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<;in' de 
Kan dökülmuğe başladı 

Montrö'de müzakereler hararetlendi 

Harp gemileri ic;in murah
haslar ayrı ayrı söz aldılar 

Dış bakanımız Türkiy;';un bütün beynelmilel 
f taahhütlerini yerine getireceğini söyledi. 
ıMüzakereler harp gemileri üzerinde geçiyor. 

r 1P' 

Misafirim~z iç işleri bakanı ve parti genel sekreterimiz Şükrü Kaya 
re/akatır.r!.::ki zevatla birlikte parti ve idarehanemiz bahçesinde .. 

~l. 
Bakanımız ve parti genel sekreterimiz dün 
lzmir işlerile yakından alakadar oldular. 

Valiler, Ş. Kaya'nın Baş- Tev/ ik Rüşdü A ras konferansa giderken ve konferans salonlarından biri. 
Montrö 24 (A.A) - Bo- zakerelerinin sonuna bn ak- tahrir komitesine bırakmıştır. 

ğazlar konferansının ilk hu· mıya karar vermiştir. Komite Komite sıhhiye resimleri 

kanlığında Toplandılar su si celsesi bu sabah aktedil- 1 ci maddenin ipka, tacil ve- mes' elesin in teknik mü:ıakere-
miştir. Türkiye hariciye veka'- ya ilgasına karar vermek işini -Sonu 6 ıncı sagfada-
leti umumi katibi, Türkiye 
tarafından tanzim edilmiş olan 
proje hakkında izahat vermiş· 
tir, Bu projenin müzakeresine 

Montrö Müzakereleri - ....... ---·-
Şükrü Kaya, İsmet İnönü'nün verdiği direktif 

esası dahilinde davetlileri aydınlattı. Beynelmilel Ticaret 
Ege valileri toplantısı mü· 

nasebetile şehrimizde bulun
makta olan Dahiliye Vekili
miz ve parti genel sekreteri
miz Şükrü Kaya, dün sabah 
misafir bulundukları Gazi ko
nağında Vali Fazlı Güleç ile 
belediye reisi doklor Behçet 
Uz'un ziyaretlerini kabul et
miştir. Doktor Behçet Uz, 
şehrin muhtelif imar işleri bil
hassa 360,000 metre murah· 
balık bir saha üzerinde kurul
makta olan kültürparkın İnşa· 
atı hakkında izahat vermiş ve 
sonra kültürpark ile şehrin 
imar edilmekte olan yerlerin
de bir gezintide bulunmasını 
rica etmiştir. Dahiliye Vekili
miz ve parti genel sekreteri
miz bu daveti kabul ile oto
mobille kültürparka ve imar 
hareketleri devam eden şehrin 
diğer bazı ·yerlerine giderek 
tedkiklerde bulunmuşlardır. 

Bu gezintiden sonra refa
katlerinde bulunan belediye 
reisi ile belediyeye gelen Şük
rü Kaya, riyaset dairesinde 
biraz istirahatta bulunmuş ve 
sonra vilayete giderek saat 
ı 1 de vilayet makamında top
lanmış olan Ege mıntakası va
lileri~in ve parti genyönkurul 
üyelerinin toplantısına riyaset 
etmişlerdir. Toplantıda lzmir, 
Aydın, Denizli, Antalya, Is
parta, Burdur, Manisa ve Ba
lıkt'sir valileri bulunuyorlardı. 
Vilayetteki toplantıda parti 
rcisliklerinin vilayetlerde vali
lere geçmiş olması scbebile 

r: -, 
/zmir 'de hü. 
kümet ve parti .. 

Hnl)l'r •ldığımıza "iirr j,. JQ, e ' . \' 
lı·ri Bakaııııııı1, 'r parti gt•ııel 

ekreterinıiı ~iikrli Ka) a, hnıi r· 
de ) aptıkları lt•ııııı .. 'e ıetkiklerılı•. 
lınıir'tlı· hiikfımrt w parti :ır.ı· 

uıda } OD·) ana \I' ahenktar Jıir 

~·kilde iııki~f eden çalışma H' 

ıniiua ı•l>t•tlı:ri giirnPk, 'alimiz 

Fazlı Glilı•ç'll' t•c:ki parti Laşkaııı 

A\ni Doğ:ın'ııı lıu hu"u taki ııııı· 

,affakt}Cl H~ clbirlik.lerinclcn 

mf'mnun kalmıs. kendilerini tak· 
dir f'tmiştir. 

'----------------·.) 

hemen başlanılmıştır. 

sekreterim izizahatta bulunarak Montrö 24 (A.A) - Tek-
direktifler vermişl erdir. nik komite bugün aşağıdaki 

Japonya, y eni mukavelenin sosyete 
az alakadar olmasını istiyor. 

ile 

Saat 12,30 da başlıyan bu tebliği neşretmiştir: 
toplantı saat 14 e kadar sür- - Konferansın teknik ko- Montrö, 24 (A.A) - Konferans, dün akşamki toplantısında 
müştür. mitesi saat 16 da Bruce'nin beynelmile! ticarete tatbik olunacak kayıtların tetkikine baş-

Saat 15,30 da İzmir parti riyaseti altında ilk celsesini lanmıştır. istatistiklerin gösterdiğine ğöre boğazlardan geçen 
merkezini şereflendiren Şükrü akdetmiştir: Bürosunun teşck- gemiler 12 milyon toni!atoya baliğ olmaktadır. İtalya 2,527,000 
partide yapılan toplantıya ri- !.ölünden sonra reisliğe ikinci tonilato ile en başta, lngiltere 1,086,000 tonilato ile ikinci ve 
yaset etmiş ve bu toplantı Romen murahhası Kont Zcs· müteakiben de sıra ile Yunanistan, Norveç, Romanya, Al-
saat 19 8 kadar sürmüştür. koyu seçmiştir. Komite, müte· manya ve Fransa gelmektedir. 

C.H.P. kurağında İzmir, Ma- aktben Türk projesinden ken- Haber alındığına göre Japonya müstakbel boğazlar muka-
nisa, Balıkesir, Aydın , Burdur, disine tevdi olunan kısımların velenamcsinin Milletler cemiyetıle mümkün olduğu kadar az 
Isparta, Antalya il bayları ve tetkikine geçmiş ve mukaddi· alakası bulunmasını istemektedir. M. Pol Bonkur bu mes' ele 
genyönkurul üyelerinden olup menin müzakeresini proje mü- hakkında M. Şato ile bir mülakatta bulunmuştur. 

:~~i~:m~~:."1~::,~.:·~~:::: F~~~~~;·M;;ii~i~d;-s;;;~;·-v~-;-;;~t·K;;~;~;;i~;:·- ·· · · ·-···· ···-···· 
Rıza Erten, Hüsnü Çaktr, Ha- ken Meb'uslar ve Dış Bakanı Neler Söylediler? 
san Ali Yücel, lncedayı ile 

görü:e~!!tb:~:~,:::: o.. l::;:·~~ö:~~;:ı" ü~~i:;;1·~.:.: Almanya, Çekoslovakya'ya Veya; Bin 
_hil_iye_Ve_kil_imi--=z ve=pa=rti=ge=nel=- =So=nu=5 ı;;;;..._"nc_i sa_hi_fecl_e-_ Vediyüz Tank ve Motörlü Fırkalarile 

ltaıya ve boğazlar konferansı Belçika'ya, Fransa'ya Saldırırsa! .. 
ltalya bunu ileri 
sürüyor amma 

Milletlerin hayati işlerinin hal
li, Italya'nın muvafık göreceği 

zamana isabet etmiyor •• 
Romu 2 l ( \. \ St•·faııi 

:ıjnıı ı lıilıliriyor: 

Stt•faui ujmı~ıııııı ıliploıııatil..: 

ııııılı:ıhiri Moııtr(i\lı· h:ışlıpııı korı· 

fcramın Akılenizin haşllt':ı 1111• , 'dt>· 
l•·rinrlen hiriııı• lt>ıııa~ •·ttiğiııi kay· 

ılctrııekh•ılir. Fillınkika lıoğnzlnr 

tiı·nn•t. ~iya ı•t H' .bkı•rlik lıukıııı· 

lnrınıl:ııı birçok ıle\ letlı' r ,,. lıil

lın~sıı Akdeniz ılı•\ lı· t lcri i~in fı·\'· 

kal!itlı• dıeınmİ)cti lıni1. nwdıııri 

lıir g•·ıoit teşkil ı'<lt'l'il'r. 

ltııl) a lıiikfımeti uııııııııi şn:ıi
tiıı lıu ınes·ı·lı' lıııkkııula ıııiiınkı·· 

rı•l,•rılc hıılıınıııağıı ıııii ait ıılııındıjlı 

Jııı,.lMın:ı nazarı dikknti Cl'llıf"tıniş 

ve ııııııııııi \azi~ı·t ıa,azzıılı Nıııe· 

ılikçe konfenınsa i ştirak cdf•ınİ) <'· 

u·f:iııi he) an ı•yleıııi:tir. 

h.ılyaıı ıııııtlııı:ıtımı geliıwc; ıı 
ıla ı•ıı ıııiihiııı ,\kıleııiz ııwı;"clı•I•·· 

riıııleıı lıiriııiıı Akılı•uiz ılı! \ lt·tlniıı· 

den hiri "l\'alııııd:ı 'ı• Hnıııa lııı · t' , 

kıiııu•tinı•t• resnıt>n tıı rilı olun:ııı 

kuyudu ihtiraı.İH\ı: rağnwn ınib.ıı· 

kere ı>ıl<·ıı koııft:>r;m ııı g:ı~ ri t:ılııi· 
Ji~iui kn\ detmektedir. 

" - Sonu 5 inci sagf ada- M. Mussolini 

-
Bir muhalif meb 'us: ''Biz hazırlıksızız. Dış bakan 

ise, Fransa sulh davasına bağlıdır. ,, diyor. 
Poris 24 (A.A) Alııı:ıııyaııııı 

t•--en' ii:ıküraııe niyetler he leııwkte 

oltln~ıı eıııli~esirıi izhar l'ılen bir 

takım i~ıi1 .. alılar:ı t'<'\llf' \Crt•n i\l. 
l>ı,lho~ czeiimle şii) ı,. ılı·mi~tir: 

- Ahıı:.lll)·•"nırı ırki ıı--l.ikki· 
feri onun milli tı·Hlkkilnirult'ıı da

lın zi~:ı<le tı·hlikı· .ını·tııu·kt<'dir. 

Fraııc:ı ogıık l..:ııılılı~ıııı ııııılıaf:ıza 
------- ------
Dünyaharbı 
ne vakit olmaz! 
/ngiltere 
Silahlandığı gün! 

Loıulra 2:l (A.A) ır !'ı:ıınu· 

el Hor, Lomlra" da Sİİ) t.•tliği nııtuk
tu demiştir ki: 

- lngilıere kara, deniz H" ha

nı kııvwtlPrİ lüzumu \C~hilP n· 

1 .. aınan .nda kun ı·tlı·ııı\irildiği tak· 

ılirde lıir dün}a lııırhı olıuıyacak· 

tır. 1ııgiliz ı;ihilıl:mnı:ı progmınınırı 
yilk •·k H' r a lı amili budıır. A'· 
nıpada lıir SUHIŞ- akıııılıııa;ıı İm· 

kfin517. bir~cy dc~ildir. Faknt Avru· 

paı l:ı o k:ıılnr ııııtlııy:ılıilir ıııııdıle 

Yar<lır ki , bir kn ılcım hunlan pat· 

lutınak iı;iıı wtecckıir. Fh-crirki 
Jngiltcrt• gilıi , dt•vlctler hanş le· 

hindi.' hir le ir \ apahilı•ı·l"k kadar 

kun etli olsunlar. 

M. Hitler 
eıli) or, \ ,. bC'ynC'lmilcl adaleti mu· 

hufııza rtmck iı; in y:ıpuhilt~regiııi 

yapı}or. Mmetler ceıni)eti n~amh· 

leı:iııin öııiimiiztlekj içtiınaıııda I..o· 

korno ıııLal.:ıııdn iıııza ı.ı lıuhıııan 

devletler hu ıni"akm ilılfıl edilmP~İ 

ııws\•lesi hakkında ııoktai ııııznr 

teatilerinıle lıuluııncuk lnrdır. 

Fraıısn, Almanya ile bir uz. 

la~mn esa!'!ı bulmak arzu:ıundadır. 

Biz kimSt·~ i tdı<lit C'tmiyorıız. Frun· 

ı;a tamamile sulh da,a&ına bağlıdır. 

\ e ulı<lı· ine ılii§eıı lıii) iik \azifP) i 
ifa ı•dccektir. 

Hcrliıı 24 (A.A) He nıi nır· 

hafit Praıı~a lıiikfımetinin lıt'\anatı 

lıukkıııdıı bir giina mütalaa ;erdrl· 
ınemcktedirlt•r. '.'in Hın:ıl "0 , aliı1t 

ıuclıafil muhteriz •l~nnnımık;ndır. 
Fnkııt gazeteler Fransız lıiıkfıınrti 
lıcy:ırın1111<-. iniıı :ı n~ıdnki parı;a .. ıııı 

C·•) et lıü) ii k pııntul.ıı la ıu•,retını-k· 
tcflir-ler: 

•·Biz e~l..i lı ir ınulıarilı olrın M. 
llitlı·riıı iizlf'ı i ıulen şiiphPlen· 

mi~ nrıız. 

Pııri 21 (A. \) M .. h.uıoıan 

mecli .. i ıııle lıiikuml'lirı lı:ırici ııh a· 
ı·ti lıakkınılaki he) auatını tı.k iİ,e

dcıı mfıznkerı•lu esna ımla a~ ,.,.. 

ııahrı \!' merkeze nıPnsnp ba:u 

ıııcb\ıslnr \Ynıpa"ııuı şimdiki na· 

1.İk 'aziyctiıı<leu balı etmişlerdir. 

Muhafozakiirlartlaıı M. D. Kril
liı;, lnıaıı}a'mn Çı•ko;ı)o,akya'ya 

k:ı~ı ani bir hücumda bulunmau 

ilıtinıaliııdeıı h:ıh.-etmiş w Jiransa

lıti) le bir ihtiııuıle karşı hazırlıksız 

olduğııını üyh•miştir. 

Mmnailc) lı Frnn :ı için de :kil 
bir tı•lılikl' mı>H·uı oldıı~unu ilave 

•") lrıııi~: 

- Alıııaıılıınn 

uıotörlü fırkaları iki ~iın 1..arfmda 

Belçika·, tı gcçelıilir, 

- Lütfen çevirmiz-

m\ 
verece 
Bu son 
sütun\ 

y\emek 
relerde, 
posta 
en mü 
azla o\ 
ıesmi 

ğil, ay 
arına l1 

göste 
vermev 
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Küçük Haberler 

f 5,·içre'ııiıı fontrö denilen ka :ıhası, harp onra!ııımı tarihi hir gii
minü yaşı) or. Sııpa-sağlunı, ter-temiz. hem ınndıli, hem nıarıc\ i mÜC)) e

deleri ayakta ve göz ününde duran Türk tezi, yeşil masanın üstünde 
mukadd.:r H' tabii hir ııeticeyc doğru yol alıyor.. Bu nf'ticc·, hiı: ~üpheııiz, 
tezimizin k:ıbulii<lür. Biitün "iyasi nıüliilıa:r.a , ... suiniyelln dile gelip, 
~aha kalkıpta ona karşı durı;alıır, bu perçinılcıınıiş luıkikati hoğamıya· 

c:ıklardır. Bilakis hu suretle kemli zamirlerini iirtcn nıa keleri, birc~r 

lıirer ) iizleriııdcu at mı~, ve içyüzleriııi göıotermi, olacaklarılır.. Bundan 

da kayılnnıız yoktur, fakat karımız ınulıııkkakıır. 

Uluslar Sosyetesi Konseyi 
Romanya'da Yahudi 

aleyhtarh!)ı 
Bükreş, 25 (Radyo) - Ya

hndi aleyhtarlığı devam et
mektedir. Bazı yerlerde lsokak 
karışıklıkları başlamıştır. 

-
Türkiyc'nin ranı, hoğıızından geliyor: 

Yarın toplanacaktır. Eden'in hareketinden 
evel lngiliz kabinesi Boğazlar işini konuşmuş. lrlanda kanunu esasisi 

Doblen, 25 (Radyo) - M. 

Her bo~az gihi.. 
O hi1.iııı çi~crlt•rimi1.in trııcrfii } uludur. ~lidemiıw giılt·ıı } ol or.ı

dndır. AııraJ... bu r;eçiıtir ki, lıir agız k.ıpaıııa~ı \C diş sıkma ı halind", 
lı:ıriı,trıı zurl:ı girip g<>Çerı·k lıizi \'C lıa \ kal,ırıııı :r.ı~lıirlı)<'hİlrt'<'k hütlirı 

~ .tlJ,ııırı maıldl'!t·ri içt'rİ) C' alnıt) :ıcaktır. 

F.ıınıİ)t.'lİıı. • iiktl'n )ll~mış bir ııı.ıiılr lıı>lnı•1 ~··l..liııılı· lıcrlı·~ tıırnfııı. 

ıl,m l..npı~ıldığı Lıu :ı"ırda, lıo~a:r.ııııı:1.du :r.orııki lıir ta7.) ikin tlı•\amı. ılalıa 

cloğrusu tahii lıımr;crcıniz )erine sun'i , •• k:ıııuı ılı•\f'ranııı:ı ıııaııi hir 

lıo~az t.ıkılıııa ı vc)alıuttıı lrn hoğazıııııza gayri. t.:ıhii hir ıuuıılwılı· pı•ııı;P· 

&İnin dıtinın ) apı,mış olıııa"1, cllıcttc ki, lıaşkıılnrıııın sullqıPn nlif:iııc, 

lıfıe•ıürıiyctin,., aıııiıııİ)Clin~ <le aykırı selen lıil' kfl~ fİ)Cllİr. Kııltlı ki. 

l una e&a&l'U hizim talıammüliiınüz yoktur. 

Şu eli gırtlağıınızd:ın çekiniz! 
Ui) uruz. Çekmezler e. kcıııli pençr.lcriıııizlt• çekmek lıakl..ıııa lıer 

uman sahip kal.u·a~ıt.. 

Orhan Rahmi Gökçe 

lngiliz-Fransız dostluğu 
muhafaza edilecektir. ------------s. Samuel Hoar, umulmadık bir zamanda 

harp çıkacağını, şimdiye kadar buna /ngi
liz donanmasının mani olduğunu söyledi. 

Londra, 25 (Radyo) - Bir 
içtimada Sir Saınoel Hoar: 

komitesinde İngiltere harbiye 
bakanı tarafından irad edilen 
bir nutuk lngiliz-F ransız dost
luğunun her ne bahasına olur· 
sa olsun muhafazası lüzumunu 
söylemiştir : 

Paris 23 (Radyo) - Ulus
lar sosyetesi konseyi yarın saat 
17 de M'. Eden'in riyasetinde 
toplanacaktır. Fransız harici
yecisi M. Delbos ilk defa ola
rak konseye iştirak edecektir. 
M. Litvinof, Tevfik Rüştfı Aras, 
Titulesko, Bek ve Barina da 
mevki alacaklardır. 

M. Delbos bu akşam Pa
ris'ten Cenevre'ye hareket ede 
cektir. M. Delbos bugün 17,30 
da Paris'e vasıl olan M. Eden 
ile uzun bir mülakat yapmıştır. 

Londra 25 (Radyo)- M. 

Milletler cemiyeti binası 
Cenevre, 25 (A.A) - Mil

letler cemiyeti konseyinin ilk 
celsesi yarın saat 17 de akdo
lunacaktır. Celseye M. Eden 

riyaset edecektir. lık defa ola
rak M. Von Delboş cemiyetin 

içtimaında hazır bulunacak ve 
M. Edcn'in oturduğu koltukla 

İtalyan delegesinin boş koltuğu 
arasında yer alacaktır. 

Ruznamede şu mes' eleler 
vardır: 

1 - Asurilerle Güldanile
rin yerleştirilmeleri 

2 - Beynelmilel Lahey ada
let divanına iki aza intihabı 

3 - Lokarno muahedena
mesi ahkamının Almanya tara
fından ihlali mes' elesi 

4 - ltalyan-Hapeş ihtilafı. 

Sofya 25 (Radyo) - Bul
gar hükumeti; Cenevre' deki 

de, İtalya aleyhine alınmış olan 
zecri tedbirlerin kaldırılması 
hususunda Uluslar sosyetesi 
nezdinde teşebbüsatta bulun
masını emreylemiştir. 

Paris, 25 (Radyo) - Lord 
Eden, 17 ,30 da buraya tayyare 
ile gelmiştir. lngiliz dış işleri 
bakanı şerefine İngiliz sefaret
hanesinde bir ziyafet vermiş
tir. Bu ziyafette, Müsyü Leon 
Blum'la hariciye nazırı lvon 
Delbuş hazır bulunmuşlardır. 

Eden, saat 23,20 de Cenev
re'ye hareket etmiştir. Ayni 
trende Fransız hariciye nazırı 

fvon Delbuş da hareket etmiştir. 
Mumaileyhin refakatinde hari
ciye nezareti müdürü umumisi 
Masili'le daha birçok siyasi 
zevat bulunmaktadırlar. 

Dö Valera mecliste kanunu 
esasinin ilga edilmiş olduğunu 
beyan etmiştir. 

lsveç'li seyyahlar 
İnsburg, 25 (Radyo) - Bir 

Avusturya turu yapan lsveç'li 
175 kişi buraya gelmiştir. 
Fransa'daki son fırtına 

Paris, 25 ( Radyo ) - Da
hiliye bakanı Sen idare amir· 
(erinden son fırtına hakkında 
tafsilat istemiştir. 

M. Mussolini'nin kızı 
Kolonya, 25 (Radyo) - M. 

Mussolini'nin kızı Kontes Eva 
Çiyano buraya gelmiştir. Kon· 
tes otomobil yarışlarında hazır 
bulunmuştur. Kontes Ren sa
hasında gezmiz ve çok manalı 
nümayişlerle karşılanmıştır. 

Cenova limanı 
Cenova, 25 (Radyo)-· Ce

nova limanının ıslah ve geniş· 
letilmesine · karar verilmiştir. 
Yeniden birkaç şimendifer da· 
ha bu limana getirilecektir. 
24 büyük elektirik vinçleri ve 
büyük depolar yapılacaktır. 
Limanda Habeş, Eritre, Sumali 
ve Trablusgarb için dört ayrı 
kısım vücuda getirilecektir. 

Fransa'da 
Harb malzemeai 
yapan Fabrikalar •• 

- Bir Amerikan mecmua
sının sulhun temini için lngi
liz ve Amerikan donanmala
rının ayni hedef üzerinde yü
rümeleri lüzumuna dair neş· 

rettiği bir makale çok mühim· 
dir. Vakıa. şimdilik gayri ka· 
bili içtinap bir harp mevzuu 
bahs değildir, fakat, yakın 
veya uzak bir zamanda harp 
ihtimalide yok değildir. 

Hiç.bir milletin harp iste
memesine rağmen umulmadık 
bir zamadda bir harp zuhu
runu icap ettirecek sebepler 
vardır. 

Harbiye bakanı demiştir ki: 
- Bu dostluk sadece bir 

his mes' elesi değil, iki devle
tin hayati davasıdır. Ren me
selesine ve Fransa'nın garp 
hududlarına verdiği ehemmi
yet o kadar büyüktür ki bu 
hududlar ayni zamanda lngil
tere 'nin kendi hududları ad
dedilmektedir. 

Eden Londra-dan hareket et
mezden evel kabine içtimaında 
hazır bulunmuştur. Söylendi
ğine göre, kabine bilhassa 
Montrö konferansı üzerine mü
zakeratta bulunmuştur. Sovyet 
murahhasının müddeiyatı tetkik 
edilmiş ve Lord Stanhop'a 
yeniden talimat verilmiştir. delegasyonuna verdiğı bir emir

~~~~~~~~----......... ~ .... ~~----~~~~~-
M. Pol Bonkur ise, Mon

trö' den tayyare ile Paris'e 
gitmiştır. Paris, 25 (A.A) - Bu sa

bahki kabine toplanbsında M. 
Daladier'in teklifi üzerine harb 
malzemesi imal eden fabrikl\
ların millileştirilmesini derpiş 
eden kanun layihası tasvib 

lngiliz donanması kafi de
recede kuvvetli olsaydı umu
mi harbın tekerrürü için hiç
bir sebeb mevcut değildi. Bu
günkü hale göre hava kuvvet
leri her ihtimale hakim bir 
filo vücuda getirmeğe manidir. 
Akdeniz'e gönderilen filomuz, 
harbın genişlemesine mani ol
muştur. Bu hususta yazılanlar 
ve lngiliz nüfuzunun kırıldığı 
hakkındaki şayialar boş söz
lerden ibarettir. lngiliz filosu. 
harbın Akdenizden geçmesine 
mani olan yegane kuvvettir. 

Bunun için asker kuvvetle
rimizi de donanmamızı, hava 
kvvetlerimizi kuvvetlendirme
liyiz. Bu üç kuvvet, ne kadar 
mükemmel olurs, cihan harbı 
o kadar geç çıkacaktır, de
miştir. 

Sir Samuel Hoar sözüne 
devamla: 

- Müşterek tesanüt namına 
hareket eden elli devlet vakıa 
bir kıymettir ve büyük bir 
kuvvettir; fakat bu kuvvet bir 
plin ve irade kudretinden 
mahrumdur. Bunun için de 
Uluslar sosyetesini takviye 
etmeliyiz. 

lngiliz siyaseti, en kuvvetli 
bir lngiliz donanmasına isti
nat edecektir." Diyerek sözü
nü bitirmiştir. 

Paris, 25 (Radyo) - Pa
ris'te Fra~sız - lngiliz dostluk 

Ay•o ıııcclisindt' lıükfınırtin 
beyanatına ait nıii:r.:ıkrrclcr v:ınn 

1apdacaktır. A) aıı ınel'lisi diinkti 

celaeıinde Fransa bauknsilc lnikü

.et arasında aktedilıni olan Ye 
ltuikamn hazin.-) e avans H·rmesine 

.... bulunan yeni itilafnameyi 90 

-... 18' r~ Ubal etmiftir. 

Vaziyetin nezaket ve veha
metini hüsnü suretle müsbet 
bir şekilde ve cesaretle gide
receğimize emin olmalıyız. 

Fransız ve lngiliz dostluğu 
tam bir itimadı efkara istinad 
etmelidir. Demiştir. 

<;in' de vaziyet haıa 
~ok gerğindir. 

Haftada 

Hükumet kuvvet/erile Kuangai kuvvet
leri arasında çarpışmalar oldu. -

Kırk saatlik iş mes'elesi 
Şanghay 25 (Radyo) - iyi bir membadan haber alındığına 

Cenevre, 25 (Radyo) 
Beynelmilel mesai birliği kon
feransı mesaisini bitirmeden 
evel Belçika amele murah
hasının beyanatını dinlemiştir. 
Mumaileyh haftada kırk saat 
mesainin kabul edilmemesin
den dolayı müteessir olduğu
nu bildirmiş ve bu kararın 
konferansca kabul edilmedi
ğinden dolayı memnuniyet 
duyduğunu, kısa bir zamanda 
bu teşekkülün büyük terakki
ler göstereceğinden emin ol

göre Kuangsi piştarları Hankov şehrine varmışlar ve hükümet 
kuvvetleri üzerine ateş ederek ehemmiyetli zayiat verdirmişler· 
dir. Vaziyet çok ğerğindir. ---------
Feci otobüs Almanya 

kazası Durmadan 
Silihlanıyor! 

dugunu söylemiştir. 

İstanbul, 25 (Hususi) 
Şoför Ahdinin kullandığı oto
büs, 29 yolcu ile Çatalca' dan 
lstanbul' a gelirken T opkapı 
köprüsünde şaftı kopup dev
rilmiştir. Yolculardan 13 kişi 
ağır ve dokuz kişi de hafif 
surette yaralıdır. -ELHAMRA Telefon 2573 

• 
lzmir'de 3 üncü ve son progr<1.m 

BUGÜN 

Pr. Zati Su.ngur 
Akıllara durgunluk veren harikalı fenni fecrübelerle dolu 

üçüncü son programına bugün başlıyor. Göstereceği çok mu-
him tecriibeler arasında; 

Bir g6lgenin hayata gelişi 
ve Esrarengiz Bavul 

Tecrübeleri herkesi hayretler içinde bırakacaktır. 

izdihama meydan vermemek için numaralı 
biletlerinizi şimdiden aldırınız. 

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

FiYATLAR: 
Hususi 100, birinci 75, salon ve balkon 50 kuruttur -

----•+-·----
500 Milyon daha 

sarf edilecek 
l..ondra 25 (A.A) - Morııiııg 

f'o:.t gazt'tesi hugünkü nüsha6ınıla 

,\ lıııan) anııı ) enidı•ıı silahlanın:ık 

iı;in ı;arfı·ttiği paraya dair şimdiye 

kaılar hıı hu u ta a~lii m·~rcdilnıe

ıııi~ ilk hakiki tuf,.ilıit ka)ılile ba:r.ı 

ıııallııııal "' raknııılıır ılt'~rt·tnıi~tir. 

Bu gazı·tc) c giirı>, 1 «J:l5 plı 
iı;iıulr onlu, doııaıııııa \'r hava kuY· 

wtlni iı;iıı ma~arifi daimi olarak 

240 milyon Hı h·krar ııiliilılanıııa 

iı;in ılc 100 ila 500 milyon İngiliz 
lirası ı;arfolunmuşıur. 

Bu ~ ıl iı;in daimi masarıfııı 

:>OO milyon lngili:r. lira&ı ıuıarağı 
H' yeniden ~ilıilılanıııa nıasraflan· 

11111 193.l yılınııı masarifi kaılar 

ulaı:ağı tahmin edilmektedir. 

Böylece Almanya l 936 ) ılı 
iı;inde takrihen 900 milyon l nı;iliz 
lirası sarfeııııiş olacakı ır. 

Yunan 
Basketbol 
Takımını yendik .• 

lstanbul, 25 (Hususi)- Yu
nan Basketbol takımını, 12 ye 
kartı 49 sayı ile yendik. 

Adliye terfileri 
Ankara 25 (Hususi) - Ye

ni adliye terfileri çıktı. Liste· 
ye göre, Denizli mahkemesi 

reisi Ahmet ile Ödemiş mah
kemesi reisi Ahmet Şevket'in 
maaşları 70 liraya, lzmir müd
deiumumi muavını Yusuf'un 
maaşı da 55 lir~ya yükseltil
miştir. 

Bir kaza daha! 
Milano, 25 (Radyo) - Bir 

lokomotif, bir istasyonda yolcu 
kamyonuna çarpmış, 32 kişi 
yaralanmıştır. 

TAŞLAR 

edilmiştir. Bu layiha ~rın 
meb'usan me-clisine tevdi edi
lecektir. 

Sof ya elçimiz geldi 
lstanbul, 25(Hususi)-Sofya 

elçimiz Tevfik Kamil, bugün 
buraya geldi. 

Neden mit? 
Berlin. 25 (Radyo)- Alman· 

yanın şimdiye kadar lngiltere· 
nin sual listesine cevap ver
memesi, sırf ahvalden istifade 
etmek istemesidir. 

Türk işçisini Ezenler! 
lzmirde fabrikalardan birinde çalışan Dinarlı HiUe

yin namında bir genç dün idarehanemize geldi. Kentlisi 
l<tiğıthane caddesinde Meydan sokağında 50 numarada 
oturuyor. 

Bize dedi ki: 
"-Fabrikada sigare içmek yasaktır. Fakat sigare, bir 

itiyad, bir iptiladır. Tahammül edemiyor, helaya indi
ğimizde içiyoruz, Fabrikanın 6 yıllık işcisiyim. Beai, 
helada sigare içtiğim için ecnebi mütehassısın huzuruna 
sevkettiler. Mütehassıs, Fransızca olarak beni tepeden 
tırnağa haşladı. Türk olan şef vasıtasile kendimi müda
faa edecek oldum. Ne şef tercümanlık yaptı, ne müte
hassıs dinledi. Beni, şimdiye kadar hiç cezalanmadılım 
halde, iki çocuğumla, elime beş kuruş vermeden soka
ğa attılar.,, 

Dinledik, dinledik te hayret ettik. Tii.rk işcisi, yıllar
dan beri bu derdi çekiyor. Key/ uğrunda kolulugor, 
hakaret görugor, hakkından mahrum kalıyor. Baş vu
racak kapı bulamıyor, Kraldan ziyade kral tara/darı 
geçinen bazı işci başıları da ecnebilerle, patronlarla el 
ele vererek işçiyi bir kat daha çiğniyorlar. 6 Yıllık, 10 
yıllık müessesesinden, işte bögle, eli kolu boş olarak 
çıkan ne kadar çok işci vardır? Fakat artık iş kanunu 
çıkmıştır. Türk işcisinin tepesine imm gumrukla,., bun· 
dan sonra havada kalacak w inemigeı:e/diı. lıci iıcili· 
fini, patron patronlıılıınıı bilecelctir. Her ikisinin ~
kını, kelllli bgi/leri delil kanan veree./ctir. şiııwl· M 

bıına ... ..,,,,,,,, cıl~ ,ere1c.. 
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• Brendizi Açıklarından Ana
dolu Karilerine Mektuplar: 

Pire Limanında Çok Bü-
_ŞE H 1 R HABERLERİ . -

yük Bir Faaliyet Var. Gümrük depo 
Y 

· 
8 

h . . . ve antrepoları 
unanıstan, a rıyesı Kuvvetlı Devletler ·•·--
Aleyhine Neden Taahhüde Girmiyor? Liman işleri 

Mo __ ntrö konferansına giden arka- Umum müdürlü· 
t!_a~ız Hamdi Nüzhet "'"yazıyor: ğüne devrediliyor. 

Pire Limanı 
Brendizi açıklan 19-6-936 heninı gibi biraz şaşkın hir vazi-
Diin gnliha sol tarafımızdan yette lwkleşen yolculardan ba~ka 

:.kalkınış olacağız. nıünaselıet~i:dik kim~e yoktu. Neılı·n sonra bu~ ka· 
akşama kadar peşimizi Lırnknınılı. nıarotu l ulahilıliın. \ 'uziyct unla· 

Pire') c yakltışıyonhık, Yıııuııılı şıldı. Gemi iılare~i, buraıla pckaz 
dostlanmızın on znmanlartla çok kalıu·ağı bahane ile, yolcuların ıh-

asrilc~tirdiklerini okuduğum lm li- .,an çıkıııalanna ıııfü•aadc etmemeye 
manı ilk defa olarak görecektim. karar vcrmi~ti. 
Sılbahtanhcri hnzırlaıımıştım. vapu· Büyük hir oyun ıe,·kindcn 

run limanda iki saat kadar kala. ka~ten mahrum edilmiş ço<"uklar 

cağı ve hu müddet zarfırnla Pire- gibi somurtarak yerimize döndük. 
nin, Atiııa'nın görülmiye değer hü- Buna ra~men Yapur Pire lima-
tün noktalnnm gezmek miimkün nında tam Lirlıuçıık "nal kaldı. 

olduğunu SÖ) li~ orlardı. ı.h dettc kim Şimdi artık Korrnt kanalına do;;ru 

bilir hangi yoldun döneceğim'! Önü· ) ol alırken dü~iinüyonluın : Düıı 
me çıkan hu belki de yegane fır- ]{atlo 'ta idik, Filipo Grimani ora-
satttm istifade etmek için vapur da da. çok ılı~il, tam birbuçuk 
rıhtıma ) 9ıınşır yanıışnıaz derhal saııt kıılıııış, fakat hizim dışarı \'Ik· 
knra)a atlamak i ti) OTduın: manıız:ı hiç mümanaat ı•ılilııu•mi~li. 

Fakat C\'deki pazar bcrmutad Pire lim:ıııında ayııi müddet dur-
ç-arşıya U) madı \"C müna cbet,.izlik ılıığıımıız lıaldt• hu memnuiyet ne-

te i~te buradan haşladı. den icap ı•fli~onlu? Biç şüphı• yok 
Ya'•f ya\•aş J>ir<'')c yaklaşı- vapur iifare"i Yıııınnlı ılostlanıııızın 

yoruz. Ballandıra lıallandıru gözüm· yolculardan hcş on dö,·iz enılınna-
dc lıiiyiittüklcri hu şehir ıl:ılıa u:1ak- lanm kııc<kanınış, bu tatlı imli) azı 
tan beni fena bir ha} al -ııkutuııa plııız 1tul) an linrnnlanııa ha!'rct-

uğrattı. Gözünüzü alabildiği kadar me)i tlüşiinuıiiş olacaktı!. Gemi 
bir saha üzerinde uzanan Pırc'de siivari~inin nezaketi Ye kiharlığı 

bir tek ağaç göremiyordum. Uizim hakkımla bc~lrdiğinı hiirmet ne 

yeeilliğe, cönıerd lıir iti yad ile alış- kadar lıü) ük olıırn ol un göz göre 
mış olan gözlerimize, hu manzara, göre ,·apur ) o!cııl:ırıoa yapılan hu 

ilk nazarda fena lınlde çarpıyordu. dô\'iz .nkıı ını kolay umıtaıııı~ aea-
Çorak, kunı, taşlıklı w esmer lıir 
toprak ü tünde irili-ufaklt bir !'Ürü 
binalar bir-birini ko\'alı) or, lınn

larııı arasında h:ıkışlarınızı dinlen· 
<lirceck, hu lıina ka. vetinio al'<ırlı· 
~ını silecek ne Lir ağaç ne~ 0· 
damla yeşillik görliııüyorıı'u. ır 

Açıkta kısa bir tevakkuf tan 
sonra limana ı;irılik. Yurıarı'lılann 
şarkın bütün ticaretirıi kenılilcrin

de teksif etmek iı;in <·iddi bir faa
li) etlı· ı;alıştıklurı 'c lflll\"affak ta 
oldukları daha ilk nazarıla ı;ürürıü
yorclu. Bizim Zonguldak kiirnüriinii 
\'apıırlara kolay !ıkla satmak iı;in 

son si tem ~inçler kurmuşlar, ayni 
zamanda bırç-ok geminin hirdrn 
} okularıuı, } iiklcrini ho~altmalanııı 
mümkiin kılacak tesis;t , ücmla ge
tirmişlerdi. 

] >' , • h 
ırc nın u 'aT.iyetini giJrdiik-

ıen sonra hmir limanının ııiı;in 
suyu çekilmiş lıir boş değirmene 
dönmuş olduğunu, İstaııhul'daki ]j. 

man faaliyetinin gün gittikçe niçin 
azaldığını daha i) i anlıımıya baş· 
ladım. 

Ben Lu acı mülahazalarımı ta
kip ederken vapur da rıhtıma ya
na,.mıştı. Vakit kaybetmemek için 
hemen merdivenlere ko'itum. 

lla) ret .•. Bir gfin e\'el Rados'a 

çıkmak için paeaportlannıızı bul
duğumuz masanın üzerinde birşcy
ler ) oktu. Buna rağmen merdi ven
le re ıloğnı )iirüdiim. \'a:r.ifosini 
l'ck iyi ta) in edemediğim ünifor
malı lıir memur karşıma dikildi : 

- Pasaport!.. 
Anlaşılılı, hu }eni ıaınan may· 

muncuğu ile müoclıhez olmadan 
birşe) )aıum)a, bir yere ı;ıkmıva 
imkiin yoktu. Döıııliim. Gözlerin;le 
kamarotu, gemi zahitlerinden Lirini 

aradım. Bir masa) a ) an gelmiş 

pasaport kaydeden bir ) unnnlı"dan 
diğer bir masada para değiştiren 

bir sarraf tan 'e niha} et hepsi de 

ğını sanının. 

Kort•ııt Kanalı güriilPcek lıir\ı·y .. 

S.ılıilılı· kiiıııclı•m•n ılilht'r Ruııı kız-

!arının nıcmlil Fallayı~lanııa ce\ap 
"t'rirkcn vapurtlu }a,aş )avaş la· 
nalc giriyor. f Icriılc kanalın lıir ~a

hiliııılı·n cibiir 'aka>"ına atlırnn hir . . 
şimenılifrr köprü li daha ilk nazar-
da giirüniiyor. )1or.ı yarım ada:-ilıı 

YunaoLtıın"ın diğer kısıınlannı lıir· 

birine lıa~lıyım hu biricik tren 
köprü ü önünde lıir ha} li dü~ün
ılüm. Yunanlı dostlanınızııı bahri
yesi km wıli ılcvl<'tler alcylıimlı> 

hir tııulılıiit almakıııu niçin kaı,;ıı:· 

makta olılııklarıııı şimdi dalıa i) i 
nnlıralıili)orılunı. Filhakika daha 
mulm~a111atın ilk gününde iki daki
kalık bir hombarılımun ile hu kiip
rii) ii ham) :ı uı,;uralıilect'k oları bir 
dü,..ııı::ııı ılonuııınn ı Yuııııııiı-tan'ı 
kola)ca iki parı,;ny.ı hölı>lıilirdi. 

Gemi ~İınıli tam kiipriiııün al
tımlan gı·ı:iyor, Korcnt'in geni, 
kiirfı•zirw ılo~Tu diimen kırıyordu. 
\ ukanda ki'ıpriiniin üstiiııde gı-ci

keıı birkaç yolcu ,apkalarile, ıııeıı

ılillerilt• lcika) dnnc bizi ~elliınlıırkt•ıı 
hen lıli.hi Yunun milli miiılnfa:ı~ı· 

nııı hu zayif, ~imdiye karlar kim 
bilir niı;iu ihmal eJilmi, noktıı,ım 
düşünüyor, buna bir ı,;are dfr;üıı

mhenlnc hauet edivorclum. . . . 
* . "' Gı•ı; \akitt• k:ıdar küpe~lede 

ılola~tım. Uzun lıir mahrumiyetten 
ı>oııra bu güzel vııpur yol<"uhığuıııııı 
ze,kiııi ı,;ıkarıııak i~ıiyor, saçlarımı, 

f•lhi t'lrrimi rak~cttirt'n tatlı gı'ce 

rüzgarım hütiin ıuenuJi) etimle 
içmiye çalışıyorıhım. Kıımarama 

ıli;ndil~iın zaman aat oıılıir bu
çuğu Lulmuştu, Baktım, iı;eı·ck su
) um kalınamıitı. Zile lıa~tıın, bir 

daha ha tını, kimse gelım•di. Ben
de tuhaf Lir iııaılçı hali vardır. 

Başladığım şeyi kolay kolny bırak· 
ınam. DeTam ettim. Saat elimde, 

Maliye Vekaletinden iktısad 
Vekaletine devredilecek olan 
liman işleri umum müdürlüğü 
1 temmuzdan itibaren lktısad 
Vekaleti tarafından idare edil
meğe başlanacaktır, Yeni ka
nuna göre İzmir gümrük depo 
ve antrepoları da 1 temmuz· 
dan itibaren liman işleri umum 
mudürlüğü tarafından idareye 
başlanacaktır. Yeni teşkilat 
ve kadro için Ankara' da lk
tısad Vekaletile temaslarda 
bulunan şehrimiz liman işleri 
umum müdürü Haşmet Dülge· 
nin birkaç gün sonra şehri· 
mize döneceği ve yeni teşkilat 
kadrosunu da beraberinde ge
tireceği haber alınmıştır. Yeni 
teşkilatta kadroda birçok ila
veler bulunduğu söyleniyor. 
Ankara' daki temaslarda yeni 
liman tarifesi mes' elesi üze
rinde de görüşülmüştür, Liman 
işleri umum müdürlü~ü. ay 
başında İktısad Vekaletine 
geçtikten sonra liman tarifesi, 
şimdikine nazaran tenzilatlı 
olarak hazırlanacak ve Veka
letin tasdikinden sonra tat
bike başlanacaktır. Gümrük 
antrepoları da liman işleri 
umum müdürlüğüne geçece
ğine göre memurları da bu 
idareye bağlı olacaktır. Şim
diki gümrük ambar memurla
rının vaziyeti hakkında henüz 
bir karar verilmemiştir. Bu 
memurların, liman işleri umum 
müdürlüğüne geçmesi muh
temel görülüyor. 

Tel-Aviv'de 
·Mahsul/erimize 
1 müşteri bulundu .. 

Tel-aviv' de açılan beynelmi
lel sergide Türk pavyonunda 
muhtelif mahsullerimizin nümu-
neleri teşhir edilmiştir. Orada 
çok beğenilen bu nümuneler 
üzerine otuz kadar firma, 
Türkofise müracaat ederek ser
gide nümunelerini gördükleri 
mahsullerimizi çok beğendik
lerini ve Türkiye' den badem, 
fıstık, üzüm, incir, zeytinyağı 

vesaire mahsullerimiz üzerine 
iş yapmak islediklerini bildir
mişlerdir. Türkofis, bunun için 
iht acatçılarımızın adreslerini 
kendilerine gönderecektir. 

Ziraat müdürü 
Kayseriye tayin edildi. 
Vilayet Ziraat müdürü Zühdü 

Kayseri Vilayeti Ziraat mü
dürlüğüne tayin edilmiştir. iz- · 
mir Ziraat müdürlüğüne mın
taka mücadele müfettişi Nadir 
Uysal tayin olunmuştur. 
Kuşadası oda BUdçesi 

• Kuşadası kazası Ticaret ve 
Sanayi odasının yeni yıl büd· 
çesi f ktisad Vekaletince cüz 'i 
tadilatla tasdik edilmiş ve 
şehrimiz Ticaret Odasina 
gelmiştir. ..................... 
tam )arım saat kısa fabılarla zile 

lıa~tığım lıat.ıc kamarot hazretle

rini il) ııııılırnııyu muvaffak olaınu

dıııı. Bu hal bir Türk val'urunda 
},ir ccııclıinin haşına gelseytli bu 

zat ne düşünürdü lıilmenı. Fakat 
ben lıi~ey diişüıımeıııryi tercih 
ettim. Sadece susuz yattım. 

Hamdi Nüzhet 

Adliyecilerimizden terfi 
ve nakledilenler. 

~~~~~--~~~~~ 

Adliye vekaleti, terfi ve nak
lolunanları bildirdi. 

Şehrimiz adliyecileri arasın
d!l · yapılan terfi ve nakiller 
hakkındaki emir, dün Adliye 
Vekaletinden şehrimiz Cumu
riyct Müddeiumumiliğine gel
miştir. Bu emre göre mülga 
ihtisas Müddeiumumisi Arif 
Balıkesir Müddeiumumiliğine, 

B"rinci Hukuk mahkemesi aza
sından Ali Rıza Kılıç Akhisar 
Hukuk hakimliğine, aza mü· 
lazimi fff et, Manisa Sulh ha
kimliğine, İkinci Hukuk aza
sından Mekin Afyonkarahisar 
Hukuk hakimliğine, aza mua
vini Hasan İhs:rn Foça Müd· 
ddeiumumiliğine, Birinci Hu
kuk mahkemesi azasından Ali 
Rıza Çelik Konya Sulh hakim
liğine, tayin ve terfi ettirilmiş
lerdir. 

Müddeiumumi başmuavini 

Mazhar'ın maaşı 55 liraya, 
Ticaret mahkemesi azasından 
lzzet'in maaşı 40 liraya yük
seltilmiş ve bu zevat birer 
derece terfi ettirilmişlerdir. 

-
H. Mitat 

Dün Cellad 
• 

Gölüne gitti .. 
Şehrimizde bulunan ve ik

tısadi tetkikler yapan İktısat 
Vekaleti başmüşaviri Halil 
Mitat, dün sabah Torbalı ka
zasına giderek Cellad gölünün 
kurutma mıntakasını gezmiş ve 
açılmış olan kurutma kanalla· 
rını görmüştür. Cellad gölünde 
bir milyon kilo yılan, sazan 
ve kefal balığı vardır. Göldeki 
yılan balıklarının avlanarak 
lngiltere ve Almanya'ya ihracı 
için gölde tetkikler yapıldık
tan sonra Halil Mitat, Kuş· 
adası'na ve Selçuk'a gitmiş, 
orada da tetkiklerde bulun
muştur. Dün akşam şehrimize 
dönen iktısad başmüşaviri, 

buğünkü trenle Ankara'ya dö
necek ve tetkiklerine aid ra
porunu hazırlıyarak lktısad 
Vekaletine verecektir. 

Türkiye için 
Yeni kontenjan 
Hissesi ayrıldı .. 

Fransız hükumetinin 936 
senesi ikinci üç aylık devresi
ne mahsus olmak üzere Tür
kiye için munzam kontenjan 
tahsis edilmiştir. Bu listeye 
göre munzam kontenjan liste
sinde Türkiye mahsullerinden 
26 kental kabuklu ceviz, 11 
kental kabuksuz ceviz ve 50 
kental peynir ayrılmıştır. Bu· 
nun için dün Türkofise mahi
mat gelmiştir. ----Odalar kurultayı kitabı 

İktısat vekaleti, Türkiye Ti
caret ve Sanayi Odaları dör
düncu umumi kurultayına ait 
zabıtları bir kitap halinde 
bastırmış ve bütün Ticaret ve 
Sanayi Odalanna göndermiş
tir. Şehrimiz Ticaret Odasına 
da gelen bu eserde İktısat 
Vekili Bayar'ın reisliği altında 

toplanan dördüncü büyük 
kongrede cereyan eden müza
kereler ve alınan kararlar, 
dilekler hakkında mufassal 
maliimat vardır. 

Stajyer hakim namzedi Naime 
terfian aza muavinliğine tayin 
olunmuştur. 

Birinci icra memuru llhami 
terfian Menemen Müddeiumu
miliğine, ikinci icra memuru 
Ferhunde Ankar icra memur
luğuna, aza muavini Fahamet 
icra memurluğuna, Menemen 
Müddeiumumisi Ratip, Mu
danya Müddeiumumiliğine, 
Kuşadası Müddeiumumisi Sad
rettin İstanbul Müddeiumumi
liğine, Foça Müddeiumumisi 
Fahri Milas Müddeiumumili
ğine, Torbalı Müddeiumumisi 
Zühtü Fethiye Müddeiumumi· 
liğine terfi ve nakledilmiş
lerdir. 

İzmir mahkemesi azalığına 
Başrnüddeiumumilik muavinle· 
rinde lsmail Hakkı, aza mua
vinliğine Isparta aza muavini 
Hayrünnisa tayin edilmişlerdir. 

35 Lira maaş.lı Bodrum 
Müddeiumumisinin maaşına da 
beş lira zammedilmiştir. 

Kaza 
Araba kazası 
nasıl olmuş 

Evelki gün Kahramanlar' da 
bir araba kazası olduğunu ve 
Osman oğlu Ömer'in araba· 
sına binen Hasan ve Mustafa 
adında iki çocuğun, arabaya 
koşulu hayvanın ürkmesi yü· 
zünden yere düştüklerini, bun
lardan 13 yaşında Mustafanın 
öldüğünü yazmıştık. Adliyece 
yapılan mhkikata göre kaza 
şöyle olmuştur: 

Arabacı Ömer, Kahraman
larda bahçıvan sokağında ara
basına koşulu olan hayvanı 
sulamak üzere başıboş bırak
mıştır. O sırada Ahmed oğlu 
13 yaşında Murtafa ve arka-
daşı Ha.san, arabaya binmiş
lerdir. Bunlardan Mustafa, 
beygirin dizginlerini çekerek 
hayvani sürmüştür. Hayvan 
birdenbire ürkmüş ve koş
mağa başlamış, arabanın te
kerleklerinden . biri taşa çar
parak hasıl olan sarsıntıdan 

Mustafa ve Hasan, muvazene
lerini kaybederek yere düş

müşlerdir. Mustdfa başı üze
rine düştüğünden ağır surette 
yaralanmış ve tedavi için has
\aneye kaldırılmışsa da orada 
ölmüştür. Arabacı Ömer, hay
vanı başıboş bırakarak bu 
feci kazaya sebebiyet vermek 
suçundan tutulmuş, adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Kadastrocu
ların tayinleri .. 

lzmir kadastro direktörlü
ğüne eski direktör Ziya Ferid, 
kadastro azalığına Ankara ka· 
dastro azasından Fuad, fen 

. amirliğine, eski fen amiri Re
fik Halid, Manisa kadastro 
direktörlüğüne Konya direk
törü Hasan, azalığına İstanbul 
üçüncü mıntaka azaı;ı Hadi, 
fen amirliğine fen memurların
dan Zeki Haydar ve Ankara 
ikinci mıntaka kadastro mü
dürlüğüne de Manisa kadastro 
müdürü Kemal tayin olunmuş
lardır. 

Türkkuşu ··----24 üye lnö-
niine gidiyor ... 

Şehrimiz Türkkuşunda A. 
Brövesinde derslere devam 
eden talebeden 24 kişi 22 
Temmuzda C Brövesinde ders 
görmek üzere lnönünde kuru
lan kampa gönderileceklerdir. 
Talebelerden birisi Bayandır. 

C Brövesi dersleri 30 Ey
lüle kadar devem edecektir. 
Ondan sonra Lise ve Muallim 
mektebi mezunlarından olan 
Türkkuşu talebesinden, askeri 
ehliyeti haiz o~anlar ihtiyat 
subayı olacaklar ve askerlik 
zamanları gelince askeri kıt'a· 
larda talim gör~eden doğru· 
dan doğruya harbiye mekte
bine kabul edileceklerdir. 

Evkaf hali 

• zyo 
~ 

);ı bey 
nu1miz 

\·~ !\ u. 

m\ 
~ver 

Bu 

Müteahhit hesabına 
yaptırılacak 

Evkaf idaresi tarafından Me
zarlık başında inşasma başla· 
nan hal santralı. müteahhide 
52.032 liraya ihale edilmişti. 

Müteahhit, temellere başladık

tan sonra in~aatı terketmiş ve 
şimdiye kadar hiçbir şey yap
mamıştır. Bunun üzerine evkaf 
idaresi hal inşaatını müteah
hit namühesabına yaptırmağı 

kararlaştırmıştır. Yakında in· 
~aata başlanacaktır. , 

Beynelmilel sergi 
Ankara' da ikinci 
Kanunda kurulacak .. 

İktisad Vekaletinden şehri
miz Ticaret odasına gelen ..bir 
mektupta memleket dahilinde 
taşkömürünün sarfiyatını artır
mak maksadile Ankara'da 
Vekalet tarafından 16 ikinci-
kanun 937 tarihinde sergi 
evinde (Maden kömürü yakan 
vesait ve teshin aletleri bey· 
nelmilel sergisi ) namile bir 
sergi açılacağı bildirilmiştir. 

Sergi, ecnebi memleketler sa
nayii için yeni ve geniş bir 
pazar bulabilmek hususunda 
bir fırsat teşkil edecektir. .. 

Uzüm paketleri 
Olimpiyad hediyesi 

daOıtılacak. 
Olimpiyad'a iştirak için Al

manya'ya gidecek olan spor-
cularla, dünyanın her tarafın· 
dan Olimpiyad'a gelecek spor· 
culara hediye olarak kıymetli 
mahsullerimizden küçük paket-
ler halinde üzüm ve incir gön
derilmesi kararlaştarılmıştır. 

Şehrimiz üzüm kurumu ile 
üzüm tüccarları şimdiden bu-
nun için hazırlıklara başla· 
mışlardır. Böylece mahsulleri
miz iyi bir şekilde reklam 
edilmiş olacaktır. 

H 

Olüm 
Gazetemizin Aydın ve 

Denizli seyyar muhabiri Yu
suf'un kardeşi ve eczacı Ta· 
ceddin 'in dayısı İdris, epi 
zamandanberi müptela ol
duğu hastalıktan kurtula
mıyarak vefat etmiştir. 

Cenazesi, dün ismet pa
şa mahallesindeki evinden 
ihtifalle kaldırılarak Asri 
kabristana götürülmüş ve 

1 gömülmüştür. 
Meslek arkadaşımız Yu

suf' a ve kederdide ailesine 
samimi taziyetlerimizi su· 
narız. 

nr 
h 

• 
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58 .. Berut, 25 (Hususi) - Ha-

----------------------.. --- beş imparatoru Haile Selasiye· 
Halbuki; Annem ve Babam, 
bana ancak size bakmak, si. 
zinle meşgul olmak için Paris'e 
gelmek müsaadesini verdiler. 
Çünki aileniz yol'i:ur ve siz 
çok yorgunsunuz. Samimi bir 
dost eline, bir dost ihtimam
lanna muhtaçsınız!. 

- iyi ya.. Sen de uzaktan 
beni bakıyorsun., Değil mi? 

Evet. Fakat yakından bak· 
mak daha iyi olacak. Ve ben 
bu ciheti tercih ediyorum. 
Doktorlarınızın tavsiyelerini dik· 
katle takip ve tatbik ettiğinizi 
bilmek ve görmek istiyorum. 
ilaçlarınızı kendi elimle, en 
mükemmel bir şekilde hazır

lamak ve size vaktinde ver
mek isterim. 

- Evet, doğrul sen henüz 
benim ziyaretime hiç gelme
din. Sana bu fırsatı temin 
edeceğim. Yarm saat 11 de 
seni kanakta beklerim. Adam· 
larıma, lüzum gördüğün her 
emri verebileceksin. 

Genç kız çok sevindi. Se
vinçten şiddetle çarpan kalbi 
üzerine ellerini ihtiyarsızce gö· 
türdü ve kalbini bastırdı. 

Dük Lodovik: 
- Eh. . Dedi. Seni gördüm, 

artık gidiyorum. Çünki bir iki 
ziyaretim daha var. Babana 
saygılarımı söylersin, değil mi? 

Dük, genç kızın elini dos4 

tane bir sıkış ile sıktı ve Ko
ra'nın konağından ayrıldı. 

Ertesi gün ıaat 10,30 da 
Pibulet, Jozefin eaddesi ile 
Şanzelize köşesinde Konkord 
ve operaya gidecek Omnibüsü 
bekliyordu. 

Ne ilk gelende. ne ikinci 
ve hatta üçüncü gelende yer 
bulamadı. 

Halbuki dakikalar birbirini 
süratle takibediyor ve genç 
kız geç kalmamak endişesi ile 
kıvranıyordu. 

Pibulet hemen yanında, iyi 
giyinmiş ve vaziyeti, şekli fena 
olmıyan bir erkeğin kendisine 
İlrarla bakmakta olduğunu 
f arkedememişti, Genç kızın 
endişe ve asabiyeti fazlalaştığı 
zaman bu adam yanına yak
laştı. Ve şapkasını nazikane 
kaldırarek: 

- Hiç te talihimiz yok, 
matmazeli Dedi. Bu sabah 
sanayi sarayında bir sergi var, 
korkar:ım ki uzun zaman daha 
omnibüs'lerde yer bulamıya
cağız. Benim acele işim var, 
~ulvar Dczitalye'te gideceğim. 
Bunun için bir araba tutmak 

ANADOLU --·--
Günlük siyasal gazete 

Sahip \'e başyazganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı itleri 

müdürü: Hamdi Nüzhet 

İdarehanesi: -
İzmir İkinci Beyler sokağı 

C. Halk partisi hioau içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 - Posta kutuıu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllıiı 1200, altı aylığı 700, üç 

aylığı 500 kuruştur 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 

Her yerde 5 kuruştur -IG6nü scçmiı nüahalar 25 kuruıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

mecburiyetindeyim. Sizde ba· 
na refakat eder misinizi. 

Genç kız, bir müddetten· 
beri Kora'nın nezdinde otur· 
muş olmakla beraber, safiyet 
ve masumiyetten hiçbir şey 
kaybetmiş değildi. Bunun için 
adamın haris bakışlannın ma
nasını anlamamış, hatta yüzü
nün ne şekilde olduğuna bile 
dikkat etmemişti. Zavallı kız 
sade birşey düşünüyordu: Ran-
devuya geç kalmamak! Hal· 
buki... Kora'nın konağından 

vaktinde çıktığı halde, çok 
vakit kaybetmiş bulunuyordu! 
Ve teklif edilen bu fırsatı, hiç 
bir korku ve endişe hisset· 
meden kabul etti. 

Meçhul adam geçmekte olan 
bir arabayı durdurdu; ve genç 
kızla beraber arabaya bindik
ten sonra, arabacıya: 

- Tortoni'yel emrini verdi. 
Araba henüz yol almağa 

başlarken, meçhul adam genç 
kıza, tuhaf bir teklifsizlikle: 

- Bu kadar güzel olma· 
nıza rağmen, nasıl oluyor da 
siz omnibüs bekliyorsunuz? 
sizin kendinize mahsus lüks 
arabanız olmak lazımdır! Dedi. 

Bu söz üzerine, Pibulet, 
meçhul adamla arabaya bin· 
mek suretile büyük bir hafif. 
lik yaptığını anladı. 

Genç kız cevap vermedi; 
ve ineceği zamanı beklemeğe 

başladı. Fakat meçhul adam 
elini tuttu ve: 

- Sizi seyrederken çok 
büyük bir endişe icinde kal
dığımı biliyor musunuz? Dedi. 

- Ben farkında bile de
ğilim. Size dikkat bile et
medim! 

- Çok hoşa giden bi~ kız
sınız. Sizinle tanışmak isteyo· 
rum. Bu akşam veyahut yarın 
bulvarların birisinde buluşa· 
hm mı? 

- Mümkün değil Musyü .. 
Serbest degiliml 

- Hh... Şu halde siz ne 
işle meşğulsünüz? 

- Size, bunun sizi alaka· 
dar etmediğini söylersem? .. 

Genç kızın bu cevabı meç
hul adamın çok hoşuna gitti ve: 

- Cidden hoşuma gidi
yorsunuz! Dedi. Sizi tekrar 
göreceğimi temin etmezseniz, 
Sizi bırakmıyacağıml.. 

Gittikçe endişesi artan genç 
kız. elini meçhul adamın 
elinden kurtarmağa çalışıyor
du. Fakat birden bire şiddetle 
sarsıldığını hissetti. Bulunduk
ları araba, Şanzelize'den l:tü
tün sür'atile gelen bir araba 
ile çarpışmış idi. 

Müsademe şiddetli olmuş 
at yere düşmüş, arabacı da 
yerinden birkaç metre ileriye 
fırlayarak yere düşmüş idi. 

Etraftan koşuşanlar arabacı
yı kaldırdılar. Bereket ki ya· 
ralanmamış idi. Fakat sol ko
lu ile sol omuzunda şiddetli 

bir ağrı vardı. 
Arabacı, atı tekrar arabaya 

koşarken bir zabıta memuru da 
hadise yerine geldi. Arabacı
dan kaza hakkında maliimat 
aldı; arabacı mukabil taraftan 
gelen hususi arabayı mes'ul 
tutuyordu. 

Bu arabada elli yaşlarında, 
sert bakışlı bir adam vardı. 
Ve zabıta memuruna: 

Beni tanımadınız mı? 

Diye sordu. 
- Sona fHl1' -

pin heınşiresile Ras Kassa'nın 
eşi, imparatorun karısının kar
deışi, yaveri ve on dört kişilik 
maiyeti Kudüs'e gitmek üzere 
bir Fransız vapuru ile Cibu
ti'den buraya gelmişlerdir. 

Bunlar karaya çıkmıyarak 

vapurda kalmışlardır. Yalnız 
yaver karaya çıkmış ve öte· 
beri alarak vapura dönmüştür. 

Bu kafile Adis-Ababa'nın 

ltalyan'lar tarafından işgali 
üzerine dağlara iltica etmiş ve 
bir yolunu bularak Cibuti'ye 
gelmişlerdir. 

Habeş'li yaver, gazete mu· 
harririne Habeş'istanda sava· 
şın henüz bitmediğini ve asıl 
savaşın bundan sonra başlıya
cağını ve bunun için bütün 
Habeş'lilerin ölünceye kadar 
savaşta devam etmek için ant 
içtiklerini söylemiştir. 

Türk Sözü 

Suriye 
ve Lübnan da 

iki müstakil 
devlet oluyor. 

Berut, 19 (Özel} - Paris
ten Savtalahrar gazetesine 
müstacel kaydile ğönderilen 
tel yazıdır: ~uriye heyeti ile, 
fevkalade komiser kont Dö-
martel, Fransız orduları erkanı 
harbiye reisi, kara. deniz ve 
hava kuvvetleri müsteşarları 

ve Fransız heyeti hariciye ne
zaretinde son bir içtima daha 
yaparak şu noktaları esas iti
barilü kabul etmişlerdir. 

Suriye ve Lübnan, Fransa
nın dostu sıf atile iki müstakil 
cumuriyet olacak; 

Suriye ve Lübnan'da her 
iki devletin hudutlarınin asa
yişini temin için az bir kuv
vet bulundurulacak ve müte
bakiıi Fransa'ya geri alına
caktır. 

Bu iki hükumetin adı (Şarki 
orta deniz hükumetleri) ola
caktır. 

Bu haber Lübnan ve Suri
yelileri çok sevindirmiştir. 

• • * 
Fransız hariciye nezaretin-

deki müzakerelere iştirak et
miş olan fevkalade komiser 
kont Dömartel'in cuma günü 
şark sürat katarile Paristen 
hareket edeceği bildirilmiştir. 

Türksözü 

S6ke haberleri 
Söke (Hususi} - Söke 

Halkevi dil, tarih ve edebiyat 
şub~si tarafından yabancı dil 
kursları açılmıştır. Fransızca 
derslerine 13 ve Almanca 
derslerine de 15 talebe devam 
etmektedir. Fransızca dersle
rini Hilali, Almanca dersle
rini de Enver idare etmektedir. 

Söke Halkevinde ar şubesi 
başkanı Hüseyin Bayındır ida
resinde açtlan musiki kursları 
da çok ilerlemiştir. Sık sık 
konserler verilmektedir. 

Bir muhaaip İf 
arıyor 

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

Avrupa' da Harbin Mevzii 
Kalacağını Sanmıyoruz. 

-·------
Ba/dvin, İtalya ile bir harp halinde Fra.nsa 'nın va-
ziyeti bizimkinden cok farklı olur, dedi. Sosyetede . ' 
Fransa ve lngilterenin beraber çalışacağını söyledi 

Londra, 24 (A.A) - Roy
ter bildiriyor: 

Dün avam kamarasında mu
halif işci partisi adına söz alan 
M. Dalton ezcümle demiştir ki: 

Fikrimizce yağmur mevsimi 
geçmeden, Habeş mukaveme
tinin tam surette bitmiş oldu
ğuna kanaat gelmeden ve da
ha birkaç ay ekonomik ve fi
nansal baskının tesirleri İtalyan 
politikası zimamdarlarının üze· 
rinde müşahede olunmadan 
zecri tedbirleri kaldırmak mev
zuubahs olmama~ıdır. 

M. Dalton ayrıca demiştir ki: 
İngiltere' de umumiyet itiba

rile sanıldığına göre, bugünkü 
İngiliz hükumeti, Hitler' den o 
derece korkmaktadır ki, Hit· 
ler'in elini Avrupa'nın şar· 
kında, cenubu şarkisinde ve 
cenubunda boş bırakmağa ha
zırdır. 

M. Dalton sözlerini şöyle 

bitirmiştir: 

Biz Avrupa' da harbın ha
kiki surette mevzii kalabile· 
ceğini sanmıyoruz. Harbın 

önüne geçebilmek için tek 
çare, hakiki bir kollektif em
niyet vücuda getirmek ve sul
hu harbe tercih eden bütün 
devletleri muhtemel müteca-
vize karşı birleştirmektir. 

M. Dalton'dan .sonra Baş
bakan M. Baldvin söz almış 
ve zecri tedbirler meselesi 
hakkında demiştir ki: 

Zecri tedbirler meselesi hak
kında bugünkü Fransız kabi
nesi de lngiliz hükumetinin 
noktai nazannı kabul etmiş 
bulunmaktadır. Fransız'ların ve 
fngiliz'lerin Cenevre' de çok 
sıkı bir surette iş birliği yapa
caklarını ümit etmekteyim. Bu 
gerek Fransa'nın gerekse hi· 
zim müşterek arzumuzdur. İn
giltere' de sol cenah tan gelen 
tenkitler arasında Fransa'yı 

tanıdığı vaziyetten dolayı tak
bih eder bazı emareler görül
müştür. Şurasını da unutma
malıyız ki, ltalya ile bir harp 
~alinde Fransa' nın vaziyetile 
bizim vaziyetimiz arasında çok 
fark vardır. Bu dakikada Al
manya hakkında hiçbir şey 
söylemiyorum. Ve yalnız İtalya 
ile bir harp halinde diyorum. 
Ben Fransız'lara karşı ve dai
ma büyük bir sempati ile mü
tehassis oldum. Ve sanırım ki 
son baharda geçirdığimiz güç 
devrelerin bazılarında daha sıkı 
ve daha çabuk bir iş birliği 

arzu etmekte hakli bulundu
ğumuz zamanlarda Fransız'la
nn noktai nazarlarını ve hare
ketlerine saik olan esbabı her 
zaman anladım. Ve daima 
makul 5buldum, 

Aramızda hadiseleri takip 
etmiş olan hiçbir kimse - için 
Fransız'ların zecri tedbirleri 
kaldırmak hakkındaki kararları 
bir sürpriz teşkil etmez. Am-

-----
bargo mes' elesine gelince İn-
giltere' den kalkarak Habeşis

tan'm işgal altında bulunmıyan 
kısımlanna gidecek silahlara 
ambargo koymağa hiçbir za
man niyet etmedik. Yalnız 
şurası vardır ki bu silahların 
Sudan hududundan veyahut 
başka bir taraftan öteye ge· 
çebilmcsi için silahları tesel
lüm edebilecek bir otorito bu-
lunmasl lazımdır. 

M. Baldvin lngiltere'nin 
müstakbel dış siyasası hak
kında da şunları söylemiştir: 

- Kollektif emniyet siste
minin ilk tatbikinde karşılanan 
muvaffakıyetsizliğin Milletler 
cemiyeti için bir ölüm demek 
clduğuna hiçbir zaman inan
madım. Siyasetimiz daima Mil
letler cemiyetine istinad et
mektedir. Kollektif emniyeti 
ne dereceye kadar bir haki
kat haline koyabileceğimizi 
bilahare öğreneceğiz. Bu mes
ele Milletler· cemiyetinin Ey
lul toplantısında müzakere edi
lecektir. O zamana kadar 
müteaddit memleketler bu işi 
tetkik etmiş olacaklardır. Bize 
gelince; bu mes'eleyi epi za· 
mandanberi büyük bir ehem
miyetle tetkik ediyoruz. Mil
letler cemiyeti azalarının hep
sinin vazifesi de bu mes'ele 
üzerinde düşünmektedir. 

Biz Dominyonlar hükumet
lerile ve Milletler cemiyeti 
azası olan diğer hükumetlerle 
gayri resmi fikir teatilerinde 
bulunduk. Gayet sıkı bir iş 
birliğinde bulunmak istediği
miz Fransız hükumeti ile bil
hassa temas halindeyiz. 

M. Baldvin bundan sonra 
Neville Çemberlayn'in iradet· 
tiği meşhur nutkundan bahse· 
derek şu sözleri söylemiştir: 

Ncville bu nutku sırf kendi 
mes'uliycti altında söylemiştir. 
Eğer söylenmesi lazımgelen 
bazı şeyleri söylemiş ise, böyle 
bir hareket M. Çemberlayn'de 
çok nadir birşeydir. 

Vaterlo muharebesinin yıl
donümü hakkında sorulan bir 
suale cevaben de M. Baldvin, 
Fransa'nın, Almanya'nın ve 
lngiltere'nin o zamandan beri 
değişmiş olan vaziyetlerini ha
tırlatmış ve: 

"Acaba bu üç büyük mem· 
leketin iş birliği yapmasının 
kabil olacağı saat gelmemiş 

midir?" demiştir. 
M. Baldvin lngiliz siyaseti

nin ikinci hedefini de şöyle 
izah eylemiştir: 

- İngiliz siyasetinin ikinci 
hedefi Avrupa' da vaziyetin 
sükun bulmasıdır. Kendimizi 
garba karşı muhafaza etmek 
şartile bütün Avrupa'yı kendi 
kendine terkedeceğimiz hak
kındaki telmihler hiç bir 
esasa dayanmamaktadır. Bu 
keyfiyet ancak en nihayet Mil-

Jetler cemiyeti de bilahara bu 
neticeye varırsa böyle olabile
cektir. Fakat ben ümid etmek
teyim ki üç büyük devlet ara
sında müzakerelere başlandığı 
zaman kendimiz için ümit et-

1 tiğimiz veçhilc orta Avrupa 
memleketleri emniyetini de vü
cuda getirebileceğiz. 

M. Baldvin sözlerini şöyle 
bitirmiştir: 

Bu iş çok güç bir iştir. Ve 
milletler cemiyeti misakında 

mevzuubahs herşeyi, gerek ru
han, gerek metnen tatbik ede
bileceğimiz zamana kadar, ge· 
rek lngiltere'ye gerek diğer 
memleketlere büyük taahhütler 
ve fedakarlıklar tahmil ede
bilir. 

Çok Feci Bir 
Tren Kazası .. 
20 6lü, 40 y a
ralı çıkarıldı ... 

Madrid, 25 (Radyo)-Mad
rid · Fransız hududu hattı 
üzerinde Sereva köprüsü üze
rinde vukua gelen kaza hak
kında şu tafsil at gelmiştir: 

Enkaz altından 20 ölü ve 
40 ağır yaralı çıkanlmıştır. 

Yaralılar içinde meb 'uslar
dan F ernando Ramoz vardır. 

Şimendüfer münakalatı bir 
kaç gün kesik kalacaktır. Ha
disenin mes'ulü işaret memu· 
rudur ve tevkif edilmiştir. 

Haydut 
Alkapon Yaralı 

Nev-Y ork, 25 ( Radyo } -
Nev-York hapisanesinde bazı 
hadiseler olmuştur. Yeni gelen 
bir kürek mahkumu Alkapon'u 
yaralamıştır. Bu hadiseleri ra· 
kiplerinin çıkardığı anlaşılmak
tadır. Adliye tahkikata baş· 
lamıştır. .... ~ ............ .. 

ltalyan deniz 
seferleri. 

F ratelli Sperko acentesinden 
gönderilen aşağıdaki haberi 
neşrediyoruz: 

İtalyan deniz seferlerinde 
yapılacak yeni teşkilat hakkın~ 
daki resmi tebliğden sonra 
Venedik, Triyeste ve Fiyume 
seferlerinin tatil edileceği hak
kında çıkan şayialar üzerine 
ADRIATICA ve LLOYD TRI 
ESTINO kumpanyaları, yeni 
teşkilatın hiçbir suretle Vene
dik, Triyeste, Fiyume seferle
rinin adet ve münakale inti
zamını tenkis etmiyeceğini 
bildirmekte ve bütün mıntaka
ların ihtiyaçlarına cevap vere
çek şekilde muntazamen ve 
bila inkita seferlerine 1 Ka
nunu sani 1937 den sonra da 
devam edeceklerini temin et· 
mektedirler. 



M26/6/936 --------------------ANADOLU Sayfa~. 
~ .. Mahkemelerde: '1 Borsada 1 Birinci Fransova Komünist Akhisar ve havalisinin ----

Mahkômlar geçirdiği felaket ç.0~: saıış•ı;;ı:s. 
===========~==~~!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~...,; -----,--• 118 inhisar ida. 6 75 

Çeviren: F. Şemseddi;;-Benli~iıu M hk,. ~ k 4 Hayvan öldü, 150 bin kilo tütün, 70 53 H. Alanyalı 9 

BÜYÜK T ARIHi TEFRİKA K. S. 
7 
9 a umıyet ararı 

Valdei Krali: Para! Para! Para!. Diye Temyizce onaylandı. bin kilo üzüm mahvoldu. 52 Vitel B 75 

ğl ·srafından şı·ka"yet ettı· c::. h A hk Akhisar'ın bazı köylerinin tolu yağması yüzünden bir fe-
41 

M. ]. Taran. 
9 1215 

24 
9 
9 25 
9 50 o unun l • -<e rimiz ğırceza ma c- 22,5 Ali kaptan 8 50 

T k C 
laket geçirdiğini yazm,ıştık. Hadise hakkında Akhisar'm Göl- I 

Validei krali, omuzlarını sil- ne kabul etti, o kadar ki mu· mesi, ür iye umuriyeti teş- 8 Y. . Talat 10 50 
k·ıA k d marmara nahiyesi belediye reisi Tahir Alpay'ban bir mek-

kerek oğluna: tad veçhilc ;ayaklarını öpmek ı atı esasiye anununu eğiş- 18 H. z. Ahmet 9 25 

10 75 
9 25 

· k k d 1 k tup aldık, aynen neşrediyoruz: 
- Para! Paral Para! Diye için eğilen genç Fransova'yı tırme ma sa i e omunızm 312,5 · t' t k'l d k b Akhisar'ın Gölmarmara nahiyesinde 20 haziran 936 cu-

homurdanıyordu. Halbuki ben hemen ayağa kaldırdı, kendi- cemıye ı eş ı e ere una 517959 "d · l · k · · martesi günü saat 16-17 sıralarında dehşetli gürültülerle ce-
sizin ltalya'dan para getirece· sin~ kucakladı. Sonra, papa, aı prensıp en yapma ıçın 518271,5 

. d I b beyanname dağıtmakla maznun viz ve ufak portakal büyüklüğünde dolu düşmüştür. Dört 
Zahire sat.şiarı: ğinizi sanıyordum! şım iye kadar görü memiş ir H ğl Ah d ç ~ M h hayvan ölmüş, dört tütün çardagı" yıkılmıştır. insanca zayiat 

- Madam ... Onikinci Lüi, şekilde dua etti; akşam yeme- asan ° u me al>, e -med Emin, Yusuf, Mazhar, yoktur. Urayca yapılan incelemeye göre, felakete uğrayan 
hasis bir adam olmasına rağ· ğini kralla birlikte yidi. Bu İsmaı'l ve Receb oğlu Ahmed'ı" h b' d h k d B · d 150 b" arazi ta minen ın örtyüz e tar ır. unun ıçin e ın 
men şansölyesine: ani dostluk nazarı dikkatı cel- d d ör er sene ağır hapse ve kilo tütün paçavraya dönmüş ve mahvolmuştur. 60-70 bin 

"- ltalya'yı elde tutmak bediyordu. Hayri Tekin u"ç sene do"'rt ay· k 1 1 d d B ] 70 b d l i o üzüm yer er e ir. ağ ar % nis etin e ya nız çu-
için ne lazımdır?. Kral şehrin sayısız kilise ve ağır hapse mahkum edilmiş- buk kalmıştır. 

Diye sorduğu vakit: saraylarını gezerken başvekil }erdi. 
D

.. d 60-70 Hektar pamuk tarlaları batmıştır. Süpürge çöpü 
"- Sir, evvela para, sonra uprat mütema iyen çalışı- Mahkum edilenler, Ağırceza 

d K ı ··t d' gibi kazık kalmıştır. 200-300 Bin kilo palamut ufak dalJa-
para, her vakit para lazım- yor u. ra 1 mu ema ıyen gez- mahkemesinin bu kararmı tem-. .. b kT · rile beraber yerlere dökü'm·:ştür. On bin kilo zeytin danesi 
dır." mesıne ragmen aşve ı ının yiz etmişlerdi. Temyiz mahke- l d d' M d I Ik .... .. 'b" I A 

Cevabını almıştı. Bu soz mesaisine daima nezaret ede- mesince tetkik edilen dava yer er e ır. ısır arı an sa ım sogut gı ı o muştur. rpa, 
cek vakı't bulabı'lı"yordu k .. · d'k k bug" day, nohut, burçak, sisam, kumdan, bostan vc:saire ku-

çok doğru bir sözdür! · evra ı uzerıne tas ı ararı 

Oğl 1 S 
1 f · 1 Nihayet, Fransız kilisesini verilmiş ve bu dava evrakı ru ürünlerin zararı da çoktur. 

- um e e ınız e ara· kralın hu"'kmu·· ve ı'dares"ı altına Y · d h l f 1 d 1 k b l nızda binbir sarraf ve müra- şehrimiz ağırcezasma gelmiştir. anın saat ıçin e mu te i semt er en ge en a a u ut-
• koyan konkordato aktedildi. • !ardan dökülen felaketli dolu halkı çok şaşkın bir hale gc· 

bahacı var. Bunlardan birka- Papa onuncu Leon, Fransız , T Jam Jan 1 d d 
1 d 

l aı <ıı tirmiştir. Yağmur u doludan soma ağlar an inen seller 
çını tutmak ve ceza an ırmak kralı bı"rı'ncı· Fransova'ya evek- h l k l B 

1 d
. 1 k l [d arman ann döğülen ısımlarım si ip götürmüştür. u sel-

lazımdır. Bu suret e ığer erine lerin ve papazların tayini hak- Ur U U. ler birçok tarlaları basmıştır. Yollarda beygirin göksüne 
de misal olur. kmı veriyor, kral da kiliselerin Çeşme kazasının Alaçatı · çıkacak kadar seller akmış, bu da aynca halkı perişan 

- Madam!. Siz saltanat mutad vergilerinin papaya ve- nahiyesinde 16 yaşında Şadiye 
naibisiniz. Bunları asınız! rilm · · k b l d' d 1 d d d b etmiştir. esım 8 u e ıyor u a ın a sev iği bir kızı, ı- Halk çardaklarmı bozup evlerine gelmiştir. Hasara uğrı-

- Bunu söylemek kolaydır; Bu suretle Papa onuncu çakla onsekiz yerinden yara-
f k k J b 1 d 

yan tütün tarlalarının durumunu görmek üzere Akhisar in-
a at yapma güçtür. Buna ... con, ya ancı ar ıçın aiına lıyarak öldüren Arnavut · Şa-

k l b
. k b h hisarlar ziraat şefi Refik Brav Marmara'ya gelmi .. tir. Bu fe-

rağmen yapma azimdır. ıtmez lÜ enmez ir azine hin'in ağırcezada devam et- "' 
_ Yapınız anneciğim. olan güzel Fransa'nın parasına mekte olan muhakemesi son laket Akhisar ilçebaylığına bir rapor ve cetvelle arzedilmiştir. 
- Siz de biraz hesab öğ- rahatça kavuşuyor. Demekti. safhaya gelmiştir. Dünkü cel- \.. _./ 1 

renınız. Parayı avuç dolusu Papa esasen vakıtlardanberi sede iddia makamını İşgal Habsbu rg haneda-
etrafa saçıyorsunuz. Biraz iktı- para sıkıntısı çekiyordu. Ro- eden müddeiumumi muavini 
sad üzere hareket ediniz, oğ· mada'ki Sen Piyer kilisesi, Şevki Suner, iddiasını serde-

} parasızlık yüzünden bir sene- derek istintak kararnamesine n tahta g e ı ı· rse 
um. l d . k 1 denberi yanın kalmış, hır tür- göre, kanunun idam maddesi 1 • 

Va i eı ra ı, gençliğinde 
lü bitirilemiyordu. Para bul- mucibince muhakeme edilmek 1 

Küçük itilaf hududları kapayacak 
çok idareli hareket etmeg" e k · · 1 k 'k ma ıçın papaz ara ço mı · üzere mahkemeye sevkedilen 
alışmıştı. Zaten zengin de de- tarda ve çok pahalı "Kefaret" maznunun Türk ceza kanunu-
ğildi. Bunun için Fransova'yı satmalarını emretmiş, bu taz- nun 448 inci maddesi mucı-
da gençliğinde daima sıkı tut- yik Luter'in kıyamı ve Re- hince onbeş sene ağır hapse 
muş, İsrafına meydan verme- forma'yı mucib olmuştu. mahküm edilmesini istemiştir. 
mişti. Bununla beraber bir defa 1 Papa ile birinci Fransova Mahkemece, bugün karar tef-
validesinin altın ve elmas mü- arasında akdolunan bu Kon- him edilecektir. 
cevherlerini rehin ederek para kordatoyu Paris parlamentosu MahkOm oldu 
bulmağa mecbur kalmıştı. He- üç sene tasdik etmedi. Par- Bir kız mes' elesinden çıkan 
nüz onaltı yaşında iken, Am- lamento, Kral ile Papanın dedikodu yüzünden Eşrefpa-
ruaz'lı bir kıza fena halde tu- kendilerine ait olmıyan hak· şada çoban Hüseyin'i mavzer 
tulmuş ve bu yüzden borç ları · satmakla itham ediyordu. kurşunile yaralıyan Giritli Hü-
yapmıştı. Bu kıza 

0 
kadar tu- Papa, ruhani bir vazifeyi bir seyin'in Ağırcezada muhake-

1 k . d krala, kral da· vergi tahsili gi- mesi neticelenmiş ve 7 ay ta-
tu muştu ı, nez inde uzun b 

k b
. i cismani bir işi papaya ver· yin edilen hapis . cezası yaşı-

veya ısa ır tedavi imkanını 
ld t k · · b miş idi. nın küçüklüğü nazarı dikkate 

e e eme ıçın ir gün bu -Sonu var- alınarak üç ay 15 güne indi-
kızın kapısı önünde attan su- ------

A d h b l 
rilmiştir. Suçlu, mahkumiyet 

reti ma.hsusada düşmüş, buna y ın a er eri müddetini de doldurduuundan 
rağmen de bu kızı bir türlü Aydın, ( Hususi ) - Orta tahliye edilmiştir. 
yumuşatamamıştı! okul öğretmenligine ilimiz ilk Karaman sokaOı cinayeti 

Validei krali oğluna: okulu öğretmenlerinden 51 Karaman mahallesinde Kay-
- Haydi sezarım! Dedi. kişi talip olmuş ve sınavları serili Ali'yi kabadayılık yuzun-

Herhalde bugünkü parasızlığa yapılmıştır. Bunlardan 8 öğ- den öldürmekle maznun Reşad 
bir çare buluruz} .retmen edebiyat, 4 öğretmen ve Mustafa'nın muhakemele-

"' • * tarih, coğrafya, 5 öğretmen rine bugün Ağırcezada başla-
Kral, 30 Teşrinisanide, Blu- riyazi ilimler ve 5 öğretmen de nacaktır. Bu cinayet, sarhoş-

az' da büyük . ruhani ayinde fen bigisi zümrelerinden sınava luk ve: 
hazır bulundu; damadı arşidük ğirmişlerdir. - Buranın efesi sen misin? 
tarafından hediye edilmiş olan Parti işleri: Sözünden olmuştu. Davanın 
Burgonya rütbesini giyiyordu. İlbayımız Özdemir Günday 14 şahidi, bugün dinlenecektir. 

Kralın yanında ltalya'dan parti genbaşkurun son kararı · Zimmet davası bitti 
henüz dönmüş bir iki harb üzerine cuma günü sabahleyin 932 senesinde sahte bazı 
arkadaşı da vardı. Bunlar partiye gelerek başkan vekili masraf kağıtları tanzim ede-
ltalya'dan sade son haberleri Neş'ct Akkor'dan muamelatı rek mahkeme harçları faslın-
değil. para dolu heğbeler de devir almış ve o gün ilyön- dan 1540 lira 90 kuruşu zım-
getirmişlerdi. kurul haftalık toplantısını ilbay metine geçirmekle maznun 

9 Kinunuevvelde kral Mila- ve parti başkanı Özdemir hazine dava vekili katibi Ce-
no' dan Bolonya yolunda şaha- Günday'ın başkanlığında yap- lal ile Milli Emlak müdürlüğü 
ne bir alayla birlik gidiyordu: mıştır. veznedarı Edib'in, suçta ala· 
Papa'nın yeğeni krala, amcası Soyadı: kası sabit olmamışsa da ih· 
namına: ilimizde soyadi işi kanunun mali b~lundugu anlaşılmış, fa-

Zanhaşmetpenahilerinin bu- tayin ettiği 2 Temmuza kadar kat suçun işlendiği tarihe gö-
kadar seri seyahat buyurmama· tamamen bitirilmiş olacaktır. re af kanuna gore beratine 
larını rica ederim. Çünkü biz, Şimdiden hatta Haziran ha- karar verilmiştir. 
asker değil ruhanileriz; Fransız şında birçok kamunlarımızda Ehli vukuf raporuna naza· 
değil ltalyan'larız. Ayni za- soyadı almamış hiç kimse kal- ran sahte masraf senetleri 
manda zatı asilanenizden daha mamıştır. Bütün köylerde soy- tanzim ederek 1540 lirayı yı-
yaşlıyızl Derneğe mecbur kal- adı almıyan yoktur. diği anlaşılan Celal bir sene 
mıştı. Bir tayin: iki ay hapse ve bu parayı 

Nihaytt Papa, haşmetli ve Aydın bölgesi sıtma müca- hazineye ödemeğe mahkum 
baştan başa ipekli, kadifeden dele reisi doktor Rüştü Sıhhat edilmiştir. Celal da af kanu· 
mamul elbiseler giymiş kala- Bakanlığı genel inspekterliğine, nundan istifade ettiğinden ba-
balık bir heyetle Bolonya'ya yerine laboratuvar şefi Abdur- pıs cezasının infazına mahal 
geldi. Papa, kralı çok dosta· rahim atanmışlardır. yoktur. 

~-----------~~~-~--

ve seferberlik ilan edecektir. 
İstanbul 25 (Hususi) -

Habsburg'ların tekrar tahta 
getirilmesi için Avusturya' da 
başlıyan ve son zamanlarda 
kuvvetlenen cereyan, Roman
ya, Çekoslovakya ve Yugos
lavya' da derin akisler yap
makta ve şiddetli bir muha· 
lefetle karşılanmaktadır. Ala
kadar mehafilde söylendiğine 
göre, Arşidük Otto tekrar 
Avusturya tahtına gelirse, kü
çük itilafı teşkil eden Yugos
lavya, Çekoslovakya ve Ro
manya devletleri derhal hu· 
dudlarını kapayacaklar ve se
ferberlik ilan edeceklerdir. 

ita/ya, Avusturya tah
tını kurmağa çalışıyor. 

Prağ, 25 (Radyo)- Çekos
lovakya matbuatı ve siyasi 
mehafili, ltalya'nın Arşidük 
Otto'nun Avusturya tahtına 
geçmesi için mesai sarfctmekte 
olduğunu ileri sürmektedirler. 

Avusturya'nın yeni Roma 
sefıri M. Valdenek Habsburg 
hanedanı taraftarlığile meş
hurdur. .................... 
İtalya ve boğaz-

lar konferansı 
-Başı 1 inci sayfada

Anadolu Ajansının notu: 
Hariciye Vekilimiz :Montrö'de 

hu İtalyan notasına ,·evap vermiş 
ve bu cc,·ahında vaziyeti hazırarıın 
muhtelif manzaralarında inkişafı 

olunca ltalyanııı konferans ııu•sai· 
!.'İne iştirake amade olduğuna dair 
tediyatından memnuniyetle bahset
tikten sonra, henüz başlayıp devam 
etmekte olan konferasa Jtalya'nın 
ietirakini görmekle bahtiyar olaca· 
ğını bildirmişti. 

Çok teessüf olunur ki diğer 
milletlerin hayati itlerinin İtalyanın 
muvafık göreceği zamanlarda ieahet 
ettirmek mümkün d~ildir. 

M. Mussolini'nin, müstem
lekeler işinde yardım vadile 
Almanya'yı Avusturya'yı ilhak· 
tan vazgeçirdiği sanılmaktadır. 

Önümüzdeki hafta bir Habs
burg siyasi komedisi oynana
cağı tahmin edilmektedir. 

Valiler 
Ş. Kaya'nın başkan
lığında toplandılar 
-Başı 1 inci sahi/ede-

oldukları halde iç bakanı ve 

parti genel sekreteri Şükrü 

Kaya f smet lnönü 'nün Anka

ra' da toplanan ilbaylara yap
tığı yeni değişiklik hakkında· 

ki beyanat esasına dayanarak 
gereken tavzihalta bulunmuş 

ve yeni durumun icap ve tat· 
bikatını anlatmıştır. 

Bu toplantıdan sonra Şükrü 
Kaya parti merkezinin bahçe
sini gezmiş ve matbaamızın 

mürettiphanesine girerek ter
tip ailemize samimi iltifatlarda 
bulunmuş ve bilahare otomo
bille refakatlerinde Vali Fazlı 
Güleç ve diğer meb'uslar bu
lunduğu halde lnciraltı'na gi
derek bir gezinti yapmışlardır. 

Ziyafet: 

Gece saat 20 de belediye 
tarafından Bahri baba' da sahil 

park gazinosunda Dahiliye 
Vekili ve parti genel sekreteri 

Şükrü Kaya şerefine bir ziya
fet verilmiştir. ----

Bergama panayırı 

Her sene 25 haziranda Ber
gama' da açılan ve bir hafta 

deyjlm eden Bergama hayvan 
ve emtia panayırının busene 
14 eylülde açılması kararlaş
tırılmıştır. Panayır, gene bir 
hafta devam edecektir. 

Ç. Cinsi K. S. K. S. 
225 Buğday 6 6 
225 ken. pala. 580 680 
40 B. pamuk 43 50 43 50 
25 Ton Ba~Ia 4 75 4 75 

, Nöbetci eczaneler' 
Bu ak~am Kemeraltı'nda 

ittihat, Güzelyalı'da Gü.::e!)a\ 
lrgatpazarı 'nda A.ri, İkıçeş
melik'te İkiçeşınelik, Alsan· 
cak'ta Jozef jülyen eczaneleri 
açıktır. 
----- ------

Ceset kimin? 
Nihayet hüvi
yeti anlaşıldı .. 

Bundan bir müddet evel 
Cumaovasının Gölcükler köyü 
civarında bir hendek için· 
de ensP.sinden mavzer kur· 
şunile yaralanarak öldürfilmüş 
bir adam bulunmuştu. Yapı
lan esaslı tahkikat neticesinde 
ilk zamanlar kim olduğu an· 
laşılamıyan bu olünün, Tepe
köyden Ömer oğlu Duran Ali 
olduğu anlaşılmıştır. Katil tes
bit edildiğinden zabıtaca ara· 
nıyor. 

Kacakcılık , , 
Yeni hakimlik 
ihdas edildi .. 

Kaçakçılık davalarını gör
mek üzere şehrimize yeni bir 
hakimlik teşkil olunmuştur. 
Bu hakimliğe 83 lira asli ma
aşla mülga lstanbul ihtisas 
hakimi Atıf tayin edilmiş ve 
emri dün Adliye Vekaletinden 
şehrimiz müddeiumumiliğine 
gelmiştir. ----
Alman gazete-. 

leri neşriyatı 
Blum'un nutku iyi 

tesir yaptı 
Ber lin, 25 (A.A) - Siyasi 

mehafil ile bütün Alman ga-

zeteleri M. Blum'un harici si
yaset hakkındaki beyanatını 

memnuniyetle karşılamaktadır· 
lar. Gazeteler bilhassa Fran-

sanın Alman hükumetinin sulh 
arzusunda bulunduğunu kabul 

ve ıeslim etmekte olduğunu 
ehemmiyetle kaydetmekte ve 

M. Blum 'un ve hakiki bir sulh 
zihniyeti olan eski muharipler 

zihniyetine hitap etmiş olma· 
sına işaret eylemektedirler. 

Yunan 'lılar 
Borçlarını kıs

men verecekler .. 
Atina. 25 (Radyo)- Başve

kil, Yunan borçlarını müzakere 
için Maliye bakanı riyasetinde 
Yunan murahhas heyetinin 
önümüzdeki hafta içinde Lond
ra'ya gideceğini söylemiştir. 

Ayni beyanatta, dayinlerin 
yüzde 35 tediye hakkındaki 
Yunan teklifini kabul ettikle· 

rini de bildirmiştir. 
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Montrö'de müzakereler hararetlendi Son Dakika: 
Harp gemileri ic;in murah-

Boğazlar konferansı ilk · haslar ayrı ayrı söz aldllar · 
devre müzakeresini bitirdi. Dış Bakanımız, Türkiye'nin bİitün beynelmilel taahhütlerini 

Bir harp tehlikesinde aldk~ia;lara malumat vererek harp yerine getireceğini söyledi. Mü_zakere harp gemileri üzerinde. 
gemileri hakkında muktezasını yapacağımızı -Başı 1 inci sahifede- tahdidat derpiş edilmemiş bu- varabilecek olan teknik komite 

bildirdik. /kinci ic, tima konsey toplantısından sonra olacak. lerine tevessül etmiş ve Türk lunduğunu söylemiş ve esasen tarafından tetkik edilmesi kay
delegeleri boğazlarda sıhhiye 6 ıncı maddenin ancak neza- dı ihtirazisile kabul eylemiştir. 

Montrö, 25"(A.A)-Boğazlar eden bir tebliğ vermiştir. Bu kiye, Romanya ve Fransa'nın teşkilatı ve tahsil olunan re- ket ziyaretlerine ait olduğunu Litvinof dahi son fıkrası 
konferansı Türkiye tarafından tebliğe göre, Sovyetler birliği yardım ettiği anlaşılmıştır. simlerin mahiyeti hakkında kaydcylemiştir. Karadeniz sahilleri devletleri· 
tevdi olunan mukavele proje- hükumeti bilhassa Karadenize Japonya hükumeti bu meta- izahat vermişlerdir, Lord Stanhope Karadenizde nin hususi vaziyetlerinin tanın
sinin ilk kıraatini bitirmiştir. sahil devletlerin gemileri için libata taraftar değildir. Bulga- İngiliz heyeti murahhasasın- yapılacak polis hareketleri ih- masını tazammuu eden (8- H) 
Konferansın ikincı içtimaı Mil- boğazlardan serbest geçiş is- ristan' da muhalefet etmektedir. ca teknik mahiyette izahat is- timalinden bahsetmiştir. fıkrasının derpiş ettiği istisna 
letler cemiyeti toplantısından temckte ve Lozan muahede- İngilt~re'nin de bu metali- tenmiştir. Şota, Japonya'nın Karade- sebebile tahdid prensibini ka-
sonra akdolunacaktır. sinde bu hususta hiçbir kayıt bata karşı henüz ne derece Bulgar, İngiliz, Yunan, Türk, nize girecek harb gemileri bul etmiştir. 

Konferans bu sabah Tür- mevcut bulunmadığını tebarüz taraftar olduğu meşkıiktur. hh hakkında derpiş edilen tahdidatı Romanya heyeti murahha· Yugoslav ve Japon mura as-
kiye'nin kendisini harp tehdi· ettirmektedir. Zecri tedbirler kaldırıldığı l . k'l k . aynen Karadenizden çıkacak sası bu maddenin ortaya çı· 

arının iştıra ı e no taı nazar 
dine maruz hissettiği takdirde Montrö, 25 (Radyo) - M. zaman kont Çiyano Montrö'ye teatisi olmuş ve bu Türk li- harb gemilerine de tatbik kardığı teknik mes'eleler ala· 
Milletler cemiyetini muktt:za· Litvinof Sovyet tezi hakkında: gelecek ve konferansa iştirak mantarında durmaksızın boğaz- edilmek şartile kabule amade kadar komitece tetkik olun· 
sının ifası için haberdar ve - Sovyet hükumeti, arzet· edecektir. İtalyan dış baka- 1 d 1 k oldug" unu bildirmiştir. dug" u ve bütün heyeti murah-ar an transit o ara geçen 
imza eden devletleri malfi· tiği tezinin haklı olduğundan nının Rus talebine muhalefet l d hh' . l Litvinof vaziyeti diğer hiç- hasalar prensib mes'elesi hak-vapur ar an sı ıye resmı a ın-
mattar ede rek harp gemileri emindir. Bir Karadeniz dev- edeceği söylenmektedir. bir denizle mukayese edilmiye· kında hattı hareketlerini tasrih 

ması üzerinde cereyan etmiştir. 
ve muavin gemilerin boğazlar- leti olmak itiberile boğazlar- -Bugün konferans konsey iç- cek olan Karadenizin hususi 
dan geçmesini kendi müsaadei dan hariçten gelecek devlet- timaından sonraya talik edile- Montrö, 24 (A.A) - Kon- · d · 

ı f erans tarafından bugün aşa- vaziyeti üzerın e ısrar etmış 
mahsusasına muallak bulun- ler filolarının geçmesini şart- cektir. ngiltere ile sovyetler ve Karadeniz sahillerinde bu-
duracağını bildiren 9 uncu lara tabi görmek isteriz. arasında noktai nazar ihtilafı ğıdaki 3 numaralı tebliğ neş· Iunan devletlere aid olup bo· 

dd · ·· k t · t' Talebı·mı'z Lozan muahede· vardır. redilmiştir : ma eyı muza ere e mış ır. ğazlardan çıkacak gemilere 
J d 1 · M Ş t b · · d ğ'ld' B .. Konferans, yeni Zelandanın apon e egesı . a o u sıne mugayır e ı ır. ogaz- M. Litvinof, Karadenizin mezkur denize girecek gemi-

h k l · l d' d l l · f'l l konferansta kendini temsil et-ususta yeni mu ave enameyı arın ığer ev et erın ı o a- kapalı deniz addedilmesini }ere konulan tahdidatın aynini 
imza edenlerin malumattar rına evelden bildirmek şartile istemektedir. tirmek fikrinde olmadığını ve koymağa imkan tolmadığını 
edilmelerinin kafi görülmesini ve dostane mes'elelere serbest fakat Lozan muahedesi ahka- k d · İngiltere ise, bu mes'eleyi ay etmiştır. 
teklif eylemı'ştir olmasını'n zararı yoktur. mının muhtemel bir feshi ve M ·ı h K d . d · bugün Londra'da kabine iç- umaı ey ara enız en 

A t l d l · M B S t f" h ya tadiline karşı hiçbir itirazı l vus raya e egesı . ru· osye e mena ıı namına a- timaında tetkik etmiştir. Fa- Sovyet Rusya'nın diğer iman-
ce Yeni. mukavelename Mı'llet reket edı'lecek hadiselerde bulunmadığını bildiren ve mez- ı ·ı ·· d k - kat ne karar verildiği malum arına gemı er gon erme mec· 
ı · f d k d R ·· f'k. d 1 tl · kur memleketin Londra' daki ercemıyeh tara ın an ay o- us veya mutte ı ı eve enn de,,;ldir. buriyetinde kalabilecek olan 
ı d · · h b d l b ğ 1 d 25 ' fevkalade komiseri tarafından unacağın an cemıyetın a er- onanma arının o az ar an memleketin hususi şartlarını 

d d ·1 . ı· ld'ğ' . . b t l l d s··kr 't gönderilen mektubuna ittila ar e 1 mesı azım ge ı ını geçmesı ser es oma 1 ır. u eş e tebarüz ettirmiştir. 
tebarüz ettirmiştir. Metalibatımızı, diğer dev- kesbetmiştir. Pol Bonkur Fransız hükı'.i-

M. Şato hükumetinin bu letlerin metalibat ve menafine F aşist/eriu Bir Konferans, Türk projesinin meti namına hakiki harp ge-
husustaki kati noktai nazarını de uydurmak için çalışmak- Marifeti ikinci kısmının tedkikine baş- milcrine konulan tahdidatın 
konferansın ikinci toplantısında tayım. Bükreş, 25 (A.A) _ Kü- lamıştır. aynen muavin gemilere de 
bildireceğini beyan eylemiştir. Rus metalibatının kabulü ı.;ük, küçük gruplar halinde Litvinof, 6 ıncı madde şu- konulması hakkında en kati 

Montrö, 25 (A. A.) - M. lazımdır. Demiştir. hareket elmekte, Faaliyette mulünün ancak Karadeniz sa- kuyudu ihtiraziye dermiyan 
Litvinof gazetecilere Sovyet Montrö, 25 (Radyo) - Üç bulunmakta olan faşistler, Ro- hillerinde bulunmıyan devlet- etmiş ve bu kuyudu ihtiraziye 
hükumetinin boğazlar meselesi günlük müzakerattan sonra, men sosyalist demokrat par- lere tatbik edilebilecek şekil- şumulünün muavin gemiler 
karşısındaki vaziyetini tasrih Sovyet'lerin metalibatına Tür- tisi binasınt harabeye çevir- de tasrihini istemiştir. hakkında kabul edilebilecek 

Al manya - ltalya 
Siyasi dostlukla beraber faşist 

birliği kurmak istiyorlar! 
Berlin 24 (A.A) - ltalya hava nazırı general Valle bugün 

hususi tayyaresile buraya gelecek ve haftcı sonuna kadar Ber
lin 'de misafir kalacaktır. 

Gazetelere verilen bir tebliğte, Generalin 1933 yılı ilkbaha
rında M. Göring'le general Milchin ltalyan hava kuvvetleri 
erkanıharbile İtalyan hava kuvvetlerine yapmış olduktan ziya· 
reti iade maksadiyle geldiği söylenmektedir. 

Siyasi müşahitlerin ifadelerine göre nazırlardan bazı nüfuzlu 
kimseler şu aralık Alman - İtalyan dostluğunu kuvvetlendir
meğe ve bilhassa Fransa, İspanya ve Belçika' daki son siyasi 
inkılaplardan sonra bir nevi beynelmilel faşist birliği kurmağa 
çalışmaktadırlar. 

Berlin 25 (Radyo) - İtalya hava erkanıharbiye reisi gene
ral Göring tarafından kabul edilmiştir. Bundan sonra Alman 

tayyare karargahları gezilmiştir. Bugün de İtalyan generalı şere
fine bir ziyafet verilecektir. ------
Habeş imparatoru 

-------
Cenevre}'e, milletinin haklarını 

müdafaa etmeğe gidiyor .. 
Londra 25 (Radyo) - Viktorya garından bugün saat 14 

de Necaşi de Cenevre'ye hareket etmiştir. Necaşi hareketin· 
den evel gazetecliere: 

- Londra' dan ayrıldığım şu sırada İngiltere'nin Habeş mes
elesinde gösterdiği ciddiyet ve himayeye teşekkürü bir borç 
bilirim. İngiliz milletinin asaleti bu hususta tamamen görül· 
müştür. Allah lngiltere'ye her zaman yardımcı olsun. Ben 
milletimin hukukunu müdafaa için Cenevre'ye gidiyorum. 
Demiştir. 

Londra 25 (A.A) - Necaşi bugün öğleden sonra Cenev
reye giderken kendisini teşyi için resmen mümessil gön,eril
:wıiyecektir. 

8u münasebetle resmi mehafil ecnebi hükümdarların müte· 
'<iren yapmakta oldukları seyahatlarda İngiltere hükumeti· 

I~ ~ ,tikbal veya teşyide resmen nıümessil bulundurulmasının 
~ 1.olmadığını beyan etmektedirler. 

mek istemişler, binanın cam- Mumaileyh keza tahtelba- olan tarife mütevakkıf bulun-
lannı kırmışlar, kapılarına ateş hirler için derpiş edilen istis· duğunu söylemiştir. 
vermişlerdir. nanın uçak gemilerine de teş· Aras, umumi prensiplere 

Faşistler, dış mahallelerde milini istemiştir. müteallik karar her ne olursa 
demokrat Yahudi gazetelerini Lord Stanhope bu madde- olsun boğazlar mıntakasının 
yakmışlardır. nin heyeti umumiyesi hakkında emniyetini temin için derpiş 

yeni prensidleri ve yeni bir edilen ve öyle kalacak olan 
metni ihtiva ettiğini kaydey- tahdidat ve şeraitin konferans 
liyerek mes' elenin heyeti umu- tarafından müzakere edilebileUcuz, temiz, taze 

ilaç ve tuvalet 
çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 

Sıhhat 
Eczanesi 

miyesi hakkında Londra'dan ceğini kaydetmiştir. 
talimat istemek mecburiyetinde Aras'ın bundan maksadı bil
kaldığını ve bu talimat henüz hassa evvelden haber verilme, 
gelmediği için bu baptaki geçerken malumat verilme ve 
hattı hareketini talik eylemekte tonilatoların tahdididir. 
olduğunu bildirmiştir. Stanhopa, Litvinof, Şato ve 

Litvinof istediği tadilatın Kont Zesko evvelden haber 
Lozanda kabul edilen pren- verme prensibini teknik komi
siplerin terkini kat'iyyen ta- tece tetkikten sonra mühlet 
zammun eylemediğini, Kara- hakkında verilecek karar kaydı 
denizin hususi vaziyetinin Lo- ihtirazısiyle kabul etmişlerdir. 

Başdurak Büyük Salepçi oğlu zan' da tanınmış olduğunu, Stanhopa, tonilatoların tah-
hanı karşısında çünkü bu denizden çıkacak didi prensibini de 14,000 den 

olan kuvvetler hakkında hiçbir yukarı bir rakkam tesbitine 

İHS~N 
KLiŞE .'(E MÜHl)R 

ATOLYESI 
BELEDiYE CİVARİ -LİMONCULAR ÇAR~l.SI N~2 

edebilmelerine imkan verecek 
• 

talimatı aldıkları vakit noktai 
nazarını bildireceğini söyle· 
miştir. 

Konferans, mukaddimeyi ve 
6 ıncı maddenin bu noktala-
rını tetkik etmiş ve diğerlerini 
teknik komiteye havale eyle
miştir. 

Konferans müteakiben 7 inci 
maddeyi tetkik etmiştir. 

Stanhopa hükumetinin nok
tai nazarını bildirmeyi talik 
etmiştir. 

Pol Bonkur, 7 inci maddede 
derpiş edilen rejimin haliharp
ta bulunan ve Karadeniz' e 
gidecek olan gemilerin tonili
tolarını tahdid etmek etmek 
itibarile Lozan muahedesi reji
minden ayrıldığını kaydetmiş 
ve Milletler cemiyeti paktın

dan mütevellit taahhütlerin tat-
biki yalnız geçiş serbestisinin 
tahdidile değil fakat ayni za
manda teşmilile tezahür ede· 
ceği derpiş edilmezse bunun 
bir tehlike arzcdebileceğini 
söylemiştir. 

Litvinof, Milletler cemiyeti 
paktından veya bu pakt da
hilinde aktolunan anlaşmalar· 
dan mütevellit yardım taah
hütlerinin yerine getirilmesi 
keyfiyeti müstesna olmak üze· 
re hali harpte bulunan gemi
lerin Karadeniz' e girmesinin 
men'ini istihdaf eden bir tadil 
teklifinde bulunmuştur. 

Bonkur, Litvinof tarafından 
yapılan teklifin daha derin bir 
tarzda tetkik edilmesi kaydı 
ihtirazisile ilk nazarda Millet· 
ler cemiyeti P.aktından ve bu 
pakt çerçevesi dahilinde akte
dilen anlaşmalardan mütevellit 
taahhütlerin yerine getirilme· 
sine ait Fransız düşüncelerine 
te.Nafuk ettiğini söylemiştir. 

Politis, mukavelede imzaları 
olmıyan devletlere karşı Tür
kiye'nin bitaraflık vazifelvi 
hakkında Sovyet Rusya tara
fından yapılan tadil teklifinin 
ortaya çıkardığı hukuki imti
yaza işaret eylemiştir. 

Aras, Türkiye'nin bütün 
beynelmilel taahaütlerini ve 
bittabi Milletler cemiyeti pak
tindan terettüp eden taahhüt
leri yerine getireceğinden ka
tiyen şüphe edilmemesi lazım 
geldiğini söyledikten sonra ; 
bu taahhütler meselesinin hu
susi. bir maddede mevzQu 
bahsedilmesini teklif etmiştir. 

8 inci madde ha~kında hiç 
bir mütalea dermeyan olun· 
mamıştır. Reis, konferansın 
sadece iptidai mahiyette ilk 
bir tetkikte bulunmuş olduğu

nu tasrih eylemittir. 

' 
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./zmir Komutanlıtı ilanları 3 - Teminat muvakkate akçesi 1552 lira 50 kuruştur. 
4 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. . ' Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 

Fihtenin Hitabesi 1 Bayramiç'teki kıaatı askeriyenin 63900 kilo bulgur: 

2 
ihtiyacı kapalı zarf usulile eksitlmeye konmuştur. 
ihalesi 29 /Haziran/ 936 pazartesi günü saat on dört 
buçukta Bayramiç'te askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

5 istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve
sika göstermek mecburiyetindedirler. 

6 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

54 
Biz dünyayı böyle insanlar 

için nazarı itibare alıyoruz. 

Ve hatta dünya, yalnız bunlar 
içindir. Bu kainatın narası, bu 
karakterdeki insanlar içindir. 
Öteki insanlar, gelip geçici 
alemden bir parçadır ; bunlar 
ötekiler gibi düşünceye kadar 
fikirlerini düzeltmek mecburi
yetindedirler. 

Fakat bu arzular için garan
tiyi ; ve eserlerinin ebediyen 
kalacağına inanan asıl karak
teri nerede bulmalı ? - Şüp
hesiz ki bu ; ebedi şeyleri 
kavrayan insanın tasavvur ede
bileceği bir nizam, bir alem 
ister. 

Böyle bir nizam ; cemiyeti 
beşeriyenin fevkalmahsus tara
fındır ; bir mefhuma sığmaz. 
Bununla beraber bütün ebe
diyete inanma, düşün~e ve 
hareket etme melikeleri hep 
bu (Mefhuma sığmayan) alem
~'I' kaynamıştır. Diğer tabir 
M (Halk) tan çıkmıştır. O, 
(Halk) ın içinde teşekkül et· 
miş, telcimül etmiş ve bugün
kü durumunu bulmuştur. Şüp
hesiz ki eserinin eğer haklı 
olarak ebedi olduğunu inam-
ı.yorsa bu yalnız milletinin ru· 
hunun tabii kanunları neticesi 
değildir ; ilk ve ilahi hayattan 
doğrudan doğruya kaynayıp 
gelen blrşeydir. Şurası açıktır 
ki bu tef adul görülebilen bir 
şekle böründüğünden itibaren, 
Ruhun bu tabii kanununa tabi 
olur ve görülen bir şekle gi· 

rer. Aynı tabiat kanunu, bu 
millet yaşadıtı müddetçe, bu 
milletin sinesinde teşekkül 
edecek ilahi hayatın bütün 
sonraki tezahürlerini idare 
edecektir. Bundan başka, var
lığının realitesi sayesinde, bu 
kamun daha sarih ve daha 
ikmal edilmiş bir halde öne 
sürülmuş olacaktır. Ve bunun 
nüfuz ve tesiri, bu nızamın 
unsuru olacaktır. 

Çeviren: M. Rahmi Balaban 

maz) ve böyle milletin milli 
karakteri de olamaz. 

Asıl bir karakterin, dünya
daki uğraşmalarından daimi 
bir iz kalacağına inanması : 
Ferdiyetinden çıktığı milletin, 
bu gizli kanun mucibince, 
ebediyen yaşayacağı imanına 
dayanır. Buna hiçbir ecnebi 
unsur ve fikir karışıp boza
maz. 

Bu ferdiyet, öyle ebedi bir 
şeydir ki, bizzat ebediyet, 
(Ben) nini ve nüfuzunu ona 
emanet etmiştir. Bu ôyle bir 
silsile ve nizamdır ki ebedi
yet, bizzat kendi ebediliğini 
bunun içine yerleştirmiştir. 
Fert, onun hayatının daimi ve 
ebedi olmasını istemek mec· 
buriyetindedir. Çünkü kendi 
kısa hayatını, ebedi yaşayacak 
olan milletinkine ancak böyle 
ekleyebilir. 

Ebedi birşey yaratma yo
lunda çalışma ve buna inan· 
ma ; kendi hayatının böylece 
ebediliğine akıl erdirebilme : 
işte insanı, milletine ve sonra 
insaniyete samimiyetle bağla
yan bağ. işte onun genişlemiş 
ve yücelmiş kalbine, ezelden 
ebede, bütün iyi arzuları so
kacak şey. işte insanın mille
tine aşkı, gittikçe daha ziyade 
hürmet eden ve artan aşkı ... 
insan, milletinin varlığından 
derin bir saadet, ve menşein· 
den yüce bir kıvanç duyma
lıdır. Uluhiyet, o insanda te
celli etmiştir. Ve onu, kendi
nin alem ile kaynaşma vasıtası 
yapmıştır. Bundan sonra artık 
uluhiyet, o insan vasıtasile 
tezahür eder. O insan : Faal 
ve nüfuzlu olur. (Millet - ulu
hiyet) için öz verime hazırdır. 
Hayat ; Değişen bir varlık 
silsilesi olması bakımından, o 
insan için hiç değeri olmayan 
birşeydir. O, hayatı sadece, 
daima var olacak kaynak için 
ister, daima var olacak şey 
ise milleti olduğundan, mille
tinin yaşaması için, kendi ha
yatını daima fedaya hazır ola
caktır. 

-Sonu var-

3 
4 
5 

6 

Teminatı muvakkate akçesi 576 Liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve
sika göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve-
sikalarile teminatı muvakkate ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona vermiş 
bulunacaklardır. 1648 13 18 21 26 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 Bayramiç'teki kıtaatı askeriyenin 24250 kilo sadeyağı 

ihtiyacı kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
2 

3 

4 
5 

6 

ihalesi 30 ·6· 936 salı günü saat 14,30 da Bayramiç'te 
askeri satın almn komisyonunda yapılacaktır. 
Teminatı muvakkate akçesi (1460) bin yörtyüz altmış 
liradır. 

Şartnamesi her hün komisyonda görülebilir. 
istekliler Ticaret odasında kayıtlı aolduklarına dair 
vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 5, 3 üncü 
maddesinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları, temi-
natı muvakkate ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evci komisyona vermiş olacaklardır. 

1579 10 16 21 26 
Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: 

1 Muhtelif yerlerde yeraltı benzin tankı yaptırılacaktır. 
2 - Bu işlerle meşgul olan firmalar M. M. V. hava müs

teşarlığı inşaat şubesine müracaat ederek fenni ma
lumat aldıktan sonra hiçbir taahhüdü tazammün et
memek şartile proje ve tekliflerini Temmuz 936 sonuna 
kadar mezkur şubeye vermeleri. 

1819 24 26 28 30 

Mst. Mv. Sat. Al. Komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. kıtaatı h~yvanatı için pazarlık suretiyle 

50850 kilo kuru ot satın alınacaktır. 
2 - ihalesi 1 temmuz 936 çarşamba günü saat onbeş bu-

çukta İzmir' de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyo

3 
nunda yapılacaktır. 
Beher kilo kuru ot için ÜÇ. kuruş yirmi beş santim 
fiat tahmin edilmiştir. 

4 Mecmu tutan 1652 lira 63 kuruştur. 
5 - Teminatı 248 liradır. 
6 
7 

8 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve
sika göstermek mecburiyetindedirler. 
Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika-
ları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saatinden 
evvel komisyonda hazır bulunmaları. 26-28 

Mst. Mv. Sat. Al. Komisyonundan: 
1 - Beytüşşebap ve Hikarideki kıtaat askerivenin t 15000 

kilo fabrika unu kapalı zarf usulile eksiltmeye kon
muştur. 

2 - ihalesi 16 temmuz 936 perşembe günü saat onda 
Beytüşşebapta askeri satın alma komisyonunda yapı

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatmdan 
en az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklar-
dır. 26 2 7 12 

Kimyevt ve bakteriyoloji raporları haiz 

Yüzlerce senedenberi sıhhata faydası mü
cerreb olan lzmir-Urla Malgaca içmeleri 

~l\ 1JJD1 
İzmir • Çeşme şose i üzeriuılı• giiul nıaıızııralı oteli, gazino, lokanta 

\C bak.1.:ali)esiııde müfteıilcriniıı lıer türlü istiralınt. iıışe \C ihti)aı;ları 

temin edilmiş olan 

Urla Malgaca içmeleri 
_ _ Hııkkrnda l>r. ıııüJerrİ>< Ra~it Tah-

.. ın m Urlıı ~1algnı; iı;nıt• ll)U: Kar
Ji;;:paı"m !;iurl'rudel Zalı. suyuna 4'zlıcr 
ı•iheı rüı;lıaııdır. Bu' urduklan bu 
ı;u: müzmin mide ve bNap l<·,en-

ııüı,:leri, karaci~ı·r, tlıılıık ha talıkla
nnda müzmin E.afra kı• ı·ıoi \(' ı;afra 

yollan iltihapl:ınnda . ı.afra , kum \ ' C 

taşlann<lıı. müzmin iııkıbazda. ~iş
maıılık, nakris vt• fCker hastalıkla-

n ndıı, ba~ır,ak, şirid. ulucun, mt .. 
snııe )Ollan ilah .. Gibi bün)e·d baı;. 

talıklarda seri 'c şifabahş oldu~u 
sayın halkımızın yftksek \ 'C dt>.ğr.rli 

Merhum Dr. Müderris Raşid Tahsin tecrühclerile sabittir. 

Vesait : Basmahane karşıQındn Buhar'da Urla \ 'C Çc~mt' otohiıalt:ri· 
nin hepsi içmelere uğramakta olduklanndan her an vesait me\cuttur. 

1. Karakoc ılıcaları 
Seferihisar Karakoç ılıcal=rı açıldı. Her sene 

1 gibi busenede Seferihisar kamy?nları -~şlemektedir. 
ceklerin Basmanede Bulvar garaıına muracaatlaı ı. 

/zmir belediyesinden: 

olduğu 

Gide· 

Cinsi Metre Seneliği 
Mikdarı 

500 
700 

1000 
300 
300 

Muhammen bedeli 
Lira 

Beyaz bazen 
Gri keten. 
Amerikan kaput 
Patiska 
Soğuk bez 

65 170 
69-70 238 

90 330 
80 90 
80 66 
Bedeli muhm- 894 
men yekun. 

Çocuk yuvasının 936 yılı ihtiyacı için yukarıda cins ve mik· 
tarife muhammen bedeli yazılı beş kalem manifatura eşyası 
başkitiplikteki şartname ve nümuneleri veçhi le 1417 /936 · salı 
günü saat onaltıda açık eksiltme. ile !h~le e~ilecektir. Nüm~
nelerden bir ve üç numaralı yerme ıkı ve dort numaralı mı
munelerle de münakasaya iştirak edilebilir. iştirak için altmış 
yedi liralık muvakkat teminat makbuzu vey~ banka t:~inat 
mektubu ile söylenen gün ve saatte ~ncumene gelımr. 

26 30 3 7 1865 

Böylece bütün neticeler, 
kuvvetli bir (Kül) teşkil ede· 
cek tarzda toplanmış olacak
tı... Böylece bu adam, emin 

olacaktır ki kendi getirdiği bu '!•---------------------------------• lacaktır. Istanbul üniversitesi rektör
lüğünden: yeni medeniyet unsuru, mille-

tinde kalacak ve milleti yaşa
dığı müddetçe istikbaldeki te
zahürlerini tayin ve tesbit 
eden bir kanun olacaktır. 

işte, kelimenin yüksek ma
nasile ve fevkalmahsus bir 
alem bakımından, millet bu
dur : Kendilerini ruhan ve 
maddeten kendileri yaratan ve 
cemiyet halinde yaşayan insan· 
lann heyeti mecmuasıdır. Bu 

heyeti mecmua ; uluhiyetin 
hususi ve kat'i, bir tekamül 
kanununa tabidir. Bu kanun
daki birlik şudur ki fani alem
de olduğu gibi ebedi alemde 
de (Kesret) ten natürel ve 
müttehit bir kül yapar. 

il - ilk ve ezeli millet ol
ması itibarile, bu kanunu, Al
man 'lar tamamen sezebilir. 
Kat 'i ve tam· olan bu kanuna: 
Bir milletin milli karakteri 
denilir ; ezeli ve ilahi olan 
prensipin tekamülünü bu ka
nun tanzim eder. 

Ecnebi olan insanlar ; bu 
prensibin ezeliliğine ve ebedi-

litine inanmaz. Mahım haya
bD daillıi devir ve teselsülüne 
inanJr (Bu sebeple, kelimenin 
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Adet 
1 Birinci dahiliye kliniği Doçentliği 

Mikrorbiyoloji ve salgınlar bilgisi 
Laburatuvarı Doçentliği " 2 
Marazi teşrih laburatuvarı Doçentliği 1 

Yukandaki listede gösterilen klinik ve laburatuvarlarındaki 
münhal Doçentliklere talip olacakların rektörlüğe müracaat-
ları. 26 29 3 3469-1850 

Izmir Erkek Lisesi Direktörlü
ğünden: 

1 - Lisemizin süel kampı, bu yıl Yamanlarda yapılacaktır. 
2 - Bunun için şehir içinde bulunan öğrencilerimizin 5 

Temmuz Pazar günü sabahı, şehir dışında oturanların 
da 4 Temmuz cumartesi günü akşamı okulda bulun
maları gerektir. 

ı 3 - Yatılı ve yatısız öğrencilerin kamp için beraberlerinde 
bulunduracakları eşya şunlardır: Birer küçük şilte, kü· 
çük yastık, battaniye; çatal, kaşık, su bardağı ve üç 
·tane çinko tabak (Biri çukur.) 1796 24 26 

Tashih 

Mücellit Gazetemizin 24/6/936 tarih 
6646 sayılı nushasmın son 
sahifesinde neşrettiğimiz Güm
rük muhafaza Genel Komu
tanlığı lstanbul S. Al. Komis· 
yonunun 290 ton Benzin ek
siltmesi ilanında tasmlanan 

Ali Pıza 
bedel 104400 lira olacatı 
yerde yanlışlılda 14400 lira 
olarak neşredilmiftir. Tubih 

mur•mı 

\~.a ğa 

u sü 
öyle 
\re\ 

po 
den 
faz 
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- YILMAZ R KISI 
---------------.. . Yorgunluğunuzu giderir, dimağınızı dinlendirir. Her yerde bulunur. 45 derecelik en nefis rakıdır. 

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

Hellenic Lines W. F. H. VAN-
Limited Der ZEE & CO. 

Hamburg - Bremen, Rotter· V. N. 
dam -Amstcrdam ve Anvcrs DEUTSCHE LEVANTE LINİE 
limanları için her ay munta- G. m. b. H. 
zam iki sefer yapacaktır. "MACEDONIA,, vapuru cl-

Ren, lskandinav ve Baltık yevm limanımızda olup AN-
liınanları için doğru Konşi- VERS, ROTTERDAM, HAM-
mento ile eşya kabul eder. BURG ve BREMEN limanla-

Ang/o. Egytİan Mail rına yük kabul etmektedir. 

L . "DELOS,, vapuru 7 temmuz 
ı ne da beklenmekle olup 11 tem 

Marsilya ve fskenderiye için muza kadar ANVES, ROT-
9600 tonluk "Cairo City,. va- TERDAM, HAMBURG ve BRE-
puru her ay Pireden munta- MEN limanlarına yük alacaktır 
zaman iki sefer hareket ede- "CHIOS,, vapuru 11 tem-
cektir. muzda bekleniyor. Bremen, 

Yolcu fiatinde tenzilat: Hamburg ve Anverstcn yük 
Pire-Marsilya seyahat müd- çıkaracaktır. 

deti 75 saat, "ANGORA,, vapurn 20 tem 
Port-Sait ve İskenderiye li- muzda bekleniyor 25 temmuza 

manian için "VELOS,, vapu- kadar ANVERS, ROTTER-

BLACKFLAG 
• 

has mouches, moustlquee, cafard•, fourmi .. punoi•••· pueos 
et toua autr•• ln•oct•• pomlcioux lnstontonementl Son •m· 
ploi ••t san• danı;or ... U ne toch• 111as ••• no lai••• •ucuno odour. 

BÜTÜN B Ö CEK LE R İ ÖL DÜR Ü R . 
Umum deposu: i k inci kordon No. 88 

i L A N 
Telefon: 3306 

ru her hafta pazartesi günü saat DAM, HAMBURG VE BRE-
12 de muntazam Pireden ha- MEN limanları için yük ala-

k:~e~le~d~~~tir. Yolcu ve eşya ;~~~İKAN EXPORT LINES Sağır dilsiz ve körler müesse-
Fazla tafsilat için Cemal ''EX:-<\-MINER,, vapuru el- SeSİ satın alma komisyonundan 

Cendeli hanında No. 14 Naz- yevm lımammızda olup Nevw-
mi Topçuoğlu acentasına york için yük alacaktır. 
müracaat olunması. "EXMOOR,, vapuru 13 

Telefon : 2548 lem muza doğru bekleniyor. 

----------- New-Y ork için yük alacaktır. 
Olivier v E Şürekası JOHNSTONWARREN EiNES 

Limited 

V apur Acentası 
Cendeli Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
THE ELEERMAN LiNES Ltd. 

Karşıyaka' daki Sağır dilsiz ve körler müessesesinin bir se
nelik ihtiyacı ol91p ilişik listede isimleri ve miktarları yazılı 31 
kalem erzak vesaire kanununa tevfikan eksiltmeye konulmuştur. 

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

Cinsi En az En çok Muhammen kıymet 
Lira K. 

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

Ltd. - Liverpool 
KENMORE vapuru 1 temuzda 
bekleniyor. BURGAZ, VAR
NA, KôSTENCE, GALATZ 
ve BARI limanları için yük 
alacaktır. 

--- Ekmek 1 ıncı 
ARMEMENT H. SCHULDT- Ko. kuzu eti 

10.000 
2.000 
1.500 

800 
400 

12.000 1290 
Milli Emlak müdürlüğünden: 

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

"DRAGO,, vapuru temmuz 
ortalarında Londra, Hul ve 
Anversten 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. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
"SOFIA,, vapuru 25 hazi

randa Hamburg ve Bremen· 
den gelip yük çıkaracaktır. -Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

''VULCANUS,, vapuru 27 
haziranda gelip yükünü tah
liyeden sonra BURGAS, VAR
NA, KôSTENCE, limanları 
için yük alacaktır. 

"HERG ULES,, vapuru 29 
haziranda gelip 4 temmuzda 
ANVERS, ROTTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LiNİEN 

"HEMKAND,, motörü 6 
temmuzda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra ROT-
TERDAM, HAMBURG, CO
PENHAGE, DANTZIG, GDY 
TIA, GOTEBERG, OSLO ve 
ISKANDINA VY A limanları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"PELEŞ,, vapuru 3 tem
muzda gelip 4 temmuzda Pİ
RE, MALTA, MARS İL YA ve 
BARSELONE hareket ede
cektir. 

HAMBURG 
"DUBURG,, vapuru 29 ha

ziranda bekleniyor . HAM
BURG ve ANVERS limanla
rından yük boşaltarak AN
VERS, ROTTERDAM, HAM
BÜRG ve BREMEN limanla-
rı için yük alacaktır. · 

DEN NORSKEMIDDELHAVS 
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. 

SERViCE MARITiM ROU
MAJN BUDAPEŞT 

"DUROSTOR,, vapuru 8 
temmuzda bekleniyor. KôS
TENCE, SULiNA, GALA TZ 
ve GAEALZ aktarması BEL
GRAD, BUDAPEST, BRA-
TISLA VA, VIY ANA için yük 
kabul edecektir. 

S. A. ROY AL HONGROİSE 
DE NAVIGATION DANUBI
ENNE-MARİTİME BUDAPEST 

"BUDAPEST,, motörü 24 
hazirana doğru beklenilmekte 
olup BELGRAD, NOVISAD, 
BUDAPEST, BRATISLAVA, 
VIY ANA ve LiNZ için yük 
kabul edecektir. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi
lemez. Telefon No. 2007 2008 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Fazla tafsilat için ikinci 

kordonda tahmil ve tahliye 
binası arkasında Fratelli Sper
co vapur acentalığına müraca
at edilmesi rica olunur. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Tele. 2004 2005 2663 

Dana eti 
Sadeyağı 
Zeytinyağı 
Tuz 
Salça 
Pirinç tosya 
Mercimek 
Şehriye 
Makarna 
Kuru fasulya 
Nohut 
Toz şeker 
Sabun 
Soda 
Süt 
Yoğurt 
Yumurta 
Patates 
Kuru soğan 
Lahna 
Tomates 
Prasa 
Taze fasulya 
Ispanak 
Patlıcan 

Limon 

1 inci 

Odun kömürü 
Kok kömürü 

1.300 
150 
150 
250 
600 
300 

1.000 
600 

8.000 
1.200 
1.000 

400 
1.300 

400 
600 
500 

4.500 
3.500 
3.000 

10.000 

2.500 1000 
1.700 425 
1.000 800 

500 215 
400 15 60 
100 17 50 

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

1.200 120 
800 160 

10.000 125 
1.500 112 50 
1.200 90 

500 50 
1.500 150 

500 25 
700 56 
600 30 50 

5.500 187 
4.000 80 
4,000 140 

14.000 455 

Lira icar No. 
30 Bayraklı vapur iskelesi tamiratı müstecire ait 75 

olmak üzere 
50 Tepecik Altay S. 21 eski No. lı dükkan. 
51 İkinci kordon tuzhane 12/18 eski No. Iı dükkan 
52 " " .. 14 .. .. " 
53 Kemer polis karakolu arkasında bila N.lı ahır 
54 Alsancak tütün inhisar çaşısı " " arsa 
55 Göztepe Daniş B. 41 eski No. lı ev 
56 Tepecik Alman kulesi yeni mahhalle 461 eski 

No. lı baraka 
57 Halkapınar Kağıthane C. 250/2 eski N. Iı ev 
58 Kahramanlar Aydın demiryolu 95 eski N.lı arsa 
59 Ayavukla Kemer caddesinde 208 eski, 214 

yeni No. Iı arsa 

16 
36 
36 
75 
24 

120 
15 

131 
19 
20 

61 Mortakya Kahramanlar C. 197 eski No. l ı ev 50 t 

62 Buca Uzun S. 10 eski No. lı dükkan 64 
Yukarıda yazılı emvalin birer senelik icarı onbeş gün müd

detle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 2/7 /936 perşembe günü 
saat 17 dedir. Taliplerin Milli Emlak müdüriyetine müraca-
atları. 17 26 1707 

lzmir Verem mücadele cemi
yetinden: 

YAMANLAR KAMPI 1 TEMMUZDA AÇILIYOR 
SERiN VE TEMiZ HAVA 

BOL YEMEK 
iYI SU 

SAGLIK KA YNAGI Pamuk prese 1 nci 1.260 kilo 589 5 
23 26 29 2 1785 Asırlık çamlar altında kurulan bu kampa giden yol busene 

daha muntazamdır. Karşıyaka' dan hergün akşam üzeri munta
Sen irgent belediye riyasetinden: zam otomobil seferi vardır. Cemiyet kamptan maddi menfaat 

1 - Kasabanın 42200 lira bedeli keşifli su tesisatı kapalı beklemez. Onun içindir ki fiatler çok ucuzdur, 
zarf usulile eksilmeye konulmuştur. Çadırdan başka iki yataklı bararkalarımız da vardır. Kampa 

çıkmak istiyenler hergün saat 11,30 dan 13 e kadar Beyler 
2 - ihale yapılacağı yer Tenirgcnt belediye dairesinde ve sokağındaki dispanser direktörlüğüne müracaat etmelidirler. 

belediye encümeni tarafından yapılacaktır. 25 26 1842 
3 - ihale 16 temmuz 936 perşembe günü saat 15 tedir. 
4 istekliler proje ve haritaları fenni şartname ve eksilt- ~llllll lll lllllllllllllllll llhı. Doktor .. ıllllllllllllllllllUlllllllll~ 

5 

me şartlarını ve fiat cetvellerini görebilmek için An- = A. Kem a 1 Ton ay = 
kara'da Ulus gazetesi ilan memuru bay Galip'ten, İs- = = 
tanbul'da İstanbul belediyesi su işleri direktörlüğün- -;;,Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı~ 
den, İzmir' de İzmir belediyesi su işleri direktörlüğün- _ Basmalıaıw ista~~oııu kar~ısıudaki dihc•k sokak başında 30 ııayı· ~ 
den, Senirget'te belediye dairesinden ihale gününe S: lı ev ve ınuayeıwhanı•sindt- "ahah ı;aat 8 tlı·ıı ak~aııı saat b a kadar = 

b = haı:;talarını kaimi eıln. =: kadar bedelsiz göre ilirler. - -= )lünwaal Pdı·ıı hastalara yapılıııaeı liiıııngelt•rı nir tuhlilat "~ § Eksiltme şartnamesinde yazılı şeraiti haiz olan istek- = mikro kopik ıuua)enel~ri ili!' veremli hastalara yapılma ıııa rıwaz § 
liler istenilen evrakı müsbite ve muvakkat teminatla- = glirülcıı l'ııoıuotoraks muayeııehaııe iııclı: muntazaman yapılır. ;: 

rile birlikte eksiltmeye iştirakleri ilan olunur. 18 26 • llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflilllll Tele/on: 41 15 11111111• .................................................. -.................. . 

P•• • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere' kalb ve 
UrJ en a a p böbrekleri rahatsız, tansiyonları yiikseklere doktorlar bunu tavsiye ederler 
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