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Türkiye'ye hakiki emniyet 
İtalyan 'lara 
Kalırsa! 

Konferans muvaf. 
fak olamıyacak! 

garantisi verilemez mi? 
İtalya konferansa geldiği takdirde Sovyet Rusya

nın tezine iştirak edecektir deniliyor. -------------
Türk projesi kabul edilirse; Rusya, Türk ittifakı sayesinde bir 
Akdeniz devleteti olacak. İngiltere, filosuna gaz bulabilecek 

ve Tuna paktı için İtalya'nın elinde vasıta kalmıyacaktır. 
Ldııdra 28 ( A. \ ) 

ajan ı hildiri)or: 
Bugllo çıkan Sundııy ITinıe 

Sı rutator uzun bir ınııkalcıl{· tli· 
)Or li: 

Türl..i) e kentli ıııiida faa"ı 

İ\'İıİ lıuğı1nkii ıcşkillltilı· milletler 
cemi)etine gürnnmiyeceğiııi ileri 
ı.ürnıekte pekala haklıdır. \ c lıir 

IP<'.ın iize karşı onıı müc sir garan· 
tllt'r hulamııwık Tlırkiye'ye kf'ndi 
müdaf:ıa ı iı;in lüzumlu göreceği 
tedbirll'ri nlına ını reddedemeyiz. 
Ancak şurası ,·ar ki Tiirkiye'ye ha· 
kiki emni)et garantileri temin ı~ıle· 
eek \e ayni zamanda hoğıı1.ları lıey· 
pelmilet adaletin hizmetinde açık 
tutacak surette Akdeniz \'e Kara· 
deniz de,·lelleri ara8lnda lıir mın· 

takui pakt tasavvur olunamaz mı~ 
Pari 28 (A.A) - Anadolu 

ajansının husu i muhabiri hil<lirİJıır: 
Tan gazetesi diyor ki: 
Montrö talik ediliyor, Ceneue 

batlı) or. Araıulu.al iınkiinlan ve 
vakın İ8tikhali tayin edecek ueti· 
ılere bu içtimalarda vanlabilir. 

inde de diplomasinin işi Eolay 
1miyor. Türk talcLini esas iti· 

haklı hulmakta. delegeler 
\:tir. Fakat lıarp gemileri· 

:ıt~sinde Sov) etler hirliğ{ 
• deri karşılaştı. hıgilte· 
ine meyyal bulunuyor. 
J .tirakinde ltalya 'nın 
, 'hirlip tezin~ iştirak 
)Or. 

, Popüler gazetesi, hal-
~---~~~~~~ 

• • .r ıcın , 
;a postası. 
sahası üzerin

:etkikat yapıldı. 
~ nımuz soolanna doğru An· 

stanlıul ,.e İzmir arasında 
c..1 haşlıyacıık olan muntazam 
· :1stalan için İzmir'de müna
bir iıtaayon tesisi maksadile 

,,sta tayyare ile f tanlıul'dan şehri
mize gelen h<'yet, tedkikatını ya· 
parak evelki akpm saat 17 de Js. 
ıanbul'a harekf't etmiştir. Heyet, 
tt"hrimizc cumartesi akşamı saat 
18 de gelıniş ve üç motürlü olan 
po ta ıanare i Guiemir'r inmiş· 

tir. Pazar günü tayyare rostaları 

için istasyon yapılınağa müsaid 
olan iki )•erde tedkiklerini yapını~· 
tır. Bu yerlerdt'ıı biri Halkapınar 
bataklığının kunıtuldıığu gc•niş ı;:aha, 
dtgeri -de Burba\a nahiyesinin lla· 
cılar k.ınndaki diizlüktilr. Şclırc 
)akın olduğu için llalkapınıır0Ja 
şi111di Türkkuşuuun ders saha,:ı 
olarak. kullanılan abanın tereih 
edilnıe i çok mnlıtemldir. hıııir't~ 
Hacılar kırıııdan daha yakın ol-
duğu iı;i~ !il) yare yokulanııın is· 
pil)oua gıdıp gelmeleri daha kol:ıy 
olacaktır. J.'ğer Halkapınar sahası 
j81alyon halini' getirilecek olursa, 
burada henüz kurumamış halde 

T. Rüştü Aras Numan Menemencioğlu ile konuşuyor .. 
ya ıııatlıııatının tclıl~ııı, lıitlılctiııi 

<loğıı Akdeııizideki fiili kontr<•lü 
511)11 düşiirceek surette i~ıiknınl'l 
alan ve ltnlya'ıuıı hir Akdcnİ7. 

paktına mulıalcfeıiııi haklı gürdıi· 
ı:!ünü M>yli)or ve di)Or ld: 

Türk proje i kaimi edilirs<' 
pakt -ltalyalı, f tulyaSJz· ciddileşecek 
mü tahkı·m lıoğazlar her türlü te
Ca\'üze aşılmaz Lir ed olacaktır. 
Türkiye ilr. ittifakı saye- inde Sov
yr.tlcr birliği lıir Aktlcniziıı Jcvleti 

olarnk, 1 ııgi hı•r<' fil osuna gazlar 
lıulaeak, 'I'ıırıa paktını akim Lırak
mrık için ılı• ftalya"nın dinde \·a· 
ıta kalmıyacaktır. A \"an tur hulul 

politika ına engel her pakt 1ıal)a· 
um mnhalP.felile karşılaşır. Bu po
litika Alman po1itikar;ıwn aymdir. 

l\1ontrö 28 (A.A) - Bugün ,.e 
) ann konferans çalı~mıyacaktır. 

Pazartesi günii hususi bir celse 
nkd1..-dcı'ek \.' t' ımlı günü de teknik 
komite yc:niılen toplanacaktır . 

Merkezi Avrupa'da yeni bir 
itilafa doğru mu? 

l'rag 21) (Hadyo) Çe.koslo\'Bkya gazeteleri, merkezi Avrupa'<la 
yeni hir itilıifın lüzumuna dair makalt>ler ne~retın<'ktcılirler. Bu sazete· 
!ere göre, yeni itilıif kiiçiik itilaf. Anıstıırya, ~lacnristan 'ı> f talya'darı 
mürekkep o]ınalıılır. 

.M. Hodza halya ile Yugoslavya arasıııda bir )akanlık '\licmle getir
mek hususunda çalışmaktadır. 

Fransa, /ngiltere arasında Ce
nevre' de tam anlaşma var! 

Zecri tedbirler kalkacak, 
ilhak tanınmıyacak! 

Almanya mütecaviz sayılacak, 
Uluslar sosyetesi takviye edilecek 

l\lontrii, 29 (Hadyo) - Teknik 
komisyon Lugiirı tedkikııtıı devam 
c•tıııi~tir. Yalııız aradaki noktııi na· 
zar ihtilfifımn halli i~in ekspnle
ıin ee' almın intizar edilmektedir. 

Hoına'mıı re mi ınehafiline 

Lakılııcıık olursu, hoğazl:ır kongresi 
muvaffak olaımyacak \e boğazlar 
hakkında, Akıleııiz mes'elt·sine te· 
ıııa~ ctmedı•n lıir karar ,·erilı>
mi) t'CCk ili İŞ. 

ANADOLU - Birkaç gün eve! 
yazıldığı gihi, Türk \'atanının em
niyeti hakkında vcrilt•cck lıir karar 
ıçıu, şu H~) a lıu iyasctin uygun
luğu ve yahut ta şu veya bu dev· 
le tin arzu ııuu, mu\ afo'katini bek· 
]emek imktiııı yoktur. 

Filistin'de yeni 
bir Lavrens 
Bu binbaşı Jandon 

kimdir? 
Londra. 29 (Radyo) - Gazete· 

lerin lıııht>r ver<liklrrinc gört:, :Fi
lhtin'de yeni )ıir Uin~ıı ortaya 
çıkmıştır. Binbaşı jumlon adındaki 
bu adam, uaıunıi harpten heri fa. 
sılnsız olarak Arap kabileleri ara· 
ıuda çalışmıştır. 

Fili~tin'dcki ırkta~larına yardı· 

ma gidı•n 60 hin bedeviyi geri 
dündiirmeğe muvaffak olan binba:ı 
jarıdon'un Beıle\·i'ler üzc•rinde le· 
siri bulunun yegam• adanı olauğu 
hi ldiriliyor. 

M. Blum, M. Litvi
nof 'la konuftu · 

M. Litvinof 
Ct>nl'vrı• 29 (Radyo) - M. 

Blum hugt1ıı M. Litviııof 'u kabul 
etmiştir. ı. Delbos'ta 1\1. Likunası, 
Ru ı asilıu'yu kalıul etmiştir. Ka
hlne <'rkumndan ~f. Pol For, .M. 
Pol Bonkur da lıugün Crıwnc ·) e 
vasıl olmuştur. 

Yanıı tla diğer Franııa ııııırah· 
haıılan gelct·ektir. \1. llanri Beran
je rn zevces.i de yarın beklen· 
mel..teılir. 

Ulus lal' sosyı•tı·si unı nın i he· 
yet içtimaına yeni reis intihap 
edilinceye katlar Belçika murahhası 
.M. Vuıızclat riyaset ctıneği kabul 
t•tmiştir. 

Habeşistanda 
Müdafaanın de
vamı anlaşılıyor .. 

Homa 29 (Hadyo) - Popolo 
Di Roma gazetesinin Adiıı.-.Ababa· 

tlaıı altlığı bir habere güre İtal· 
bf:lunan haınldık kısmının da acele 
ıı.~utulma ı lazım gelecektir w 
ttunu N11fıa Vekaleti yapacaktır. 

. yun aı;knlcri, General Celozo 

Gelen heyete, lıa\'a postaları 
müdürü Şevket reislik etmekt~ 
idi. Nafıa Vekaleti, ba\'B Postalan 
i•taıyonu için hangi sahayı mU\U· 

fık görüyorsa derhal 'ilıiyete bil· 
diree~k ve istaS) onun tesisine baş· 
laıaaeaktır· 

M. Pol Bonkur boğazlar konferansından çıktıktan sonra .. 
Ccııeue, 28 (A.A) - \1. Ede- ıla tanı lıir ıııutalıakntı c•f kar lıih.-ıl 

nin, M. Blum·un lıa7.ır lıulurıdul.- olmuştur. 
ları bir ziynfctte.ıı f ııgiliz gazetPleri Her iki tlevlı•t arasında lıiı;lıir 
ehcnııni)etlc lıah6etmektedirler. rıoktAİ nazar farkı yoktur. Zecri 

lngiliz gazet~lerim· göre. lngi· ıcdbirlc.rin kaldırılması, fakat Ha· 

liz 'e Fran ız murahhasları arasın· -Devamı' 2 inci gizde-' 

ı'.\cgcl'dl'n hareket t:derek ilç günde 
Mcga'yu varıııı~lardır. llnradu Ken· 
} aclan yapılan talırikatın merkezi 
vardı. ftalyan'lar Mega 'ya ınüsatle· 
nı'e etmeden girıııişlerılir. 

Adis-ALıLa'dım ııeyynr kıtalar· 

darı biriııi otokarlarla Belçikalılarlrt 
Almanlann ziraat ile mefgtıl olıhık· 

lan yealere sevkedihpişıir. 

ihtiyat 
Sübaylarımız Silah Altına 

Çağırılıyor. 

Misafirimiz şehrimizden ayrıldı 

Bakanımız Ve Genel 
Sekreterimiz Giderken .. . -------
lzmir'de gördüğü.samimi hüsmü-
kabulden teşekkürlerini bildirdi. 

Dahiliyı: Yeki
liıniz \c parti 
genci sckrctnİ· 

nıiz Şükril Kaya, 
dün ağır Deniz. 
yollan işletme ida 
n•sinin İzmir v:ı. 
pnru ile LtanLula 
hareket etmiştir. 

Refokatlerind<' 
parti gen) iinku· 
rul üyeleri de 
Lirlikte Ltanlıula 
gitmişlerdir. Dahi 
liyeVekilimiz \c 
parti gcıwl ekrt'lı' 

riıııiz. pasııporı önün· Ş. Kaga 
dt• \'ı' 'apurılu fıarnrı·tli \.'e samimi 
surette tcşvi edilmiştir. Teç) itle. 
\ali Fazlı Giil~, Behçet Lz, eh· 
rimizdc bulunmakta olan . ay lavlar 

emniyet ıııüdünl n"' do tlan ile 
asker, jamlarına, polis ve lıelcıliyc 

zaLıta memuru müfrezeleri, a~keri 
muzika Vt> kalabalık halk lmlun
muılardır. Saat 15,40 da Gazi ko· 

teşyide askeri selamlıyor .. 
nıığmcl:ııı ~ rt>fokatlt>rimle bulunan 
pasaport alonu önünde karşılan· 
mı~ 'e mera imde lıulunan asker, 
janJarma, poli ye bcledi)C zabıta 
ınemurlannı cltiıulnnııştır. Salon· 
tlaki polis merkezinde heş dalika 
kadar istirahat e.<lcn Dahili)e \ e
ki1imiz \C parti genel sekreterimiz 

- Sonu 3 ncü sayfada-

Küçük Antant, Müsavat Esa
ii;in ihlaline Aleyhdardır !. 

M. Eden, M. Leon Blum 
Ve M. Delboş Nasıl 
Mutabık Kaldılar? 

Ccncne, 28 (A.A) - Küçük 
antant devletleri milletler cemiyeti 
paktının Lütün devletler arasıııdaki 
ınusa\8tı ihlal edecek bir tarzda 
tadilini kat'iyyen rcddececeğini ih· 
sas etmiştir. 

Lomlra, 28 (A.A) - ~eville 

ÇemLnlain bugün .Manchseter'ıle 

söylediği lıir nutukta devlet adam
larının i§i dünya sulhunu korumak 
olduğunu ve kollektif emniyet 8İ• 
yaseti ciddi bir darbe ~·emiş ol· 
makla hcraher gene belki Mraz 

TAŞLAR 

) 
tadilut :zanıri hulunduğ11nu söyle· 
ıniştir. 

Paris 29 (Radyo) - Eko Dö 
Pari gazetesinin f'...cnene mulıahiri 
bildiri) or: 

M. Leon Blum ve Lord Fdeıı 
ile h·on Oclbos dün gece yemeği 
birlikte ycmi~ler ve gl'ce yansına 
kadar • görüşmlışlerdir. iki nazır, 
şu noktalarda mutabık kalmış· 

)ardır. 

1 - Zecri tetlbirlerin kaldınl· 

~Sonu Sinci sahifede-

''Yavaş Yavaş,,a Paydos! 
Bir Yahudi vatandaşla konuşugoıduk. Dahiliye t1ekili 

ve 6enel parti sekreterimizin, daima halkla temas edil
mesi, halkın sözlerinin ve şikayetlerinin dinlenmesi 
hakkındaki emirlerinden çok memnun görünüyordu. Ya
hudi vatandaşı, samimi bir şükran hissi gösterdiği için 
tebrik etmekten kendimizi alamadık ve sonra dedik ki: 

- Vatandaşlık haklarına gelince, hemen harekete ge
çiyorsunuz. Fakat vatandaşlık vazifelerine gelince, ne
den böyle lakagıtsınız? 

- Ne gibi? 
- Mesla Türkçe konuşmak .. 
Şaşırdı, kızardı. Başını eğdi: 

- Yavaş yavaş - dedi - o da olacak! 
- Sizin bir heget vardı. Ne alemdedir. Sıhhat ·ve 

af igette midir?. 

Görüyor musun vatandaş, mızrak çuvala girmiyor. 
Eskiden Türk köglüsii, üç günlük kögü, "Hıcık,, diye 
tasvir eder ve karşısındaki o köyün garım saat mesafe
de olduğunu sanırdı. Halbuki şimdi ne hıcık diyen bir 
lcöglü, ne de bunu dinligen bir şehirli var.. Siz "Yavaş 
gavaş,, diyorsunuz. Bundaki zamanın ölçüsü nedir? Üç 
asır mı, beş asır mı ne kadar?. Türk topraklarına gel
diğiniz tarihten bu güne kadar "Yavaş gavaş,, diye diye 
kaç güz yılların sırtı gere geldi. Fakat bu "Yavaş ya
vaş,, ne bitti, ne de tükendi. Türk mil /etinin sordulu 
suale; 

- 'Bu dakikadan itibaren.. Hep beraber ve çoluk ço. 
cuğumuzla Türkçe konuşup Türkleşeceğizl Diyeceğiniz 
gün ne vakıt gelecek? "Yavaş yavaş,, yok, "Hemen ve 
derhal,, var.. Çünkü biz artık "Yavaş,, işi kaldırdık. 
Hızlı gidiyoruz. Hamle hamle üstüne!. Ve binaenaleyh 

1 yavaş yavaşa paydos/. SAPAN 

1
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lngiliz işcilerinin nümayisi: 'ı' T e J g r a f H * a b e r 1 e r. i 'ı',...Kiiiiiiuiiiiii'" çiiiiiiüiiiiiikiiiiiiH;;iiailiilb;;iie-rl_er..., 

lş«;i partisi lideri lngiliz sanayi sergisi 

A_tle_y_, ~_e_d_i ki: !ihtiyat Sübaylarımız Silah ;;:~:;~~!:~~~!~~~-=y~=~~ 
Al tına Çag"' ırılıyo r lar. :J:~::i::::;~

0

::::::İ:· Kuvvet önünnde ric'at, harbe 
müncer olur? Nevyork, 29 (Radyo) -

Londra, 29 (A. A) - işçi Sir Nevil Çamberlayn, Cu-
partisi zecri tedbirlerin kaldı- martesi günü dairei intihabi
rılması aleyhinde büyük bir yesine zecri tedbirlere devama 
miting tertip etmiştir. işçi li- lüzum olmadığını bildirmiştir. 
deri Atley: Lord Sesil de ayni suretle ha· 

Milli müdafaa bakanlığı, bu hususta askerlik ~~~~~~:~~:si,~=~i~~o~~~ 
Şubelerine tebligat yaptı.. reisicumur namzedi olarak seç· 

miştir. 

Ankara, 29 (Hususi) - ihtiyat subaylarından piyade sınıfına mensub olanların, l Ağustosta M. Mussolini'nin kızı 

Kuvvet önünde ricat harbe reket etmiştir. 
müncer olur, demiştir. 

süvarilerin l Martta, topçularla muhabere sınıfına mensub olanların da, 15 Mart 937 senesinde Roma, 29 (Radyo) - M. 

Evenin Niyüz gazetesi: 
silah altına çağnlmaları, milli müdafaa bakanlığından bütün askerlik şubelerine bildirilmiştir. Mussolini'nin en küçük çocuğu, 

Mitingde zecri tedbirlerin 
kaldırılmasını takbih eden bir " Necaşi'nin harbe devam 
karar sureti kabul olunmuştur. için silah, mühimmat ve para 

Londra, 29 (Radyo)- Hayd istemesi şayanı dikkattır. Bu 
parkta işçi partisi ve sulhper· işi Habeşistanı terketmezden 

-----

lngiltere ile Fransa 
tamamen anlaştı. 

Başbakanımız 
Bugün lstanbul'dan 
Ankara'ya gidiyor. 

verler bir nümayiş yapmışlar· evvel yapmalı idi. Şimdi ken· 
dır. Bu nümayiş Uluslar sos· disine muhasım bulunan gala· Habeşistan'da Jtaly; h_a_"_k_i_m_ı-·y_e_t-inin tanın. 
yete alemjnde ve zecri ted- lar arasında iş görebilecek-

İstanbul, 29 (Hususi) -
Başbakan ismet İnönü, yarın 
(Bugün) Ankara'ya hareket 
edecektir. 

birler aleyhine olmuştur. midir? .. demektedir. maması, iki devlet arasında karar/astırıldı 
--------==========..:.:________ İstanbul 29 (Hususi) - Zecri tedbirlerin kaldır;lması ve 

Zecri tedbirler kalkacak, ltalya'nın Habeşistanda hakimiyetinin tanınmaması için Fransa 
ile lngiltere arasında Cenevre'de tam bir anlaşma hasıl ol-

Finans Bakanı 
Tayyare ile 
Ankara'ya döndü .. 

---LJ-b---==,=ı==== 'A.Te::;::=k=o=n=u,------- lstanbul, 29 (Hususi) - Fi-

i l hak tanınmıyacak.1 muştur. Bu haber, Roma sıyasal mehafilinde derin akisler 
yapmıştır. 

-Başı 1 inci sag/ada
beşistan 'ın ilhakının ademi 
kabulü, Almanya'nın iRen'de 
mütecaviz olduğu !kararlaştı· 
rılmıştır. Sosyetenin takviyesi 
kat'i surette kabul edilmiştir. 

Taymis muhabiri dıyor ki: 
M. Eden ve M. Delbos 

Paris'te olduğu gibi dün Ce· 
ncvre'deki içtima bütün mes
eleler üzerinde mutabık kal
mışlardır. Zecri tedbirler mes
elesi artık halledilmiştir. 

Sosyetenin ıslahı projesine 
gelince, M. Madaryaga'nın bu 
hususta teklifi esas ittihaz 

için hazırlanmaktadırlar. 
Zecri tedbirlerin kaldırıla· 

cağı muhakkak addedilmek· 
tedir. 

Habeş'istanın İtalyaya ilhakı 
keyfiyefi kabul edilmiyecektir. 
Çünkü sosyetesi paktına mu
halif bir harekettir. 

na eş er l~~ nans bakanı Fuad Ağralı, bu 

yağmur/ar başlayın. şacaklar mış akşam tayyare ile Ankara'ya 
hareket etmiştir. 

ca tekrar mücadele Leon Blum, Eden'e Yüksek 
edeçeklermiş.. misafir olmuş.. tedrisat direktörü .. 

Londra 28 (Radyo) - Ha- Cenevre. 29 (Radyo) _ lstanbul, 29 (Hususi)-Yük-
beş sefarethanesinin bir teb- Muhtelif devletler murahhas sek tedrisat direktörü bugün 
liğinde, Londrada'ki Habeş heyetleri reisleri arasında Ulus- Ankara'ya hareket etmiştir. 
elçisi Dr. Martine Adis-Aba· 

lar sosyetesi umumi heyet iç- Şan h 'J 
ba'daki bir dostun.dan gelen t' h kk d . k l g av aa ımaı a ın a miıza ere er 'J 
mektubu neşredilmektedir. yapılmaktadır. Bir Alman generalı 

Bu mektupta, yağmurlar 
başlayınca ltalyan'lara karşı Sosyete heyeti umumiyesin- Çin' [ilerle bera-

de Arjantin hükumetinin talebi 

6 yaşında bulunan kızı Ana 
Marya ağır hastadır. Çocuğun 
menencit olduğu söylenmek· 
tedir. 

Bir ltalyan garnizonu 
Adis-Ababa, 29 (Radyo) -

Valega mıntakasında Sudan 
hudutlarında ltalyan 'lar tara
fından tayyarelerle bir garni
zon vücuda getirilmiştir. 

Paris şehir emini 
Paris, 29 (Radyo) - Par

lamentoya mensup muhtelif 
gruplar, yeni Paris şehir emini 
namzedini seçmek lüzere top
lanmışlardır. 

Sollar M. Katellası namzet 
göstermişlerdir. 
Papa ve vali: 

Roma, 29 (Radyo) - Papa 
Roma Valisini kabul etmiştir. 
M. Botay Papa'ya yeni Ro· 
ma'nın planlannı göstermiştir. 

Papa, verilen malumatı çok 
beğenmiştir. 

Bir ölüm: 

h- · ·- edilmiştir. Mıntakavi askeri 
iti.Bflar yapılmasına ve ica· 
hında bu kuvvetlerin müte
caviz aleyhine fiilen birleşmesi 
hakkında çalışılacaktır. Bu 
mes' ele bilhassa eylul içtima
ında münakaşa edilecektir. 

Paris ve Londra hükiimet
leri buhususta henüz hiçbirşey 
kararlaştırmış değillerdir. Bu 
iki devlet sosyetenin reforması 
hususund tam bir müşareket 
elde etmişlerdir. Fransa, İngi
liz noktai nazarlarını takviye 
edeceklerdir. Bu hususta muh
telif devletlerin de taraftarlığı 
temin edilmiştir. 

Almanyanın silahlanması şid
detli münakaşalara sebep ola· 
cağı aşıkardır. Dört Lokarno 
devleti bu meselenin müşkül 
bir içtima tetkikini kabul ede
ceklerdir. 

tekrar mukavemet edileceği İtalya'nın vereceği ve · müte- ber Çalışıyormuş .. 
bildirilmekte ve Ad is· Ababa· · 1 d Londra, 29 (Radyo). - Çı'n cavız o ma ığı hakkındaki 
nın sukutundan sonra şiddetli memorandomu, lngiltere'nin hükumetinin 6 milyon lngiliz 
muharebeler vukubulduğunu, Al • lı'ralık mu"hı'mmat ve sı'la"hı manya ya verdiği sual listesi 
hatta bir zamanlar Dessie şeh- görüşülecektir. Almanya' dan alacağı haberi 
rinin ltalyan'lardan istirdad Cenevre, 28 (A.A) - Fran· Londra'da derin bir teessür 
edildiğini, fakat ltalyan tay- sız dış bakanı Delboş birbiri husule getirmiştir. 
yarelerinin şiddetli hücumları arkasından Bovas Coppa Yeze Bir Alman generalının Şon-
neticesinde şehrin bırakıldığını, Bek ve Munch'u kabul et- ghay'da bulunduğu ve bu hu-

Roma, 29 (Radyo)- Maruf 
aktörlerden Etore Petrolini 
ölmüştür. Bu aktör bütün Av· 
rupa paytahtlarında meşhur 
idi. 
Adis-Ababa'da : 

Adis-Ababa, 29 (Rady 
Elektrik ve itfaiye teşkilı 
başlamıştır. 

Adis-Ababa, 29 (J 
Habeş rüesası ile 
dehaleti devam 
200 Müslüman ve 
ral Babini'nin önün, 
yemini yapmışlardır. 
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İngiltere hükumeti Alman· 
ların cevabı alınmadan evel 
Lokarno hükumetlerinin top
lanmamasını teklif etmiştir. 

" ltalya'nın dün gelen no· 
tası baştan-başa İtalyan'lara 
göre yazılmış ve ftalya'nın 
mütecaviz olmadığını göster
miye çalışmaktadır. ,, 

Habeşistan'ın ilhakı hakkın
daki ltalyan muhtırası mesele
sinde Eko dö Pari gazetesi 
diyor ki: 

" İtalyan'lar lngiftere ve 
Fransa ile doğrudan doğruya 
müzakereye girişmeden evvel 
bu ilhak meselesi tetkik bile 
edilmiyecektir. ,. Demektedir. 

Londra, 29 (Radyo) - Ce
nevre içtimaları hakkında Lon
dra' daki tahminler zecri ted· 
birlerin kaldırılacağı merke
zinde idi. Fakat bu tedbirlerin 
kaldırılması için henüz bir ta
rih tayin edilmemiştir. 

Habeşistan'ın ltalya'ya ilhakı 
mes' elesi ancak Eylul içti· 
maından sonra müzakere ve 
tetkik edilecektir. 

ltalyan'ın Avrupa işlerine 
iştiraki, zecri tedbirlerin kal
dırılması kararından sonra he
men başhyacaktır. 

Cenevre, 29 (Radyo) -
Bugün Cenevre'de müzakerat 
günü olmuştur. 

Sabahleyin M. Blum, M. 
Litvinof'la uzun bir mülakat 
yapmış, Ras Nasibu, M. Vi
kuna, M. Bovas Kopa ve M. 
NikoJayef Fransız murahhasla-
rile görüşmüşlerdir. 

Murahhaslar şimdiden yarın 

M. Şuşning, Avusturya hü
kumeti namına Cenevre'ye da
vet edilecek ve merkezi Avrupa 
hakkındaki noktai nazarı so· 
rulacaktır. 

Sosyetenin bu içtimaı, Av
rupa sulhüne doğru büyük bir 
adım teşkil edecektir. Necaşi, 
sosyete sekreterliğine gönder
diği bir mektupla göndereceği 
bir murahhas ile yarınki ulus
lar sosyetesi içtimaında dava
sının izahını istemiştir. 

M, Eden Habeş hükumetinin 
Londra sefiri doktor Marteni 
ve ispanya hariciye bakanı 
M. Bartiya'yı, ltalya'nın Ce
nevre daimi murahhasını ka· 
bul etmiştir. 

ltalyan murahhası şifahi ola
rak ltalya'nın bazı tekliflerini 
izah etmiştir. Belçika'ya ge
lince; M. Vanzeland, ingiltere 
ve Fransa ğibi zecri tedbir· 
lerin kaldırılmasına karar ver
miştir. 

İtalya'nın Habeşistan'ı ilhaki 
sosyetece tanınmıyacaktır. Bu 
mes' elenin bir komisyona ve
rilmesi hakkında kat'iyen ih
timal vardır. 

İstanbul'da 
Telefon mükalemesi 

5 kuruş. 
İstanbul, 29 (Hususı)-Yeni 

telefon mükaleme tarifesi ba
yındırlık bakanlığından tasdik 
edilerek gelmiştir. Bu tarifeye 
göre beher müknleme beş 
kuruştur. 

ltalyan 'lara zayiat verildiği · · susta çalıştıg" ı söylenmektedir. 
ilave olunmaktadır. mıştır. 

Bir İtalya 
Gazetesi ... 
Necaşi'nin uluslar 
Sosyetesinde din
lenmesini komed
ya telakki ediyor!. 

Roma, 29 (Sadyo)- Mesa
jeri gazetesi, Necaşi'nin ve 
murahhaslarının uluslar sosye
tesinde dinlenmesinden bah
sederek: 

" Bu öyle bir taleptir ki 
usule uygun değildir ve emsa
li de yoktur. Bu bir komed
yadır. Ras Nasibu ile Ras 
Kassa, Necaşi'nin vekili sıfa

tile sosyetede hazır bulunursa 
tuhaf olacaktır. 

Popolo Ditali' de: 
" Habeş hükumeti namına 

bir teşekkül olmadığı halde 
bu hükumet namına hayalet
ler belirmektedir. Uluslar sos
yetesinde soz söylemek isti
yenler de fuzuli kimselerdir ,, 
Demektedirler. 

Kızılayın 
Yardımları .. 

Ankara, 29 (Hususi muha· 
birimizden) - Kızılay kurumu, 
Cumuriyet kurulalıdanberi 3 
milyon 851 bin 641 lira sar· 
file vatandaşlara muhtelif yar· 
dımlarda bulunmuştuz. Anka
ra' da Kızılay haftası başla· 
mıştır. 

Havas Aiansı muhabirinin Berlin bu haberi tekzip et. 
öğrendiğine göre Munch, Mil- miştir 
ıetler cemiyeti paktının tadili Necaşı· 
değil, fakat tefsir mahiyetinde 
kararlar verilmesi yolundaki Bizzat asambleye 
Fransız teklifine müsaid dav-
ranmaktadır. iştirak edecek 

Diğer taraftan Dclbos-Bek Cenevre, 29 (Radyo) - Ha-
mülakatı bir saat sürmüştür. beş imparatoru; Uluslar sos-
Danzing vaziyeti görüşülmüş yetesi genel sekreterine gön· 
ve Bek bu mesele hakkında 0 derdiği bir mektupta, Uluslar 
kadar alakadar gözükmemiştir. sosyetesi asamblesinin yarınki 

Mumaileyh, Almanya ile Po- toplantısında bulunacak Habeş 
lonya arasındaki nazikana mü- delegasyonuna bizzat riyaset 
nasebetlere istinaden son Dant· edeceğini bildirmiştir. 
zig hadiselerinin kolayca hal- Polise hakaret 
ledileceğini ümit eylemektedir. Eşryfpaşa caddesinde sar-

Bek, Polonya'nın zecri ted- hoş olarak yere yıkılan Settar 
birleri kaldırmak hususundaki oğlu İbrahim, kendisini kara
kararını teyit etmiştir. kola götürmek istiyen polise 

Delboş Fransa'nın ancak bu hakaret ettiğinden yakalan-
mıştır. -

Heriyo iyile\ 
Paris, 29 (Radyo) -

dan alınan haberlere (. 
Heriyo'nun sıhhi ahva. 
düzelmiştir. Bu akşam f 
gelecektir. 

Kollektif 
emniyet 
lf las etmiş halde imif 

Paris, 29 (A.A) - Eski 
harbiye bakanı F abry söyle· 
diği bir nutukta, kollektif em· 
niyetin iflas ettiğini ve eğer 
Fransa daimi olarak tufek 
elde bulunması istemiyorsa Al· 
manya ile anlaşması lazımgel· 
diğini ehemmiyetle kaydet· 
miştir. bapta esas itibarile bir karar 

verdiğini ve bunu fiili kılmak 
için bütün alakadarların müza· 
kerede bulunmasını beklediğini 
söylemiştir. 

ELHAMRA Telefon 2573 

M. Bek, Polonya'nın İtalya 
tarafından Habeşistanın ilha
kını tanımak mes'elesinden 
henüz vaziyet almadığını ve 
bunu Fransa gibi dost mem· 
leketlerle istişareden ve müm
kün olursa bilitilaf yapacağını 
bildirmiştir. 

Cenevre, 29 (A.A) - Dün 
akşam Fransız başbakanı M. 
Blum ve dış bakanı Delbos, 
İngiliz dış bakanı M: Eden'e 
misafir olmuşlardır. Bu müla
kata büyük bir siyasi ehem
miyet verilmektedir. 

Dyduk, duymadık demiyiniz! 
Umumi arzu üzerine görmeyenlerin görmesi için yalnız bu 

ve yarın akşama mahsus ucuz fiatle 
Son gala temsilleri 

Prf. Zati Sungur 
Bu akşamki son galası için en mühim hünerlerini 

gösterecek ve bilhassa (Fakirizm) ve ( Mangetizm) iiza
rine bügüh tecrübeler yapacaktır. 

Fiatler: Bütün salon (50) Balkon (35) kuruştur. 

D •kk t • Bu son iki temsilden başka İzmir' de hi9bir 
ı a . yerde temsil vermiyecek ve perşembe gü· 

nü şehrimizden Manisa'ya hareket edecektir. 
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~ 30 /6/9l6 --------------------W'\NADOLU ____________________ Sayfa 
Montrö'den Anadolu karilerine: - -Montrö, yer yüzünde bir 

cennet parçasıdır. 
ŞEHiR HABERLERi 
Liman işleri 

Dış Bakanımızla Londra sefirimiz Fethi /d . 
.1 . . b. d arenın ve gazetecı erımız ır ara a.. . k ·z ... 
M .. B ... k /ı . yenı teş ı atı .. 

ontro ogazlar on eransına gı- O ·· d b · A k 'd n gun en en n ara a 
den arkadaşımız H.Nüzhet yazıyor b 1 1. . l · 

u unan ve ımıın ış erı umum 
Montrö, (Hususi) - Bugün teferruatına kadar itinası iti- müdürlüğünün yeni teşkilatı 

Montrö ile ve konferansın ak- barile şimdiye kadar yapılmış için Iktısad Vekaletile temas 
tedileceği Montrö palasla ilk olan bütüü konferanslardan eden şehrimiz liman işleri 
temasımı yaptım. daha üstün ve mükemmel ol- umum müdürü Haşmet Dülge 

Montrö'den fazla bahsetmi- duğunu söylemekte ittifak edi- İzmir'e dönmüştür. 
yeceğim. Bazı şeyler vardır yorlar. işte bir eser ki daha Liman işleri umum müdür-
ki onları izah etmek, anlat- başlangıcından itibaren göksü· lüğünün yeni kadrosu İktısad 
mak mümkün değildir. Eğer müzü kabartıyor. vekaletince hazırlanmışsa da 
yer yüzünde bir cennet tasav· Bu akşQm en son olarak henüz ali tasdike iktiran etme-
vur etmek kabilse o mutlaka Litvinof yoldaş ta geldikten miştir. Kadro gelince, memur-
Montrö' dür. Tabiat elinde ne sonra konferansa iştirak eden lar arasında ihtiyaca göre bazı 
kadar güzelliği varsa onlan devletler murahhas heyetleri d_eğişiklikler yapılacağı söyle-
hiç acımadan cömerd ve titiz tamam oluyor. Konferansa, da- nıyor. 
bir itina ile buraya toplamış. vet edildiği halde, hiçbir mu· Rıhbm resmi, yeni esaslara 
Hiçbir şey eksik değil. Tabi· rahhas göndermiyen yalınız göre gümrük idarelerince tah-
ata aid ne kadar güzellik ta- İtalya' dır. sil edilerek her ay sonunda 

• savvur edebilirseniz hepsi Her hükumeti temsil eden liman işleri umum müdürlü-
mevcud .. Tabiatın bu cömerd- murahhas heyetleri asgari ola- ğiine teslim olunacaktır. Bu 
liği karşısında insanlar da hiç rak yirmişer kişiden mürek- emrin şehrimizde de tatbikine 
nankör kalmamışlar .. Onlar da keptir. Daha dündenberi başlanmıştır. Şimdiye kadar 
insan elinin, beşer kudretinin Montrö Palas'ta bir tek oda bu resim, liman işleri umum 
yapabileceği ne kadar bedayi kalmamış bulunuyordu. Mu- müdürlüğü tarafından tahsil 
varsa hepsı"nı' burada vu"cuda hh h l · k'l d edilmekte _id_i_. __ ra as eyet erim teş ı e en 
getirmişler. Bu iki muazzam zevattan bir kısmı otelde yer 
kuvvetin iştiraki ile İşte Mon- kalmadığı için binanın yanm-
trö dediğimiz bu yeryüzü cen- daki hususi bir dairede yer-
nctini vücuda getirmişler! leşmişlerdir. 

Brendizi'ye kadar beraber Türk gazetecileri matbuat 
geldiğimiz ve Almanya'da ça- umum müdürü Vedad Nedim'le 
lışmakta olan bir Türk genci birlikte ve hep toplu olarak 
lakırdı arasında bana : Grand Hotel Suisse'te oturu· 

- Yeni Türkiye'yi bütün 
kudretile anlamak, vücuda ge
tirdiği eserlerin azametini iha
ta, etmek isterseniz ona ha
riçten bakmalısınız. 

Demişti. Hakikaten insan 
memleketin günlük dedi - ko· 
dulanndan uzaklaşınca kendi 
vatanına aid herşeyi başka bir 
nazarla ve herhalde daha ob
jektif bir şekilde mütalea ede
biliyor. Çok defalar görünen 
kabiliyetimizi bulandıran oün
delik ve her biri başka bir 
ihtirasa bağlı bu dedi - kodu
lardan uzaklaşıp ta birkaç bin 
kilometre mesafeden vatanı
nıza baktığınız zaman memle
ketin atmış olduğu dev adım· 
larını hakiki cesametlerile ve 
daha iyi görebiliyorsunuz. Bu 
görüş eğer yalnız şahsi olsay
dı belki memlekete karşı du· 
yulan tabii bir hasret eseri 
diye telakki edilebilirdi. Hal
buki bunda bütün bitaraf ve 
temiz düşünceli ecnebiler de 
müttefiktir. Dünya siyasetinin 
bütün perendelerini içinde at
tığı, bütün dünya telakkileri
nin kaynaştığı İsviçre' de Tür
kiye'ye şarkın ihmal edilebilir 
alelade bir memleketi gibi de
ğil, dünyanın kuvvetli, kudretli 
ve her manasile hürmete la
yık bir hükumeti gibi bakılı
yor. Lozan konferansinda iki 
seneye kalmadan bizim kendi 
istiklalimizi gene kendi elimiz
le kendilerine peşkeş çekece
j'imizi yüzümüze karşı haykı· 
ranlar bugün Akdenizde Tür
kiyesiz bir iş yapılamıyacağıni 
söyliyor ve genç cumuriyeti 
dünya' siyasetinin kıymetli mih
verlerinden biri telakki edi· 
yorlar. 

Bunun en son misali de hiç 
şüphesiz Montrö konferansı· 
dır. Bu konferans Türkiye'nin 
hariçte ilk defa olarak tertip 
ettiği bir milletler arası içti
maıdır. Bugün Montrö Palasta 
birkaç ecnebi gazetecisile te
mas ettim. Hepsi de konferan
sın tertibi, hazırlığı, en ufak 

yoruz. Montrö Palastan sonra 
Montrö'nün en büyük ve mü
kellef oteli olan bu bina man
zara ve hava itibarile çok daha 
iyi bir yerdedir. Bütün Montrö 
şehri gölün ta karşı tarafın- 1 

daki sahillerine kadar baştan 
aşağı ayaklarımız altında .. 

* * * 
Bugün biz, Türk gazeteci-

leri için, hakikaten talihli bir 
gün oldu. Ak~am üzeri hep 
bir araya toplanmıştık. Her
kes ğeceye ait bir program 
teklif ediyor, kimi sinemaya 
gitmekten, kimi serinlikten is
tifade ederek şehir içinde bir 
gezinti yapmaktan bahsedi
yordu. Biz münakaşada iken 
birden bulunduğumuz büyük 
salonun hapısı açıldı. Sevgili 
Hariciye Vekilimizle Londra 
sefiri Fethi geldiler. Hepimize 
şeref veren bu ani ziyaret neş
emizi son haddine getirmişti. 

Otelin büyük restoranında 
hep bir arada bir aile sofrası 
kurduk. Gece saat onbire ka
dar memleketten, memleketin 
harici ve dahili politikaddki 
sonsuz muvaffakıyetlerinden ve 
nihayet pek tabii olarak Mont
rö konferansından bahsettik. 
Bir aralık Vedat Nedim aya
ğa kalktı. Bütün Türk gazete
cilerine tercüman olarak Tür
kiyenin hariçte tertip ettiği bu 
ilk milletler arası içtimaında 
muhterem Hariciye Vekilimize 
muvaffakıyet temennisinde bu
lundu; yarın konferansta ihraz 
edeceği muvaffakıyetin bir ta
lih eseri olmadığını, bilakis 
yarınki neticenin senelerden
beri hariciyemiz tarafından 
adım - adım en ufak teferrüa
tına kadar hazırlanmış muaz
zam bir eser olduğunu söyledi 
ve nihayet muhterem Vekili
mizin önümüzdeki beş, on gün 
içinde doğmasına intizar edilen 
torununa telmih ederek: "Müj· 
de sizin iki çocuğunuz olacak; 
Biri boğazlar, diğeri torunu-

nuz!" cümlesile sözünü bitirdi. 
Dış bakanımızla Fethi'nin 

Otomobil kazası 
NUfusca zayiat olmadı 

Birinci kordonda Cumuri
yet meybanında bir otomobil 
ile bir araba çarpışması ol
muştur. Konak'tan Alsancak'a 
doğru gitmekte olan şoför 
Hüseyin'in idaresindeki 505 
sayılı otomobil, Cumuriyet 
meydanından dönmakta olan 
Mes'ud oğlu Hüseyin'in idare
sindeki 64 sayılı binek ara· 
basına çarpmıştır. Araba ve 
otomobil kısmen hasara uğra· 
mışsa da nüfusca zarar olma· 
mıştır. Otomobil ve arabada 
bulunanlar müsademe yüzün
den epi korku geçirmişlerdir. .. 
Odemiş'te cinayet 

Bir kişi öldürüldü. 
Ôdemiş'in Birgi nahiyesin

de kurd Gazi mahallesinde 
bir cinayet olmuştur. Sarı dam 
oğullarından Tahir oğlu Meh
med ile Nur imam oğulların
dan Mehmed Etem araslnda 
tarlaya bir çift öküz bırakmak 
mes'elesinden kavga çıkmıştır. 

Mehmet Emin, sopa ile 
Mehmed Etem'i ağır surette 
başından yaralamıştır. Yaralı 
ödemiş hastanesine kaldırılmış 
ve tedavi altına alınmışsa da 
orada ölmüştür. Katil tutula
rak adliveye verilmiştir. 

Yağmur ve yıldırım 
Evvelk gün şehrimize sağ

nak halinde yağmur düşmüş, 
bazı semtlerdeki bağlara az 
miktarda zarar vermiştir. Dün
de Kemalpaşa havalisine sü
rekli yağmurlar yağmıştır. 

Evvelki gün şehrimize yağmur 
yağarken bir de yıldırım düş
müşse de bir zarar olmamıştır. 

Türkofis müdürü 
Şehrimiz Türkofis müdürü 

Ziya Orgun, bir haftadanberi 
hastadır. Vazifesinin başına 

gelememektedir. 
.. ! ................. ... 

avdetinden sonra biz de otel
de duramadık, çıktık, şehirde 
hayat tamamile duruncıya ka
dar şurada burada dolaştık. 
Şimdi şu satırları yazarken 
önümdeki saate bakıyorum: 
Sabahın ikisine gelmiş. [Bu
rada saatlerin bir saat geri 
olduğunu unutmayınız.[ Artık 
bende de takat kalmadı. Ba
husus ki yarın en heyecanlı 

günümüz ... 
Ramdi Nüzhet 

Avni Doğan'ın Ma- şanı sergisine 
. ' V d Yeniden nümunel 

nısa ya e aı. gönderiliyor .. 
· Şam'da açılan beynelmilL 

Halkevinde bir toplantı yapıldı ve samimi sergide mahsullerimizin muh 
telif nümuneleri fazla miktard 

hisler ortaya döküldü. teşhir edilecektir. lktısad Ve 

Manisa, ( Hususi ) - Eski nisa Halkevini canlandırmak kaletinden şehrimizdeki ala 
parti başkanımız Y ozgad say- hususundaki gayret ve hizmet· kadarlara gelen bir emirde 
lavı Avni Doğan şehrimize lerini anlattı, evin şükranlarını muhtelif mahsullerden acel 
geldi, Halkevinde umumi bir sundu. Avni Doğan mukabele nümuneler hazırlanarak Şa 
veda toplantısı yapıldı. Kısa ile arkadaşlarının kendisine beynelmilel sergisine gönd 
bir zaman içinde kendisini Ma- fazla teveccüh gösterdiklerini, rilmesi bildirilmiştir. Nümune 
nisa'lılara çok sevdiren Avni yoksa kısa bir zaman içinde ler hazırlanmaktadır. 
Doğan arkadaşlarına hitap ile Manisa'ya büyiik bir hizmette 
Büyük şefin her şeyde kendini bulunamadığını, gösterilen d~y-
gösteren isabetli kararlarından gulara teşekkürle beraber bun-
birinin tatbiki vesilesile Mani- dan aldığı ilhamla her nerede 
sa' daki parti vazifesinden ay- ve her ne işti! olursa <>lsun 
rılmış bu!unduğunu, Manisa Manisa'lıların hizmetine hazır 
partili arkadaşlarına derin his- olduğunu söyledi. 
lerle merbut yaşadığını ve va· Bundan sonra Valimiz söz 
zifesini, daha büyük bir kuvvet alarak Avni Doğan'm kıymetli 
ve nüfuzla başaracağından çalışmalarını anlattı ve duy-
emin bulunduğu İlbay Murad duğu tessürün, yalnız vazife 
Germen'e devrettiğinden ötürü arkadaşından değil, ayni za-
müsterih ve memnun olarak manda şahsi dostu olan Avni 
ayrıldığını söyledi, veda etti. Doğan'ın ayrılışından ileri gel-

Halkevi idare heyetinden diğini bildirdi ve ödevde şef-
Mustafa cevap vererek Avni !erin istedikleri verimi a!abil-
Doğan'ın yüksek görüş ve bil- mek için çalışacağını, bu uğur-
gisinden, faziletinden, Manisa· da arkadaşlarının yardımına 
da uyandırdığı sempatiden ve güvendiğini ilave etti. 
bugünkü ayrılığın teessürünün Nutuklar hararetle karşılan-
ayni fazilet ve meziyetleri nef- dı, Halkevi, toplantıya gelen-
sinde toplıyan Valinin işe baş- lere dondurma ikram etti. 
lamasile teselli bulmuş oldu- Gece, şehir kulübünde Avni 
ğundan bahsetti. Doğn ve refikaları şerefine bir 

Tuz sevkiyatı 
devamda 

Çamaltı Tud~sı'ld ın Ja,r>on 
vaya tuz sevkiya .ı devam et 
mektedir. Dün 8 bin ton yük 
lemek üzere Yuna 1 bandral 
Kote vapu ı u limanımıza gel 
miş ve v;ze muamelesinde 
sonra Çamaltına g'tmiştir. Şin 
diye kadar J aponya'ya ihra 
edilen tuz miktarı yü'7 bi 
tonu bulmı·~tur. 

Polis alınıyor 
Emniyet müdürlüğü kadro 

sunda münhal polisliklere ehl 
olanları seçmek üzere, poli 
intihap heyeti dün öğlede 
sonra Emniyet müdürlüğünd 
Fevzi Aktürk'ün reisliği altı 
da toplanmış ve bazı talipl 
rin vaziyetlerini tetkik etmişti 

Halkevi başkanı Ali Osman ziyafet verildi. Misafirler gece Katil bulundu mu. 
Ülkü de Avni Doğan'm Ma- İzmir' e döndüler. 

Bakanımız ve genel sek
reterimiz giderken .. 

-Başı 1 inci sahi/ede-
hazırlaııan motiire binerek vapura 
gitmi§tİr. Bu sırada. solonda topla
nan kalalınlık halk tarafınllan al
kı~lannııştır. 

Vapurda kendi!!ini tcşyie ge· 
lcnlcrin ıt) rı ayrı ellerini sıknıı~, 
vcıla etmiştir. 

Şükrii Kaya, vapurda kendile
rini tCŞ) i edenler ara~ınıla bulunan 
belediye reisimiz doktor Behçet 
Cz'a şu sözlt•ri söylemiştir: 

- lzmir' li hemşerileri
min hakkımda gösterdikle
ri misa/irperverlik ve sa
mimiyetten çok mütehassis 
ve müteşekkirim. Bunu ken
dilerine iblağ etm,enizi bil
hassa rica ederim. 

* * * Dahiliye Vekilimiz ve Parti 
genel sekreterimiz Şükrü Ka
ya evelki gün İzmir' de bulu
nan say lavların şereflerin~ Çeş
me plaj ve Ilıca köyünde Ra
sımpalasta verdikleri ziyafeite 
bulunmuştur. Ziyafette bulunan 
parti genyön kurul üyeleri ile 
vali Fazlı Güleç ve belediye 
reısı doktor Behçet Uz ile 
Yozgad saylavı Avni Doğan, 
Balıkesir saylavı Hacim Mu
hiddin, İzmir saylavı Sadeddin, 
Manisa saylavı Refik Şevket 
fle Yaşar otomobillerle Çeş· 
me'ye gitmişlerdir. Şükrü Ka
ya ve saylavlarımız plajda 
banyo aldıktan sonra gazinoda 
bir müddet istirahat etmişler 

ve öğle vakti Rasımpalasta 

verilen ziyafette bulunmuşlar

dır. Ziyafet, samimi bir hava 
içinde ve hasbıhallerle geç
miştir. Şükrü Kaya, Çeşme 
plaj ve Ilıca köyünün muhte
lif ihtiyaçları hakkında verilen 
izahatı büyük bir ehemmiyetle 
dinlemiş ve notlar almıştır. 

Oradan Çesme kaza mer-

kezine gidilmiş ve Seferihisar'a 
dönülmüştür. Şükrü Kaya, 
Çeşme ve Seferihar' da bazı 
tetkiklerde bulunduktan sonra 
Sığacık köyüne gelmiş, oradan 
şehrimize dönmüştür. 

Dün sabah belediye reisi 
doktor Behçet Uz ile yaya 
olarak birinci kordonda bir 
gezinti yapmış ve Cumuriyet 
meydanına gelmiş, geçen sene 
lzmir fuvarının kurulduğu yerde 
belediyece yaptırılacak olan 
(İzmir belediye sarayı) hak
kında Behçet Uz tarafından 
verilen izahatı dinlemiştir. 

Bir müddet sonra Şükrü 
Kaya, vilayet makamında vali 
Fazlı Gülec'i, kumandanlığa 
giderek mustahkem mevki 
kumandanını ve belediyede 
reis Behçet Uz'u ziyaret ve 
veda etmiştir. Parti merkezi
ni de ziyaret eden Şükrü Kaya, 
orada parti idare heyeti üye
lerine vedada bulunmuştur. 

Dahiliye Vekili ve Parti ge
nel sekreterimiz, lzmir' den çok 
iyi intibalarla ayrılmışlar ve 
İzmir arsıulusal fuvarı açılır
ken tekrar fzmir'e gelecekle
rini bazi arkadaşlarına vaadda 
bulunmuşlardır. 

Şükrü Kaya, lstanbul' dan 
Edirne'ye geçecek ve Trakya 
valilerinin Edime'de yapacak
ları toplantıya riyaset ederek 
parti işleri hakkında Trakya 
valilerine direktif verecek
lerdir. 

* "' * Eski İzmir hafriyatını tetkik 
eden misafirimiz, müze def
terine şunları yazmışlardır: 

"Bay Selahiddin Kantar lz
mir'in agoralarından birinin 
tekrar yüzüne çıkmasının iki 
türlü sırrını bulmuş. Önce ye-

Haşim katil olmadı~mı 
söylüyor 

Cumaovası nahiyesinin Göl 
cükler köyü civarında bir hen 
dek içinde bulunan cesedi 
Ômer oğlu Tepeköy'lü Turan 
ait oldugu anlaşılmıştır. 

Yapılan: Esaslı tahkikat n 
ticesinde Turan'ın parasına t 
mah edilerek öldürüldüğü te 
bit olunmuştur. Cinayeti işi 
mek suçile Haşim adında bi 
tutulmuş ve dün Müddeium 
mi muavini Orhan tarafında 

isticvap edilmiştir. Haşim, ci 
nayette alakası bulunmadığı 
da ısrar etmektedir. Tahkikat 
devam olunacaktr 

Vilayet encümeni 
Vilayet daimi encümeni dü 

vali Fazli Güleç'in reisliği a 
tında toplanmış ve muhtel 
nafıa işleri üzerinde müzak 
relerde bulunarak kararlar a 
mıştır. 

Halka kolayhk 
Devlet demiryolları son i 

iki ay içinde eşya ve yol 
nakil tarifelerinde esa&lı değ 
şiklikler yapmıştır. Ayni z 
manda bu tarife değişikleri 
halkımızın gezme, memleke 
tanıma gibi hareketleri teşvi 
ve mevsimin hususiyetine g 
re tatilden faydalanmaları i 
kanları da temin olunmuştu 

iş kanunu 
Büyük Millet Maclisince k 

bul edilmiş olan iş kanu 
vilayete tebliğ olunmuştur. 

rini keşfetmiş, sonra da v 
tasını bularak meydana çıka 
mış. Bay Selahiddin Kant 
birincisinde tamamile 
fak olmuş, kendisini 
ederim. 

İkincisinin noksan kalışınd 
ki kusur da asla kendisin 
değildir. Başkalarını kusurd 
kurtarmak için yaptığı gayr 
!ere, çektiği zahmetlere i 
ben yakından şahid oldum. 

Ş. Kaya 
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Sayfa 4 

Edebi, Tarihi, macera romanı 

Muarızla yerlerine geçtikten 
sonra Marki tabancaları elle· 
rine verdi. Buagemon taban· 
cayı sol elile aldı; çocukluk
tanberi sağ yerine sol elini 
kullanırdı. 

Marki: 
- Hazır 

sordu. 
- Hazırız!. 

mısınız?. Diye 

Marki biraz durdu, sonra: 
- Ateşi Emrini verdi. 
ilk iki mermi hedeflerini 

bulmadan geçüp gittiler. Marki 
tabancalarını değiştirdikten 
sonra ikinci defa olarak. 

- Ateş! Dedi. 
iki tabanca sesi daha du

yuldu; ve Hanri'nin birden 
tabancayı bıraktığı ve sağ 
elini iztırapla altına götürdüğü 
görüldü. 

Marki, yaralandı! 
Doktor. Dönerek: 
Çabuk koşunuz! dedi. 
Hanri. yere düşmemek ıçın 

bütün gayretini sarfetti. Mua
rızına karşı hafif görünmek 
istiyordu. 

Doktor, kan görünen sol 
kolu hemen muayene etti ve: 

61 .. 

Mecruh, M. Aldomo'nun 
harekatından esasen hiçbir 
mana çıka~amadığmı bunun 
için elini sıkmağa hazır oldu
ğunu söyledi! 

- M. Aldomo'da ayni şe
kilde hareket edecekti. 

Ve mazbataya bu uzlaşma· 
yı da ilave ile birer nüsha 
teati ettiler. 

Biraz sonra Aldoma, mec
ruh Hanri'nin yanına geldi ve 
elini sıkarak: 

- Gösterdiğiniz cesaret ve 
asaletten dolayı sizi tebrik 
ederim ve sizi yaraladığım 
için de çok müteessir oldu
ğumu ilaveden kendimi ala
mam. Dedi. 

Hanri de muarızının elini 
sıktı ve: 

- Lüf en oturunuz. Dedi. 
Biraz konuştuktan sonra, 

M. Aldoma ve iki şahidi mü
saade alıp gittiler. 

Goliffet, Rap ve Dr. Bokije 
yaralı Hanri'yi bir arabaya 
bindirdiler ve kendi odasına 
götürdüler. 

Hanri: 
- Mareşal, şimdi beni sa· 

hırsızlıkla bekliyecektir. De
di fakat Goliffet: 

Yeni hava postalarının ilk 
tecrübesi yapıldı. Yavaş yavaş 
ayağımızı sudan, karadan çe
kerek göklere çıkıyoruz; Şi
mendiferde Tanrının cehen
nemi sıcağında terliye terliye, 
vapurlarda da sallana sallsna 
yolculuk yapıyorduk. Yakında 
hiç olmazsa yolcuların bir 
kısmı, hava yolundan gidip 
gelecekler. Sabah saat sekiz
de bin, ondan evel ver elini 
Yeşilköy .. 

Aklınıza esmiş, haydi tay
yareye, buyurun Ankara'yal 

Tayyarede izdivaç, tayyare
de aşk, tayyarede eğlence, 
tayyarede yolculuk ve herşey, 
artık bu asnn en büyük ma
rifetleri arasına girdi. Fakat 
bunlar da gitgide tabiileşiyor
lar. Dün vapurda tesadüf et
tiğim iki sarhoş, omuz omuza 
vermiş, bu mevzu üzerinde 
konuıuyorlardı: 

- Ah ne olur -diyorlardı
bir meyhane tayyare olsa .. 
Akşam olup da kerahat vaktı 
yaklaşınca atlasak içine. Saz
lar çalsa, kızlar, hanendeler 
bağırsa.. Diyar diyar, bulut 
bulut dolaşsak .. 

- Kendimiz de bulut tabii.. 
- Öyle ya, öyle ya, ken-

dimiz de bulut.. Ve keyfimiz 
gelince, bassak narayı gökle
re. sıksak tabancayı boşluk

Amerika' da intihabat 
--·-· .Mücadele başladı, M. Ruzveld bir nutuk irad 

ile yaptığı işleri anlattı. 

M. Ruzveld kızı ile beraber .. 
Nev-Vork 29 (Radyo ) - rafından namzed ilan edilmiştir. 

Birleşik Amerika Cumur reisi Şimdiki Cumur reis M. Ruz
intihabı meselesi, günün mese· velt'te Filadelfiya Demokrat 
lesi olmuştur. İntihabat Teş- kongresinde namzed kabul 
rinisanide olacaktır. Fakat edilmiştir. 
bugünden itibaren Cumuriyet- M. Ruzvelt bu münasebetle 
perverlerle Demokratlar ara- bir nutuk iradetmiş ve bu ka
sında büyük bir mücaaele rardan dolayı fırkasına ve hal-
başlamıştır. ka teşekkür etmiştir. 

M. Landon, Klevland kong- M. Ruzvelt fırkası namına 

de bildirmiştir. Bu münase
betle birleşik Amerika cumur 
reisliğini aldığı tarihten bugüne 
k~dar yaptığı işlerden bahset
mış ve: 

"Buhranı yenmeğe muvaf
fak oldum; Amerikan hürriye-
tinin doğduğu yer olan Fla
delifya' da mutlakiyet taraftar-

ları hareket edemiyecek bir hale 
getirilmiştir. Bu zamandan iti
baren Amerika daima yeniliğe 
doğru yürümüş ve bugün amele, 
çiftçi ve san' atkarlar memle-
keti olmuştur. 

Bugün biz, Amerikanizmi 
tahrip edenlerle mücadele edi
yoruz; hüriyet namına ve dik
tatörler aleyhine çalışıyoruz. 
Bu yoldaki mücadelelerim dai
ma iyi netice vermiştir. 

Bu memlekette henüz hürri
yet namına fedayı nefs edecek 
pek çok adam vardır. Bunun 
için demokrasi namına harp 
ilanına bile hazırız. Sade bi-
zim için değil, bütün cihan 
demokrasisi için çalışıyoruz, 

çalışacağız ve daima muvvffak 
olaeağızl. Demiş ve şiddetle 
alkışlanmıştır. resinde Cumuriyetperverler ta· yeni namzetliği kabul ettiğini 

__________________ ..... '9 .. •ıt-+•~·••4 ..... ----------------~ 
- Yara hafiftir; kurşun ke

miğe dokunmadan . geçmiştir. 
Fakat nöbet getirebilir. Birkaç 
gün istirahat ve kolun hare· 
ket etmemesi lazımdır! Dedi. 

- Ben kendisine vaziyeti laral.. 
izah ederim. Herhalde sizi - Ooooh gel keyfim, gel!. ftaJyan Na-
pıazur görec~ktir. Zaten ·3 - 4 Ne gören var, ne tutan, ne • ' Fi listin'de yeniden. 

54 ölii var. 
Fakat Hanri: günlük bir istirahatten ıonra ayıplıyan, ne de enseden ya- ızırı Ber)ın de .. 
- Kabil değil.. Dedi. Ma

reşalın bana verdiği iş biran 
bile geri bırakılamaz! 

Doktor: 

iyileşeksiniz. Dedi. kalayıp karakola götüren polis .. 
MarqaJa sağ elimin sağ- - Hakikaten mükemmel 

lam ve iş görecek halde ol- olurdu. Ô)'le ya, toprak de
duğunu lütfen söyleyiniz. Yazı ğil, hava bul. Polis ne karışır? 

- Fakat kurşun otuz san- yazabilir ve iş görecek vazi- Ve iki sarhoş işte böyle, 
timetre daha yukarı, faraza yetteyim. Eğer müsaade ederse tam sarhoş havasında, sarhoş 
şakağınıza isabet etseydi, Ma- çalışmağa hazırım. gönüllerinin istediklerini ko-
reşal sizi ömrü olduğça bek- _ Söylerim. Fakat biz her nuşurken ben de şu fıkrayı 
leyip duracaktı? ... Dedi. hatırladım: 

işte uzlaşmakla mükellefiz. 
Doktor yarayı sararken dört Mareşal da bu işi hüsnü su· Tarihin eski yıllarında ve 

şahit te düellonun mazbatasını J rakınm, •arabın, yani içkinin ret e tesviyeyi kabul edecekıir. Y 

yaptılar ve imzaladılar. B memnu oldu~u devirlerde .. u teminata rağmen Hanri 6 

Fakat Aldorno şahitlerinden hala müsterih değildi. Bir adamcık sabredememiş, 
birisi: gizli bir meyhaneye girmiş. 

- Bu mazbataya hadisenin -
4 

- - Doldur bakalım Barba 
kapanıp kapanmadığını ilave Dük Lodovik bugün Sose Yanakaki ! 
lazım gelmez mi? Diye sordu: Danten ile bulvar köşesinde Diyerek başlamış içmeğe .. 

Marki: bulunan Biyon lokantasında Herifin içkiye hasreti çok bü
- Bu hususta malfimatımiz öğle yemeği yemeğe karar yükmüş galiba ki, nefes alma-
k E h d . vermişti. Bu lokanta, kendi d k dehi · · l · yo . sasen a ısenin mahi- an a erı, şışe erı yuvar· 

yetini de bilmiyoruz ki.. Dedi. konağından pek uzakta değildi. lıyormuş.. Öyle bir zaman 
- Şu halde M. Aldomo'nun - S onu var - gelmiş ki, burnunu görecek 

kendisinden soralım. 1 Borsada I hali kalmamış ve; 
- Olur, siz M. Aldomo'dan - Allahaısmarladıkl 

biz de M. Buagemon 'dan bu ___________ _. Diyerek meyhaneden çık-

cihetı soralım! ÜzUm satışları: mış .. Fakat biraz ileride ne 
Şahitler ayrıldılar; ve düello Ç. Alıcı K. S. 

sahiplerinin bu husustaki fi. 91 M. J. Taran. 9 25 
K. S. 
9 75 
9 kirlerini sordular. 14 S. Gomel 9 

On dakika sonra döndüler. 105 
Aldomo'nun şahitleri: 518559 
- Ne oldu? diye sordular. Sl8664 

ANADOLU -----
Günlük siyasal gazete 

Sahip \'e hajyazganı 
Haydar Rüşdü ÖKTEM 

Umumi neşriyat ve yazı işleri 
müdürü: Hamdi ı üıhet 

İdarehanesi: -

lzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Halk partisi biua ı içind4". 

Tdgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 ··Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ 
Yıllığı 1200, allı aylığı 700, üç 

D) lığı 500 kunı~tur 

]

• Yabancı ıncınleJ.:~tJer için senelik 
abone ücreti 27 liradır 

Her yerde 5 l.:uruştar 
. -

Günü g~:_m!§ ııüslıalar 25 kuru~tur - -
ANADOLU MATBAASINDA 

BASIL'\HŞTIR ............................. 

Skandal 
Evelki gece Çqme plaj ve 

ılıca köyünde bir vak'a olmuş· 
tur. Şevket adında biri köye, 
Meliha adında bir artist gö: 
türmüş, fakat orada bulundu: 
ğu sırada Şevket'in karısı ge
lerek büyük bir gürültüye se
bebiyet vermiştir. Hadise za
bıtaya da aksetmiştir. 

Bir muhasip if 
arıyor. 

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

görsün: 

-Eyvah -demiş- yandık!. 
Ve bir an içinde düşünmüş, 

tek çare olarak geri dönmeği 
bulmuş. Hemen meyhaneye 
gelmiş ve etrafına bakındık
tan sonra kendisini kaldırıp 
gırtlağa kadar şarap fıçısının 
içine atmış.. Meğer zabıta · 
memuru, karşıdan onu görü· 
müş bulunuyormuş. Derhal o 
da meyhaneye girmiş ve sar
hoşu, fıçının içinde görüp; 

- Çık -diye bağırmış- çıkl. 
Sarhoş olursun ha 1 

Herif gülmüş: 
- Y oook azizim -demiş

sen polissin. Burası şarap de
nizidir. Ve şimdi buraya, bah
riye nazm karışır. Onu çağır 
da çıkarsın beni! 

Bizim vapurdaki sarhoşlar 
da ona benziyorlardı. Gökler
deki muhayyel rezaletlerine 
mani olmak için hava nazırını 
çağırmak icap edecek galiba! 

Çimdik 

Berlin, 29 (Radyo) - Ge
neral Vale, tayyare karargah 
ve meydanlarını, tayyare fab
rikalarını ziyaretten sonrü ge-
neral Milnk'le beraber Berlin'e 
dönmüştür. 

Dün akşam şerefine resmi 
bir ziyafet verilmiş ve bu zi
yafette Alman tayyare zabit-
lerinin en marufları ve İtalyan 
sivil tayyare şefi general Pe
legrini vesair İtalyan zabitleri 
hazır bulunmuşlardır. 

Badoglio 
işgal sahası 
hakkında dedi ki 

Londra, 29 (Radyo) - Ma
reşal Badoglio Standard Pres 
muhabirine beyanatta bulun· 
muştur: 

- İşgal ettiğimiz bu yerler 
tamamen ihmal edilmiş yer-
lerdir. Bunları hemen yarın 
işe yarayacak şekle koyaca
ğımızı iddia etmemekle bera· 
ber az zaman içinde baştan
başa vaziyeti değiştireceğimizi 
söyliyebilirim, demiştir. 

Nikaragua 
M. Cemiyetinden 

Çekildi 
Cenevre, 28 (A.A)- Nika

ragua hükumeti milletler ce
miyetinden aynlmıştır. Bu hü
kumet henüz bu ayrılı§ı mu
hik gösterecek hiçbir sebep 
bildirmemiştir. 

Nikaragua üç teşrinievvel 
936 dan beri Milletler cemi· 
yeti azası bulunuyordu. 

M. Hitler ve Şimeling 
Berlin, 28 (A.A) - Hitler, 

Alman . boks şampiyonu Şi
meling ve kansını kabul ede
rek yemeğe alıkomuştur. 

Tayin 
Manisa Milli emlak müaür

lüğü icar memurluğuna eski 
icar memuru Tevfik tayin edil
miştir . 

----------~-------------
Kudüs 29 (Radyo) - Askeri makamlar, Lut kasiibası aha-

lisinden, beşbin lngiliz lirası tahsilini kararlaştırmıştır. Bunun 
sebebi, tethiş hareketlerinde bulunulmamasıdır. Geçen hafta 
Nablus ve Tulükerim'de de vukua gelen arbedeler neticesinde 
54 kişi ölmüş, 98 kişi yaralanmıştır. 

Kudüs 29 (Radyo) - Arap zimamdarları mehafili, bir Arap 
heyetinin Amman'a gittiğini tekzip etmekte ve Arap hüku
meti ile mandater hükumet arasında l\içbir temas olmadığını 
bildirmektedir. Hayfa'ya bir Jngiliz gemisi daha gelmiş ve as
ker getirmiştir. Böylece Filistin' deki İngiliz askerinin miktarı 
yedi tabura baliğ olmuştur. 

Fransa'da yapllan 
bazı niimayişler -

Bunlar sağ cen<' h efradıdır. 
Nümayişte tevkif at yapıldı. 

Paris, 29 (Radyo) - Zafer 
abidesinde yakılan meş' aleden 
sonra, feshedilmiş birliklere 
mensup oldukları sanılan 200 
kadar genç: 

"-Fransa, Fransızlarındır!" 
Diye bağırmışlar ve Marsey· 
yezi söyliyerelı:: aşağı doğru 
inmek istemişlerdir. Zabıta 

müdahaleye mecbur kalmış ve 
20 kişi tevkif edilmiştir. 

Paris, 29 (Radyo) - Fran· 
sa'nın muhtelif yerlerinde ve 
bilhassa Paris'te dün Milliyet
perverlerin büyük nümayişleri 
yapılmıştır. 

Milli muharipler birliği, bü
tün evlerin üç renkli bayrak
larla süslenmesini evciden bil
dirmiştir. Paris'te yapılan nü
mayişe sekiz ceneral ve Paris 
muhafızı ceneral Suro hazır 
bulunmuştur. 

Meçhulasker abidesi ônünde 
bütün gençler Marseyezi söyli
yerek tezahüratta bulunmuş

lardır. 

Paris, 29 (Radyo) - Bütün 
Fransa' da dün yapılan nüma
yişler çok büyük olmuş ve 

Bolşevizm aleyhtarlığı göste· 
rilmiştir. Bütün Milliyetler bu 
nümayişlere iştirak etmişler, 
Sovyet diktatörlüğü aleyhine 
nutuklar söylenmiştir. Nüma
yişlerde cumuriyet ve hürriye
te bağlılık gösterilmiştir. Nü
mayişler her tarafta devam 
edecektir. · 

Nümayişçiler herkese üç 
renkli kokardlar dağıtmışlar 
ve halkı Marseyez söylemeğe 

icbar etmişlerdir. 

Bu hareketin Blum aleyhtarı 
bir vaziyet alacağı söylenmek
tedir. 

Japonya 
Deniz itilafına 
iştirak etmiyecek .• 

Londra, 29 (Radyo) .... Ja· 
ponya'nın Londra mahfillerin
den M. Fuzi, hariciye daire
sine giderek Londra deniz 
itilafına iştirak etmiyeceğini 

bildirmiştir. 

Bu Japon kararı, Londra'da 
hiçbir hayret uyandırmamıştır. 

f 
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Birinci Fransova 
BÜYÜK TARİHi TEFRiKA 

* * * Kral hemen her akşam, yü-
zünde maske olduğu halde, 

-Sonu var-
~~~~~--~~------
Terfiler:· 

ya bir saray oğlam veyahud 
burjuva kıyafetinde Paris'in 
dar ve karanlık sokaklarında, 
şüpheli yerlerde gezer ve ken-
disi gibi deli fişenk delikan· Alaşehir sulh hakimi Ah-
1 l l met, Manisa icra memuru Ah-ı ar a eğlenirdi. 

met, Ödemiş ıcra memuru -10-
, B Tevftk, Uşak icra memuru Ali 
' izim zevkimiz böıgledir!,, 

Enveri, Bayındır müddeiumu-
Avukat Disom'un parlamen- misi Ahmet ve Akhisar müd

toda kralın siyaseti aleyhinde -
deiumumişi Mustafa Nuri'nin 

iradettiği birkaç şiddetli nutuk, 
maaaşları Adliye Vekaletince 

.:>ütün emlakinin müsaderesine otuz liradan 35 liraya çıkanl-
sebeb oldu. Fakat, müthiş in- mıştır. 
tikamından henüz kral haber- Adliye tayinleri: 

Okurların mektupları 

Bir bağcı 
Mahkemelerde: 

Güzelyalı 
Cinayeti .. ....... 

bağcı k l aldık. Dün Ü ce sede şahit 
Kıymet neler söyledi 

Güzelyalı' da kansı Salih 
kızı Saadeti, kendisinden ay
rılacağına ktzarak ustra ile 
öldürmiye teşebbüs etmekle 
maznun Ömer oğlu Osman'm 
muhakemesine dün ağırcezada 
devam edilmiştir. 

Dünkü celsede bazı müda
faa şahitleri dinlenmiştir. 25 
yaşında Kıymet adındaki hır 
şahit, demiştir ki: 

- Vaka günü Güzelyalı'ya 
gitmiştim . Osman'ın karısı 

Saadetle çok iyi görüşürüz. 
Evlerine doğru giderken uzak-

tan Saadetle annesini gördüm. 
Annesi el ile işaret ederek 

birini çağırdı. Sonradan anla
dığıma göre Osman'ı çağırmış. 

Osman kaynanasının yanına 

gidince kadın ona, ağıza alın-

sadece bu yıl ayni vaziyetin mıyacak sôzler söylemiye baş
tekrar etmemesi için yazıyorum. ladı ve elinde beyaz birşey 
Aarrkbaşı istasyonundaki gürdüm. Sonra O.sman'Ja Saa-

çeşme ne halde? det ve annesi birbirine girdiler 
Ankbaşından bir mektup ben kavgadan hoşlanmam, he

aldık. Bundan anlıyoruz ki, men oradan uzaklaş~m. 
istasyondaki çeşme, bazı şa- Reis sordu: 
hıslar tarafından kapatılmış - Osman Saadeti yarala-
ve tıkanmışbr. Halbuki gerek mış, sen görmedin mi? Yoksa 
bu civar halkı, gerekse yolcu- kızın annesi mi onu yaraladı? 
lar için bu çeşmeye ihtiyaç 

- Vallahi bilmem. Çünkü 
çoktur. Devlet demiryolları 

birbirlerine girdiler. Ne olduidaresinin buna bir çare bul-
ması istenmektedir. ğunu pek anlamadım. Yalnız 

Nazilli'deki park mes'elesi Saadet'in annesinin elinde be-
Nazilli' den, mahut park yaz birşey farkettim. 

mes'elesi etrafıdda bir mek- Reis: 
tup aldık, bunda, belediyenin - Saadet'in yüzü gözü kan 
hala mahut levhayı kaldırmı- içinde kalmış? 
yarak parkın bir tarafını yal· Şahid: 
nız ailelere ve aile ile gelen· - · Görmedim! 
lere tahsis etmekte devam Kıymetten sonra şahid Hü-
eylediği yazılarak; seyin dinlendi. Vak'a hakkında 

- Belediye, geçırdiğimiz hiçbir malumatı bulunmadığını 
içtimai inkılabı düşünmeyor mu? söyledi ve muhakeme, iddia
Bizi onbeş yaşında çocuk mu nın serdi için başka güne bı-
sanıyor? rakıldı. 

Denilmekte ve gençlerin, 
bunu bir izzetinefis ve haysi· Naldöken 
yet mes'elesi telakki ederek cinayeti davası 
yavaş yavaş parktan çekildiği 
bildirilmektedir. Burnava'nın Naldöken kö· 
Basmahane postanesi yünde Zeynel ve Aziz'i bir 
Bir kariimizin verdiği habere ktz ve alacak mes' elesinden 

göre, Basmahane posta idare- öldürmekle maznun Hızır oğlu 
hanesi, eski posta bınasmm İbrahim ile Kaztm'm muha
tamire ve işe elverişli olma- kemelerine dün ağırcezada de
ması hasabile Sadıkbey ote- vam edilmiştir. 

Eğer atletizm böyle 
devam ederse .. 

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

Yüksek atlamalar için tek sırık 
bile bulunamadı. 

Pazar günü Alsancak saha· 
sında atletizm teşvik müsaba
kalarına devam edildi, maal
esef tecrübeli atletlerimizden 
birçoğu iştirak etmemişlerdir 
ve beklenilen heyecan ve alaka 
görülemedi. Maamafih çalışma 
vesaitin noksanlığı, saha ve 
bistinin vaziyeti ve saire de 
atletizmle uğraşan gençleri su
kutu hayale uğratmakta geri 
kalmadı . 

Mıntakamn daimi surette 
asgari 3-4 ciridi, bukadar da 
sırığı bulunmast Iazımgelirken 
bunlardan maalesef tek bir 
tanesi bile yoktur. Manialar 
tamamile çürümüş, kabili isti
mal vaziyetten çıkmıştır. Uzun 
ve yüksek atlamalara iştirak 
eden atletler kuru toprak üze
rine ve kenarı tehlikeli olan 
bir yere atlamak mecburiye
tinde idiler. Bittabi yan korku 
ile çalışan atletlerimizden daha 
verimli neticeler beklenemez. 
Bu sebepten dolayı program 
dahilindeki müsabakaların bir 
kısmı yapılmamıştır. 

Halbuki temmuzun 12 ve 
19 uncu günlerinde bölge at· 
letizm birincilikleri yapılacak
tır. Daha onbeş gün kadar 
bir müddet var ki bütün bu 
noksanlıkların ikmalı lazımdır. 

Müsabakalar 200 metre sür
at koşusile başladt. Bu koşu
da final için kalan beş atlet
ten yalnız iksi geldi. Netice
de Altay' dan Cemil 25 1/5 
saniyede birinci, Altınordu
dan Vedat ikinciliği kazandı
lar. Bu müsabakayı 400 metre 
sür'at koşusu takibetti. Koşu
ya giren üç atletten Altmor· 
dudan Fahrettin 59 saniyede 
birinci, Altay' dan Enver 1 da
kikada ikinci. 

1500 metre yarım sür' at 
koşusunda A.0. Necati 5-1,l,5 
dakikada birinci, Altay' dan 
Yusuf ikinci, A. O. Hasan 
üçüncü. 3 adım atlamada A. 
O. dan Hüseyin Şükrü 12,83 
metre atlıyarak birincit Altay
dan Cemil 11,94 metre ile 
ikinci geldiler. Atlamaları 
4X100 bayrak yarışı takip 
etti. Bu müsabakada Altaydan 

Hasan, Cemil, Saim, Said, 
A.0. Hüseyin Şükrü, Vedad, 
F ahrettin, Ali takım lan iştirak· 
etti. Neticede Altay takımı az 
farkla birinci,' A. O. takımı 
ikinci geldiler. 

Bayrak yarışında İzmir'in 
pek yakından tanıdığı Said'in 
iştiraki müsabakaya büyük bir 
zevk ve heyecan verdi. Bu 
yarışı balkan bayrah koşuları 
takibetti . Altay' dan Şefik, Sa
im, Cemil, Hasan, A. O. dan 
Besim, Fahreddin, Hüseyin 
Şükrü ve Ali, takınılan ıştirak 
etti. Netice de Altay takımı 
3,50 dakikada birinci geldi. 
Bu yarışta küçük Saim 400 
metre sür' at koşusunda raki
bini 10 metre geride bıraka
rak galibinin en büyük amili 
oldu. Hariçten sırık temin 
edildikten sonra yüksek atla
malar yapılabildi. Bu müsaba
kaya yalnız iki Altay'lı iştirak 
etti. Neticede Suha birinci, 
Nüzhet ikinci geldiler. 

Nis'te otel
lerin vaziyeti 
Grev onları 
da alt-üst etti .. 

Nis, 29 (Radyo) - Kopi 
Ranes otelleri, müstahdeminin 
metalibatı karşısında kapılarım 
kapatmak mecburiyetinde ka· 
lan Kan otellerile aradaki te-
sanüdü göstermek maksadile 
kapılarını kapatmışlardır. Bu 
karar dün gece verilmiş ve 
müşterilere otelde kalabilecek
leri, ancak servis temin edile-
bileceği bildirilmiştir. 

Otel kapılarına afişler asıl
mış, ve müstahdimlerın ağlr 

talepleri karşısında otelleri ka
pamak mecburiyetinde kaldık
lan, otel direktörlüklerinin yeni 
masraflara tahammülü bulun
madığı bildirilmiştir. 

Dün gelen seyyahlar, açık 
bulunan dört otelde bannmış· 
lar ve bugün gitmişlerdir. 

M. Baldvin 
Kamarada cevap 

vermiyecek. 
dar görünmüyordu, Kralın ha- Kuşadası müddeiumumisi 
kiki vaziyetini bilmiyenler ve Sadullah İstanlıul müddeiumu
mütemadiyen zevk ve neş' e miliğine, Aydın müddeiumu
içinde bulunmasına bakanlar: miliğine İstanbul ihtisas .mah-

linin alt kısmına nakledilmiştir. Dünkü celsede evelce din
Gerek bu nakil, gerekse pos- lenmiş olan beş kadar şahit 
tane müdürü Sefahiddin'in tekrar dinlenerek muvacehe 
vazifesinde, daire intizamında edilmişlerdir. Muhakeme bit
gösterdiği muvaffakiyet, hal- tiğinden bugün kararın tefhimi Gür.eşte 
kın takdirini uyandırmaktadır. muhtemeldir. aı•b• f k 

Lonpra, 29 (Radyo) - Si
yasi mehafil M. Baldvin'in 
perşembe gününe kadar Fer-

- Cüzamlılan tedavi kud- kemesi eski müddeiumumisi 
retine malik olan bu adamın Ahmet Reşit nakil ve tayin 
"Napoli illetine., de uğrama- edilmişlerdir. 

-----========------ g ı ız, a at 
Küçük antant müsavat esasının Futbolda 

mak için bir tedbir bildiğine Enstitü mezunlarına diplo- ihlaline aleyhtardır.. 3-0 yenildik. 
şüphe yoktur! maları merasimle verildi - Başı 1 inci sahifede -

masına aleyhtarlık etmiyecek· 
lerdir. 

Diyorlardı. 
Ne kadar güzel olursa ol

sun, krahn ne kadar hoşuna 
gide~se gitsin, hiç.bit metres 
ve kadın birinci Fransova'yı 
siyasi faaliyetinden geri ala
mıyordu. 

iki aylık bir sükun devre
sinde, İspanya kralı olan ve 
Fransova'nın bir yaşındaki kı
zının kocası bulunan arşidük 

Şarl'le siyasi münasebetler çok 
güzel devam ediyordu. Kral, 
bu müddet i~nde pap~ ı~ 
panya ve İngiltere krallarile 
ve Almanya imparatorile itti
fak muahedeleri akdetmiştı. 

Şehrimiz Kız Enstitüsünden 
busene mezun olan 23 talebe-
nin .diplarna tevzi merasimi, 2 _ Habeşistan'ıu ilhakı
e~elki gün Enstitüde samımi ~ nm tanınması. Maamafih bu 
bir şekilde yapılmıştır. Diplo- hususta Asambleye tevdi edi
maları verilen talebeye Enstitü lecek projeye göre bir karar 
müdürü Hasip, hayata atılır- almak ve Arjantin 'in hareketi 
ken muvaffakıyetler dileyen b ki kt. . e enece ır. 
bır nutuk söylemiş ve samimi 

3 
F İ 

hasbıhallerde bulunulmuştur. -d r~n.~a .. 
1 

vek ngiltere 
~ ' arasın a goruşu ece mes' ele-
1 Nöbetçi eczaneler · · ıerde delegasyonlar arasında 

Bu akşam Kemeraltında Şi- hoşnütsuzluk uyandıracak ha
fa, Karantinada Eşref, Ke- reketlerden kaçınılacaktır. 

merde Kamer, Alsancakta Ah- 4 - Lokarno misakını im
met Lütfü, Eşrefpaşada Eşref- zalayan devletler, yarı resmi 
paşa eczanelerı açıktır. olarak toplanacaklar ve hiçbir 

karar almadan Alman cevabı
nın beklenmesinin müreccah 
olacağında ittifak edecekler
dir. Esaseil' İngiltere hükumeti, 
sual notasına sür'atle cevap 
verilmesi için Berlin hükumeti 
nezdinde tsşebbüsatta bulun
muştur. Bu suretle Asamble· . 
nin kararından sonra tekrar 
toplanacak olan Lokarno mi-

sakmı imzalayan devletler kon
feransında İtalyanın geriye gel
miyeceği anlaşılacaktır. 

5 - Milletler cemiyetinde 
yapılacak reforma gelince, bu
nun için teknik bir komite 
vücude getirilecek ve çalışma
ğa başhyacaktır. 

İstanbul, 29 (Hususi) 
Dün, Macar Boçkay takımı, 
milli takımımlzla ikinci maçını 
yaptı ve 3-0 kazandı. Maçın 
birinci devresi 0-0 beraber
likle bitti. Macarlar, ikinci 
devrenin 22, 27 ve 28 inci 
dakikalarında üstüste üç gol 
yaparak galip geldiler. 

İstanbult 29 ( Hususi ) 
Dün gece saat 9,30 da Tak
sim stadyumunda Alman gü
reş takımı ile Milli güreş ta
kımımız iiçüncü defa olarak 
karşıl~tılar. Çok hakim güreş 
pehlivanlarımız Alman 'lara bir 
sayı bile vermeden 7 - O 
galip geldiler 

gers'te kalacağını tahmin et
mektedir. Çünkü M. Baldvin, 
avam kamarasında sorulacak 
suallere cevap vermeği arzu 
etmemektedir. 

Filhakika bazı saylavlar; 
daha şimdiden istizah takrirleri 
vermişler ve 1900 ler kulü
bünde M. Nevil Çemberlayn 
ve Paris'te M. Kooper tara
fından verilen söylevleri ve 
yapılan teklifleri kabul edip 
etmiyeceğini sormuşlardır. 

İngiltere- Mısır 
müzakereleri . . 

Kahire, 29 ( Radyo ) lngil
tere'nin Mısır fevkalade ko
miseri Mister Miles Lampson 
hava yoluyla Kahire'ye gel
miştir. Sir Miles Lampson, 
Mısır - İngiliz müzakerelerinin 
neticesi hakkında nikbin gö
rünmüştür. 
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Son Dakika: zAaırA: 

Fihtenin Hitabesi Kon( eransın dünkü toplantısında: 

Tecavüz etmiı 
Keçeciler' de Zühre soka~ın· 

da oturan Hasan kızı 25 ya • 
şındr Emine'nin evine zorla 
giren Uşak'lı Mehmed teca· 
vüzde bulunarak kaçmışmtır. 
Zabıtaca aranıyor. 

.............................................. 
Numan Menemencioğlu, 
Türk Projesini izah Etti. 

57 
Onlar, çocukları, torunları, 

torunlarının torunları için mü· 
cadeleye girişmişlerdi. Bu ge· 
lecek nesillerde ayni ruh ile 
ayni kurtuluş için uğraşacaktı. 
Bunlar, kendileri öldükten 
uzun zaman sonra, çocukları· 
nın ruhlarında yaşayacak bir 
nizam için kanlarını sevinçle 
akıtıyorlardı. 
Şunu da söyliyelim ki ken· 

dileri hakkında, kendilerinin 
tam ve açık fikirleri yoktu. 
Ve kendilerini harekete geti· 
ren yüksek ve asil eregi ifa· 
dede aldanmışlardı. Dilleri, 
karakterlerini anlntmaktan aciz· 
di. Onlara, mezarın ötesindeki 
cenneti temin eden vasıta ; 
elbet yalnız itirafları değildi. 
Mezarın bu tarafındaki yani 
bu hayattaki cennetleri, bu 
fedakarlık dolayısile, daha 
ziyade güzelleşmişti : Arzdan 
daha ziyade sevinçle, daha 
mükemmel bir ayrılma. Ve 
bütün asırlar boyunca yaşayan 
bir ruh şahlanması... Bizim 
gibi, hasımlarının oğulları bile 
onların fütuhatından istifade 
etmekteyiz. 

Yeni medeniyetin ilk milleti 
olan, Roma'lıların Cermen 
dediği, bizim eski atalarımız 
Alman'ları ; müstevli Roma'lı
lara karşı isyan ettiren de 
böyle bir itikat idi. Komşu 
Roma eyaletlerinin refahını 
görmüyorlar mıydı : Mesela 
kanunlar, mahkemeler, önünde 
hançerli askerler gibi honör 
işaretleri : Roma'lılar bu refah 
ve saadet hazinelerini onlara 
iştirak ettirmeğe hazır Değil
ler miydi ? Prenslerinin çoğu: 
lnsaniyetiu bu iyilik yapıcıla
rına karşı muharebe açmaklı· 
ğın bir isyan olacağını onlara 
söylemiyorlar mıydı? O prens
ler ki bunlara Roma, kralı 
unvanını vererek kendi Lej· 
yonlarında şef yapıyor ve en 
iyi sitelerde en rahat bir ha
yat yaşatıyordu. Halbuki bun· 
lan, kendi vatandaşları . kov
muştu. 

Roma medeniyetinin (Me· 
sela ordunun tanzimi gibi) 
faydalarını bilmiyorlar mıydı 
ki bununla beraber bir (Ar
minyus), silah kullanma san'a· 
tını, onlar nezdine öğrenmeğe 
gelmekten yüzü kızarmıyordu. 
Şüphesiz ki Roma medeniye
tini biliyorlardı. V c torunları, 
hürriyetlerini düşürmediği an· 
dan itibaren, bu medeniyeti 
benimsemede geçikmediler. 
Bu halde bu adamlar, niçin, 
nesiller boyunca kanlı savaşlar 
ettiler? Bir Roma'lı muharrir, 
onların kumandanlarından bi-

rine şunu söyletir : "Esir olmak
tan ise bizim için ikiden biri: 
Ya hürriyet, ya ölüm." 

Onlar için hürriyet: Alman 
kalmaktan, kendi karakterlerine 
uygun olan entreleri istikame
tinde hareketlerinde istiklali 
muhafazadan ve bu istiklali 
torunlarına devretmekten iba· 
ret idi. Onlar için kölelik ise: 
Roma'lıların vermek istediği 
medeniyeti kabul ile Alman'lık
tan çıkmak ve yarı Roma'Jı 
olmak idi. 

Bu adam1arın hepsi ölmedi; 
bunlar esaret görmedi ve hür
riyeti çocuklarına devrettiler. 

Bugünkü dünya, onların mu· 
kavemetlerinden dolayı onlara 
teşekküre borçludur. Çünkü 

••• 

Çeviren: M. Rahmi Balaban 

-
bugünkU dünyayı böyle yap. 
mış olan onlardır. Eğer Ro
ma'Iılar, onları idareleri altına 
alabilseydiler ve bir millet 
olma itibarile onları - eski 
Roma'nın ekseriya yaptığı 
gibi - Mahvedeydi, insanlığın 
tekamülü (Daha az asil ola· 
cağı zannedilebilir) başka bir 
yola girmiş olurdu. 

Boğazlardan ziyaret maksadile geçecek harp ge-

Karısını döğmüş 
Mersinli'ee Kolaçılı Hüse

yin, karısı 25 yaşındaki Ka· 
mileyi döğmüştür. 

mileri için müsaade almak lazım gelmektedir. 3 Yerineen yaralamış 
Eski mahkeme önünde Ki· 

raz hanında kahveci Mehmet 
ile Muharrem oğlu Salih ara· 
sında şakalaşma yüzünden 
kavğa çıkmış, Salih Mehmetli 
çakı ile baldır, kasık ve göğ· 
sünden yaralamıştır. 

Onların topraklarının, dille· 
rinin, fikirlerinin varisi olan 
bizler; bugün de Alman ol· 
maktan ve müstakil bir hayat 
yaşamaktan onlara müteşekkir 
olalım. O zamandanberi bir 
millet olarak yaşama itibarile 
neyimiz varsa, ve istikbalde 
neyimiz olacaksa hepsinden 
• Eger bizim kanimızda onla· 
rınkinden bir damla varsa, 
ve bizde güvenilebilir herşeyi 
ölmemiş ise • onlara müte· 
şekkir olalım. Men'şe de kar
deşlerimiz olup sonradan ec
nebi olanlar da onlara müte· 
şekkir olmalıdırlar; çünkü on· 
lar ebedi Roma'yı yenince ec· 
nebi değillerdi ve müstakil 
hayatları ve etablismanları için 
mücadele ediyorlardı. 

Bu adamlar, ve tarihte ayni 
hayatı taşımış olan diğer adam· 
lar, nihayet muzaffer olmuş· 
lardır. Çünkü (Ebediyet), on· 
lara heyecan veriyordu. Ve bu 
heyecana sahip olanlar, olmı· 
yanlara karşı daima muzaffer 
olmuşlardır ve olacaklardır. 

Zafer, adalelerinin ham kuv· 
vetinin veya esleha kıymetinin 
değil, seciye kuvvetinindir. 

Her kim, fedakarlığın hu· 
dudunu tahdid eder ve her 
hangi bir noktadan daha ileri 
atılmağı göze almazsa, teh· 
like, çizdiği hududa gelince, 
mukavemetten vazgeçer. 

Her kim -Hatta hayatını 
feda etmekte lazımgelse-.böyle 
bir hudud çizmezse, mukave
metten vazgeçmez; ve hasmı 

kendine bir hudud çizmiş ise 
ona, nihayet, galebe çalar. 

ilan 
Seyyar bayilerden mütekait 

Yüzbaşı Bay Şevket'in İzmir· 
den infikaki dolayısile kendi
sinden 21 inci tertibe ait bilet 
almış olanlann, bu ve mütea· 
kip keşidelere ait biletlerini 
nihayet her ayın yedinci günü 
akşamına kadar mağazamızdan 
tedarik etmek Üzere müraca· 
atları ilan olunur. 

İzmir 2 inci Mıhçılar 8 
numarada Hüseyin 

Bahri ve Şekip 

Torbalı Tapu işyarlığından: 
Tiryanda çiftliği dahilinde 

vaki bir bap değirmen bina· 
sile Tiryanda çiftliği arazisi 
üzerinde mağrus 170 zeytin 
ağacı 1515 sayılı kanuna tev· 
fikan Tuzcuzade Hatice vakfı 
namına yeniden tescil edile· 
ceğinden işin tahkiki için 6/7 / 
936 tarihinde mahalline gidi· 
leceğinden bu değirmen ve 
zeytin ağaçlannda bir alaka 
ve herhangi bir hak iddia 
eden varsa 10 gün içinde 
Torbalı Tapu dairesine müra· 
caat eylemeleri. 

Motrö, 29 (Radyo)-Montrö 
boğazlar konf eransinın bugün
kü hususi toplantısında, Türk 
heyeti murahhasasının ikinci 
reisi olan Numan Rifat Mene· 
mecioğlu, Türk projesi hak
kında uzun izahat vermiştir. 

Numan Menemencioğ • 
lu, nazik sözlerinden dolayı 

Avustralya delegesi Bruc'e te· 
şekkür etmiş ve Avustralya'Jı. 
larla Türkler arasında dostlu
ğun çok eski olduğunu söyle
miş ve M. Bruce'in konferans 
reisliğine seçilmesinden dolayı 
memnuniyet hissetmekte oldu
ğunu beyan eylemiş ve: 

- Şimdi size Türk proje
sinin esbabı mucibesini izah 
e'mek isterim. her maddeyi 
anlatacağım. Bu izahatımdan 
sonra da delegasyonlara daha 
fazla tafsilat vermeğe amade 
bulunacağım. Demiştir. 

Numan Rifat: 
- Projemizin boğazları si· 

lahlanmasını meneden mua· 
hedeyi lağvettiğini hatırlat
malıyım. 

Esasen Montrö 'de toplanma 
imkanını da vermiştir. 

Projemiz 12 maddeden mü
rekkeptir. Size bu maddeler 
hakkında umumi izahat vere
ceğim. 

Birinci kısım, hastane, ba
lıkçı gemileri de dahil olduğu 
halde tecim gemilerinin bo· 
ğazlardan geçmesine dairdir. 
Bu üç kısma ayrılmıştır: 

1 - Barış halinde. 
2 - Türkiye bitaraf iken 

savaş halinde 

3 - Savaş halinde 
Birinci durumda Karadeniz 

ve Akdeniz kıyılanndan isti· 
fade eden gemilere en müsait 
şekilde tam bir geçme ser· 
bestisi verilmektedir. ikinci 
kısım Lozan mukavelesinde 
dahildir. Umumi hadim hiz· 
metlerde 932 mukavelesinde 
derpiş edilmiş şartlar muh~
faza edilmektedir. 

Üçüncü kısım, Türkiye sa
vaş halinde iken kimlere geç
me serbestisi kalıyor. Her 
türlü karışıklığın önüne geç· 
mek için böyle anlarda Tür
kiye yol göstetecektir ve bu 
gemilerin gündüz geçmelerini 
şart koşmaktadır. 

Dördüncü madde yapılacak 
sağlık kontrölüdür. Hükumet, 
tecim seyrisefayininde hiçbir 
gecikme vukua getirmiyecek 
tedbirler alacaktır. Bu mua· 
yene transit gemilerinin seyir 
halinde iken içinde yapılacaktır. 

Bund.an sonra barb gemile
rinin seyriseferi gelmektedir. 
Boğazlara harb gemilerinin 
serbest girmeleri, dost memle· 
ket limanlarına yapılacak ziya· 
retler için müsaade edilir. 

. Kuvvetlerimizin fevkinde harb 

lzmir Defterdarlığından : 
936 senesi kara av mevsiminin geçen sene olduğu gibi 

Ağustos başından Şubat sonuna kadar devam edeceği vilayet 
idare hey' etince tesb<t edilmiştir. Alakadarlarca malum olmak 
üzere ilin olunur. 1933 

-gemilerinin girmesine asla mü· 
saade edilemez. 

Karadeniz' e girecek gemi· 
lere, hususi bir dostluk ziya· 
reti imkanını vermek için mü· 
saade edilir. 6, 7, 8, 9 ve 
onuncu maddelerde geçen 
şartlarını göstermektedir. 

Harp gemileri vaktile ih
barda bulunmağa ve müsaade 
almağa mecburdurlar. Bir 
kruvazörle 2 torpitodan başka 
gemi giremez. Karadeniz'de 
kalma müddeti 15 gün olarak 
tesbit edilmiştir ki, bu müd· 
det ziyaret için kafidir. 

Gemiler boğazlardan geciş 
esnasında uçaklarinı kullan· 
maktan menedilmektedir ve 
ziyaret, tevakkufsuz olarak 
yapılır. 

Karadeniz' den Akdeniz' ege· 
çecek herhangi bir gemi de 
25 bin tondan fazla olamaz 
ve bunun için de müsaade 
alınması, gemilerin Marmarada 
tek başına seyretmeleri la
zımdır. 

7 inci madde Türkiye'nin 
bitaraf bulunduğu zamanda, 
harp gemilerinin geçmesine 
aiddir. 

Türkiye sosyete azası oldu· 
ğundan, bitaraflığı sosyetece 
tesbit edilmeden asker gemi· 
leri aynı şartlar altında mürur 
edebilirler. 

8 inci madde, Türkiye'nin 
de seferber olduğu bir harp 
halinde tabi olunacak şartlan 
ihtiva etmektedir. 

9 uncu madde Harp haline 
aittir. Madde, hakim devletin 
topraklarının emniyetini ve 
sulh davasını alakadar eder. 
Topraklarını herhangi bir ya
bancı devletin ani hücumuna 
açık bırakmamak tabiidri. Ay· 
nı zamanda bir düşmanı, di
ğerine saldırmak imkansızlı
ğında bırakmaktır ki, bu da 
sulhe hizmet etmektir. 

Fakat dünya efkarı umumi
yesini tatmin etmek istiyen 
Türkiye. harp tehlikesi halinin 
tetkiki için muahedeyi imza 
eden devletlere ve milletler ' 
cemiyetine müracaat edeceğini 
bildiriyor. 

Bu müracaat, bir yardım 
beklemek için değil, sadece, 
harbin mevcudiyetini anlamak 
içindir. 

Onuncu madde ile, Türkiye 
boğazlar komisyonunun lağvını 
istemektedir. Ve bu komisyanu 
yeni mukavele projesine dahil 
etmemiştir. 

Uçaklara aid olan kısımda 
vardır. Uçakların müıtahkem 
mevki üzerinde cevelanı mev
zuubahs olamaz. Karadeniz'le 
Akdeniz arasında sefer yapa
cak uçaklar için bu yol gös
terilecektir. 

Son kısım, mukavelenin mer'i· 
yete geçmesine aittir. Boğazlar 
mukavelenamesini tanzim için 
bir müddet bekleme~ icabet· 
miştir. Montrö' de verilecek ka· 
rarla boğazlardaki durum teb· 
dil edilecektir. 

Bundan başka projede bir 

hususiyet daha vardır ki, o da, 
her beş senede bir mukave· 
lenin yenilenmesidir. Ancak 
bu yeni şekilleri Türkiye tara
fından tasdiki şarttır. 

Demiştir. 

lzmir belediyesinden: 
1 - Onaltı ve onsekiz santimlik potreller için doksan adet 

demir konsol ve yirmidört adet hers yaptırılacaktır. 
İşin hepsinin bedeli keşfi yüz seksen dört lira yirmi 
kuruştur. Baş katiplikteki keşif, şartnamesi ve resmi 
mucibince 7171936 salı günü saat onaltıda açık eksilt
me ile ihale edilecektir. İştirak için ondört liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile söylenen gün ve saatte 

2 
encümene gelinir. 

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

Mikdarı 
1000 

15000 
200 
900 
150 

geyım 

adet 
kutu 
geyım 

kutu 

Tutarı 

210 
82,50 

110 
72 
82,50 

557.00 
Yukarıda cins ve miktarı ve hizalarınde bedeli muhammeni 

yazılı eşya başkitiplikteki şartname veçhile 717 /936 salı günü 
saat onaltıda açık eksiltme ile ihale edilecektir. iştirak için 
kırk iki liralık muvakkat teminat makbuzu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelinir. 21 25 30 3 1769 

Cinsi Metre Seneliği Muhammen bedeli 
Mikdan Lira 

Beyaz bazen 
Gri keten 
Amerikan kaput 
Patiska 

500 65 170 
700 69-70 238 

1000 90 330 
300 80 90 

Soğuk bez 300 • 80 66 
Bedeli muhm· 894 
men yekun. 

Çocuk yuvasının 936 yılı ihtiyacı için yukarıda cins ve mik
tarile muhammen bedeli yazılı beş kalem manifatura eşyası 
başkatiplikteki şartname ve nümuneleri veçhile 1417 /936 salı 
günü saat onaltıda açık eksiltme ile ihale edilecektir. Nümu· 
nelerden bir ve üç numaralı yerine iki ve dört numaralı nü· 
munelerle de münakasaya iştirak edilebilir. iştirak için altmış 
yedi liralık muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve saatte encümene gelinir. 

26 30 3 7 1865 

1 - Şükrü Kaya bulvarında 
Vasıf Çınar caddesi ağzındaki 
meydanlık ile Mustafa Enver 
caddesi arasında kalan kıs
mın tesviyesi ve belediyece 
verilecek kesme taşlarla dö
şenmesi işi başkatiplikteki ke
şif ve sartname veçhile 717136 
salı günü saat 16 da açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
Bedeli keşfi bin ikiyüz altmış 
iki lira altmış kuruştur. İştirak 
için doksanbeş liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 

söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

2 - Üçbin altıyüz lira be
de1i keşifli kültürpark içeri
sinde yapılacak beton ve mo
zayik büyük havuzun inşası işi 
başkatiplikteki keşif, şartname 
ve proje mucibince 7 /7 /936 
salı günü saat 16 da açık 

eksiltme ile ihale edilecektir. 
iştirak için ikiyüz yetmiş lira· 
lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminan mektubu 
ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 1760 

ltf aiye ve diğer otomobille
rin bir senelik ihtiyacı için 
alınacak 1800 teneke dökme 
benzinin 27·6-936 da yapılan 
kapalı zarf eksiltmesine iştirak 
eden talıplerin teklifleri haddi 
liyikinde görülmediğinden iha· 

le edilmiyerek 27-6-936 tari· 
hinden itibaren bir ay müd· 
detle pazarlığa konulmuştur. 

Bugünden itibaren salı ve 
cuma günleri toplanan encü· 
mende muvafık bedel verildiği 

takdirde derhal ihale yapılacağı 
ve taliplerin bu gün saat 16 
da belediyeye müracaatları 
ilan olunur. 1938 

lzmir Sicilli Tica
ret memurluğundan: 

İzmir' de Keten hanında it

halat, ihracat ve Komisyon· 
culuk; Demirefendi zade İbra
him Rasih unvanı altında; 

yapmakta iken bu kerre ibra· 

him Rasih Aktimur unvanını 

almış olduğundan işbu yeni 

numarasına ..... 
edildiği ilan 

Mücellit 

Ali Rıza 
Yeni kavf alar 
çarşısı No. 34 
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Sayfa 7 ~ 

Çeşme ılıcaları 
Büyük Türkiye Otel ve 

Gazinosu Açıldı 
"BÜYÜK TÜRKiYE,, oteli yeniden tamir ve telvin edildi. Her 
türlü konförü cami, tertemiz takınılan ile saygılı misafirlerinin 
emrine amadedir. Yataklar banyosu ile beraber 100 kuruştur. 
GAZiNO san'atında mahir bir aşçı başının pişirdiği temiz, 

taze ve nefis yemeklerle bu sene iştihar edecektir. 
Muntazam servis • Taze ve temiz meşrubat ve mekulat -

Ucuz fiyatlar - Elverişli tabldot, 



.... Sayfa 8 ANADOLU 30161 936 ~ 

Askeri Lise ve Orta Mekteplere Hellenic Lines W. F. H. VAN- ~11111111111111111nn11111111ı.. Doktor .. 1111ıınn111m11mm11111ıı 
Öğretmen ve Kırıkkale San'at Li- Limited Der ZEE& co.~ A. Kemal Tonay ; 
sesine Tedrisat Müdürü Aranıvor Hamburg - Bremen, Rotter· v. N. =Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı=:. 

J dam -Amsterdam ve Anvers DEUTSCHE LEVANTE LiNiE =: Basmnlıanc i tas, onu karşısındnki dibek sokak başında 30 sayı· := 
limanları için her ay munta· G. m. b. H. = lı ev ''e muayeneluırıe&indc sabah saat 8 ,ıcn akşıım ııaı 6 a kadar = 1 -İc;tanbul ve Bursa' daki askeri Liselere Kırıkkale' deki askeri 

San'at Lisesine aylık ücretle tarih, Riyaziye, Fizik, Erzincau, 
Konya, Ankara'daki Orta Mekteplere Tarih, Coğrafya, Fen 
bilgisi, Almanca, Fransızca, İngilizce öğretmeni ve San'at 
Lisesine T edrişat Müdürü alınacaktır. 

zam iki sefer yapacaktır. "MACEDONIA,, vapuru el- := hasıalıınuı kabul eder. =: 
Ren, lskandinav ve Baltık yevm limanımızda olup AN- = .Müracaat eden hastalara yapılması lUzımgclen sair tahlilut \'e § 

limanları için dog" ru Konşi· VERS, ROTTERDAM, HAM- mikroskopik muayeneleri ile ,·eremli hastalara npılmasma cevaz E:: = görülen Puumolornks muayenehanesinde munıa1~nıu11 yapılır. E: 

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

mento ile eşya kabul eder. BURG ve BREMEN limanla- •lllllllllf lf Ullfllllllllllllfflllflllllllllllllfllfllllllllllll Telefon: 4115 11111111• 
Anglo.Egytian Mail rma yük kabul etmektedir. Kimyevi ve bakteriyoloji raporları haiz 

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

L . "DELOS,, vapuru 7 temmuz 
ıne da beklenmekte olup 11 tem Yüzlerce senedenberi sıhhata faydası mü-

Marsilya ve fskenderiye için muza kadar ANVES, ROT- b l j • (]; l iti / • l • 
9600 tonluk 11Cairo City

11 
va- TERDAM, HAMBURG ve BRE- cerre o an zmır- r a '"~a gaca ıçme erı 

A) Tasdikli fotograflı fiş. 

B) Yüksek tahsil şehadetnamesi veya tasdikli benzeri. 
C) Üniversitede imtihan vererek ehliyetname almışsa 

ehliyetname tasdikli benzeri. 

~u~:n h~~i a:ef:;re~aer:ke7uen~:~ M7,~~k;~~~r~:;:!k ;ı~c:=~~ ! 1 J D 1 
cektir. muzda bekleniyor. Bremen, ~ J 

Yolcu fiatinde tenziUit: Hamburg ve Anversten yük ....._ 
D) Nufus tezkeresi tasdikli benzeri. 

4- Dttrumu uygun görülenlerden aşağıda yazılı 
istenecektir. 

Pire-Marsilya seyahat müd- çıkaracaktır. 
evrak sonra deti 75 saat, "ANGORA,, vapurn 20 tem 

Port-Sait ve lskenderiye li· muzda bekleniyor 25 temmuza 
A) Hüsnühal ilmühaberi. 
B) Tam teşkilatlı Askeri Hastahaneden alınmış sağlık 

raporu. 
C) Teahhüt senedi (Noterlikten). 

manları için "VELOS,, vapu· kadar ANVERS, ROTTER
ru her hafta pazartesi günü saat DAM, HAMBURG VE BRE-
12 de muntazam Pireden ha- MEN limanları için yük ala· 
reket edecektir. Yolcu ve eşya caktır. 

5-Ücretlcr. 
lstanbul' daki Askeri Liseler Riyaziye Fizik derslerine 108-126 
Tarih dersine 98-108 liraya kadar. Bursa Lisesi ve Kırık-

kabul eder. AMERiKAN EXPORT LINES 
Fazla tafsilat için Cemal 

kale San'at Lisesi Riyaziye Fizik derslerine 108-126 Tarih 
dersine 98-108 Liraya kadar. Orta mektepler derslerine 108 
Liraya kadar, Aylık ücret verilecektir. 

6-Kırıkkale San'at Lisesine alınacak tedrisat Müdürü için Lise 
öğretmenlik şartlarını taşımak ve iki ders zümresinde ihtisas 

Ccndcli hanında No. 14 Naz-
mi Topçuoğlu acentasına 
müracaat olunması. 

Telefon : 2548 -----------01 iv i er v E Şürekası 
Limited olmak gerektir. Ücreti 165 liradır. 

7-Isteklilerin l Eylül 936 gününe kadar müracaat etmeleri vapur Acentası 
dileği yerine getirilmiyenler bir hak istiyemezler. D. 18 1509 Cendeli Han, Birinci Kordon 

Askeri Mekteplere Talebe alı-THE ELEE~e~1~43LiNEs Ltd. 

nıyor: 

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

11GRODNO,, vapuru 25 ha· 
ziranda beklenmekte olup 
Londra ve Hul için yük ala
caktır. 

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

"DRAGO,, vapuru temmuz 
ortalarında Londra, Hul ve 

hususları da gôz önünde Anversten gelip yük çıkara· 

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

3 - isteklilerin aşağıda yazılı 
bulundurmaları lazımdır. 

cak ve ayni zamunda Londra, 
ve Hul için yük alacaktır. A - Bütün mekteplerde kaydı kabul 1/Temmuz/936 da 

başlar ve 10/Ağustos/936 da biter. Müsabaka imtihanı 
da 15 Ağustosla 21 Ağustos arasında yapılır. 

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

C - Kabul şartlarını taşıyan istekliler evrakını tamamlattı
rıp askerlik şubeleri vasıtasile mektebe göndermeleri 
ve mekteplerden davet vaki olmadan hiçbir istekli 
mektebe gitmemelidir. 

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

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

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

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

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

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
"SOFIA,, vapuru 25 hazi-

randa Hamburg ve Bremen
den gelip yük çıkaracaktır. 
.. 1 .................... 1 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

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

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

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

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"PELEŞ,, vapuru 3 tem
muzda gelip 4 temmuzda Pi
RE, MALTA,MAR~LYA ~ 
BARSELONE hareket ede
cektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Fazla tafsilat için ikinci 

kordonda tahmil ve tahliye 
binası arkasında Fratelli Sper-

1 K k l l 1 
co vapur acentalığma müraca· ara oc l ıca arı at edilmesi rica olunur. 

Seferihisar Knrakoç ılıcal~rı açıldı. Her sene olduğu ilandaki hareket tarihlerile 

"EXAMlNER,, vapuru el- ' 
yevm limanımızda olup Nevw
york için yük alacaktır. 

"EXMOOR,, vapuru 13 
temmuza doğru bekleniyor. 
New-York için yük alacaktır. 

JOHNSTONWARREN EINES 
Ltd. - Liverpool 

KENMORE vapuru 1 temuzda 
bekleniyor. BURGAZ, VAR-
NA, KôSTENCE, GALATZ 
ve BARI limanları için yük 
alacaktır. ---
ARMEMENT H. SCHULDT-

HAMBURG 
"DUBURG,, vapuru 29 ha

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

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

LINJEN) OSLO 
11SARDINIA,, motörü 15 

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

SERViCE MARITIM ROU
MAIN BUDAPEŞT 

"DUROSTOR,, vapuru 8 
temmuzda bekleniyor. KÔS
TEN CE, SULlNA, GALATZ 
ve GAEALZ aktarması BEL
GRAD, BUDAPEST, BRA
TISLA VA, VIY ANA için yük 
kabul edecektir. 

S. A. ROY AL HONGROISE 
DE NAVIGATiON DANUBl
ENNE-MARITIME BUDAPEST 

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

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

Ucuz, temiz, taze 
ilô:c ve tuvalet 

' çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 

Sıhhat 
Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçi oğlu 

hanı karşısında 

lzmir • Çeşme şo cııi üzerinde güzel manzaralı oteli, gazino, lounta 
ve Lakkııliyesindc mOştcrileriniu her türlü istirahat, iıı~e ve ihtiyaçlan 
temin edilmiş olan 

Urla Malgaca içmeleri 

Merhum Müderris Dr. 

Hailında Dr. müderris Raşiı Talı· 
sin'in Urla folgaç içme uyu; Kar· 
lispnt'ın Şurprudel Znls &u)una ezher 

ı cihet rüçlıanıJır. Buyurdukları Lıı 

su; müzmin mide ,.e Lcvap ıeşeo· 

ııOçlcri, karaciğt•r, dalak ha talıkla· 
nııda mnuniıı safra kese i vc ııfru 

yollan iltihaplarında, safra, kum \C 

ıa-lannıln, mfümıin iııkıhazda, şiş· 
manlık, unkri ,.e şeker hastahkla· 
rınılıı, bağırsak, şirid, sulucan, me· 

ı sane yolları ilah .. Gihi Lüııye,1 lı:ı.· 

talıklarJıı seri ,.e şifahalış olduğu 
sayııı halkımızın yOksek ' 'e değerli 

Ruşid Tahsin tecrübelerile sabittir. 

Manisa vilayeti defterdarh
ğından: 
Vilayeti 
Manisa 

Karyesi Mevkii Cinsi Miktarı 
Belen kebir Bin tepe· Yazlık ve kış· 123360 Metre 

ler gö1cek lık koyun 
1 

merası 

Beher bin M. Mu. (3) lira hcsa
bilc muhammen miktarı 

Lira 
3670 

Tapu hududu. 
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 Ferman lcanlt 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 müntekil 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. ihale 9 171 936 perşembe günü saat on deştedir. 
Talip olanların Manisa defterdarlığı Milli Emlak dairesine 
müracatları ilan olunur. 1881 27 30 

lzmir Vakıflar direktorlü
ğünden: 
Seneliği Vakfı Mevkii Nev'i No. 

48 kasabalı halil ağa faile p. kırımlı s. ev 30 
36 ;ı' " " " " " ev 32 
72 emine belkıs karantina rifat p. c. ev 249 
24 kamile nusret esnaf şeyhi m. dükkan 1 
24 niğbolu cami altı oda 61/2 

110 köprülü fadıl ahmet yol bedesteni mağaza 46 
60 hasta mesçit molla çıkmazı ev 49 
49 kestelli kestelli dükkan 83/87 

240 mezarlıkba~ı mezarlıkbaşı baraka 137 
700 bezmi alem birinci kordon ev 320 
400 tepecik tepecik han 66/1,66/2 
200 eşrefpaşa çömez s. ev 2/1 
800 salepçi oğlu hükumet c. dükkan 72 
700 " 11 kemeraltı c. fokanta 34 
450 odun kapılı " dükkan 68 

80 asmalı mesçit ikiçeşmelik " 205 
250 bostani z. çorakkapı c. " 380/382 
150 alaca mesçit ikiçeşmelik c. " 72 
250 hisar cami yanı 11 l 00 
600 bağbasanlı ikiçeşmelik c. kahve 12 
250 salepçi oğlu kemeraltı dükkan 33 
325 " çiviciler " 37 
110 ali ağa yağcılar s. ev 3 

Yukarıda yazılı akaratm senelik kiraları on gün müddetle 
açık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 3/7 /936 Cuma günü saat 
on beştedir. isteklilerin Vakıflar direktörlüğüne müracaatları 
ilan olunur. 24 30 3 1831 1 

gibi busenede Seferihisar kamyonları işlemektedir. Gide- 1 navlunlardaki değişikliklerden 
ccklerin Basmanede Bulvar garajına müracaatları. acenta mes'uliyet kabul etmez. 

•-=::::::::::::~:::::::::::::::::::::::~ ...... ~Te:le~.~20~0=4~2~00~5~2:6:63 il - ..... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--.... __________________ _.. 

Pürjen Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere' kalb v 
böbrekleri rahatsız, tansiyonları y ükseklere doktorlar bunu tavsiye ederle 


