1581 

nıyor: 
1 - 936-937 Ders senesı ıçın Kuleli, Maltepe ve Bursa 

askeri liselerile Kırık kaledeki askeri san'at lisesine 
ve Konya, Erzincan askeri ortamekteplerine talebe 
alınacaktır. 

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

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

A - Bütün mekteplerde kaydı kabul l/T emmuz/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/Terri- Amerı·k·an Wız kol-
muz/936 tarihine kadar bulundukları yerlerin askerlik [:,, 

şubelerine müracaat etmiş olmaları lazımdır. 1 • • d • kt •• ı • v · 
C - Kabul şartlarım taşıyan istekliler evrakını tamamlattı- eı 1 1 re o r lİ g lin • 

rıp askerlik şubeleri vasıtasile mektebe göndermeleri U 
ve mekteplerden davet vaki olmadan hiçbir istekli den·. 
mektebe gitmemelidir. 

D - Müsabaka imtihanına girmek için davet edilen istek- A 
lilerin imtihan yapılacak yere kadar gitmek ve irİıti- merikan Kız kolleji Eylul'ün birinci salı güuü yeni talebe 

kaydına başlıyacaktır. Esk:ı talebenin de kayıtlarını yenileme-
hana kazanmayınca geri dönmek için yapacakları mas- leri lazımdır. , 
raflar tamamen istekliye aittir. Bunun için de gidiş ve K 

ayıt müddeti, pazardan başka her1n~n saat 9 dan 12 ye 
dönüş masrafını beraber götürmesi lazımdır. kadardır. 5~ . 

E - istekli mektebe kabul edilmediği takdirde hiçbir hak Bütünleme sınavı, Eylurün 19, 21, 22 inci ~nleri yapıla-
iddia edemez ve bir sene terki tahsili olanla~ da caktır. 

mektebe alınmazlar. J?erslere birinci Teşrin'in birinci günü başlanacaktır. 
4 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesinden Ücret, nehariler için: 

başka giydirilmesi, teçhizatı ve kitapları mektebe aid Birinci yıl - 60 
olduğu gibi ayrıca her ay bir mikdar maaş ta verilir. ikinci yıl - 80 

5 - Askeri liseleri muvaffakıyetle bitirenlerden arzu edenler Ondan sonraki yıllar için ı 00 er 
müsabaka imtihanına girerek kazandıkları takdirde liradır. 
mühendis ve fen memuru yetiştirilmek üzere Avrupaya Leyli ücret: 350 liradır. 
tahsile gönderilir. 1625 Fazla bilgi edinmek istiyenlerin Kollej direktörlüğüne !flÜ· 

A k "' L • O Mı k l racaaları. 23 25 
s erı ıse ve rta e tep ere M •. lhak M km V ı· "'I 

O .. ., t . K kk l S , E. u umya az e ıog u 'g!!e men ve ırı a e an at ı- akf ••t 11•1."'. d 
· ,.,. d · Mı'' .J. .... A v ı mu eve ı ıgın en· SeSlne ı e r~sat UaUT.U ranıyor Vakfı Numara Cinsi Mevki: Seneliği 

1-lstanbul ve Bursa daki askeri Liselere Kırıkkale' deki askeri Mumyakmaz Veli oğlu 266 Dükkan Tilkilik 72 
San' at Lisesine aylık ücretle tarih, Riyaziye, Fizik, Erzincan, " 268 " " 36 
Konya, Ankara' daki Orta Mekteplere Tarih, Coğrafya, Fen " 31/33 Arsa Keten çar,şısı 36 
bilgisi, Almanca, Fransızca, İngilizce öğretmeni ve San'al Yukarıda yazılı akaralın senelik kiraları on gün müddetle 
Lisesine Tedrisat Müdürü alm~caktır. açık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 25/6/936 perşemöe günü 

2-Lise öğretmenliği için Lise öğretmeni ehliyeti Orta mektep saat 15 te yapılacaktır. isteklileri müracaatları ilan olunur. 
için Orta mektep öğretmenlik ehliyeti gçrektir. 1686 "16 20 25 

3-lstekli olanların dilek kağıtları aşağıda sıralanmış evrakla iz • .:..;;. ı~-f) 
Ankara' da Milli Müdafaa Vekaleti Askeri Liseler Müfettişli- mır Vil.IU 8r dhekfÖr)Ü• 
ğine göndermeleri lazımdır. gu"' •• nde' n·. 

A) Tasdikli fotograflı . fiş. 

B) Yüksek tahsil şehadetnamesi veya tasdikli benzeri. Vakfı No. Cinsi Mevkii Seneİiti 
C) Üniversitede imtihan vererek ehliyetname almışsa Mazbut Pazaryeri 78 Ev Pazaryeri 48 

ehliyetname tasdikli benzeri. " " 80 Ev " 120 
D) Nufus tezkeresi tasdikli benzeri. " Esnaf şeyhi 68 Dükkan Arapfırını c. 60 . 

4- Durumu uygun görülenlerden aşağıda yazılı evrak sonra " Müftü M~stafa 7 /18 Mağaza Çerçioğlu ham 40 
istenecektir. " Salepçi oğlu 24 " Cezayir hanı 175 

A) Hüsnuhal ilmühaberi. Yukarda yazılı akaratm sepelik kiraları on gün müddetle 
B) Tam teşkilatlı Askeri Hastahaneden alınmış sağlık açık artırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 25/6/936' perşembe günü 

raporu. saat 15 te yapılacaktır. isteklilerin müracaatları ilan olunur. 
. C) Teahhüt senedi (Noterlikten). 1687 16 20 25 

5-ÜcreHer. J 
lstanbul'daki Askeri Uiselcr Riyaziye Fizik derslerine 108-126 zmir oe/ediyesinden: 
Tarih dersine 98-108 liraya kadar. Bursa Lisesi ve Kırık- 1 - Onaltı ve onsekiz santimlik potreller için doksan adet 
kale San'at Lisesi Riyaziye Fizik derslerine 108-126 Tarih qemir konsol ve yirmidört adet hers yaptırılacaktır. 
dersine 98-108 Liraya kadar. Orta mektepler derslerine 108 işin hepsinin bedeli keşfi yüz seksen dört lira yirmi 
Liraya kadar, Aylık ücret verilecektir. kuruştur. Baş katiplikteki keşif, şartnamesi ve resmi 

6-Kırı1'kale San'at Lisesine alınacak tedrisat Müdürü için Lise mucibince 7/7/936 salı günü saat onaltıda açık eksilt-
öğretmenlik şartlarını taşımak ve iki ders zümresinde ihtisas me ile ihale edilecektir. iştirak için ondört liralık 
olmak gerektir. Ücreti 165 liradır. muvakkat teminat makbuzu ile söylenen gün ve saatte 

7-lsteklilerin 1 Eylül 936 gününe kadar müracaat etmeleri encümene gelinir. 
dileği yerine getirilmiyenler bir hak istiyemezler. D. 18 1509 2 Cinsi Mikdarı 

1000 
Tutan 

210 
82,50 ~111111111111111111111111111111.. Doktor .. ı111111111111111111m111111nı 

1 A.· Kemal Tonay 1 
'S,Bakterigolog w bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı~ = Ba mahane istasyonu kar§ısındaki dibek sokak başında 30 sayı· 5§ 
:= lı C\' ve muayenebaııC!indc eabah saat 8 den akvam saat 6 a kadar E: 
:= ha talannı kabul eder. E: 
~ Müracaat eden ha talar.ı yapılması llizırngelen sair tahlil6t ve § 
~ mikro kopik· nıunyeoeleri ile v remli hııstalara yapılnıaMna cevaz 5§ 
E: görülen Pnoınotorakıı muayenehanesinde muntazaman yapılır. E: 
•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Telefon : 4115 11111111• 

• 

Yumuşak beygir nalı 
Kara beygir mıhı 
Beyaz beygir mıhı 
Merkep nalı 
Merkep mıhı 

15000 
200 
900 
150 

geyım 

adet 
kutu 
geyım 

kutu 

110 
72 
82,50 

557.00 
Yukarıda cins ve miktarı ve hizalarmde bedeli muhammeni 

yazılı eşya başkatiplikteki şartname veçhi le 7 /7 /936 salı günü 
saat onaltıda açık eksiltme ile ihale edilecektir. iştirak için 
kırk iki liralık muvakkat · teminat makbuzu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelinir. 21 25 30 3 1769 ·. 

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


