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Bir harb halinde alacağımız acil ted
birleri Sosyeteye bildireceğiz. 

ve P. Genel 
Sekreterimiz 

Japonya buna itirazdadı~. Bulgar'lar em",.iyet ga- Dün gezintiler ~ap. 
· · · d. 111 r.·h b · r ''l b l k tılar, şeref lerıne 

rantısı ıste ı. ırıaamaTı ır Tormu u unaca tır. ziyafet verildi.· 
\'c 1ıriıııizclc Jmlıınıııakt:ı olan 

Dalıiliy(' \ ekiliıniz \t' parti genel 

cl..r<'tı•riıııiz Şiikrii Kaya, ıliin 
ö~lcılcn e\'t•I Gazi konnğrnd:, Lazı 

zevatı kabul ı•dı·rı•k goriişınü~ ,,. 

l111s11F.i zi\ art·tlı•ı·ılı· buluıınıu,.lar· 

dır. Öğlı• .ii:ı:ı·ri Jli~aralıı'rıı ,;,rif 

eılı•ıı Şiikrii Kaya. lzınir'iıı lııı <'ll 
ı;ı•riıı H' ~üZf'l }erinde )ıir miiddt'I 

İ<ılirnlını <-'lnıiş. ılo~ılarilı· lıuc;hihal· 

ll'rtle lıulıınnnıştur. 

Akş•uıı iizeri şehirdı• <•toıııu· 

hillı• hir g,•zinti ) a pan s:ı~ ııı 'ı·kil 

'e parti gC'ncl "'ekrf'lt'ri. ımnt 20 
ılı· Knr~ı)al..:ı kıılübiiııJı· ~erı•ffo. 

rinı• \l'.,rilcn zi)afı·ti tc,.rif ı•tıııi~

lerılir. Zi)~ıfı.ı ı·lli kişilikti. ziya· 

fi·ttı-, pıırti gen~ iinlurnlu ii ı·leri 

ile Kar~ı)uka kulülıü ıııen ııpları 

huhıııınu~lardır. Zi) afet .,;-ok n· 
ıuimi lıir lı~uı içinılt': g•·<: Yııkitt· 

kııılar dı•\'aın etmi~tir. 

Montrö'de boğazlar konferansının toplandığı otel.. * * * Oalıiliyı· \'ekili \'e parti gcnd 
Montrh 2;; (A.A) Aıınılol u 

ajııusınııı 1 r ti hll'"ll·İ~ı·dP ızıi111ln· 
cli~i ıuulıahiri J,iltl iri yor: 

Uugün a~npflaki tdıli~ ıw~ro· 

lunınuştur: 

Koufı-ran :; İuri ıoplanll"Jlllla 

1) uneu maddenin ıııiizakt.•reııiııc 

)ıa!l)ıtıııı~tır. Japon Jı•l.-gceİ Şato. 

H·rnıi~ olduğu izahatt.ı. &.emlisiniu 

ko' mu~ ol<ln~u ihtiraz ka~ <lınm 
1 i\rkİ)«>

0

niu lıir harp ıt.ı:lıdidi halin· 

"" adi tedLirl<'r :ılmak hakl..ma 
:ıiı lıult1nmaL.ta. fakat Türkiye ta· 
rafından hu hueuııt.ı nıillcılı•r <'t'· 

ıııiyt>tim• )B}'ıla(·ak telıliğatı iı.tih· 

ılaf ~) lenwktı- ohhı~tıııtı lıi] lir· 
nıiştir. 

Japon lıükıiınct inin f ilrine 

"Ört', rnuka~elenamevi imza ı•<l<·n· 
~ . 
)ere hab.-r 'erilıne•i- ki'ıfidir. Maa· 
ınafih bu ke)fİ)N Ti1rk bük(ııııe· 

tının miUt·tler cenıiy .. ti ueztliuılc 

liizum gönlü~ii herhangi hir miirn· 

t•aatı Japma ı hakk.nda lıiçlıir u· 

rrtle clukıınınanıakıatlır. 

M. Pol Bonk11r. japon heyeti· 

ııio duyılu~u nıüşlıJlıitı kaldıracak 
ureti bal kaydı ilııiraı.ı ile Fraıı ız 

hı•,·Nibin 9 nuru madılc\ i tamu 
ııı;ıı tas\ ip i') !emekti' ',ı!du~uıııı 
hildinniştir. 

Roma heyeti. bir harp tehdidi 
lıalindf' Türki~e'nin k .. udi eınnİ· 

) f'tini iyanet endişesini tamamen 

ve büyük bir ~ınpati ilt• la"' ip 

f'ylf'mektt- olduğunu hildirıııi~ rn 
i)t'ri siirfilnıü~ fikirler malıi) etinde 

haır.ı mülihazalarda lıulunmuştur. 

Türk delege i, japon ılelege11i· 
ııin arzusunu nazarı dikkatr al· 

ınaya hazır hulundtl!ıımı öylemiş· 
ıir. Zira Türki)e'niıı millt>tler rı~
nıiyrti a1.a ı ıfatile olan taahhiil· 

lrri ay rıra ta.,rilı rtlilıni~ b11l11ıı· 
maktadır. 

Korıferam L.ışk:ırıı, japon ıl<·· 
lı•gt• .. in" hitabt>n, nıu:ılı<'ılf' lırr ııe 

11ıırı•tlr olur a olııun <·ı-ıni~ı·t ıur.:ı· 
fınılan ka) ılf'.dilt"C•'Jİnıl,..ıı nıillrtlı•r 

ı·ı·ınİ) "' İıll' ) ııpılacak tt·hligaıuı 111111· 

ıl:uı ıııiinlıai~ olıl11•~111111 ifoılı• ı•\ · .. . 
),•111i~tir. 

Elf'tı tlı·lı·~ı·bi, j:ıpoııp 0nııı nıil
kılı·r ı•eıııiy.·ıi az:ı~ı. lıuluııımıııı .. • 

.. 11111:111 ılo~a11 gii•;liif?.iin kaltlırılaıııı· 
, :ır.111>1 filriııdr lrnluıırıııı~tur. l)e), ... .,: 
J r T lı 

Hir lıarp telıdidi lı:ıliııılı• 
Tiirkİ)t' nasıl ol'a nıilll'tlt•r cı•ıııi· 

'"tini halterdar ı•tıııcğt• mecbur 
;,laı·akıır. Fakat jupoıı)a kı•ıııli 
takıliri hu ueıındaki Sf'rlı .. ~ti,;iııi t:ıııı 

olıırıık rnulıafaza cıh•cl'ktir. 
Demi tir. 

Lorıl ~taııhopa, \ c Dr. Aras, 

j;tııon lıe)ı·tiııiu eıuli.-ı•lniııi nazan 

ılikkaıe alan bazı tadil teklif !erin· 
tlt> bulıınuıuşlardır. 

Şaıo ise hiikiiuıetioiu kat'.i 
noktai nazarını lonferans umumi 

celleleriııiD yeniden hatlıyaeqı za. 

1111111 lıiltlirt•ceği hakkınıl:ı ilııir:ız 

l.:a~clı ılcrmc~mı ,.~ft·nıi~tir. 

Ba'i'kaıı, 111 i il etler cı·ııı iyı·t i aııı· 

"' olııııvaıı uıiiııızi ılı•\ h•tlı•riıı it.ık• 

l.ırıııı ıııuhafoırn eılru '•' \ )llİ za· 
ıııanılu Türld) 1•

0

ııi11 ıııillct eı·ınİ)CIİ 

:ız:ı~ı :ııfaıile olan ta hhüıleıhi ıııı· 

zarı dikkate al:ııı lıir 

niha~ et ıalırir komitf'~İ 

forııı ülil ıı 

ıarnfıııılaıı 

lmlıınaı·ıı~ı üınidiııi izhnr ı·derek. 
11 ıını·ıı ınnılıle lıukkıııılaki miizake· 

rl'lcriıı tehirini trklif t•) kwiştir. 

Bıılg:ır lw~ ı•ti lıi r lıı·~ anaııa 

-Sonu 5 inci sahifede-

ekreterimiz Şükrü Kaya; ılüıı, 

saat 18,30 ıla. lıerahcriudc aylın·· 

lar, uliıniz Fazlı Güleç, beledi) e 

reisi doktor Behçet Uz ve şehri· 
nıiz<le bulurum di~cr \'İliyctler 

-Devamı 5 inci güzde-
\...--~~~~~~---~-' 

··~· .. ·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~· ...... ~ .. ··~·~·~·~·~·~···~·-· ..................... ~ ••••••••• 4 

T aymis gazetesinin bir makalesi 
üzerine Jurnale Ditalya soruyor -
~'Akdeniz'de tecavüze ha
zırlanan devlet kimdir?,, 

-------------/ngiltere, Akdeniz devlet/erile İtalya aleyhine anlaşmalar ya. 
pıyormuş .. Çünkü İtalyan muvaf fakıyetini hazmedemiyormuş. 

lhııııa 25 (Rıul)o) - Ta) mis -~ • "k ---, 
sa1.elesiııiıı pzılıgı tıir ınukaıl'ı11· J stı bal ne er gösterebilir? 
•• \kılt!ııi:r.tlı· tcı•a\ iize hazır lıir de\·· 

lt·t \'ardır, Bunun iı;iıı \loııtr(i\ll' 

Akdcııiz için uzlaşıııus.ı H~ lwğaz· 

larııı crh.-~l kalma"• hi:ı:ırııtlır ... 

Demektedir. 

J ıırnal ırltal) a gazlcı;i Taymiıw 
f'l'\'8 p \ er,•rı•k: 

Ta~·nıis gazt'lesinıli"n lnı tı•c:ı· 

'uzun nt>reden geleceğini sormak 
lazımdır. lıalya i:w, Tu,,nis hııııa 
ııosıl 't! ne ilr kani olmuştur? 

Habeş me. 'deai, dogrıııl:ııı doğ· 

rup llahe~işııın°da gı·ı;ıııiş, ne Ak· 
tlt•uiıdt', ıw Kızıl ılı•ni:ı:ılt• , •. ıw 

ılc Atla larıl:ı hidıir hliıli~ı·\I• \ı•·ilt> 
t.-şkil etmemişti~. • 

lngihnf'\lı· halya'ııın Ilalıc,, i~
toııda y,.r)ı·şıiğini •ınlaılı~ı ı;iiııılı·ıı 
iıihareıı lıalya'yıı ılü,nıaıı olmu~ 
\ l' A kdeııiz cle\•letlrri ndı•n hu ılii · 

ıııaıılığı tıık\ he için )tmlını isıı·· 
ıııi.,tir. 

lı:ılya"ııın lll'"'kii kııvwtlt'nıııİt'· 
tir, lıııuu inkiir kulıil dı•ğilılir. lt:ıl· 
y:ı ktı\ \f'liniıı artma ıııa rağmen 

Akıleııizılt• lıiı;J,ir ılı•\ lt•tiıı ~ikayı·· 

tiıw ııwytluıı H'rı•rı•k hir lıarf'k<'llf' 
lııı l ıııımamı ~tır. 

~aınııt•I llornr, lııı;iliz tloıı:ııı· 
ııı:ıı;ıııııı Aktlı•ııiztle hıırlıııı lP\'ı• İİ· 

üıw mani olmak iizczı• ~iiııılı•rilıli· 

giııi sii} lt·ıııiştir. Mıtıu•oliııi ılı· lıım· 

ları çok t'\f•lıleıı sii) leıııi ş "' har· 
hın ırf hir müslt·nılekl' hurin nıa· 

lıi' etinde kalına•ını temin ı•tnıiştir. 

. !'akut lngiltt-re' ııin son zııın:m• 
larılu ıııiiıcadılit ,\kıleniz ıle\ lı•th'· 

rile yaptığı uzla:ıııalar, 1 ııgiltcrı'nİıı 
hedefin in ha~kıı oltl ıı~un u gii•lf'I'· 

ıııi~tir. 

Bugün Tıı) mi~ ııetlen \ a7.i) eti 

iğlfıka ç:ılı~ınuktndır. Zecri letllıir· 

leri kaltlırmak ı.ıraı<ı geldiği lıwldt'! 

\'aZİ) Pt hıilıi <·skıı;i gibidir. De· 
mektedir. 

Necaşi Bugün Cenevre
de ·Söz Söyliyecek! -

Mütecavize karşı bütün tedbir
lerin alınmasını istiyecekt~r. 

Eden, Necaşi'ye teminat verdi. 

Habeş imparatoru 
l..oııılra 2tı (Haıl) o) ilahe· ıeshit Pdileıı bir Jc,·lı·ı aleyhine 

~i tnnııı lıııra ,.,efareti, gı·çen sah milletler ı·eıniyf'li kanunlarınm ta· 

giiııii ~•·<"a~i ilı· Eılr.ıı :ırusınılaki mamcn tathik t•ılilnwsi, hiitfııı teıl· 
ı:orıışıııı·niıı iki sillll s iirılii~ünii lıirler alınınatu lıizım gddi~ioi, hu-

hildirmektcılir! Hu giirü~ıne cımn· mm kfü;ük dl'\ letler iı;in )eginı· 
..11ula J..onl Fdeıı, llalıe~istaıı·m ı•mniyet zımam olduğunu ila\I' 

" dm iştir. illıal..1111 lanııııı)acagıııa flair .,t•ı •ıı· 
~i)e h•ıııinat ,·ermiştir. LouJra 26 (Haıly11) ilahı·~ 

Habeş imparatoru. 7.e<·ri lt>d· "Cfarethanesinin hir tebliğinı1e, Ha· 

birli"riıı kaldırılma ı karan karşı· he~istanın Hhakının lngilterf' lıü· 
sımla hayJi inkisıırına u~radığı \C ki'ımcıinr.e tımınmıyacagıııa dair, 

bunu CrneHe'dc protc to Ptll'C<'ğiııi l\.-cafİ)f' teminat \f'rildi~i bildiril· 

lteyao etmiı ve müteca\iz olduğu -Sona ~ inci sag/atla-

' Edene bir mektup gönderdi .!muıerımı 

Konsey diin ak
şam iizeri toplandı 

~a \üzla 

--~~~-~~~--~-• 
lngiliz, Fransız ricali anlaştılar. 
İtalya konsey ve Lokarnocular 
toplantısına iştirak etmiyor. 

Konsey toplantı halinde .. 
l'.ıri s :!h ( Hııd~ o ) I• cJ,.ıı, 

Blum l . ..., j )ı•lluı, ~iiıiişıuC'lı·rindcıı 

onra lıir rt• nıi lı•IJli~ ıw~rı•,liJ. 

ıııi:;tir. 

lluuıla iiı; ılc\ l..ı ı1ılııııı11uıı c_;, •• 
ııcvrcdı· halli liı7.ını gt•lt·ıı lııı~lıe.ı 

ıııeıicleleri görii~tüklcri \f' tın lııı

su!\tu aralnrııııl.ı t:ıııı lıir ııoktai 

nazar ittifakı oldul:unıı !!iirmiiı:ler· 

dir, deniliyor. 
Parili 26 .. ( Hatl) o ) ~iya~i 

taali)t't CPncvre'ıl~ ılı·vaııı ı·tmek· 

tedir. Dognıdan ılo~rup ""~) f'tf• 
melıafiline intikııl etmiştir. 

Fransız mııralıhasları Cı·ıu•\ rı·~ 

)C ı;eloıişl r \C Yugo~la\yn. Ro· 

:manya 'e So\\ et H tııı} :ı m ıırah· 
haslarile fikir ıııücla' clı· iııJc Lu· 
lunmuşlurdır. M. Eılen l'aris \ 'e 

Jogiltcre st·furctindcL.i zi) al~tte lııı· 

luıımuştur. .1\1. Blum 'ı• \1. Di'l· 

hos ıla ziyafette lıulunmu,.larılır. 

fngili7: lıarİt!.İ)CCiı<i ilf' Fran ız 
ricali ara ımla büyük bir nru imi· 

~·et göze ı;arpmıştır. 

<>neHI' 26 (Radyo) - Kon· 

"'·') snat ! 6 ıla aı;ılmıl' 'ı• gizli 
olan bu içtima M. Eden.in riya C· 

tinclr ) :ıpılmı~tır. M. Bek zrcti 
tf'ılhirler hakkımla ııoktai nazarrnı 

lıildirıııiş \e Koııl Çi~aııo)rnn lıir 

mektubu okunmu~ltır: 

lıal) a lıariei) t'<'i"i bu mPl.:tupta 
:\1. Etleıı"ı.•: lıal)a"nın Z<'<'ri tedbir· 

lı•r lıa .. ı•lıilr lıuluııduğu uz')eli 

koıı,t') e mııralıho ıtiiııdermi~e<·c· 
giııi hildiririııı. Dcıııektt•tlir. \yni 
uıt•ktııpta Lukarno 'le\ lt>tlni i~lİ· 

mama ıla iı;tirak <'tiiJ,.ıni~f'cı .. ~İ bil· 
dirilmiştir. 

Konı Ciyarıo: 

\ azİ) et inkişaf.eder etmez 1tal· 
) a. \\ rııp:ı kon ')indeki aıı 'anr.\ i 
llll'\·kiini i,gal eılecl'ktir. Tt"ınİnıı· 

trnı \t'rnwktcılir. 

Cene\ rı• :!6 (Haılyo) Bugün 

23 dc,Jt·t muzır ilıiçlar \c U)Uşlu· 
rueu maıideler hakkımla hir itillf 

imza ı>İnıi~tir. Bu iıillifı ~·11 lnız bir· 

leşik nlt'rika muralılıa"ı imza ct· 

mcmi~tir. Bu itilaf, 3) ni zamanda 

cinai zulııt11 tnrnfınılon da 'mza· 
lamnıştır. 

Boenos·A)rC•. 26 (Radyo) 

Arjantin w San· ~alvador cumuri· 

)'i"llt'rİ ılı• uluslnr so.,ycı.-si0<len Çt'· 

kilıneğ<' karar \ermi~lerdir. 

Londra, 26 (Rad)o) lngiliz 
~nzetrlcri h.-mcıı ıımuıniyı•t ilu.rf' 

- Sonu 5 inci sayfada-

Uzak Şarkta Harp! 
llong-Kong, 26 (Ratl)o) - Ku\an·Tonf! R krri, Kıl\an i arazi~i da· 

lıiliııtle 200 mil ilnlemi~lerdir. 

.Naııkin lıiiklınıeti. ilah taşımağa kabiliyetli olanlann silah altına 

alınmasını emrı•tıniştir. l"'aukin \e Kanton orılulon arıısında hüyiik bir 

harp gayri kalıili içtinap lıir hale gclmi~tir. 

TAŞLAR 

Türk Bayrağına Hürmet Gerek 
Bir pazar günü, bir donanma günü şehri dolaşanlar 

Türk bayrağına karşı gösterilen ldübali{ilin ne derece 
ileri vardığını görürler. 

Asırlarca gölgesi altında diyar diyar dolaşıp ta za· 
ferler kazandığımız bu bayrağın, hakiki rengini, hakiki 
şeklini ifade eden, tek bayrağa zor rast geliniyor. Uza· • 
ğa gitmğe ne hacet; liman içindeki kayıklara, vapurlara 
bakılsın, kafidir. 

Bayrakta bir milletin, kendi milli guruı ve şeref inin 
ifade ve tezahürleri vardır. Kaldı ki, dünyanın bir 
ucundan öbür ucuna kadar şehametle dalgalanmış ol· 
mak g~bi bir tarihe malik olan Türk bayrağına hiçbir 
bayrak yanaşamaz. Bayrağa, değerini, mevkiini vermek, 
ona hürmet etmek lazımdır. Düşman gözü, rastgele del· 
nek parçalarında ve direklerde sallanan, renksiz, yırtık, 
ç_arpık çurpuk bayraklara baktıkça, güzümüz kızarıgo.,, 
milli izzeti nefsimiz ayağa kalkıyor .. 

Bayrak kanunıı çıkmıştır. Tatbiki de başlamış vega 
başlamak üzeredir. lzmir zabıtasının hassasiyetinden 
bunu bekliyoruz : 

Kara ve suda çekilen bütün bayraklara bakılsın w 
buna aykırı olanlar toplatılsın. Çünkü dünyanın lıi~lr 
gerinde bu liiibalilile talrammlil edilemez. 
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DÜŞÜNDÜKLERiM: , T 1 f H b . 1 1 ~ 

~~~~~ .. ~~~~~~~~~ .. ,Ve Genç 1 e g r a a e r e r İ 'oe:::~:ö:::ş~rler 1 
Ailcsile !Jirliktc otobüse lıiııiyor. Yolrıılar anı ındaki ılört he~ nıck· M t •• k f d Ak Peşte, 26 (Radya) - Gene-

t••pli bir şarkı söylüyorlar.. on ro on eransın a • ral Gömböş, 6 haftalık bir 
(Bu şarkının ilk ını rııı şudur: mezuniyet almış ve vazifesine 

"Eminem, Eminem, gUzel Eminem.,, den ı•z •ışı• de konuşu lac~k. adnö.cnackceAkgt~iur.stosun iptidalarında ikinci nnsraını 'azaııııyaı·ağını . Çünkü rliniz<lcki hı·yaz kii~ıılı bile 
utauı;tan kızartır .. ) Bu şarkı Jcnıın ediyor. :\'ihn) cı, mektup ahiLi lı.:a· 

riinı , mı•ktcplilcrt· biraz m•zakcı. birnı nnalıet ıav~iyc· eıliyor. ::; .. n -----• Amele sevkiyatı 
mi in Lunu )Upan: Litvinol,· Bogw azlar mes 'ele si müzakere edilirken Napoli, 26 (Radyo) - 790 

Dört mektepli mii wdrlc"i gı•ııc; açı) orlar ağzını \c za\·allıya, ze,·· yeni amele T oskanya vapuru 

l't.'-'İ nıÜHıccJıc inrle. en kııbu <:C\'apları vcriyorlıır. o. otohü ten iuiyor. eski Rus delegeleri . gibi konus, muştur. ile Afrika'ya gitmişlerdir. 
fakat ı>özdc mekt('pliler a~ııi şarkıyı iiyliyerd.:, lakırclılar atarak pc~lc· Macaristan ticareti : 
riııd,..ıı ayr1lnııyorlar .. :"ilıa)et Ellıamra . iucma ı , lıir ıııiiltcca, hir kur· İstanbul, 26 (Hususi wuha· o_l_d_u_ğ_uı-1u_y_a;.--- başlıca alakadar devletler ),va· Peşte, 26 (Radyo) - Ma-
ıulıış yeri oluyor. 

Eminim ki, lıu hfııli e gen..-lik "" tcrhiyt· nıdhumlurı iiıerin<lc· he· bir.imizden) - Montrö'den ge· Muharrir: ziyetinin şimdi açıkça ifade car maliye bakanı, Roma iti-
piıııiz.i ılü~ündürcıı diğer lıirı;ok hadi c·leriıı bir halka,.ıclır. ~ralımnılıı len haberlere göre, boğazlar Türk prcııesı, Ankara ve edilmiş bulunduğunu kaydet· lafı ve Macar - Alman ticaret 
uilc terhi) c-irıdı·rı ipi kırmış, rulılurına Hıkaklann siif li ve pis kaldırım· lar konferansı, boğazların tah- Moskova hükumetlerinin an- mektedir. itilafı sayesinde Macaristan ha· 
ları dö.enmiş, nezaket \C nezaheti kulp hir ıık~c gihi kcrcnıitliklı·rn kimi hakkındaki talebimizi ka- laşmasile tamamen kabul edi- Türk projesi, Ankara ve rici ticaretinin arttığını söyle· 
fırl.ıtuıış geııı;lcr bıılunıın hu Liplt·r. hiı; slil'lw~iz Türk mcktqıliRiniıı. bul ettikten ve bu hususta leccktir. Sovyetler, Karadeniz Moskova hükumetlerınin Ka· miştir. 
Türk gencinin kenrli hııkiki ve ıııune~i kaılro uııılan da ı·bcdi tıır<l ılanı· radenizi, bu denizde sahil Sat.lak saray: 
ıra ıııı ) em is lıiı·arclnclir. Ahliık rn terbi) e, insanın rn iıı aıılı~ııı ilk karar· verdikten sonra, Akde· sahili memleketlerinin Bpğaz- l d l l k k 
,. · ... ., k ' l k o mıyan ev et ere apama L d 26 (R d ) B .artlıırı oldu~una ı:;fül', lmulanlıuı mahrum kalan bir ıııekteııli ..... i, cnclıi niz pa tı mes e esini görüşme lardan harp gemisi geçirilme- d on ra, a yo - U· 

kd k f k ınaksadile boğazlar an geçme k 15 ·ı ail,..ııiu, onrıı mektebin ve daha oııra cemi) etin köşc-lıucıık, kapı pcıı· üzere A eniz on eransı şe • sını istemiştir. M. Litvinof, serbeslisini tahdit etmek iste- ingam sarayına mı yon 
• ı·rc kovalamıı ı ikti1.a ediyor. Bu ne hııziudir'! Sokııklarcla bir :ıı·go dili !inde toplanacaktır. 922-23 deki Rus delegeleri sterlin kıymet takdir edilmiştir. 

dikleri tesirini katiyetle ver· ık konu~an lıu lıiülıali, hu dejenere nıuhl\ıkların hnşınılaıı kaQkcti çı· Ankara, 26 (Hususi muha- b y R Saray satıldıktan sonra, büyük 
1_ gi i konuşmuştur. e usya- mcktedir . 
.-armalı "' ıııckıep denilı•ıı yiiksı~k ıuiics!:c~enin lıaysip·tini kurtarmalı· birimizden) _ Montrö' den top- bahçesi umumi park halirie 
dır. :Esa en oulnrııı mekteı>le irtilıatları, arlccc Lu ka kett"<lir, 1·a"kn l b w l k f d nın hususi vaziyet nin gözetil- M. Litvinof 1922 · 23 teki . 

... 
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){ anan ogaz ar on eransın a t' ·ı kt" 
~c)<le deli-il!. OHllA.'.'i HAIDJI Gfn~ı ~E mesını istiyen eski Rus an- Rus delegeler·ı gib'ı konuşmuş- gc ırı ece ır.~ 

e " verilen kararları müzakere için H' d b b lonu· 
anesini müdafaa etmiştir. M. F lh k k L f • · · ın en urg a • Kamutayın fevkalade içtimaa tur. i a i a itvino r girışı 6 (R d ) ş k 

Devlet Demiryollari Ta
rifesinde Değişiklik 

---------------
İdare, eşya ve yolcu tarif esinde 

yeniden tenzilat yaptı. 
Ankara, (Hususi muhabiri

mizin mektubu) - Devlet de· 
miryolları idaresi bilhassa ti
cari icapları gözönünde bu· 
lundurarak, son iki ay içinde 
eşya nakil tarifelerinde esaslı 
değişiklikler yapmıştır. Her 
hareketi; tarifeleri biraz daha 
ucuzlatmak ve halkın menfaa
tine doğru bir adım daha at· 
mak demek olan idare, ayni 
zamanda, bu tarife değişiklik
lerile halkın gezme, memleketi 
tanıma gibi ıtıüsbet hareket
lerini teşvik ve mevsimin hu
susiyetine göre tatilden fayda
lanma imkanlarını vermekte
dir. Hepsi bir araya toplan
dığı zaman, yalnız halk ve 
memleket için işliyen bir ınües· 
scsenin örnek hüviyetini veren 

bu çalışmadan bazı misaller 
şunlardır: 

Yumurta tarifesi: 
Milli mahsyllerimizin ve ih

racat maddelerimizin en de· 
ğerlilerinden biri olan yumur
tanın taşıma ücretleri yüzde 
5-27 ye kadar indirilmiştir. 

Bu tedbir, dış pazarlara 
Maliye Bakanından bir üstün
lük temin edecek kadar ehem· 
m·y.!tlidir. Tarife ıin hem va
gon dolusu, hem de parça 
nakliyat için muteber olması
da nakil işinde sür'at ve ko
laylık vermektedir. 
Sergi tarifesi: 

Türkiye içinde ve dışında 
açılacak sergi ve müzelerde 
teşhir edılecck yerli ve ecnchi 
güzel san' at eserleri için esas 
tarife üzerinden yüzde 70 ten· 
zilat yapılmıştır. Teşhir iç'n 
istasyonlarda duracak vogon
lardan yüzde 50 tenzilat ta· 
rifc alınacaktır. Sahiplerine 
ait vagonlar için taşıma ve 
bekleme ücretlerinden yüzde 
10 tenzlat yapılmıştır. 

Bu tarife ile idare: inkılap 
Türkiyesini memleket dışında 

tanıtma imkanlarını geni~let
mekte ve milli kültürümüze 
faydalı tesirler yapacak olan 
san'at sergilerinin artmasına 

hizmet etmektedir. 
Yolcu tarifesi: 
Yeni açılan Bozanönü • Is

parta ve Afyon · Karakuyu kı
DJ)arında v ana hat ile ya· 

pılacak doğru münascb~tl~rde 

yüzde 40 - 50 tenzilat yapll· 
mıştır. Bu arada tenzilatlı aile 
biletlerini şükranla kaydetme· 
den geçemiyeceğim. 

Odun tarifdsi: , 
Asgari hamule miktarı ve

rilecek vagon kapasitesinin 
2 - 3 üne indirilmiştir. Taşı
ma ücreti 100 - 500 kilomet· 
relerde ~o 3.7 • 2Ô.9 indiril
miştir. Bu tarife Samsun-Çar
şamba demiryoluna da teşmil 
edilmiştir. Böylelikle tenzilat 
yekunu ~o 39.3 e varmakta· 
dır ki, zaruri ihtiyaçlardan biri 
olan odunun satış fiatinde 
bir ucuzluk temin edecektir. 
Eşya tarifesi: 

Yalmz fzmir' den: Denizli, 
Alaşehir, Soma istasyonlarına 
ve bu istasyonlar arasında 

bulunan herhangi bir istasyo
na taşınacak eşya için; 1-100 
kilometrede sınıf farkı göze· 
tilmeksizin ton başına maktuan 
3 kuruş ücret alınacaktır. İz· 
mir' den dahile taşınan bakka
liye ve tuhafiye. manifatura ve 
petrol gibi ithalat eşyasının 

naklinde böylelikle yüzde 54-9 
bir ucuzluk temin edilmiş ol
maktadır. 

Kok kömürü, pancar, 
Kereste, küspe, çi~it 
Tarifeleri: 

Bu eşya tarifelerinde asgari 
l O ton şartı kaldırılmıştır. Yeni 
tarife ile verilecek vagon ka
pasitesinin üçte ikisi asgari 
hamule olarak kabul edilmiş
tir. Kapasitesi 15 tondan az 
olan nakliyatta fiat ucuzlatıl· 
mıştır. Halka müsavi şartlar 
içinde vagon vermek ve boş 
vagon nakliyatınin önüne~geç
mek bakımından pratik ve 
halktan yana bir tedbirdir. 
Değersiz maddeler tarifesi 

Yeni yapılan bir tarife ile 
demir, font, çelik, çinko, te· 
neke hurdaları ve bunlardan 
mamul eşya hurdaları taşıma 

fiatleri uzak mesafelerde indi· 
rilmiştir. Boynuz, kemik, hay
van tırnaği, deri, kösele, kul
lanılmış kağıt ve saire yüzde 
27-36 ucuzlatılmıştır. 

Eskisine göre daha olgun· 
laştırılmış ve genişletilmiş olan 
bu tarife ile sanayileşmeğe 
doğru giden memleketimizde 
bu gibi değeniz maddelerin 

Tl.tulesko da Litvı'nof'un ı"lerı· k l k · h'l b 1 • Londra, 2 a yo - ar ·a çağrılması muhtemeldir. apa ı ve çı ışı sa ı u unan H. d b b 
sürdüğü fikri kabul etmiştir. devletlere serbest olması la· doğru giden ın en urg a-

Paris 26 (Radyo) - Mont· lonu, Antonya civarında bir 
ro konferansının üç günlük Diyor. zım geldiği karadenizin hususi l . . . .. . d 

ngiliz gemısınm uzerın en 
mesaisinin hulasasını yapan Montrö, 26 (A.A) - Kon· vaziyeti gözetilmesini istiyen 
H · d' l 'k f l'k ·· .. ·· .. eskı· Rus ananesı·nı· müdafaa uçmuştur. avas aıansının ıp omalı eransın ı uç. gununun mesa- Alman kruvazörü: 
muharriri, başlıca alakadar isini hülasa eden Havas ajan- M. Titulesko bu nokta na- Dançing, 

26 
( Radyo ) 

devletlerin vaziyetlerinin belli sının diplomatik muhabiri zarı tamamile tasvip etmiştir. Layipziğ adındaki Alman kru· 
--------~----.. ~ ...... ...., .......... _____ ___ __ 1 • 

vazörü buraya ge miştır: 

60,000 Kişilik Arap~ Kuvveti Maıta Şövalyeleri ianesi: 

. -------- - Roma, 26 (Radyo)- Malta 

Yahudi' ler aleyhine faaliyete 8eçti. Yeni müsademe/er oldu. 
/ngiltere müstemlekat nazırı beyanat yaptı. 

Kudüs, 26 (Radyo) - Dün olacağı hakkında hiç.bir za- va<letmemiştir. Vaziyet ancak 
akşam üzeri bir müsademe man ve hiçbir kimseye söz şudur: lngiltere'nin Filistin 
olmuş, Arap'lardan 3 kişi vermiş değildir. Ayni suretle üzerinde bir manda hakkı 
maktul ve 20 kişi mecruh Filistin'in Arap ve Yahudi vardır, bu vazifeyi yapmağa 
düşmüştür. diyarı olacağını da kimseye devam edecektir. Demiştir. 

Hükumet bütün gazetelere 
sansör tatbikine karar ver

miştir. 

Yafa civarında bazı hadise· 

ler olmuştur. 
Kudüs'te şimdiye kadar 

harekat, Şerianın gsırbinde ol
makta idi, Şimdi, Maverayı 
Şeriada 60 bin kişilik Arap 
kuvvetleri Filistin' e geçerek 
Araplara yardıma hazırlan
mıştır. 

Dün 200 kabile şeyhi tara· 
fından Amman' da bir içtima 
yapılmış, İngilizlere Filistin 
araplarının mütalebatının ka· 
bulü için on gün mühlet ve
rilmiştir. ·Bundan sonra Şeri
a' da da isyan çıkacaktır. Şe
ria' da silah taşınması yasak 
edilmiştir. 

Habeşistan'da vaziyet 
-~~-~~-----~~~~--

Bazı Raslar dehalet ettiler. 
Bol yağmur yağıyor 

Adis-Ababa, 26 (Radyo) Dün mare~al Graçyani'nin 
önünde ras f mrn, ras Abedi ve ras Mongora dehalet etmiş-· 
ler ve sadakat yemini yapmışlardır. 

Bunlann verdikleri habere göre birçok rüesa dahn ya1<ın 

bir zamanda iltica edeceklerdir. 
Cima sultanı da Adis-Ababa'ya maiyeti ile birlikte gelmiş 

ve dehalet etmiştir. 
Asmara'da büyük yağmurlar başlamıştır. Bütiin Tigre'dl' 

zeriyat faaliyeti hararetle devam elınekteclir. 
M·Petreti şarki Afrika hidiv muavinliğine tayin edilmi~tir. 

Yunan ordusunu Anadolu ya 
gönderen İngiltere imiş. 

Kudüs, 26 (Radyo) - Fi
İstanbul, 26 (Hususi muhabirimizden) - jurnale D'İtalya; 

listin' de gergin vaziyet devam 
etmektedir. Araplar, Kudüs Taymis gazetesine hitaben yazdığı bir makalede : 

"Habeş mes'clesi İtalya için dahili bir mes'eledir. İngiliz· su yollarını harap ettiklerin-
den diin Kudüs susuz kal- lerin, Akdeniz'de ihtiraslı bir devlet vardır, diye Türkiye'yi 
mıştır. aleyhimize çevirmek istedikleri anla~ılıyor. 

Kudüs, 26 (Radyo)_ Nab· Acabe Türkiye, Yunan ordularırı Anadolu'ya yollayanların 
Jüs civarında büyük bir mü· İngiliz'ler olduğunu unuttular mı '',, Diyor. 

sademe olmuş lngiliz'lerden -

bir küçük zabit ölmüş, Arab· E L HA M R A 
lardan altı kişi maktul ve dört Telefo·n 2573 
kişi mecruh düşmüştür. • 

Şövalyeleri konseyi ltalya hü
kumetine Adis·Ababa' da bir 
cüzamhane vücuda getirilmek 
üzere mühim bir miktar iane 

vermiştir. 

lsveç Bahriyelileri 
Varşova 26 (Radyo) - Po

lonya bahriyelilerinin ziyaretini 
iade için iki lsveç harb gemisi 

Gıdinya limanına gelmiştir. 
Bu(Jday istihsalAta 

Roma, 26 (Radyo) - Bey
nelmilel ziraat enstitüsü, llu
sene cihan buğday istihsalatını 
416 milyon kental tahmin et

mektedir. 
--~~~---~-~-~-

Sıhhiye vekili 
Orta Anadolu'da · 
seyahate çıkıyor .. 

Ankara 26 (Hususi muha· 
birimizden) - Sıhhiye V~kili 
Refik Saydam. muhacir ve İs· 
kan işlerini tetkik için orta 
Ana<lolu' da bir seyahat yapa· 

caktır. 

Şeker 
Ve pamuklu men .. 
sucat ucuzlıyacak .. 

: lstanbul, 26 (Hususi muha
birimizden) - Şeker ve pa
muklu mensucat fiallcrinin 
ucuzlatılması için lktisad ve-
kaletince yapılan tetkikatı hil
ınck üzeredir. 

Londra, 26(Radyo)-Avam /zmir'de 
kamarasında müstemlekat ba-

3üncü ve son 
BUGÜN 

Muallimlerimiz 
Rusya'ya gidecektir 

progr<ım Ankara 26 (Husus! .1?uh~
birimizden) - Kırk kışılık bır 

kanı M. Horsbi Gor: 
- İngiltere; Filistin' de Ya

hudi ve Araplar arasındaki 

müsellah ihti-Iaf nihayet bul
madan hiçbir teşebbüs ve ha
rekette bulunmıyacaktır. İngil
tere hükumeti: Filistin'in müs
takil ve serbest bir memleket 

nakline imkan vererek tekrar 
mamul hale konulması ve do
layısile de değerlenmesini leş· 
vik ediyor. Modern ziraat ha· 
yatında büyük bir ehemmiyeti 
olan hayvan gübrelerinin ta
şıma ücretlerinin indirilmesi de 
hepimiz için faydal! bir ted· 
birdir. 

Pr. Zati Sungur 
Akıllara durgunluk veren harikalı fenni fccrübelerle dolu 

üçüncü ·son programına bugün başlıyor. Göstereceği çok mü
him tccriibcler arasında; 

Bir gölgenin hayata gelişi 
ve Esrarengiz Bavul 

Tecrübeleri herkesi hayretler iç.inde bırakacaktır. 
izdihama meydan vermemek için numaralı 

biletlerinizi şimdiden aldırınız. 

Bugün ve yarin saat 5 de matine 
Talebeye tenzilat vardır. 

FiYATLAR: 
Hususi 100, birinci 75, salon ve balkon 50 kur'Jştur -

muallim kafilesi, Sovyet hii· 
kiimetince Rusya'ya davet edil-
miştir. Gönderilecek muallim· 
lcri vekalet tayin etmektedir. 

Macar takımı 
İstanbul' a geldi 
İstanbul, 26 (Hususi muha· 

birimizden) - Baçkay Macar 
takımı şehrimize geldi. Yarın 
ilk maçını milli takımımızla 
yapacaktır. 

Hava faciası 
Londra, 26 (Radyo) - On 

ikinci hava filosuna mensup 
bir tayyare Ht:ndet'in 15 mil 
şarkmda deeizc düşmüştür. 
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........................................................... ANADOLU .......................................................... sa~a~ı~ 
karilerine -

talyanın kirli çamaşırlan 
lsviçre'de yıkanır. 

ŞEHiR 
Birliklerde 

Cehennemi bir sıcak icinde uzun s 1 1 ' ay av arı-

HABERLERİ 
Katil Kim? 

Zabıtamız 
iz üzerinde .. 

_s. 
R 

• ~rgij 
\Çt:-;
ı\mi?mll 
1 ml:yC'J bir tren yolculuğu.. mızın tetkikleri .. 

Dahiliye V ckilimiz ve Parti 
Genel Sekreterimiz Şükrü Kaya 
ile birlikte şehrimize gelmiş 
olan Parti gcnyön kurul üye
sinden Saylav Hüsnü Çakır 
ile Salah Cimcoz ve Hasan 
Ali dün C. H. P. himayesinde 
İşçi ve esnaf kurumları birli
ğine giderek birliğin muhtelif 
işleri üzerinde tetkikler yap
mışlar ve birlik teşkilat ve 
çalışmasından iyi intibalarla 
ayrılmışlardır. 

Montrö Boğazlar konferansına giden 
;;;kc;JQŞ",;J ı"i H armifNüih;f 9az-;go7: 

_,..,,,, ,,.. ,,..,..._ .._.. 

Yerli sanayiimiz 
himaye ediliyor 

Trikotaj Jerselerden Muamele 
Vergisi Alınmıyacak. 

/ Cumaovası nahiyesinin Göl
cükler köyü civarında bulun
muş olan cesedin, Tepeköy' den 
Ömer oğlu Turan'a aid olduğu 
anlaşıldığını dunkü sayımızda 
yazmıştık. Zabıta, Tuıan'm ka
tilini meydana çıkarmak için 
araştırma yaparken mühim bir 
ipucu elde etmiştir. Katilin 
kim olduğu tesbit edilmiştir. 

Haber aldığımıza göre katil, 
mavzer kurşunile öldürülmüş 

olan Turan'ın arkadaşıdır ve 
aranmaktadır. 

ık, sorı,e 

>ir memuı 
uşmağa 1 

Roma 
ltalya' da benim için 'rahat ha\de idik. Hele halya'yı aşa-

bir nefes almamak mukadder- ğısından yukarısına kadar tren
miş. Brendi7.i'de sahile ayak le geçmek benim için biisbü
bastığım dakikadan lsviçre hu- tün facıa oldu. Hava taham
duduna girdiğim saniyeye ka· mül edilemiyecek kadar sıcak
dar aksilikler, üzüntüler, en· · ·tı. Eğ-er her zaman böyle ise 
dişeler, rahatsızlıklar birbirini biz İzmir'liler kendine göre 
takip etti . Avrupa'nın herhan- sıcak havamıza yüz bin defa 
gi bir yerine gideceklere ben- şükretmeliyiz. 
den nasihat olsun : ilk istasyondan itibaren yol-

Yola çıkmadan evel kendi- cu gelmiye başladı. Biri iner· 
lerine bir hatti hareket tayin se mutlaka iki-üç kişi biniyor-
etsinler, herşeylcrini kararlaş- du. Öyle ki, üç-dört istasyon 
tırsınlar ve sonra artık"sağdan sonra bizim vagonda ayakta 
soldan gelecek tclkinata, akıl duracak yer kalmamıştı. Kom-
öğretmelere hiç kapılmadan partimanda tam sekiz kişi idik. 
karar verdikleri şekilde yürü- İtalyan'lar bu sıcağa alışkın 
sünler.. Aksi takdirde benim olacaklar ki, pen.;ere ile ka-
gibi beyhude üzüntülerden, pıyı da kapadılar. Vakit gece. 
manasız yorgunluklardan ve Vagonun koridoru tıklım tık-
boş yere rahatsızlıklardan kur- hm insan dolu. Yerimden kı· 
tulamazlar. mıldamıya imkan yok. Sabaha 

Kendi bildiğimden şaşma· kadar bir hamam halvetine 
mak benim çok eski adetim- kapatılmış bir cezalı gibi bu-
dir. İtalya' da başıma gelenler, ram buram ter döktüm ve bir 
hep bu adetime bu defa ria- dakika bile gözlerimi yumma-
yet etmemekten ileri geldi. dım. Şafakla beraber kendimi 
Vapurda evelce kendilerinden koridora dar attım, vakıa bu
bahsettiğim karı· koca Türk rası da kalabalıktı, fakat hiç 
ailesinden başka İzmir'li bir olmazrn açık pençerelerden 
Musevi vatandaşımız da vardı. biraz hava almak mümkün 
Yabancı bir muhit içinde ve- oluyordu. Bu seferde kompar-
lev evelce tanışmamış olsun- timandaki yerimi almışlardı. 
lar, bir memleketin çocukları, Zaten benim de o halvete gir-
derhal ve kolaylıkla birbirle- miye bir daha niyetim olma-
rine sokulup samimi oluyorlar. dığı için bununla pek meşgul 
Benim kararım Brendizi'ye çı- olmadım. Öğleden sonra saat 
kınca Şanj bürosuna müracaat üçe kadar bütün vaktimi mü-
etmek, seyyahlara, eğer bir temadiyen değişen f talyan yol-
kolaylık yapılıyorsa, ondan is- cuları ile birlikte vagonun ko-
tifade ederek paramı bozdur- ridorunda geçirdim. Geçtiği-
duktan, biletimi aldıktan son- miz arazi hakikaten güzeldi. 
ra yoluma devam etmekti. Mu- Sabahtan akşama kadar de-
sevi vatandaşım buraya evelce vam eden gündüz yolculuğu-
birçok defalar yolculuk ettiği muz esnasında sağımızda so-
için bana delalet etmek iste- lumuzda ekilmemiş, çalışılma-
di, memnuniyetle kabul ettim. mış bir karış toprak yoktu. 
Karaya çıktık, vapurla trenin Tren daha bir köyün istasyo-
hareketi arasında bırakılmış nunda durmadan ikinci bir 
olan iki saatlık zaman zarfında köyün evJeri görünıniye başlı
bir dakika rahat etmemek şar- yordu. Gözüniizün alabildiği 
tile o sarraftan bu sarrafa do· kadar her sahada küme-küme 
!aştık, çekişe çekişe pazarlık- sık-sık evler vardı. Diyebilirim 
lar yaptık, vatandaşım öyle ki ltalya'nın bu kısmı baştan 
istedi, bir büyük otelin kapı- başa bahçeli . evlerden mürek-
cısına müracaat ettik, maliı- kep sonsuz bir şehirden baş· 
mat aldık, birşey çıkmadı, ka birşey değildir. Bu mesken 
Kuk acentesine baş vurduk, ve insan kalabalığı karşısında 
fikir istedik, kof çıktı. Niha- ltalya'nın her sene yarım mil
yet ister istemez ilk defa ola· yon vatandaşın ana topraklar-
rak bize en müsaid şerait der- dan uzaklaşmasına neden do-
meyan elmiş olan sarrafa dön- layı tahammül etmek mecbu-

Trikotaj jerse dokuyan ma
kineler hakkında Maliye Ve
kaletinden yilfıyete bir tamim 
gelmişti r. 

rinden başkasında imal edile
mediği anlaşılmıştır. 

Valiler gittiler 
Parti işleri miinasebetile 

Dahiliye Vekilimiz ve parti 
genel sekreterimiz Şükrü Ka
ya' nın riyasetinde yaptıkları 
içtima münasebetilc İzmir' e 
gelen Balıkesir ve Manisa va· 
!ileri, dünkü Bandırma eks
prcsile; Burdur, Isparta, Aydın 
ve Denizli valileri de Denizli 
trenile şehrimizden ayrılmış

lardır. 

934 yılı iptidai maddeler 
tenzilat cetveline konmuş olnn 
t en-zilat payının kettenstuhl 
namındaki makinede yap lan 
mamulata tatbik edilmesi bil
dirilmişti. 

lktısad Vekaletince yapılan 
tetkiklerde bu makinelerin 
trikotaj jerseden başka mamu
lat ta vücuda getirdiği ve 
trikotaj jersenin bu makine
lerden ba?ka ve ezcümle rasehel 
ve interlok makinelerinde de 
dokunabileceği, nncak bunlar
da dokunan jerselcrin yü';sek 
fiata mal olması ve alasliki · 
yetlcrinin fazla bulnnması se
bebilc kettenstuh1 m 1kinelc-

Bu nevi trikotaj, düz veya 
yollu olarak yün, pamuk ve 
ipekten yapılabilen, fakat alel
ekser sun'i ipekten ve filoştan 
imal edilen ve kadın çnmaşır
lan , yorgan, ve yastık yüzleri 
için kullanılan örme kumaş
I ardır. 

Maliye Vekaletinin tamimin
de jerse na.nı veri!en kumaş· 

!arın, hangi markalı makinede 
örülürse örülsün iptidai mad

deler muafiyet cetvelindeki 
t enzilattan istifade ettirilmesi 

' Nafıa Vekilimiz 
Yakında Geliyor .. 

bildirilmişt ir. Ycalnız Kettcns
tuhl :ınakineleriie t rikota j jcrse
den başka imal edilecek ku
maşlardan muamele vergisi 
alınacaktır. 
~~-------------Kız Kaçırma 

Otomobille Kızcağı
zı Kacıracaklardı. 

Türkiye - lngiltere ikti-
sadi Münasebetleri. • 

ŞehicHerde Demirhane so- - ----------------
kağında oturan Ahmed kızı 

18 yaşlarında Fatma'yı, belin
den kavrayıp zorla otomobile 
sokmak ve kaçırmak istiyen 
Hasan oğlu Te..fik ve arka
daşı şöf Ör Enver tutulmuşlar

dır. Kız, taarruza uğrayınca 

feryada başlamış ve etraftan 
yetişenler, Tevfik'in hareketine 
mani olmuş!ardır. Tevfik, kızı 
kaçıramıyacağını anlayınca oto
mobile binerek kaçmışsa da 
tutulmuştur. Tahkikata devam 
olunmaktadır. 

İngilte.re'de bu münasebetlerin 
genişletilmesi isteniyor. 

istihsal mıntakalarımız<la tet
kikler yapmak üzere memur 
clarak Mister Kahn'i gönder· 
miştir. lzmir' de muhtelif mah
suller üzerinden iş gören tüc
carlarımızla görüşen, bağiarı, 
üzüm, incir işlenen yeri, Bur
nova ziraat mektebi ile bağ
cılık enstitüsü, ve diğer ziraat 
müesseselerimizi gezen bu zat, 
tetkiklerınden çok memnun 
kalmıştır. Hububat Üzerine iş 
yapan ticarethaneleri de ge
zerek görmüştür. 

Bir tayin 
İzmir ihtisas mahkemesi 

müddeiumumisi Arif'in, ihtisas 
mahkemelerinin lağvı üzerine 
Balıkesir merkez cumuriyet 

müddeiumumiliğine tayin edil- Türkofis başmüşaviri 
diğini yazmıştık. Tayin, müm- Halil Mitat 
taz bir terfi şeklinde olmuş- Şehrimizde bulunmakta olan 
tur. Çünkü bu değerli adliyeci Türkofis başmiişaviri Halil 
ihtisas mahkemesinin devamı Mithat, beraberinde İngiliz 
müddetince deruhte ettiği va- ticaret nezareti memurlarından 
zifenin bütün icaplarını tam Mister Kahn bulunduğu halde 
bir isabet ve liyakatla yerine bugün Ankara'ya hareket ede-
getirmiş ve gerekse mahke- cektir. 
menin, temyiz kararları da bu- Türkiye - f ngiltere arasın· 

Dün şehrimizdeki müzeleri 
ve eski lzmir hafriyatını ziya
ret ederek turizm bakımından 
tetkiklerde bulunmuştur. 

Türkofis başmüşaviri Halil 
Mitat'ta, iktisadi tetkikler yap
mıştır. Bu tetkiklerine ait ra
porunu lktisad Vekaletine ve
recektir. Ankara'ya giderken 
Eşkişehire' de uğrıyarak oradaki 
Ziraat müesseselerimizi gere
ceklerdir. 

nu tebarüz ettirmiştir. daki iktısadi münasebetlerin 
Kendisini kutlular, yeni va· artırılmarı gayesi güdüldüğün- Şekerli 

zifesinde muvaffakıyetini dileriz. den İngiliz ticaret nezareti, 
=~~~~~~~~=~~maddeler. 
linden çıkarmışlar, bir nevi biraz temizlenüp insan kıyafc-
asma şekline sokmuşlar. Tar· tine girdikten sonra lsviçre'ye 
lalarının etrafını çeviren ne geçmeyi düşünmedim değil... 
kadar ağaç varsa hepsini bu Fakat sonra yine vazğeçtim . 
fidan bozması asmalra birer Yolcu yolunda gerekti. Neye 
destek haline getirmişler ve mal olursa olsun biran evvel 
üzüm dallar.nı iplerle topra- konferansın toplanacağı Mont-
ğa müvazi bir halde germişler. reux'ye gitmeli idim. Üzerim-
Eğer buradan başka şerait deki pisliği oradada temizle-
içinde geçmiş olsaydım hiç tebilirdim. Bahusus ki, İsviç-
şüphegiz bu toprak!ar hakkın- re'de italya'nın kirli çamaşır-
da yazacaklarım pekçok daha !arını yıkamıya alışılmış ola· 
fazla olurdu. caktı: 

Fazla terden, sıcaktan bu- Nitekim yolda gazetelerin 
nalmış, yorgunluktan bitmiş- söylediğine göre bu sefer de 
tim. Terler cakekime kadar zecri tedbirlerin yıkanmasına 
çıkmıştı. Buna lokomotifin bol karar verilmiş birşeydir ... 
bol gönderdiği kurumları da Onun için tereddüt etmedim. 

Şekerli maddelerin yedi ay
lık muamele vergisinden mi~il 

zammı ve tehir cezasi aı anıl
maması hakkında Maliye Ve
kaletinden vilayete bir tamim 
gelmiştir. 

Şekerli madde imal eden 
müesseselerin 1 haziran 934 

tarihinden Kanunu sani 935 
iptidasına kadar geçen yedi 

aylık müddet zarfında mua· 
mele vergisine aid defterleri 

Nafıa Vekili Ali Çetinka
ya'nın bu ay' sonunda şehri
mize geleceği, devlet demir· 
yolları 8 inci işletme müdür· 
lüğü ile lzmir' deki nafıa mü· 
esseselerini teftiş edeceği ha
ber alınmıştır. 

Polis Fatma 
ihtiyar kadın fena dövülmüş 

Menemen kazasının Seyyid 
Nasrullah mahallesinde bir: 
vak'a olmuştur. Polis Fat~a 
namile anılan bir kadın, Kar
şıyaka'nın Dedebaşı köyünden 
İmam Ali oğlu Mustafa tara
fından fena halde dövülmüş

tiir. Tahkikata göre polis Fat
ma'nın döv: l neşinin sebebi 
şudur: 

Polis F atmn, ihtiyar bir ka· 
dındır. Fatma, ihtiyar halinde 
kendisini bakmak şartile evini 
Dedebaşı köyün-len imam 
Mustafa'ya bağışlıyacağım ve 
ayrıcr 350 liralık bir sened 
vereceğini söyliyerek Mustafa 
ile mutabık kalmış ve onun 
Dedebaşındaki evine naklet
miştir. Fakat polis Fatma, 
Dede başında Mustaf a'nın evin· 
de 15 glin kaldıktan sonra 
orada oturmaktan vazgeçerek 
Menemen' e, kendi evine dön· 
müştür. Bunu haber alan imam 
Mustafa, fena halde kızmış ve 
Menemene giderek bastonla 
polis Fatma'yı dövmüş, ağır 

surette yaralamıştır. Kadın, 
İzmir memleket hastanesine 

getirilmiş ve imam Mustafa tu
tularak adliyeye verilmiştir. 

İki yankesici 
Asligeceza·da mahkum oldıı 

Basmahane trenine binerek 
Burnava'ya gitmekte olan Kad

riye'nin vagonda rafa koyduğu 
el çantasını Halkapınar' da 
gene bu vagona binmiş olan 

lstanbul'un meşhur yankesici
lerinden boşnak Sabri ismin
deki şahıs çalmış ve kaçmıştır. 
Çanta içinde Altın'hır vardı. 
İkinci Asliyeceza hakimliğince 
Sabri'nin bir sene iki ay hap
sine, yankesicilikten maznun 
Domuz Veli'nin de üç ay on 
gun hapsine karar verilmiştir. 

Temsil var 
Halkevi Temsil kolu tara· 

fından 27 haziran cumartesi 
ve 28 haziran pazar günü ak
şamları saat 8,30 da Kahra· 
man piyesi temsil edilecektir. 

Bütün lzmir'liler davetlidir. 
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miye ve işimizi onunla gör- riyetinde kaldığı kolay kolay 
miye mecbur olduk. Onun va- anlaşılıyordu. 

ilave edince insandan başka Italyan '!arın en büyük şehirle· 
herşeyc benzeyordum. Etrafı rinden biri ve medeniyet iti-

tutmamış olmalarının ve be
yanname vermemelerinin evelce 
vergiden muaf olduklarına dair 
yapılan tebliğden mütevellit 
bulunduğu icra edilen tetki
kat neticesinde anlaşılmıştır. Belediye daimi encümeni 

pur, • benim tren saatim yak- Burada lzmir'lileri alakadar 
!aştığı vakit Brendizi'deki o eden bir hususiyete dikkat et-
müdhiş sıcağın altında yor- mekten kendimi alamadım : 
gunluktan, terden bitmiş bir ltalyan'lar bağları çubuk ha-

daha fazla görecek halim barile birincisi olan Milano'da 
yoktu. şöyle bir dolaştıktan sonra 

Milano'ya gelirken bir ara- Paris sür'at katarına atladım. 
lık bu gece burada kalmağı, Hamdi Nüzhet 

Onun için bu müddete ait 
vergilerin yalnız aslı tahsil 
edilec~k, başkaca ceza aran
mıyacaktır. 

Belediye daimi encümeni, 
dün belediyede doktor Behçet 
Uz'un reisliği altında topl 
mış, biriken işleri çık~rmıfbr. 
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A. Sayfa 4 

Türk Denizciliği 

·siyaset Ve Aşk 
Kamutay, yaz tatiline baş

lıyacağı sırada kabul ettiği 

üç kanunla Türk denizciliğini 

geliştirmek yolundaki politi
kamızm devamlılığını temine 
kıskançlıkla itina göstermemiz 
lazımgeldiğini bir kere daha 
tesbit etmiş oldu. 

Edebi, Tarihi, macera romanı 

Bu suali soran adamın sesi 
tannan ve hakimiyet ifade 
ediyordu. 

Memur bir an durdu, kar
şısındakine dikkatle baktı ve 
sonra, elini şapasına götüre
rek ve adeta kekeliyerek: 

- Oh .. Vali .. Vali hazret
leri! Dedi. 

Evet, bu adam Y ov akim 
Pietri, birkaç ay evvel, M. 
Buotel'in yerine tayin edilmiş 
yeni Paris Valisi idil 

Vali: 

59 .. 

şeyler beklediği aşikardı. Ma
reşal Rondon'da bunu anladı, 

Bu kanunlara göre, Türkler 
ve Türk şirketleri tarafından 

ve : 1940 yılına kadar satın alı-
- Daha ne var? ıae isti- nacak buharlı gemiler için 

yorsunuz?. Diye sordu. gümrük resmi verilmiyeceği 
- Mareşal hazretlerinden gibi gene Türk'ler ve Türk 

bir müsaade istiyeceğim. şirket ve müesseselerinin Tür-
- Ne gibi?. kiye'de yeniden veya mev-
- Bir düelloda vuruşmak cut gemilerin bazı kısımla-

müsaadesi; rından istifade etmek sure-
Marcşal büyük bir hayret tile yaptıracakları buharlı ge-

içinde kaldı, ve: milere lüzumlu eşya ve ci· 
- Ne düello mu?. Paris'e hazlar - Tabii yerli malından 

geleli ancak üç hafta oldu, bu tedariki imkanı olanlar hariç-
- Bu işte. Hangi tarafın nasıl iş? Dedi. her gemi için bir defaya mah 

mes'ul olduğunu bilmiyorum, Hanri, bu hadisenin emri sus olmak şartile vergi alın-
siz arabacıların isimlerini dikkat üzerinde husule getirdiği fena madan geçirilebilecektir. 

ve itina ile alınız; araba için- tesirleri izale için: Üçüncü bir kanun da deniz 
dekilerin de adres ve isimlerini - Dün akşam başıma böyle yolları ve Akay işletme ida-
almağı unutmayınız. Benim bir iş geldi. Ret imkanı var- relerinin yeniden yaptıracağı 
işim çok aceledir, gidiyorum! mıdı?. Dedi. vapurlar 1936 senesinden baş 
dedi. - Sizi düelloya sevkeden lıyarak en çok on senede 

Etuval yolunu tutmuş olan sebep nedir? ödenmek üzere 10 milyon li-
Valinin emirlerini ifa için me- - Bu hususta birşey sor- raya kadar ve gelecek sene-
mur evvela Pibulet'e: mamanm istirham ederim. lere sari taahhütlere girişmeye 

- isminiz, Matmazel? Diye - Haydi böyle olsun! hiç iktısat vekaletini mezun kıl-
şordu. olmazsa düelloya davet ede· mıştır. 

Anois Següre! nin ismini söyleyin izi Hudutlannın üçte ikisi sahil 
ikametgahınız? - Şövalye dö Aldoma! ve nüfusunun büyük kısmı da 
Madam Kora Pearl'ın - Hiç şüphe yok. Bu dü- sahili olan bir memleket de-

nezdinde, Şayyo sokağında ello bir kadın yüzünden çıkı- nizci sayılmak ve şayet bu 
oturuyorum! yorl Değil mi? vasfa liyakatini kaybetmişse 

Saat 11 i bulduğu ıçın, - Evet, bir kadin yüzün- yeniden kazanmak lazımdır. 
Pibulet randevüsuna biran den mareşalım. Ve bu kadınla Cunıuriyet hükumeti tarafın
evvel vasıl olmak müsaadesini evlenmek niyetindeyim. dan bu gayeye matuf olarak 
memurdan kolayca aldı ve Bu son cevap, Mareşalı bir alınmakta olan tedbirler he-
yoluna devam etti. az teskin ve temin etti! Han- defe doğru yürümekte oldu· 

Pibulet'i arabasına almış ri'nin diğer zabitler gibi ha- ğumuzu göstermektedir. Me
olan meçhul adam da zabıta lolarda tesadüf edilen herkese la, Marmara denizi limanlarına 
memuruna hüviyyeti hakkında mahsus kızlar ve kadınlar için girip çıkan gemilerin Türklere 
şu malumatı verdi: düello etmemesini şayanı şük- ait olanları 1930 da, %33,81, 

- Adım mı? Kari Stüber; ran buld. 1931 de %33146 1932 de 
milliyetim? Alman! ikametga- Eğer size taarruz ve teca· % 34,51, 1933 de % 41,45, 
hım: Klon Loren sokağında vüz edilmişse, düelloyu kabul 1934 de % 40,19 idi. 
3 numarada! Dedi. etmek hakkınızdır. Bununla Gençlerin deniz mekteple-

- 3- beraber, bu hadise hiç te ho· rine girmekte gösterdikleri 
Yüzbaşı Buagemon, mahut şuma gidecek bir hadise de· tehalükte bu nisbetten aşağı 

dosyayı doğrudan doğruya al- ğildir. Yaralanırsanız size ver· değildir. 
mak için mareşalın yanına diğim iş ne olacaktır? 1930 da yüksek deniz tica-
girdi. ret mektebinden 7, 1934 de 

- Bu neticeyi ben de iztı· 
Mereşal Rondon, genç za· b ise 22 <renç diploma almış, ra la düşünüyorum. Fakat 6 

biti mutat mülayimetle kabul k bu iki tarih arasında 12 genç endimi azami surette müda-
etti: faa edeceğim. deniz inşaatı tahsili için Av-

Size demiştim ya. Önünüzde rupa'ya gitmiş ve bu yıl, dev-
- Düello ne zaman? 

sekiz gün var. vakit dar, iş let denizyolları idaresi üç gencı 
büyüktür. Bunun için bu işi 1 

- Henüz bilmiyorum. Bu- yabancı memleketlere tahsile 
muayyen zaman içinde bitir- gün öğle vakti şahitleri kabul göndermiştir. 

. edeceğim. menızi rica ederimi Dava: Kabotaj hakkı Türk 
- Elimden gelen her şekil - Sizin şahitleriniz kim- sancağına hasredilmiş olduğu 

lerdir? · lk emrinizi yerine getirmek için ıçin, i once, kıyılarımız ara· 
tatbik edeceğim. - Müsaade buyurursanız sındaki münaka)eyi sağlamak 

- Size verdiğim emirleri kumandan Marki dö Goliffe ve sonra, mahsullerimizi yaban-
tekrara lüzum yoktur. Bu iş- ile yüzbaşı Rap benim şahit- cı memleketlere taşıyacak olan 
ferden benden başka hiç kim- lerim olacaklardır. ticaret filomuzu büyütüp bu 
se haberdar olmıyacaktır. Hay- -Sonu var- ihtiyaçlan kaışılıyabilecek bir 

di; iş başmal 1 B d 1 hale getirmek ve bu sırada da, 
Fakaf, genç zabit, her vakit orsa a gemi inşaatçılığını teşvik ede-

olduğu gibi mareşaldan ayrıl- -~---------..11- rek memlekette bu endüstri
makta acele göstermedi. Bir Üzüm satışları: nin de doğup yaşamasına ve 

ANADOLU -----
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve başyazganı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı işleri 

müdürü: Hamdi Nüzhet 

İdarehane i: -
İzmir Jkinci Boyler ısok.ağı 

C. Halk partiısi binası içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 -Po ta kutueu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yılhğı 1200, altı aylığı 700, üç 

ayJığı 500 kuruotur 
Yabancı memleltctlcr için 11enelik 

abone ücreti 27 liradır 

Her yerde 5 kuruştur -ü 'eçmiş nüshalar 25 kuruştur. 

Slh 

OLU MATBAASINDA 
SILMIŞTlR 

pılaca. >ğr .... 

Ç. Alıcı K. S. K. S. nihayet, kendi gemilerimizi 
124 M. J. Taran. 8 9 25 kendi emeğimizle kuracak 
50 İnhisar idaresi 1 7 surette getişmesi imkanını ha-
l O S. Süleyma. 9 25 9 25 zırlamak davasıdır .. 

184 Bu son hedefe doğru iler-
518271,5 !erken, gemi inşaatçılığı dola-
518755,5 yisile,_ memleket dışından ge· 

Zahire satışları : tirilecek olanlardan başka hü· 
Ç. Cinsi K. S. K. S. tün malzeme bedellerile işçilik 
100 Ton Buğday 5 7 ücretleri piyasamıza dökülecek 
385 Buğday 5 7 birçok aileler bu sayede geçi· 
224 Arpa 3 50 3 50 necek, bir takım sanat ve ti-
62 B. pamuk 43 43 50 caret şübeleri daha ziyade 

2800 kilo p. çekir. 3 25 3 25 canlanacaktır. 

45 B. yapağı 51 52 Gemicilik veya madencilik, 

• AT b • l ' yahud dokumacılık veyahud 
l '"ö etçı ec~ane er şimen~ifercilik için olsun cu-

Bu akşam Başturak'ta Sıhhat, muriyet hükumetinin aldığı 
Karantina' da Eşref, Kemer' de bütün bu isabetli tedbirlerin 
Kamer, Eşrefpaşa'da Eşrefpaşa sebebi aynidir: Türkiye'nin 
eczaneleri açıktır, istiklal ve refahı ... 

SÖ 1'f· I-IA :BE~ 
TEi.Et' ON - TEJ,CRA F ve TEJ.Si4EJ.E 

ltalya-Almanya münasebatı 

Mussolini Hitler' le beraber .. 

ring' e iadei ziyareti mühimdir. 
Deveran eden rivayetlere 

göre İtalya hariciye bakanı ve 
Mussolini'nin damadı Kont 
Ciyano da Alman'yaya bir 

Fransa'daki Grev 
Vapurlar iş/emeğe başladı. Grev

ci sayısı 156662 dir. 
Paris, 26 (Radyo) - Grev hareketi ku~etini kaybetmek

tedir. Marsilya'da bu akşamdan itibaren Afrika vapur seferleri 
başlıyacaktır. 

Grevin bugün nihayet bulacağı söylenmektedir. 
Sen havzasında henüz 10,027 amele grev halindedir. Şimali 

Fransa'da ancak 9000 dir; Marsilya'da 3000 bahriyeli dün 
gece toplanmış ve Paris'ten dönen murahhasları dinlemişlerdir. 

Maamafih gene işe başlamamışlardır. 
Paris, 26 (Radyo) - Grevcilerden onbin 27 amele daha 

bugün işe başlamıştır. Bütün Fransa'daki grevcilerin miktarı, 
şimdi 156,662 dir. 

Paris, 26 (Radyo) - Grev bazı mahalli grevler istisna edi
lirse hitam bulmuş addedilmektedir. 

Oran, 26 (Radyo) 2000 tahmil ve tahliye amelesi grev ilan 
etmişlerdir. 

Fransa' da Sermaye Ka
çırmak Mes'elesi 

Ayan • 
sıya-

M. Blum gazeteçiler arasında 

seyahat yapacaktır. 
Bütün bunlar, ltalyan-Al

man münasebetlerinin siyasi 
ve çok samimi bir safha ge
çirmekte olduğunu göstermek· 
tedir. 

Berlin, 26 (Radyo) - Bu 
gün İtalyan hava ceneralı 
Valse ile Alman hava bakan
lığı arasında bir hava itilafı 
imza edilmiştir. Bu itilaf mu· 
cibince Alman'ya ile İtalya 
arasında on sene müddetle 
hava muvasılasını temin et
mektedir. Fransız matbuatı 
bu hadiseye nazarı dikkati 
celbetmektedir. 

Fransa' da 
Yeni imzalanan 

kanunlar. 
Paris, 26 (Radyo)- Kabine 

saat 16 da Elizede cumur rei
sinin riyasetinde toplanmış ve 
bir saat müzakere devam et· 
miştir. M. Daladiye, silah ve 
mühimmat fabrikalarının mil
lileştirilmesi hakkındaki layi
hayı cumur reisine imza ettir
miştir. 

Bundan sonra, işsizlikle mü· 
cadele hakkındaki kanun da 
imza ettirilmiştir. Salı günü 
kabine bir daha içtima ede
cektir. 

Bir infilak 
Paris, 26 (Radyo) - Ber· 

semen'de bir mühimmat fab
rikasında infilak olmuştur. iki 
kişi ölmüş, sekiz kişi yaralan
mıştır. 

Bir muhasip iş 
arıyor. 

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

Paris, 26 (Radyo) - Fran· seleri hakkında izahat iste- l•---------·-
sız meb'usan meclisi bugün mişlerdir. Dahiliye bakanının izahatı 
akşam üzeri toplanmıştır. Bu Dahiliye bakanı: hararetle alkışlanmıştır. Dahi-
içtimada harice sermaye ka- - Grev uzun sürmiyecektir. liye bakanı, feshedilen cemi-
çırmak meselesi münakaşa Fakat Marsilya ticaret odası yetler hakkındaki takrirlere 
edilmiştir. birçok hadiselerin çıkmasına onümüzdeki Salı günü cevab 

Hükumetin buhususta mec- sebep olmuştur. Hükumet va- vereceğini bildirmiştir. 
lise verdiği kanun layihasının ziyete hakimdir. Kan dökül- Paris, 26 (Radyo) - Meb'u 
kabul edileceği . anlaşılmış ve memesi için herşey yapılmıştır. san meclisi dün icar ve isticar 
neticede layiha ittifakla, 542 İşsiz miktarı bir milyon de· hakkındaki kanun ile af hak· 
reyle kabul edilmiştir. ğildir; ancak 180 binden iba- kindaki Iayıhayı rey işarı ile 

Bundan sonra dahiliye ba- rettir. kabul etmiştir, 
kanı emniyeti umumiye ve iP- Kabine bu hadiselerle ya- Paris, 26 (Radyo) - 8 Re-
tidai tahsil hakkındaki layi· kından alakadar olmuş ve uz- ye karşı 450 reyle Ayan mec-
halan müdafaa etmiştir. Bir- laşma için her fırsat hazırlan· lisi hükumetin harici siyasetini 
çok meb'uslar Marsilya hadi- mıştır. Demiştir. · tasvip etmiştir. 
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Burnava'dan Anadolu Mektupları: 

~r' 
Sayfa S a 

' Birinci Fransova Bir Ses Daha! 
BÜYÜK TARİHİ TEFRiKA 

,. ...• 
25 Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlıı 

Reis Çekilmelidir, 
Diyor. 

Bir köylü Kralı gördüğü vakıt insana 
benzetmiş ve hayretler içinde kalmıştı. 
Güzel Mari Goden, birinci 

Fransova'nın odasında onuncu 
Leon'un vermiş olduğu hari
kulade elması hayretle seyre
diyordu. Ve: 

- Bu kilise adamları kadın 
ruhunu ve kalbini ne kadar 
iyi bilirler! 

Dedi. 
Sonra, kralın bıyıklarını çe

kerek: 
- Zatıhaşmetmaabları Par

me ile Plezensi Papa'ya bıra
kıyorsunuz değil mi?. 

Diye sordu. 
- Asla! 
- Yaşasın benim güzel 

kralım! Alınan birşeyi hiçbir 
vakit iade etmemek lazımdır. 
Ben de böyle yapacağım ... 
Fakat, şu sırada papanın kud
ret ve nüfuzu o kadar genişle
miştir ki .. Eğer ... 

- Güzelim, rica ederim bir 
söz daha söylemeyiniz. Tebaa
mın kendisine gönüllerinden 
kopan ianeyi vermelerine mani 
olmıyacağım. Fakat kazandı
ğım topraklardan bir karış 
bile kendisine iade etmiyece
ğim, yoksa... Siz mukaddes 
pederin bir vekili misiniz?. 

Evet, bu kadın kısa bir 
zaman içinde belki onuncu 

- defa idi ki Parme ve Plezans
tan bahsediyordu! 

- Yemin ederim ki böyle 
bir vekaletim yoktur! 

- Bir kadının da yemini 
olur mu hiç?. 

- Kadınların yemini yok
sa.. Sözlerinin de kıymeti yok 
demektir. Beni dinleyiniz, Sir: 
Çok beğendiğiniz Rafael, beni 
yeni bir tablosuna model itti· 
haz etmek istiyor. Bununçün, 
sizin buradan azimetinizden 
sonra ben burada kalacağım. 

Kral, güzel ve cazib kadına 
dikkatle baktı ve: 

- Ey kadın.. Ey kadın! 
Sizi Meryem tasvirine model 
tutacak ha... Ve tapılanları 
da şeytana uyduracak, de
ğil mi?. 

Dedi. 

* * * Birinci F ransova, bir defa 
daha Bolonya' da kıskanç ve 
zalim lngiliz kralı sekizinci 
Hanri'le sulh peymanı yaptı. 

Fransova, Leonar de Vinçi 
yi Fransa'.ya gönderdi. Kendi
sine 700 Ekü tahsisat, yanın
da da bit ikametgah verdi. 
Bundan sonra ordu kumandanı 
Burbonu Milano valisi tayin 
etti. 

13 Şubatta, iki ki~i refaka
tile, Alp'leri gene aştı ve an
nesinin, hemşiresi Margarit'in 
ve kraliçenin yanına döndü. 

Dördü birden Sen Bom'a 
giderek büyük günahkarlıktan 
en büyük azizeliğe geçmiş 
olan Mari Madlen namına ne
zirlerini ifa ettiler. Ve bir ve
liahd ihsan etmesi dua ve nı
yazında bulundular. 

-9-
Melr Krüş 

Martta Marsilya' da büyük 
şenlikler yapıldı. Kral, halkın 
ve köylülerin iki tarafta diz 

I çökmüş olarak bekledikleri 
süslenmiş yoldan geçti. 

Kral görmekle büyük bir 
hayret içinde kalan bir köylü: 

- Şu önümdeki köpeği na-

sıl görüyorsam, kralı da öylece 
gördiim. Yiizü tıpkı İnsan yü
züne benziyor; benden de daha 
iri ve uzun değildir. Ben ken
disini Sen Heler çan kulesi 
kadar uzun samyordum. De
mekten kendisi alamadı. 

Genç kızlar, güzel şarkılar 
ve şiirler okuyarak krala çiçek 
buketleri verdiler. 

Kral, Eks, Arles, T araskon, 
Avinyon ve Valans'tan geçti; 
tebaasının alkışlarına tebes
sümler saçtı. 

Bazı yerlerde sert, kaba köy
lülerin beylerini kabul etti; 
kendi kendisine: 

- Bu tehlikeli mahlukatın 
kalbini elde etmek lazımdır. 
Diye düşünüyordu. 

Sefirler, memleketini gör
mek ve saklatmağı adet edin
miş ecdadı hilafına olarak ken
disini tebaasına göstermek için 
dolaşan bu serseri kralı bul
mak için peşi sıra koşuyor

lardı. Zafere pek haris olan 
bu kraldan dolayı da endişe 

edenler yok değildi .. 
Fakat hangi kral, daha 20 

yaşında olduğu halde tahta 
böyle mühım hır zaferle otur
muştu. 

Bu daima dolaşan, bayram
lar, şenlikler icat eden bu 
Fransova'nın arkasında ikinci 
bir Fransova daha vardı ki, 
bu ikinci şahıs çalıştığını hiç 
bir kimseye göstermeden bir 
çok işlerle meşgul ve devle
tin idaresine bakmakta idi. 

- Sonu var-

ZABITA: 
Nara atmak 

Gaziler caddesinde sarhoş 
olarak nara atan ve herkesin 
rahatını bozan Ahmed oğlu 
Tevfik yakalanmıştır. 

Eve taarruz 
Kemer' de Yeni mahallede 

sarhoş olarak Kerim kızı mak
bule'nin evine taarruz eden 
ve kendisini tutmak istiyen 
bekçiye hakarette bulunan Sa
dık oğlu Ali yakalanmıştır. 

Para çalmak 
Evvelki gece hapisane kar

şısında bakkal Mustafa oğlu 
Ziya'nın dükkanında çırak 
Davi'nin meşguliyetinden isti
fade eden Vehap adında biri, 
tezgah üzerinde bulunan iki 
lira ufaklık parayı alıp kaç
mıştır. 

120 Lira çalınmış 
Çorakkapı'da Şark otelinde 

yatan Emin oğlu Şerif, yasdık 
altına bıraktığı 120 lirasının 
Mustafa oğlu Hüseyin tara
fından çalındığını zabıtaya şi
kayet etmiştir. Hüseyin tutul
muş ve üzerinde 46 lira bu
lunmuştur. Tahkikata devam 
ediliyor. 

Hırsızhk 
Asmalımesçit'te birinci Hacı 

Süleyman sokağında Şehver 
ile birlikte oturan Ahmet kızı 
Mihriban'ın tütün mağazasında 
çalıştıkları sırada evlerine gi
ren hırsız tarafından bir manto 
ve bazı eşya çalınmıştır. 

Sarhoşluk 
Başdurak'ta Alipaşa mey

danında sarhoş olarak nara 
atan ve bekçiye taarruz ve 
hakaret eden arabacı Meh
met ôğlu Hüseyin yakalan-

' mıştır. 

Burnava' da eczacı Osman 
Acun'dan · bir mektup aldık. 
Kariimiz bu mektubunda, Bur
nava belediye reisinin vaziye
tini mütalea etmektedir. Hu
lasası şudur: Anadolunun hak
lı neşriyatı Burnava'lılara bir 
şifa iksiri tesirini yaptı. La
zım gelirse, yıllarca bakımsız 
kalan bu güzel Bumava'nın 
belediye reisinin istifasını da 
bekledik. O cevap verdi, eser
leri ile iftihar ettiğini bildirdi. 
Buna yüz kişilik münevver bir 
Burnava kitlesi karşılık verdi. 
Filhakika bu devede kulak 
derecesindeki işleri ileri sür
mekte ne mana vardı? On 
yıllık eser, Burnava' da, büt
çeye göre o kadar azdır ki, 
kasaba için zavallıdır, dene
bilir. On yıldır makamında 
sabahtan akşama kadar kal
dığı günlerin seıyısı sayılabilir. 
İdari muamelelerin zaman za
man arzettiği karışıklık yüzün
dendir ki, iki tahsildar hapis
hanelerde yatıyor. 

Belediye reisi bu şehri bir 
gün sokak sokak dolaşarak 
ihtiyaçlarını görmüş müdür ki! 
Bir sinema vardı, yaşatılama
dı. Bir gençlik teşekkülü var, 
yardım göremiyor. Bu nasıl 
kasabadır böyle? 

Eskiden bir bayram uçurt
ması yapılır, binlerce kişi ğe

lir, Burnava'yı görür kasaba da 
faydalanırdı. Bu da yavaş ya
vaş sönmedi mi? Mevcut ner
giz bahçesine gelecek ziyaret
ç'Lr için bile doğru dürüst 
bir yol yoktur. 

Nafıa Vekilimizin teşrifinde 
istasyonun şehre yaklaştırıl

masını temin etmek gibi gü
zel bir fırsat vardı. O da ka
çırıldı. Otobüste gidip-gelme 
ise 25 kuruş .. Fakir halk, mü
temadiyen bu parayi ödeyor. 
Havaiçi zaruriye bahalıiığına 
ise diyecek yök. 

Yapılmış eserlere gelince, 
iptidai sistemde bir pazar ma
halli, pis, bakımsız, elektrik-
siz aptesthane, Parka gelince, 
hiçbir fevkaladeliği yok.. Ka-

nalizasyon vesaire, bunlar o ka
dar küçük şeylerdir ki, mev
zuubahsetmeğe değmez. Be
lediyenin hem binası, hem de 
çalışan bir reisi yoktur. .Şehir 

haritası dahilinde bir imar ve 
inşa ceryanı açılmamıştır. Be
reket versin, neşriyat başladı 
da hamur ekmekten kurtul
duk. Burnava belediye reısı 

istifa etmekle en doğru işi iş
lemiş olacaktır, 

Nazilli'de bir konferans 
Nazilli' den yazılıyor: 
22 /6/ 936 pazartesi günü 

akşamı evimizin toplantı ye-
rinde İstanbul yedek subay 
okulu havacılık öğretmeni Nuri 
Kızılkanat tarafından Istanbul 
hava kurumu adına ( Havacı
lığın tarihçesi ve havacılığımız) 
hakkında bir konferans ve 
Halkevi sekreteri tarafından 
bir de konser verilmiştir: 

Konferansı alaka ile dinlen
miştir. 

Turkuvaz barmda bir vak'a 
Turkuvaz barında, çalgıcı 

Nesim, zabıtaya müracaatla 
bar sahibinin kayın biraderi 
İbrahim tarafından dövüldü
ğünü şikayet etmiştir. Bunun 
sebebi birikmiş olan:alacağını 
istemesi imiş. Tahkikata baş
lanmıştır. 

Uşak'ta Sevine;. 
---------------

Şeker Fabrikası Çalışacak. 
Ankara' dan Emri Geldi. 

Fabrikadan bir görünüş 
Uşak, (Hususi) - Geçen Endüstri bakımından büyük 

yıl çalışmıyan Uşak şeker fab- bir değeri olan Uşak'ın şeker 
rikasının çalışmasi için büyük- fabrikasının çalışmasile değe-

lerimiz yanında girişmeler ya- rini bir parça daha artıracağı 
pılmak üzere esnaf ve halk ve genel faydaların belireceği 
müesseselerince seçilen heyet tabiidir. 
Ankara'ya giderek ilgili zevat Çiftçi, halk, işçi ve diğer 

Bakanımız 
ve P. Genel 
Sekreterimiz 

----··-·---
-Baştarafı 1 inci yüzde-
valileri olduğu halde Namaz
gah 'taki eski fzmir hafriyat 
yerine ğiderek yapılan işleri 

tedkik etmişlerdir. 

Müze müdürü Selahiddin 
Kantar, kendilerine izahat 
vermişlerdir. 

Vilayet ve belediye büdce
lerinden beş bin lira ayrıla
rak hafriyata saıfedilmesi ve 
fuvarın açılma zamanına ka
dar bu işin bitirilmesi ve 
meydana çıkarılacak eski eser
lerin panayır münasebetile 
şehrimize gelecek olan sey
yahlara teşhir edilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Hafriyatın altından geçen 
memba suyunun da Kültür
parka akıtılması ve parkın 
bu su ile sulanması muvafık 
görülmüştür. 

\... --------" 
Bir harp 

ve ekonomi bakanımıza U.şak'ın esnaf, fabrikanın çalışma<;ile halinde •• 
istek ve dertlerini anlatmış, faydalanacak ve bir gelişim baş __ 

çok büyük bir hüsnü kab!.ıl baş gösterecektir. Fabrikanın Alacağımız ted-
görmüştür. çalışması haberi yüz beş bin birleri sosyete. 

Ekonomi Bakanımız Celal nüfuslu Uşak kazasına yıldınm • • • 
Bayar'ın Uşak şeker fabrika- hızıyla yayılmış ve köylü ve teye bı/dıreceğız .. 
sının çalışması yolundaki emir- şehirli bayram yapmıştır. -Başı 1 inci sagfada-
lerini telakki eden heyet du- Bu yıl mevsimin yağmurlu bulunarak, Bulgari.stan'ın sulh mu· 
rumu tel yazısile Us ak' a bil- . . . ·· ·· ·· aheıleJeri V<! ıııılletler ccmıyen · ve ıyı creçmesı pancar urunu- . . . . 
dirmiş ve Uşak bir bayram .. . 0 

• .., • • .. •• paktı ıle elınde tuttu~n emnıyet 
nun ıstenıldıgı şckılde buyu- garantilerinin idame ini i6tihdaf 

günü yaşamıştır. mesını ve verim alınmasını eden formüller üzerinde kendi 

Şeker fabrikaları genel di- I d t Tarlalar pan noktat nazarını hildireceği hakkın· 
k .. K~ T k t'I sonuç an ırmış ır. -

re torü azım aş en e, şe- .. .. .. .. .ll'"' da ihtiraz ka)dı koynıuşıur. 
ker fabrikaları idare meclisi car urunun un yeşı ıgı arasına ı O uncu nındıle lıukkıuda hiç-

reisi ve fş bankası genel di- bürümüş bir durumdadır. hir itiraz dernıcvan olunmamıştır. 
rektörü Muammer Eriş ve di- Türkiye' de şeker sanayiinin 11 ind maılcle. üzerinde İngili:r., 

doğmasında büyük emeği olan Türk ve Fransız heyetleri arasında ğer ilgili zevatm yollanan hey- l bir fikir teat :si cereyan etmiş 'e 
t k ·· t d'kle · yardım Uşak'lıların fabrikanın ça ış-e e arşı gos er ı rı bu madde boğazlaım enıni)eti ile 

ve kolaylık sevinç duygularını ması yolundaki istek ve dilek- Jıa,·a scyrü seferinin menfcatlerini 

mucıp olmuştur. leri yerinde idi. uzlaştınnak üzere teknik komiteye 
::..:__:~ __ ...:_ _____ -=========----::------ lıanle oluıımuştur. 

istikbal neler gösterebilir? 12 \'C }3 Ündi maddelerde ko· 

Necaşi Bugün Cenevre
de Söz Söyliyecek! , 

mitcye lııl\"ale olunmuştur. Başkan, 

konfcransııı muknvclcnamc proje
einin ilk kıraa tını semereli bir su
rette lıitirmiş olduğunu müşahede 

ctıni~, i~lere nihayet 'crilnıcdiğini 

ve komitelerin faaaliyetlcri lüzumu 
kadar ilerler ilerlemez umumi İ<;li· 

malcnn yenidl'u ha~lı yrı;a~ını bil
dirmiştir. Koııferan , l\I. Politisin 
başkanlığında bir tahrir komite~i 

kurmuştur. Önümüzdeki celse tari
hi genel sekreterliğin da,eti He 
tesbit olunacaktır. 

-Başı 1 inci sahi/ede
ııwkıcılir. 

Jla,·aı; ajan ının Londra nıuhn· 
birinin iiğrcndiğin<· söre, Lonl 
F.den ·in verdi~i lıu teminatı, ulus
lar so yelesi koıısc)inin yalnız hu 
defaki toplantm için olup istikbale 
de iamil değildir. Bu teminatın 

İn:;iltcrtı'nin nıııstııklll'l lıattt hıırc· 
kctine dclulct eımiyeC'cğini, Havas 

ıııuhrhiri, istihlıaratına aıfrn bil
dirıııektcdir. 

Londra 26 {Haıl)o) - Hnhrş 
,-eliahılı Ar\itliik ile karılr~i Dük 
Harar ve kızı prcıı-.:es Tsahi ılün 
ak_.aııı Sutıımptona va51) olmuşlar

dır. X cı:aşi lsviçrc\lc lııılu 1ılı ~u 
miiddı·tçe bumda knlncııklarıl ır. 

Londra, 26 (A.A) - Habe
şistan sefareti, Necaşi'nin ge
çen salı günü M. Eden'le yap- · 
mış olduğu görüşmenin iki sa
at devam etmiş olduğunu bil
dirmektedir. Bu görüşme es
nasında imparator, İngiltere'nin 
Miıletler cemiyeti mukavele
namesine riayet edeceğine ve 
Habeşistan'ın ilhakını tanımı
yacağına dair teminat almıştır. 

imparator, İngiltere'nin zecri 
tedbirlsrin kaldırılması ıçın 
vermiş olduğu karardan dolayı 
hayal inkisarına uğramış oldu
ğunu söylemiş ve M. Eden'e 
zecri tedbirlerin kaldırılmasını 
Milletler cemiyeti nezdinde 
protesto edeceğini beyan et
miştir. 

İmparator, mütecavize karşı 
Milletler cemiyeti mukavele
namesinin derpiş etmekte ol
duğu bütün tedbirlerin kulla-

nılmasının ve bu tedbirlerin 
büyük ve küçük Milletlerle 
cihan sulhu için yegane em
niyet zımanı olduğunu ilave 
etmiştir. 

Londra, 26 (A.A)- Habeş 
sefaretinin M. Eden'in Neca-
şiye İngiltere'nin ltalya tara
fından Habeşistan' ın ilhakını 
tanımıyarak eski Habeşistan'ı 

tanımakta devam edeceği yo
lunda teminat vermiş olduğu-
na dair olan tebliği münase
betile Havas ajansı muhabiri 
bu temınatın yalnız 27 Hazi-
ran tarihli asamble toplantı
sına şamil olup istikbale raci 
olmadığını istihbaratına atfen 
yazmakladır. 

imparatora verilmiş olan te
minat Habeşistan tebliğinin 
farzettirmeğe uğraştığı ğibi 
hiçbir zaman lngiltere'nin Ha
beşistan'ın tanınması mes'ele-
sinde İngiltere'nin müstakbel 
hattıhareketinin ne olacağına 
delalet etmez. 

Belcika'daki grev 
' Brüksel, 26 (Radyo) - Ma-

den amelesinin grevi bugün 
nihayet bulacaktır. 
Macar ve Alman nazırları 
Yu11an'istana gidecekler 

Atina, 26 (Hususi) - Go
ering ile Göbes ; geçenlerde 
Beri in' e giden Ati na belediye 
reisi Koçyas'ın davetini kabul 
ederek, Olimpiyatlardan evel 
Yunan'istanı ziyaret edecekle
lerini bildirmişlerdir. 

Konsey 
IDünAkşam .. 
Uzeri Toplandı. 
-Başı 1 inci sahi/ ede

Paris'te M. Edenin Fransız 
ricali ile olan muhaberesinden 
M. Delbos'un Fransız ayanın
daki beyanatından bahsetmek
tedirler. 

Deyli Telgraf: 
Fransız - İngiliz müşareket 

efkarı, Cenevre'deki konsey 
içtimaına takaddüm etmiştir. 
Vaziyet çok sağlamdır. 

istikbal, bu müşareketi ef
kardan çok istifade edecek 
ve sulh ümitleri artmıştır. ltal· 
ya'nın Habeşistan işini başı 
boş olarak yapmış olması, 
Uluslar sosyeteı;inin mevkiini 
sarsmıyacaktır. Demektedir. 

/ngiltere - Mısır 
Londra, 26 (Radyo) - ln

giltere'nin Mısır fevkalade 
komiseri Sir Lamison bugün 
yeni direktiflerle Mısır'a ha-
reket edecektir. • 

lngiliz - Mısır müzakere~ 
yeni esaslar dahilinde ~ 
edecektir. 

.. 
rı -t. a . 
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f "Alman Milletine----, Son Dakika: Fransa'da Ga· 

FihteninHitabesi . v zete Yalanları. 
- . . lnglltere bogazlardan tayya- F~deras>:o~un 

55 Çevıren: M. Rahmı Balaban! 1 • b• ı • • • • Bır teblığı ... 
O, yalnız ebediyen varol- şahede ve nezaret altında tu- ıre erın gere 1 mesını ıstedı .P.a~is, ~6(Radyo)-Kabine 

masını istediği milleti için ya· tabilnıek için ne kadar müm- , • reı~ının bır teblığınd~: . şayacaktır. künse 
0 

kadar fertlerin hürri-
8

• b h f • . B~zı gazeteler hukumetın işte hakiki aşk; gelip ge· yetini daraltmak gerektir. iZ una mu a efet ettik. Italyan gazeteleri yem_ bır takım kanunlar hazır-
çici olmıyan, fani şeylere bağ- B . t b .. l b" "dd t lahk• l • • J J J"' d• ( ladıgmı yazmaktadırlar. Bu lanmıyan, yalnız ezeli ve ebe- lazı;d:! e Yokoy ef d1~ şhı ·· : im& IÇln gene UZ aşma azım, ıyor ar• haberler tamamen yalan ve ' sa er ın urrı· bir maksadı mahsusla çıkarıl-
diye sarılan ve bu yolda dai- yeti, (Genel erke)nin zararına M • • mışlardır. 

1 
ontrö 26 (Radyo) - Dün Tevfik Rüştü Aras buna Tür- larının hitamına kadar encü-

ma artan ve a evlenen aşk.. 01?r. Ya.iniz ~ev~. ~"\erin ve lngiliz murahhası Lord Stan· kiye'nin taraftar olmadığını menlerin tetkikatı suretile de· Paris, 26 (Radyo)- iş umu-
insan, ebediliğini sezince ; mılletlerın tekamulu mevzuu- mi federasyonu mensuplarına 
k f 1 

hop tayyarelerin boğazlardan bildirmiştir. vam edecektir. artı ani var ığını ; ve kendi- . bahs olan yerde böyle bir askeri mahiyetteki cemiyetlerin · b dl serbest geçmesini istemiştir. Konferans. sosyete içtima· Roma 26 (Rad ) M nı e e i iğe bağlamıyan şey- tahdit caiz değildir. Harici yo - on· lağvı hasabile husule gelen 
leri sevemez. Kendinin, her hayatın amellerinde bile bu B •t f D 1 ti trö'de bulunan ltalyan gaze· heyecan mülga cemiyetler 
şeyden önce, ebedi olduğuna yüksek nizamın inkişaf ede- 1 ara ev e er leri muhabirleri, boğazlar kon- mensuplarile her türlü hadise-
. · d k feransı murahhaslarının Ce- l d k l · ınanmıyan ınsan a vatan aş ı ceği saha, yalnız hürriyettir. er .en açınma arını tavsıye 
olamaz. Görünen maddi ha- Bununla beraber; harici mü- - ~ nevre'ye gittiklerini haber ver- etmış ve: 
yatının değil görünmiyen miı· nasebetlerdeki ıttıradı azalt· Zecri tedbirler hakkında evvela sosye. mektedirler. Esas olarak ka- Elde ettiğimiz zaferi hükiım· 
nevi hayatını ebedi sayan in· mak ve hükümetin güçlükle· tenin temayülünü bekliyecekler. bul edilmiş olan boğazların den düşürmek için hoşa git· 
sanın bir cenneti ve bu cen- rini çoğaltmak bahasına da • tahkimi için umumi bir uz· mirecek hadiseler ç~karınak 
net de vatanı olabilir. Fakat 1 b · l d Cenevre, 26 (Radyo) - Danimarka, ispanya, lsviçre, lsveç, laşmağa ihtiyaç vardır. ıstıyenler mevcuttur, dıkkat ve 

o sa u prcnsıp ere ayanan kk · d · d yalnız maddi hayatına inanan bir teşri kuvveti, hürriyeti be- Norveç, Finlandiya, hükumetleri murahhasları dün akşam bir Halen Sovyet'lerle İngiliz· te~at. uz tavsıye e erız e-
insanın bu dünyada vatanı şere mümkün olduğu kadar toplantı yaparak, ftalya aleyhine tatbik edilmekte olan zecri ler arasında ihtilaf olduğu gi- mış ır. 
olamaz. Öyle insan, vatanını yer bırakacaktır. tedbirlerin kaldırılmasına karar vermişlerdir. bi Japonya ile Sovyet'ler ara- Taziyetlerimize 
sevemez. ili _ Bir misal ile aydın- Habeş'istanın, ltalya'ya ilhakının tanınması meselesine ge- sında da ihtilaf vardır. Bun-Bunları anlamıyan ve bu latalım._ başka milletlerden lince, Asamble'yi içtimaa davet eden Arjantinin vereceği ka- dan başka Bulgaristan da nok- Verilen Cevaplar. 
mefhumlara malik olmıyan in- fazla hürriyete muhtaç olmı- rarı beklemiyecekler ve bitaraf devletler bundan sonra buhu- tai nazarının kabulünde ısrar Ankara, 26 (A.A) - Mak-
san, acınacak bir insandır. yan milletlerde, hürriyetin yüz- susta bir karar vereceklerdir. etmektedir. sim Gorki'nin ölümü münase-
Bunlara malik olan ve kalbin- !erine fırlatıldığı görüldü. Bu Cenevre, 26 (Radyo) - Bitaraf devletler murahhasları bir AJ betile başbakan ismet İnönü 
de bu dünyayı ve gökleri kclimder daha mülayim ma- toplantı yapmışlardır. Anlaşıldığına göre, bu devletletler Mil- manya ile B. Molotof arasında şu 
(Cenneti) yani görülen ve gö- nada olurdu; eger bu milletler, Jetler cemiyeti içtimaından evel hiçbir teşebbüste bulunmıya- Nı d telgraflar çekilmiştir : 
rülmeyen alemleri taşıyan ve büyük bir hürriyete tahammül caklardır. e en geç Ekselans B. Molotof, 
bu suretle reel bir cennet ya- edemeyip bunlar da dahili sulh Danimarka hariciye nazırı şu beyanatta bulunmuştur ; Cevap veriyor ?. Sovyet sosyalist cumuriyet-
ratan insan ise: Bu kıymetli ve sükununu temin edebilmek -"Arjantin'in niyeti ne olduğunu öğrenmek için beklemi- B I f leri şurası halk komiserleri er in, 26 (Radyo) - ngi-

hazineyi torunlarına tertemiz, için şiddetli dı"sı"pl"ın la~zımdır yeceğiz." l" 1 l başkam. ız sua istesine verilecek Al-
el deymemiş bir halde devir şeklinde olaydı... Amma bu Cenevre, 26 (A.A) - Öğrenildiğine göre, Bitaraflar yani Moskova' daki ikametim sı-
için, kanının son damlasına if~delere tam manası verilmek lsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Felemenk, İsviçre ve man cevabının geç kalması rasında kendisi ile tanışmak 
kadar mücadele eder. istenilirse şurası doğrudur: Şu ispanya dün akşam ltalya'ya karşı tatbik edilmekte olan zecri hakkında bir Alman gazetesi fırsatım bana verdiğiniz ünlü 

Bu kadar açık söylenmemiş şartla ki bu milletler oriiinal tedbirlerin kaldırılmasına karar vermişlerdir. diyor ki : muharrir Maksim Gorki'nin 
olsa bile bu, her vakıt böyle bir hayat yaşamağa veya bu Habeş'istanın ilhakının tanınması meselesine gelince, bita- "Bu cevabın verilmemesi Sovyet edebivat alemi için za-
idi. Ebedi abideleri hala ayak- ariiinal hayata her hangi bir rafların Milletler cemiyeti Asamblesinin içtimaa daveti mesele- meşru sebeplere istinat et- lim bir ziya teşkil eden ölü-
ta olan Roma'lıların heyecanı ilca göstermeğe ehliyetleri ol- sinde önayak olmuş olan Ariantin'i vereceği kararı beklemekte mektedir. M. Baldvin'in son münü derin bir teessürle ha-

nereden geliyordu ? Vatan mıya. Akalliyetin -Münevver oldukları öğrenilmiştir. nutkunda döminyonlar ve Sos- her aldım. , 
için her türlü meşekkate, bu olsa da- ekseriyete hakim ola- Bitaraf devletler, Milletler cemiyeti mukavelenamesinin tadili yetcye dahil baıı devletlerle Gorki'nin yüksek idealist 
heyecan sayesinde, tahammül mıyacağı bir millette, hürri· için yapılan tekliflerin ortaya atmış olduğu meseleler hakkında noktai nazar teatisinde bulun· ve insani düşüncelerinin henüz 
ediyorlardı. yete ihtiyaç yoktur. Çünkü görüşmek üzere bugün yeniden toplanacaklardır. duğu hakkındaki sözler bu kuvvetli tesirleri altında bu-

Herşey bunu ilin ediyor: hürriyet, ancak yüksek mu- AJ J teehhüre sebep olmuştur." lunmam bu ölümden duydu-
Roma'nın ebediyen devam kadderatta işe yarar; hattaman- apon Italyan- ğum tteessürü artırmıştır. En 

d 

Berlin, 26 (Radyo) - M. 
e eceğine inanıyorlardı. Asır- (Devlet) bile üstündedir. Böyle •• b Jara Go••re samimi taziyetlerimin kabu-

l b 
munase ab 

Hitler, Dün Alman'yanın Pa-
ar oyunca varlığını temin millet, disipline ve düzeltil- • • • lünü ekselansınızdan rıca e-ris sefiriri kabul ederek bir 

edecek çareler düşünüyorlardı. meğe muhtaçtır. Ancak bu • • • • • ·• • • 
derim. 

B G 
• l' b • • u b müddet görüşmüştür. 

u iman, samimi olarak de- suretle fertler, birleşik kala- ız ı ır ı•ten na e-• emrivakii 
k R 

'l l r r iyi haber alan mahfillerde 
ismet lnönü, 
Türkiye cumhuriyeti Bakan

lar kurulu başkanı. vam etti çe, oma ı ar kendi bilir ve milletin heyeti um\ı- B h d·ı · r k b l d l k l varlıklarının en derin noktala- miyesi de: Kendi haberi ol- a se ı ıyor • . a U e i ece 'ya • söylendiğine göre, Alman hü-
rma bakarak bunu anlamak maksızın, hür bir surette ay- Berlin, 26 (Radyo)-Bugün nız bir endişe var. kumeti İngiliz sualnamesine 

Büyük Rus muharriri Mak
sim Gorki'nin ölümü ile Sov-istidadını gösterdikçe bunda rıca kararlaştırılmış olan mu- Berlin'e, Japonya ricalinden Roma, 26 (Radyo)_ Roma vereceği cevabı en kısa bir 

hiç aldanmadılar. Ve onların kadderatı, realize etme yolun- M. Şato Mançuri hükümeti siyasi mehafili, konseyin zecri zamanda tevdi edecektir. vet birliği hükümetlerinin için-
Roma'sında hakikaten ebedi da hizmet edebilirler. Eger murahhası sıfatile gelmiştir. tedbirler hakkında bir karar Yunan kralı de bulundukları mateme bü-
olan şeyler, bugün bile öyle- böyle bir millet varsa bu bapta M. Şato'nun vazifesi iktisadi vermiyerek mes'eleyi 30 Ha- A . , d yük bir samimiyetle iştirak 
dir. Veilelahirüddevran böyle nasıl yapacağını o karar ver- olacaktır. Bundan sonra Al- ziranda toplanacak Uluslar sos- tına ya 'önüyor. etmiş olmanız ve bu ölümün 
ebedi kalacaktır. sin, Fakat şurası tamamen man tebası Mançuri'de iş gö- yetesi umumi içtimaına hıra- Atina, 26 (Radyo) - Gar- memleketimiz için teşkil ettiği 

Vatan ve milleti böyle dün- aşikardır ki ilk. asli bir millet, recek ve ikamet edebilecektir. kacağı kanaatindedir. bi Makidonya' da seyahat bit- ziya dolayısile sarfettiğiniz 
yanın ebediyeti zammı ve bu vasfını idameye garanti M. Şato'nun Japonya namı- Zecri tedbirlerin ilgasından miş olduğundan kral Selanik'e hakiki hissin ifadesinden do-
dünyada ebedi olabilecek şey teşkil etmesi yönünden, hür- nada gizli bir vazifeye malik sonra Habeşistan'ın ltalya ta- dönmüştür. layı birlik hükümetinin dos-
olmak üzere anlamak : Devleti riycte muhtaçtır. Bu millet. za- olduğu sanılmaktadır. rafından ilhakı emrivakiinin de Kral Corç bir muhrip ile tane teşekkürlerini kabul et-
dar ve mahdut manada anla- man geçtikçe, gittikçe geniş- . kabul edileceği sanılmaktadır. Atina'ya dönecektir. menizi rica ederim, 
ma~an pek uzaktı~ leyecek bir hürriyetı kaldıra- M. Mussolı•nı• Yalnız Ulu~ar sosyetesi he- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ş.. h · k" d ı Ad ı Kimyevi ve bakteriyoloji raporları haiz 

up esız ı ev et : a et bilir. yeti umumiyesinin zecri ted-
ve dahili sulh ve sükünet is· işte vatanperverliğin, bizzat Amerika'lr sermaye. birleri hemen kaldırmamasın· Yüzlerce senedenberi srhhata faydası mü. 
ter. ister ki, çatışarak her fert, devlet idaresindeki ilk noktai darlarla görü•tü dan ve mes'eleyi onsekizler cerreb olan lzmir-Urla Malgaca içmeleri 
devletin maddi varlığını temadi nazarı budur. r komitesine havale etmesinden 
ettirsin. Bütün bunlar vatanse· Devleti böyle idare ederken, Roma, 26 (Radyo)- Mussolini korkulmaktadır. ~ 1 1 D 1 
verliğin istediği şartlar ve va- ayni zamanda ona daha yük- Amerika sinema sermayedar- Tı'..1!. k . 
ııtalardır : Yani ezeli ve ilahi sek bir erek daha gösterecek- !arından M. Onder Varten'i uT ıye ...._ J 
şeyin dünyada tam bir inkişa- tir. Bu erek; şu mütebezzil: kabul etmiştir. Bundan başka Borcuna sadıktır. 
fıdır. Namütenahiye doğru dahili sükunet, şahsi mülkiyet, Şarki Afrika' da Beni Bazizyen L d 

k 
on ra 25 (A.A) - Roy· 

ter iansı bildiriyor: fitti çe daha temiz daha mü- şahsi hürriyet, can ve mal ve Nev-York Taymis gazete- A 
kemmel olan bir tezahür ve muhafazası gibi şeylerden çok leri namına muhabirlik yapan Avam kamarasında bir suale 

cevap veren M. Runciman; inkişaf.. üstündür. iki gazeteciyi kabul etmiştir. 
Bunun için devlete, vatanse- Yalnız bu yilksek erek için- -----•-••••• 

verlik hakim olmalıdır. Vatan dir ki devlet, müsellah bir malik olacaktır. 
severlik, en yüksek ve tama- kuvvet bulundurmak mecburi
men müstakil bir ergedir. Bu, yetindedir. Eğer bu kuvveti 
bilhassa devletin en yüce er- kullanmak, yahut devletin ko
geıi olan (Dahili sulh ve sü- ruduğu (Mülkiyet, şahsi hür
kiinet) vasıtalarını aramada ta- riyet, can, mal) gibi şeyleri, 
mamen müstakildir. ve hatta içtimai varlığı - mu

Bu erge için : Fertlerin ta- vaffak olacağından emir. ol
hii hürriyetlerini birçok yön- maksızın bile olsa - himaye 
lerden tahdit etmek mecburi- etmek mevzu bahsolunca dev
~ vardır. Hatta fertleri ; letin başına canlı ve orijinal 

üttln hareketlerini tevhit ede- bir karakter geçecek ki bu, 
'~r prensibe tibi kılabil- vatanın yüksek varlığını mu

~yıarı mütemadi mü- haf aza için T ann gibi, azamete 

Bilakis teessüs etmiş kons
titüsyonu, sittmin kanunlarını 

ve saadetini muhafazada; öyle 

oriiinel kararlara ve yüksek 

şahsiyetlere ihtiyaç olmaz. 

Müteaddid ahval ve icabat 
çoktanberi ölmüş teşrii kuv
vetler, o değirmenin öylece 

dönmesini temin etmişlerdir. 
ve bu, asırlardanberi böylece 
dönmüştür. 

- Sonu var -

" Türkiye, Türk borçlan 
hakkındaki anlaşmaya hürmet 
etmektedir ,, Demiştir. 

Yeni bir bombardı. 
man tayyaresi 

Londra, 26 (Radyo) - Ye
ni sistem bir tayyare yapıl
mıştır. Bu tayyare Monoplan 
sisteminde ve bombardıman 
içindir. Tayyarenin üç topu, . 
mitralyözü ve iki kuvvetW mo
törü vardır. 

Yeni tayyarenin planlan 
gizli tutulmaktadır. 

İzmir - Çeşme ıosesi üzerinde güzel manzaralı oteli, gazino, lokanta 
ve bakkaliyesinde müşterilerinin her türlü iııtirahat, iaşe ve ihtiyaçlan 

temin edilmiş olan 

Urla Malgaca içmeleri 
Hakkında Dr. müderriıı Raşit Tah

sin 'in cUrla Malgaç içme suyu; Kar
liııpat'ın Şurprmlel Zalıı suyuna ezher 
cihet rüçhandır.• Buyurdukları bu 
su; müzmin mide ,.e be\'ap teşen-

nüçlni, karaciğer, dalak haııtalıkla
nnda müzmin safra k<~sesi ve safra 
yollan iltihaplannda, safra, kum ve 
taşlannda, müzmin inkıhazda, şiş
manlık, nak.ris ve şeker hastalıkla-
nmla, bağırııak, şiriıl, sulucan, me
sane yollan ilah.. Gibi bünyevi has
talıklarda seri ve şifabaht olduğu 
eaym halkımızın yük&ek ve değerli 

Merhum Dr. Müderriıı Ratid Tahsin tecrübelerile sabittir. 

Vesait: Basmahane karpeında Bulvar'da Urla ve Çqme otoblaleri
nill hepei içmelere atnmakta olduklaruıdan her an vesait mevcutllll'. 
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Müstakil lzmir sicilli ticaret Manisa vilayeti defterdarlı-
Sayfa ,~-

h d. ·ıı · memurluğund~n: "' d ya U l mı efı (A. Refik Ôzyemişci) tica· gın an: 
Var mı yok mu J ret unvanile lznıirde Balcılarda 

107 numarada her türlü yapı 
Vilayeti Karyesi Mevkii 
Manisa Belen kebir Bin tepe

ler gölcek 

Cinsi Miktarı 

Yazlık ve kış- 123360 Metre 
Iık koyun --····---Londra. 26 (Radyo) 

Avam kamarasında komünist 
meb'uslardan Galleghcr'in hü
kumetin Filistin'de serbest ve 
müstakil bir yahudi milleti 
vücuda getirmek niyetinde 
olup olmadığı şeklinde sormuş 
olduğu bir suale ccvab veren 
M. Ormsby Gore şöyle de
miştir: 

Hükümet Filistin'deki man
dasının ahkamına ve ırkları ve 
milliyetleri ne olursa olsun 
orada sakin ahalinin kaffesi
nin hukukunu zamini olmak 
sıfatile mesuliyetlerine tevafuk 
etmiyen herhangi bir teşeb
büste bulunmak tasavvurunda 
değildir. Filistin'in Arap'lara 
ve yahudilere ait olduğuna 
dair hiçbir metin yoktur. 

Torbalı Tapu işyarlığından: 
Tiryanda çiftliği dahilinde 

vaki bir bap değirmen bina-

sile Tiyanda çiftliği arazisi 
üzerinde mağrus 170 zeytin 

ağacı 1515 sayılı kanuna tev
fikan T uzcuzade Hatice vakfı 
namına yeniden tescil edilece-

. ğinden İşin tahkiki için 617 / 

936 tarihinde mahalline gidi

leceğinden bu değirmen ve 

zeytin ağaçlannda bir alaka 

ve herhangi bir hak iddia 

eden varsa 10 gün içinde 

Torbalı Tapu dayresine müra· 

caat eylemeleri. 

Mücellit 

Ali Rıza 

boyaları ve levazımı gaz ve 
benzin ticaretini yapan A. Re
fik Ôzyemişcinin işbu ticaret 
unvanı / ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicilin 1701 nu
marasına kayt ve tescil edil
diği ilan olunur. 

İzmir sicilli ticaret memur· 
luğu resmi mühürü ve 

F. Tenik imzası. 

lzmir sicilli ticaret 
memurluğundan: 

[Salih Elbirlik] ticaret unva
nile lzmirde eski kasaplarda 
34 numarada peynir, zeytin-
yağı vesair emtia üzerine tica
ret yapan Salih Elbirliğin işhu 
ticaret unvanı ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 1696 
numarasına kayt ve tesçil edil
diği ilan olunur. 

İzmir Sicili ticaret memur
luğu resmi mührü ve 

F. Tenik imzası 

Tapu hududu. 

' merası 

Beher bin M. Mu. (3) .lira hesa· 
bile muhammen miktarı 

Lira 
3670 

Şa: Çolak Hacı Mehmet, Gökmen Mehmet ve Hacı Şakir 
ve Dört oğlu biraderleri ve göl tarafındaki yol ve Ars
lantaş. 

Ga: Gökmen Mehmet tarlası Gökça. 
Şi: Arap oğlu Hacı Mehmet Ali ve F crman kanlı boğaz 

ve cebel ve dere. 
Ce: Hacı llyas hoca ve Haeı Şerif oğlu Şakir ve Yusuf ve 

Hafız Salih biraderleri ve Tahta Mehmet tarlaları. 
Yukarıda evsafı yazılı hazineye müntckil ve hazinenin ba

tapu uhdesinde bulunan mer' anın mülkiyeti ihalei kat'iyesi 
Maliye Vekaletinden gelecek emre muallak olarak 22 /6/ 936 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık artırmaya konul
muştur. f hale 9 17 / 936 perşembe günü saat on deştedir. 
Talip olanların Manisa defterdarlığı Milli Emlak dairesine 
müracatları ilan olunur. 1881 27 30 

Karakoc ılıcaları -, 
Seferihisar Karakoç ılıcal~rı açıldı. Her s<'me olduğu 

gibi busenede Seferihisar kamyonları işlemektedir. Gide
ceklerin Basmanede Bulvar garaiına müracaatları. 

Ucuz, temiz, taze 
i lô:c ve tuvalet 

'çeşitleri Mülhak Mumyakmaz Veli 1 

Hamdi Nüzhet oğlu vakfı mütevelliliğinden: 

S h h t Vakfı 
2
N
6
.
8 

Cinsi Mevkii Seneliği 1 a Mumyakmaz Veli oğlu Dükkan Tilkilik 36 
" " " 31/33 Arsa Keten Ç. 56 

Eczanesi• Yukarıda yazılı akarata açık artırma müddeti içinde istekli 
çıkmadığından müzayedesi beş gün müddetle uzadılmıştır. lha· 

Başdurak Büyük Salepçi oğlu lesi 30161936 salı günü saat onbeştedir. istekli olanların 
hanı karşısında evkaf müdürlüğünde toplanan komisyona müracaatları ilan 

olunur. J (1890) 

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

Mikdarı Beher kilosunun tah- Tahmin edilen 
Cinsi Kilo min edilen fiati mecmu tutarı 

K. s: L. K. 

Un 126450 12 25 15491 ()() 
,, 

64920 12 50 8115 ()() .. 99450 12 50 12431 25 
Teminatı muvakkatesi 

L. K. Münakasanın şekli ihale tarihi gün ve saatı 
1162 00 Kapalı zarf14/temmuz/936 salı günü saat 15/30 da 

609 00 .. " .. ı' " ,, " 16 . , 

933 00 " il " " " " " 16/30 " 
1 - Mst. Mv. kıtaatının yukarıda cinsi ve miktarları yazılı 

üç kalem Un ihtiyacı üç kıt'a şartname ile ayrı · ayrı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

ı - ihaleleri hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlerde 
İzmir'de kışlada Mst. Mv· satınalma komisyonunda 

yapılacaktır. 
3 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

yesika göstermek mecburiyetindedirler. 
5 - Eksiltmeye iştirak edecekler' 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacak-
lardır. 1889 27 2 7 12 

Mst. Mv. sal. al. komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. kıtaatı için 11800 kilo sabun açık eksiltme 

suretile münakasaya konulmustur. 

2 ihalesi 8 Temmuz 936 çarşamba günü saat 15,30 da 
lzmir' de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

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

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

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

1797 23 27 1 5 

Mst. Mv. sa. al. komisyonundan: 
Sekiz çeşit isterlizasyon cıhazleri ve teferruatı kapalı zarf 

usulile satın alınacaktır. Tahmin bedeli 15000 onbeş bin lira
dır. ilk teminatı 1125 liradır. ihalesi 13/8/936 perşembe günü 
saat ondadır. Evsaf ve şartnamesini görmek ve almak istiyen· 
lcr bedelsiz olarak M. M. V. satın alma komisyonuna müra· 
caat münakasaya girmek için 2490 sayılı kanunda gösterılen 
vesaikla teminat ve teklif mektuplarile birlikte belli gfın ve 
saatinden enaz bir saat evvel komisyuna müracaatları. 

27 12 28 11 
Yeni kavaflar 
çarşısı No. 34 

• 1 J zmir harici askeri satın alma ilanları 
lzmir birinci icra memurlu-

ğundan: 

Bir borçtan dolayı tahtı 

hacze alınan 1000 lira kıyme· 

tinde 933 model F ord mar

kalı 22 kişilik müstamel ka

palı kamyon açık artırma su

retile 3 Temmuz 1936 Cuma 

günü saat 11 de lzmir basma· 

ne civarında Bulvar garajında 

satılığa çıkarılacaktır. istekli 

olanlar mahallinde hazır bu· 

lunmalar ilan olunur. 1893 

lzmir sulh hukuk hakimli
ğinden: 

Rusçuklu Fahri'ye vekili 

~----~ .NCA 
K LI ru ./ ·~ o jf ıu ıı·· • ... 

avukat lbrahim Halil tarafın
dan Karşıyakada Soğukkuyu 
kahramanlar sokağında 8 nu· 
marah evde Rusçuklu Sadiye 

aleyhine 100 liranın tahsili hak --~---------------------------------• kında açılan davadan dolayı Sa- Gümrük muhafaza genel komtanlıgı"' . lstan-
diye tarafına gönderilen davetiye-

Deniz levazım satın alma komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Tahmin edilen bedel Muvakkat teminat 

Kilo Lira Kuruş Lira Kuruş 
Koyun eti 45600 18240 00 
Sığır eti 32900 9212 00 2058 90 

Cinsi, miktarı ve tahmin edilen bedcllerile muvakkat temi
natı yukarıda yazılı iki kalem gıda maddesi 3 temmuz 936 
tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de kapalı zarf suretile 
alınacaktır. 

Şartnamesi 137 kuruş mukabilinde komisyonda her gün Vt'-

rilir. isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle teklifi 
muhtevi mazrufları belli gün ve saattan bir saat evvel Kasım
paşadaki bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. 

17 21 27 2 (3301) 

Izmir Vakıflar Direktörlü
ğünden: 

N. Cinsi Mevkii Seneliği 
,18 Ev Pazaryeri 48 

• 
80 \ " .. 120 

Vakfı 
Maz. Pazanc;i ... 

,, ,, J 

" Esn·yf c;eyhi 68 Dükkan Arapfırını C. 60 
" Mef: .. "Mustafa 7/18 Mağaza Çerçi oğlu hanı 40 
" ~r u\ u i oğlu 24 " Cezayir hanı 17 5 

nin ikametgahının meçhuliye- bul sabn alma komjsyo~undan; 
tine binaen bila tebliğ iade işin cinsi Miktarı Tasınlanan tutar ilk teminat Tarihi Günii 
edilmesi Üzerine davacı vekili- Muhafaza eratı ıçın 942 tane 
nin talebi üzerine ilanen teb- kaput. 

Ye'~ epdaki akarata açü arttırma müddeti içinde istekli çık
ma ıd.u ar~ müzayedesi b5 gün müddetle uzadılmıştır. ihalesi 

31 ı~f~~6a:a\ı günü saat omeştedir. istekli olanların evkaf inü
. v l 'ğ: d toplanan komisy'la müracaatları ilan olunur. 1891 

~ı- dür iı un e •• • • 

s •• ıı ~r lstanbul unl/ersıtesı artır-
15 .~e~c m~ eksiltme ~ pazarlık ko

ligat icrasına karar verı"lerek M h f t 1868 t k u a aza cra ı ıçın a ım 
bu baptaki muhakeme 1617/ kışlık elbise. 

936 tarihine müsadif Perşem- Muhafaza memur- 1160 takım 18629 Lira 60 K. 
be gününe tayin kılınmış oldu- ları için elbise. 

gundan yevmi mezkurde ve Muhafaza eratı için 3106 takım 15856 Lira 13 K. 
saat 10 da İzmir Sulh hukuk yazlık elbise. 

mahkemesine gelmedi~i veya 1 - Gümrük muhafaza komutanlığı için yukarıda yazılı kaput ve elbiselerin kapalı 
bir vekil göndermediği tak- cksiltmeleri yapılacaktır. 

25379 Lira 40 K . 1904 Lira Cuma 17/7/936 

1398 Lira 18/7/936 C\lmartcsi 

1190 Lira 24/7 /936 Cuma 

.. 
1. 
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miyonundan; . . 
Bedeli keşfi 35696,?5 \ıra fn hayvanat ve nebatat 

1 .-; ·ne yapılacak mobı\yalar alı zarf usulilc eksiltme· 
enstkıtu er\ı uştur \bale 17/61936 pcrşee günü saat 15 te rek· 
ye ·onu m · · it şartr. · 

.. \"kt yapılacaktır . Bu ışe a b ~ vesaıre 178 kuruşa 
toru e · perşem e 1 • 1 

k 
.. ı··kten pazartesı ve . . 26,erı a mır. 

re tor u . b'l k ıçın ' ı k · 
2 _ Eksiltmeye gıre ı m_e . . a ~a ı temınat yabr-
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dirde hakkında gıyap kararı 2 - Şartname ve evsafları komisyondadır. 
verileceğine dair davetiye ma· 3 - Erat kaput ve elbiselerinin şartnamesi 127 kuruş mukabilinde alınır. 
kamına kaim olmak üzere ilan 4 - istekliler kanuni vesikalarile birlikte teklif mektuplarını bir saat evvel kon 

,ıdi . l ve 5000 liralık mobılye ış~ Y p d ve bizzat fabrika 
m~~~~ lduk\anna dair lstanbul ayı~ · direktörl" n -
~~ıt' aZmaları lazımdır. istekliler o gu;, ~1.4 te • 

Rektörlüğe vermiş olmalıdırlar. olunur. 1885 vermeleri. 27 2 7 14 3500/185 
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Yorgunluğunuzu giderir, dimağınızı dinlendirir. Her yerde bulunur. 45 derecelik en nefis rakıdır. 
· lzmir acentası: lznıir Emirler çarşısı karşısında Mıhçı/arda Hüseyin Bahri ve Şekib müskirat deposudur. 

Hellenic Lines W. F. H. VAN- Askeri Mekteplere Talebe alı-
Limited Der ZEE & CO. nıyor: 

Hamburg - Bremen, Rotter- V. N. 1 - 936-937 Ders senesı ıçın Kuleli, Maltepe ve Bursa 
elam -Amsterdam ve Anvers DEUTSCHE LEVANTE LİNİE askeri liselerile Kırık kaledeki askeri san' at lisesine 
limanları için her ay munta- G. m. b. H. ve Konya, Erzincan askeri ortamekteplerine talebe 
zam iki sefer yapacaktır. "MACEDONlA,, vapuru el- alınacaktır. { · 

Ren, lskandinav ve Baltık yevm limanımızda olup AN- 2 Kabul şartları askeri lise ve ortamektepler talimatında 
limanları için doğru Konşi- VERS, ROTTERDAM, HAM- yazılıdır. Bu talimat askeri mekteplerde ve askerlik 
mento ile eşya kabul eder. BURG ve BREMEN limanla- şubelerinde görülebilir. 

Anglo. Egytian Mail rına yük kabul etmektedir.~ 3 - İsteklilerin aşağıda yazılı hususları da gôz önünde 

L 
. "DELOS,, vapuru 7 temmuz 
ıne da beklenmekte olup 11 tem bulundurmaları lazımdır . . 

Marsilya ve lskcnderiye için muza kadar ANVES, ROT. A - Bütün mekteplerde kaydı kabul 1/Temınuz/936 da 
960fftonluk "Cairo City,, va- TERDAM, HAMBURG ve BRE- başlar ve IO/Ağustos/936 da biter. Müsabaka imtihanı 
µuru her ay Pireden munta· MEN limanlarına yük alacaktır da 15 Ağustosla 21 Ağustos arasında yapılır. 
zaman iki sdcr hareket ede- "CHİOS,, vapuru 11 tem· B - Mekteplerin bulundukları yerler haricindeki mcevki-
cektir. muzda bekleniyor. Bremen, !erde oturan isteklilerin 10/Haziran/936 dan 31/Tem· 

Yolcu fiatinde ~tenzilat: Hamburg ve Anversten yük muz/936 tarihine kadar bulundukları yerl~rirı askerlik 
Pire·Marsilya seyahat müd- çıkaracaktır. ~ubelerine müracaat etmi~ olmaları lazımdır. 

deti 75 saat, "ANGORA,, vapurn 20 tem C - Kabul şartlarını taşıyan istekliler evrakını tamamlattı· 

NED·KALMiNA 
Gümrük Muhafaza genel ko• . 

mutanlığı Istanbul satın alma 
komisyonundan: Port-Sait ve Jskenderiye li· muzda bekleniyor 25 temmuza rıp askerlik şubeleri vasıtasile mektebe göndermeleri 

manian için "VELOS,, vapu- kadar ANVERS, ROTTER- ve mekteplerden davet vaki olmadan hiçbir istekli 1 - Gümrük muhafaza deniz vasıtaları için 290 ton birinci 
• ru her hafta pazartesi günü saat DAM, HAMBURG VE BRE- mektebe gitmemelidir. benzinin 14 /7/ 936 salı gi.inli saat 11 <le knpalı znrfln 

12 de muntazam Pireden ha· ~!~~r. limanlan için yük ala· D - Müsabaka imtihanına girmek için davet edilen istek- eksiltmesi yapılacaktır. 
ıeket edecektir. Yolcu ve eşya ı·ı · · t'h ı k k d · k · t• 2 - Tasınlanan tutar 104400 Liradır. kabul eder. AMERİKAN EXPORT LİNES ı erırı ım ı an yapı aca yere ·a ar gıtrne ve ım ı-

hanı kazanmayınca geri dönmek için yapacakları mas- 3 - Şartname ve evsaf 522 kuru~ mukabilinde komisyon· 
Fazla tafsilat için Cemal "EXAMlNER., vapuru el- raflar t~mamen istekliye aittir. Bunun için de gidiş ve dan alınır. 

Cendeli hanında No. 14 Naz- yevm limanımızda olup Nevw- 4 - İstekliler ilk teminat olarak 6470 liralık vt~zne mak-
m .1 Topçuo.Y.lu acentasına york için yük alacaktır. dönüş masrafını beraber götiirınesi lazımdır. 

!:f E 1 k. l' k b k b ı d.l d' · kd' d h' b. h k buzu veya banka mektuplarını ve kanuni vesikalarilc müracaat olunması. "EXMOOR,, vapuru 13 - ste · 1 me te e a u e ı me ığı ta· ır e ıç ır a · 
• Telefon : 2548 temmuza doğru bekleniyor. iddia edemez ve bir sene terki tahsili olanlar da birlikte teklif mektuplarını muayyen vakitten bir saat 

- - --------- New-York için yük alacaktır. mektebe alınmazlar: evvel komisyona vermeleri. 177 24, 27, 2, 10 

Olivier v E Şürekası JOHNSTON WARREN EINES 4 Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesinden Memleket hastanesi baştabib 
Limited Ltd. - Liverpool başka giydirilmesi, teçhizatı ve kitapları mektebe aid 

Vapur Acentası KENMORE vapuru 1 temuzda olduğu gibi ayrıca her ay bir mikdar maaş ta verilir. fiğinden: 
bekleniyor. BURGAZ, VAR- 5 - Askeri liseleri muvaffakıyetle bitirenlerden arzu edenler 

Cendcli Han, Birinci Kordon Ö lzmir Memleket hastanesine 1500 lira kıymeti muhanımc: 
Tel. 2443 NA, K STENCE, GALA TZ müsabaka imtihanına girerek kazandıkları takdirde neli bir adet buhar kazanı satın alınacaktır. 

THE ELEERMAN LINES Ltd. ve BARI limanları için yük mühendis ve fen memuru yetiştirilmek üzere Avrupaya 
l k 22/6/926 tarihinden 6171936 tarihine kadar 15 gün müd-

a aca tır. tahsile gönderllir. 1625 1 
"GRODNO,, vapuru 25 ha- ARMEMENT H. SCHULDT- detle ve açık eksiltmeye çıkarılmıştır. stekli olanların yüzde 

zLiorannddraa ve beHkulelnı!11çı;nktyeu .. k oalula~ HAMBURG _l_lllllllllllllllllllllllllllllı ı. Doktor ,lllllllllllllllllllUlllllllll• yedibbuçuk nisbetindke teminatı mkubvakkatesi olakn 1113 lihrayl ı 
bir ankaya yatı rara alacağı ma uz veya me tup a i a e 

caktır. "DUBURG,, vapuru 29 ha- - A K 1 T günü olan 6/7/936 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 10 
"MARDINIAN,, vapuru 27 ziranda bekleniyor . HAM- == • ema onay ~ d 12 k d ·ıA . d . . .. . . l _ an ye a ar vı ayetı aımı encumenıne müracaat arı. 

h · d b ki kt 1 BURG ve ANVERS limanla- -
azıran a e enme e oup rından yük boşaltarak AN- ~Bakkr~ologve bulaşık,sa~ınhadahklanmütahassuı~ ~~~~~~~~~~-2_3~_27~-1~-4~~~~~1-72_6~~ 

Liverpool ve Glasgow için -- Bnsınnhnne i ta ,·onu S..:ırı<ısındaki dibek okuk lıa,.~ınJa 30 su.n· = 
"k 1 kt VERS, ROTTERDAM, HAM- • .. 

yu a aca ır. BURG ve BREMEN limanla· =: lı ev \'c ınuayı·nchaııe~in<lc abalı :.ant 8 den akşam anı 6 a kaılar = • 
''DRAGO,, vapuru temmuz = Jrn talarmı kabul t·ıler. = 

ortalarında Londra, Hul ve rı için yük alacaktır. = Miinıcnat ı·ıkn ha talara yapılması lazııııgı•lcn uir tahlilaı ve -

Anversten gelip yük çıkara· DEN NORSKE MIDDELHAVS - mikro kopik nıuap·ııelı•ri ile n•rt•mli hastalara ppılııı:ısına ocvaı -

cak ve ayni zamunda Londra, LINJELl(DNJSE. NA)S. OSSPLAONSKE~ i11fllmlfü111ı1İlı tti'İ1ll"mlıi1ttilıi11tttttltlfüfıWiılnl
11

T;l;f~~~ )~:/T~S lllllllli 
ve Hul için yük alacaktır. _ 

"LESBIAN,, vapuru 15 tem- "SARDINİA,, motörü 15 A k "' L • V Q f Mı kf l 
muzda Liverpol ve Swansea- temmuza dogru beklenilmekte ,. S erı ıse e r a e ep ere 
dan gelip yük çıkaracaktır. olup ISKENDERIYE, DİEP- Og., retmen ve Kırıkkale San 'at Li-

DEUTSCHE LEVANTE LINIE PE, DôNKERK ve NORVEÇ 
''SOFIA,, vapuru 25 hazi- lima~ları için yük kabul ede- sesine Tedrisat Müdürü A ranıvor 

randa Hamburg ve Bremen· cektır. 'J 
den gelip yük çıkaracaktır. SERVİCE MARİTIM ROU- 1-lstanbul ve Bursa' daki askeri Liselere Kırıkkale' deki askeri 

- MAiN BUDAPEŞT San'at Lisesine aylık ücretle tarih, Riyaziye, Fizik, Erzincan, 
Fratelli Sperco "DUROSTOR,, vapuru 8 Konya, Ankara'daki O rta Mekteplere Tarih, Coğrafya, Fen 

temmuzda bekleniyor. KÖS- bilgisi, Almanca, Fransızca, İngilizce öğretmeni ve San'at 
vapur Acentası TENCE, SULİNA, GALA TZ Lisesine Tedrisat Müdürü alınacaktır. 

ROYAL NEERLANDAIS ve GAEALZ aktarması BEL- 2-Lise öğretmenliği için Lise öğretmeni ehliyeti Orta mektep 
KUMPANYASI GRAD, BUDAPEST, BRA- için Orta mektep öğretmenlik ehliyeti gerektir. 

"VULCANUS,, vapuru 27 TİSLAVA, ViYANA için yük 3-lstekli olanların dilek kağıtları aşağıda sıra lanmış evrakla 
haziranda gelip yükünü tah- kabul edecektir. Ankara' da Milli Müdafaa Vekaleti Askeri Liseler Müfettişli-
liyeden sonra BURGAS, VAR- S. A. ROY AL HONGROISE ğine göndermeleri laz ımdır. 
NA, KÖSTENCE, limanları DE NAVIGATiON DANUBI· A) Tasdikli fotograflı fiş. 
ıçin yük alacaktır. ENNE-MARlTIME BUDAPEST B) Yüksek tahsil şehadetnamesi veya tasdikli benzeri. 

"HERGULES,, vapuru 29 ''BUDAPEST,, motörü 24 C) Üniversitede imtihan vererek ehliyetname almışsa 
haziranda gelip 4 temmuzda hazirana d~Jgrb b;~enil.mekte ehliyetname tasdikli benzeri. 
ANVERS, ROTTERDAM , olup BELGRAD, N(VISAD, D) Nufus tezkeresi tasdikli benzeri. 
AMSTERDAM ve HAMBURG BUDAPEST, BRATls .. AVA, 4- Durumu uygun görülenlerden aşağıda yazılı evrak sonra 
lı nanları için yük alacaktır. VIY ANA ve LlNZ · 

1
.
5

\ yük istenecektir. 
SVENSKA ORİENT LİNIEN kabul edecektir. ıçın'.. A) Hüsnühal ilmühaberi. 

"HEMKAND,, motörü 6 YaP~rların isimleri g~;ım~ B) Tam teşkilat lı Askeri Hastahaneden al ınmış sağlık 
tt'mmuzda beklenmekte olup tarı~erı ve navlun tarifele-~ı raporu. 
yiikünü tahliyeden sonra ROT- halııCında bir taahhüd .. \ <; .. C) Teahhüt senedi (Noterlikten). 
TERDAM, HAMBURG, CO- lerez. Telefon No. 2oo7 ~~Ôs 5- Ucretler. 
PENHAGE, DANTZİG, GDY :uy; ir lstanbul'daki Askeri Liseler Riyaziye Fizik derslerine 108-126 
TIA, GOTEBERG, OSLO ve olcu ve yük kabul ede~ı\ir Tarih dersine 98-108 liraya kadar. Bursa Lisesi ve Kırık-
ISKANDINAVYA limanları . 'Jzla tafsilat için ikinc· ·- kale San'at Lisesi Riyaziye Fizik derslerine 108-126 Tarih 
ıçın yük alacaktır. -~r onda tahmil ve tahliy: dersine 98-108 Liraya kadar. Orta mektepler derslerine 108 

SERVi_CE MARITİME ınası arkasında Fratelli Sper- ' ... iraya kadar, Aylık ücret verilecektir. 
ROUMAiN ~~ evdllur a~er!talığına müraca- J v':ırıkkale San'at Lisesine alınacak tedrisat Müdürü için Lise 

"PELEŞ,, vapuru 3 te1 1. ~ mcs. 1 rıca olunur. 6 Lor l d k - l' 1retmcnlik şartlarını taşımak ve iki ders zümresinde ihtisas 
muzda gelip 4 temmuzda P 

1
an

1 
a 1 hareket tarihleril 'h 

RE, MAL TA, MARSIL YA nav un ardaki değişikliklerde~ ölş8'mak gerektir. Ücreti 165 liradır. 
BARSELONE hareket ,· acenta nıes'uliyet kabul etmez olı ~eklilerin 1 Eylül 936 gününe kadar müracaat etmeleri 

İzmir Milli Emlak Mudürlüğünden: 
Satış sira 

No. 
391 
397 

ikinci karantina sami s. 15 eski 13 taj No. lı ev 
Balçova ı lıca deresi balçık havi mevkiiııde 32 ar· 
mut 45 zeytin ağacını havi 27 dekar 570 metre 
murabbaı tarla. 

Lirn 
80 

270 

399 Pınarbaşı eski sidi mahallesinde 36 köy No. lı ev 85 
400 ,, çarşı içinde 211ve212 No.lı dükkanlar 100 
401 ,, orta mahallede 44 köy No. lı ev. 40 
402 ,, eski sidi mahallesinde 25 köy No. lı ev 40 
403 ,, ,. ,, ,, 19 mükerrer No. lı ev 120 
404 ,. ,, .. ,. 38 köy No. lı ev 80 

405 " " ., " 19 " " " 80 
406 ., il " " 22 . .. " " 100 
407 Pi " ,, 21 " .. " 40 

408 " " " " 26 " " " 80 
409 " " " " 23 " " " 150 
410 " " " .. 18 " " .. 60 
411 ,, çarşı içinde· 205 ,, ,, dükkan 60 
412 Karataş aras s. 24 ve arkasında 30-A No. tajlı ev 400 
Yukarıda yazıl ı emvalin mülkiyetleri peşin para ile veya 

ikinci tertip tasfiye vesikası ile ödenmek şartile onbeş gün 
müddetle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 917/936 perşembe 
günü saat 17 dedir. Alıcıların Milli Emlak müdüriyetine mü-
racaatları. 1820 n Tele. 2004 200S 

2663 
· 7-l~tçokeği yerine getirilmiyenler bir hak istiyemezler. D. 18 1509 -:---:- .. -~~ .. ';'..ı-...;;;;.;~~~:..~ .. ~dıl ·veH .......................... - .................... ~ .................. ... 
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) l'tl ı:: • ah "resı·r. t bdönii, eşsiz bir müshildir. o ka-dar zararsızdır ki: gebelere' kalb ve 
c:u·~~.= r._ ıer ap .1. l a l ·J. ~ - böbreklı . ~~nıKahatsız, tansiyonları yükseklere doktorlar bunu tavsiye ederler 
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