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HükQmetimizin 
Boğazları tahkim etmeğe ka

rar verdiği söyleniyor. 

Zecri tedbirlerin kalkması üzerine Boğazlar komisyonu dün de müzakeresine de
vam etmiş ve T. R. Aras beyanatta bulunmuştur 

Boğazlar m~s' elesi sadece 
Başbakanımız 

İstanbul'a geçip 
Atatürkle konuştu 

Yunanistan, Akdeniz an
laşmasını hiçe, sayıyor. 

bize aiddir. 
lstanbul, 13 (Hususi 

muhabinimizden) - Baş
bakan general ismet lnönü 
bu sabah tayyare ile An
kara' dan şehrimize gelmiş 
ve Yeşilköy hava istasyo
nunda karşılanmıştır. Hususi anlaşmamız yoktur 
ismet lnönü, Florya köş-

Dün Fransız ve Rus murahh-:ı;ı;,;, konuştular. Bugün ya bir küne giderek Cumur reisi-
miz Atatürk'e mülaki o/-

buhran cıkacak, yahud anlaşma olacak! muş ve uz~n müddet gö-
, • rüşmüşlerdır. 

M. Mavrudi, Türkiye ~oğazl~uı tahkim Tituleskonun ;:. 
______ k __ a_r~nnı verdı, demış.. tifası doğru ise! 

Son vaziyet 
'loııtrö'drıı ,ıldıgınıı7. lıalwrle

riıı, lıizi lıit; lC' ıııeınnuıı N ını'nwkl<' 

hlılu~ıınıı ııklaııııı~.ı lüzum giirıııİ· 
) oru1.. Tlirk td .. Jif inin ruhu, lıir 

tarnrtaıı kcnıli eınııİ) etini a~lnııı.ık 
diıtrr tııraft:ın 'aliikud:ırlardıın hiç· • 
lıiriniıı Si'~ ru-efı ı· H' ıııiidaf:ıa nwıı· 

lı·ntlerini tnz) ik etmemekti. 

On M-kiziııei ıı ırdnıılwri dt•\ anı 
f'tlen c .. J;.i ho~uzlar ıııes"d.-sini tek· 

r,ır dirıltııll'k ııİ) etinde oluıaclıı;ı· 

mızı O) lemek Lilc lü1.11msuzd11r. 
Kııııımı7.ı aı;ık lıırakam:ıy n~. Hu 
ııokt<ıdıuı her~e} hizimlt' lıirk~i
) or. Bi1. daha, U:<leııir. w Kara· 
,ıeıüsi bir-leştiren hof;azların eko
nomi, politil..a rn müdafaa lı11k1ın· 

lannılao ııe kulıır eı;aalı nıenfe· 

atine tema etmekte olrlulhıııu lıa

tırdau çıknrnıı) ornz. Bilhn a Ka· 

rncleniıiıı hü) ük lıir k1 ınım, , o\· 
) et kom~ uıuuıuıı nlıillrra ka pl.ı

ıııal..ta olduğunu unutma~ ız. Bo
ğadarııı rınnh el iz kal nı:ı ınıı ne 
kadar tahanım~il eclı·mezRel. H~ni 
lıoğazlar rejiminin dnimı tıir ilıti· 
lıif hali doğunn. ınıı da ru7.ı ıle· 
gillz. Türkiy<'. lıir ) nnclan ııım 
mü lakil, lıir -, andan tdııı lı:ırı;;oçı 

lıir de, lct olııral lıugazlan ıne • 
elcııi1.lcştirtiıck dn' u•ıııı ~iitıııektt>· 
'lir. Biz lml'lıızlrırı tııarruı H' .. ııi· 

" ka tlcre karşı knpııy11cıığ11 .. 
Mcıı'ele 'l'urk.h e iı;in ulnrnk 

halledilmiştir. ) a:ıi Türki~ e'nin 

ho~aıları ilalıl:uııunk hakkı w 
;r.nrureti kabul t•dilnıi.tir. Fakat 
tıınıııııi c u~lar tesLil olunurken, 
im hal larLı Tnrki)c'ııin topraklan 

fızainde l.at'i lıakiıui)eti, politika 

iııtikliili 'C) :ı Karadeniz de,letleri· 

nin emııi) eti ak•) hine zannedilecek 

hiçbir le ir bırukmauınk hizınıgelir. 
'l urki) ~. kendi IC'kli f ini lıu uoktıı· 
liırı goz onihıdl' tularıık lıatırla
ııııştır, 

Tiirki) t•'ııiıı lııığuzlan t•ıııııi,· ı>t 
itı~ııatı na itiraz edemi ven de' iet· 
lı rılNı lıazılnn l.:en·1·. .. .. l . . . uı goruş erıııı 

lıirleştin.•nıcıııt·ktı <lir. Muııtrö koıı· 
fi·r:ııı 11111 llı>Iİet· İ7. kalmıısııı:ı d:ı 
\Ozİ)cl u lıı ı·heri,.li tlcğilılir. Bu 

koııferan ur ııiluh ızlanma, ne de 
• ilıaıı k · ı . c onoını .-onfernn ııın lıl'n· 

zer. \loııtru konforan ıudn esa" 
ınü takil ı · ı l . .. 1 f: ıır ı e\ clın muc n a:ı eın-
llİ) ''Iİ ıııe • ·l · ı· I .. .. . e e ıc ır. lutuıı tlığer 
tııfıııu'kn ıılar l • 1 . • t' ıcmınt) et erı ne 
c.lur a ol ıın ı · • · · 1 • ıızıın ıı;ııı 111 me,,. 
rlelrrıleıı oııra gt>lir. Konferan .. ınn 
'l'ürl.i) l') t'') ı• ait m nıiidafaa t'lll· 

ııi)eti da\n 111111 eıı \ıtkın 2.&manılıı 
lıalledilıııı• iui i teıı;c-kliğiıniz. şüp· 
lıc• b: \;'m • 1 .ı- -ı i't') ı la) rclt' uu~urmez 

SO\) l'tlı·r, Kar:ıdeni7.de L:ı•ııdi 
t•ıııni)t>I menfeallerfni ilıliil t'flen 
11) kın lıir tcLlifl kalıu1 ctıııenıeklc 
on,ı lıiz Laşıa olnrnk, 1ıak vt>rme· 
nlt'k ddeıı gt>lrııt•ı. E~er Tiirkiw. 

cihan tarnfıııtlaıı ta dik olunan lJO· 
ğuzlnr eııınİ)N"izli~ııi Liran e\cl 
ortadan kaldırmak azıııııulc ise oııu 
dıı haklı hulıııt) ocak olan ) uktur. 

l'ıı ılo~ru ) ol. Tiirki) c'ııin '\t' 

Karadeniz de, leılcrjııiıı J.:endilerinı· 
~Ört' ın{i le nu ' tZİ) ı·tleri dilşiiııille· 
rek, fıı'kat lıu müstc na vazİ) et 
Kııradeniz'le rıınııa ebettı· hulıınan 
ele, lt>tlerio ınl'nfeatleri 'e :Karade-

Romanya Almanya. 
ya meyledecek! 
Uü.lre~. l:i (llııd)o) ~I. Ti-

tulc ko, krıılln ) aptı~ı ılıirl nııtlık 
uzun hir ınülfıknttn 'ai'.i) t·li izulı 
eııııi_.1ir. Bıı 'ı•kil !\I. Tntart'sko, 

bir hnlıııne ilt· p:ı) t:ılıııan j!İtıııiş 
, t' ancak bu nk~aın di'ıııccektir. 

Bn~' ekil ilı> lı:ırİcİ) e Jıakanı 
nrasımln hüyük lıir ihtilaf oldu~u 

anlaşılmakt~dır. h.nbiııcnin diğer 
:ızaları 1 iıulesko'yu ııüfu1. \'t' taz· 
,1ı.: kııllanmal..la i1\ııım t'tmi\lerdir. 

\ c e~er )B1ııız haşıııa İı;tUa etmez· 

6,. ıııüşterekc•n i tifa edcl'eklcrini 

söylemi lerdır. Hunun iizeriuc lı:ış· 

w•J.il M. Tntare .. ko. M. Titult>slrn· 
mm İsllfıı mı iır.temiştir. 

J.om1ra. 13 (Radyo) \1. Ti· 
T. R. Aras, M. Litvinof ve Jngiliz muralılatuı M. Stanleg tule ko i tifa eııui tir. Maamafih 

l\lomro 13 (Had) o) bu bu uı,la henüı hiçbir tebliğ 
hr komı uu bu un at " a re difoıenıitlit: çüukft M. Titu· 
ınurahlıa!iı l.\1. Sıanlc) Bro 'un ri· le-ko nuıı ı tiius.ıııı geri .ıluı.ı ı ilı-
) O"clinrle loplıın ını~t;r. Ru iı;tiınntla SÜ'\ lemiştir!' ti mali kun Nlidir. 
lrlnuda ili' Kanada "mıı hoğaz1nr Doktor Tı•\ fil.. Ru, tii Ara~. Pnriı;, 13 (Hadyo) \latt-ıı'in 

meıı'cle ilr (lognı)ll lıir alakalan a)ni zamanda: Loıulrn'daıı lıııbcr aldığııııı göre 1\1. 
olmadığı lı:ıkkıııclaki nokt:ıtai nn· Bu ıueı;'cle konferansa İş· Tituh·sko'ııun i tifıı..;ıııı tc,it rdcn 

zarlnn okunmuştur. tirak ctnıi.. wya flmcıııi;ı lıükii- bir lıcı,•adi ııhnamanııştır. A)nİ 

Bunclan mıra doktor 1'c, f ik metler ıncs'ek"'i de~ildir. Boğazlar gaz.f'tc. 1\1. Titulcs.ko'nuıı h pıel· 

R • • k' • · 1 hi7.c aittir, hu ıııc,.'dc adece bizi milel 'a:'.İ~etlc \ uklm lnhmin olu· il~tii ı\rnc. 1 iir ·ı)t' mn ııı ıııcs- • 
eleyi nıııumıın i~tirakilr halle kurar alak:ııl.ır eder. Hoı!uzlnr,laıı miirıır nan ıııiilıinı inkişaflar dolayı İ) le 

'erdiğini ,.c iki ıısml.mlıPri ılt'vanı -Sonu 6 ıncı sahi/ ede- -Sonu 2 inct sag/ada-........................................ ~ ....................... ~ ......... ~ ........................... .-. ........................................ ~ ........... .. 
Avusturya - Almanya anlaşmasına göre 
Avusturya müstakil bir Alman devletidir! 

"Bu anlaşma, sosyete ve kol 
lektif emniyetine bir taarruz 
dur ve ltalya da yardımcıdır,, . ._, ..... 

Avusturya yeni bir kanun çıkardı. Doktor Göbels, anlaş
mayı radyoda izah etti. ---·-M. Mussolini muahedeyi iyi buldu. Her halde 

Orta Avrupa'da hava değişiyor. 
Berliıı 1 1 ( .A) 

hilıliriyor: 

n. :\. R. 

Propaganda lıak:ıııı Dr. (.,ölwlo; 

lıugüıı nnı 21-dc lıiıtiin Alınıııı 

r:ırl) o ıstıtS) onları ile m·~rcdileıı 
aş:ı~ıclaki heyaıınttu lnılunııııı~tur: 

Alnımı lıiikiıııll'ti ıulııııı lıugiiıı 

Alınan Hcicb lıiıkiııııt•ıi A' ll"tıırp 
ft•tlt•ral lıükiırııeti ura ınılıı ynpıl:ın 

Jıir anlaşnıu Jıııkkııula halın \l'l"C• 

er·~iııı. Bu anla;.m:ı 6ullıpener lıir 

iildınet \e AHııııa \üZi)ı·tiııiıı halli 
) uluııdıı )f'llİ bir pratik ıııcrlıalı> 

teşkil et ıııekted ir. Şi ıml i Qiu ldı· 
liği ok\I\ oruııı. 
--------------
nız ın a gerileri üzerindeki her 
lürlii ı ırleri he alın kohlııınıııak 

gibi lıir ihmale clıep leşkil etıııi· 

)Crck, lontrö'de imzalı lıir mu· 

ka,ele elde Pdilınes.idir. Şüphesiz 

lıô) le lıir :ııılaşnıııyı kolıı) laştmıc:ık 

e aslar, )tılııız lıoğ.17.lıırı k:ıpaınnk 

dl'ğil, ho_f;az)ar ınc. ele ini ıll' kıı· 

pnmak lınşlıea ıııcııfcatlerindcu olan 
Tiirki) t'nİn ıekliflt·riııde Luhıııalıilir 

Falih Rıfkı Atay M. Hitler 

1 

ullıun idame i için A HUJ•ll· 
mıı umum~ iııki~ııfma kıymetli bir 

yardı ıııcln Jıuluııd uklarrnn '<' iki 
Alıııan ılevleıiııiıı lıu kadar mulı· 
telif karşılıldı mımfeaıl<!riııi lııı !'U· 

retle <'n İ) i sıırı•ttc gi>zetıııt'1'!c ol· 
ılııklarrna J.;aııi hıılunnn Alınan 

Rniı-lı hiiküıııı•t i 'c A rnstıır) a lt'
dernl de,·INi lıiikiımı•ti :ıralnrınJıı 

normal \'t' Jo .. taıı<! nıüna5ehet le· 

isini kararlai'tırımşl:ırılır. Bu ıni\· 
na .. elıctle şu noktalar lıeyaıı olu
nur kh 

1 - Führcrin 21 mayıs l 935 
de ifade ettiği fikirler Hçlıilc Al· 

mnn Hı•ich lıilkfinıeti Anı turyıı 

federal rlm letinin lam 'r ıııutl:ık 

hakkı lıiikiiııırnııisiııi tnııır~ 

2 llcr iki hiikiinıet A rns· 
ıurya na )Onal OS)alizm ıııes'elc i 
clı• dahil olmak üzere ütcki ıııeııı· 

leketiıı lılitün dahili şeraitini lıu 

ıncııılckctin dahili hir işi gilıi le· 
lekki Nler. 

Her iL.i lıfıkiıınct bu ~ernit 

- Sonu 4 ncü sayfada-

Bir gazete, Yunan hükumetini 
tenkit ile kücük devletlerin fır-, 

satı kacırdıklarını yazıor. 
' 

Atinıı 12 (\. ) 
lıilıliriyor: 

'\tiııa ajan J 

Milletler cı•ıııi~cti paktının Hı 

1111·1 ırıııddc inin ıııulııeınel bir tut· 
hiki lıalimlı• f n .. ihı•re il• \kıt.~. 
niı.de sahili olan dı•\ lı·tlcr ara 111· 

daki nıılaşınanın ne olrıl·a~111.ı dair 

n şredilmiş olıııı ) rızılarn ntrı•n 

nk.,:ıııı gazcıderiııin .ıldıklan m:ı· 

lıimalıı ııuzornıı lııı ıııes'd('nin ) U• 

n:ıııi taıı için mc,cut olnındı(;ını 

) azuıaktadırlıır. z,~,,r) teılhirleriıı 

lntlıili e ııa 111dn lııgiltrre'ııiıı \k
dcııiz•lf' "alıili olıııı ııwınlt•k(•tl n· 
):ıııi 'ı ıımmi 1:111. Türli. ) ıı~u~la,~n 
Fraıı<.,ı, 1-ııamn 16,ıııt'ı ıııaılılr' i 

' ' 
)ıiiliiıı 'iiı;:ıt \ I' şıııınılii ilt• \ t' Hı· 

nuıı:ı knd111 ıat hik <'d İp t·tıı!i) ccf'k· 
h•riııi .. urııııı, <ılıl uı;unıı ııınkfır 

ga7.ctecilcr ilıi"' rlnwl.. ted ir. Bu 
ııwııılekt•tlcr o ı-aın.ın mü lıt'l ı'I'· 

'al' H"rıni~lcrdi. BuE-'l.İn 1 fı·cı mad· 
ılı•ııiıı ı:ıılıiki ııilıa) ,., hıılıııu;ı H' 

buııd .. n ıluln)I İngihcn• tnrafınılnıı 
o:orııl:ııı ııalin orln) ıı ko) dııı;ıı 111' 

deııiıı dl' nrtık lllf'Hudi)t'li k.ıl· 

ııınııııştır. 

tiıııı 12 ( \. A) h.ntiıııeriııi 
ııı:ık:ıles.inılı• hula ntnıı <li)or ki: 

Birinl' İ teı;rin \kdcniz nııb~

mnı;ırıııı ınnrruzi milk adı \oktur. 
Müdafaa için 'npıl ııı lııı k;hil an· 

laı;onınlnrııı daha zİ) adı• liıııııutlt·ıı· 

nıe-i nr.ı:u~ :ı ı;:ı) anılı. Fak:ıt Fnııı~:ı 

gilıi ) 1111.111 hııkıimcliniıı ılı• \1,,. 

<leııi; aııl:ı;.nı.ı ıııııı lüzııııı!;uz halı• 
""lıli·"ini hı>, ııııda m:ele •·tm<'ı.İııl' 
C" " • 

ne 1117.uın 'nrılı. ıııılnyıııııııdıı;;. h.ıı-

ı,:iik \kıwııiz ıl"' ]etleri '.ızİ) ı.·ıi 

chıbn i' i k.1' l"I\ ar,1k a~l.1111 'ı• 
' . 

şıımııllii lıir \kıh•ııiz ıııi·:ıkı '.ıp:ı· 

lıilirkrdi. \la:ılı•sı·r 1111 fır ... aı lıı· 
ı;ırılınışlır. 

Honııı 13 (Hnd) o) ) ıııı.ıni • 
taııııı \kıleııiz 117.ln~mn ıııdaıı çıl..· 

ınaFı hakkındaki 1..nr.ır Boııı.ı 'dıı 

mt'm n un i) et ll) aııd ırınışt ı r. 

Fransız gazetelerine göre 

1914 den evelki 
manzara doğdu. -sulh, silahlı yarış ve 

müselles! Fransa 
Müsellah 
bir ittifakı 

telaş bulunuyor. icinde 
' 

Fransız askerleri 
Pııris, 13 (A.A) - .Frnıuıı mal· 

lıuııtı Alman · A '\il t uryu anlaşma· 
sına ıızuıı siiİurılnr talı i etmek· 

tcclir. lJıııumi intiha lıiiyük harp· 
ten evelki tnazzu,·un ) ııni Fransa· 
nın kar~ı ko) aııııyac:ığı JJir merkezi 

A,·nıpıı'mıı )f'llİtll'ıı teşekkül 1'11İ~i 

merkezindedir. 
(hr dh·or ki: 
Avrup; umumi hnrbdaıı c\clk.i 

maııznrnsıuı tt'krar almnkt:ıdır. Bu 

- Lütfen çeviriniz 

Danzig'in işgali -------
Bir Alman kolordusu hazırlandı. 

Yakında şehre girecektir. 
Puri" 1 :3 (Had) o) Lehiı;tnn lı:ıriciy<· bakanı M. Hcl. 'in l>aıızi~·i' 

gitmesi. lııı mcs'elcııin ıloktor Grı')Zl'r i)f' ıııiizııkcreo.i içindir .. Di~.-r 

cihetten Londra'dıııı Lildirildiğiııe göre tckziplert• rağmen Alınan)a hü· 

kiınıeti Dnnzig'ıe lıir ı•ııırivaki ibda;, etmek iizere lıir kolordu hazırla· 
maktadır. Bu kolordu lıeş nln)tlnıı miirrkk"ıı olııcakıır. \" ıııulııclif 
şehirlerde de toplaııınakt:ıdır. 

Bu kolordh yııkııı Lir atide Daıızig'c gidecek 'c Dıııızig'iıı t:ılebi 
He erbr t telıri işgal edecektir. Mn:ınınfilı Lehiı;tnn Dnmig'tı•ıı erhe~ı 
Liı- .. ehir şeklinde i tifadeye ele' anı cclcccktir. 

l.onclra l 3 (Rnıl) o) - Amele partisinden M. Fic;er, U\ nııı kamara· 

ında di~ hnknıılıktnıı Alınan) n lıükiıııwti Danzig O) :ııı rt·i,ini '" 'ik \t' 

teşc;i ediyor; •Iİ) c ornıuştur. 

~I. Edı•ıı ııuıııına Lord Grohc r şu ce\ı:ılıı \erıni~ıir• 
Ill'flin nıııslalırtgiizarıınız, \'on Nurnt Almanya'ııın n.ınzig ll)Oll rf'i· 

inin heynı)lltıııııı ark:ı~mda olduğunu sÖ) lı•nıiştir. 

Fiı;er: - lııgilterr ulu lıır o yetı•si l>:ııızig uli komi erini Jıiıncnf' 
etle<:ck ıııitHr. 

Groboıı: - Eden 'in Cı•nene'rt(•ki .. un he) nııntı huıın ,.ıiplıe Lır'nk· 
uıamaktndır. 
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E::!;~:~akanılardan ve 1 G Ü n Ü n T e 1 g r af H ~ ı..· e,.r. ı er i ılseb~aen, a~iettaı!'ve tablo matbuatta da haylı çalışmış "f ; ~ _ "' 
olan arkadaşımız Süleyman - • ; · ./ Genç bir ressamın açtığı 

~~~·~!~~~!~~:;,~~~:k::~: r Konferansta Biz Oniki adadaki ltc;tlyan va- ::!:~;";.z~~~~;.,g·~~r~~c~:~ 
~;~~dk~;~~'.:~'"d"uy!;;~eı,.~;~~ Vaziyet

0 dü. ziyetinden korkmlyOfUZ! :;:~~e:. ~:~::"·;~!~:~ ~::: 
manzum bir parça ile ifade d · dılerıne bır teşekkur borçluyuz. zelmek üzere ir.. • t etmiştir. Bu parçayı aynen • • • _J Al ' b • h Bu ressamın kaç tablo sB • 
basıyoruz. Arkadaşımıza şifa İstanbul, 13 (Hususi muha· /ta/ya bu ada/ardan bırınae manya ya lr ava tığını sordum: 
dileriz: birimizden) - Montrö boğaz- .. .. .. k . ? - Bir -de<liler· bir tane 

Kitaplarım lar konferansının bugunkü USSU mu Verece mlŞ • • • satabildi. Bazı yabancılar ta: 
Titrt·k c;lleriııı. hazan, uzanıp te· toplantısında, ihtilaflı bütün İstanbul, 13 (A.A) - Yunus Nadi Cumuriyet gazetesinde Torino'da çıkan gazete 'Deyli Po· lip oldular. Fakat. bu gibı 

) oklıır, kan~tırmJı 
rcddütle.. mes'eleler halledilmiştir. Yal- polo'nun Türkiyenin boğazları tahkim · talebinde bulunmasının saiklerinden biri de 12 adadaki eserlerin ihracı mümkün olma· 

izlf'ri okşar nız, Karadeniz Sovyet donan· İtalyan vaziyetinden endişelenmekte olduğu yolundaki neşriyatına cevap vererek, boğazların dığından teşebbüsleri akint 

~ll\lllllll ~ıklctimlen gibi.. masının Akdeniz'e geçmesi tahkimi talebinde 12 adadaki ltalyan vaziyetinin uzaktan veya yakından hiçbir alakası bulun· kaldı. kapılıııca kc- k 
sele.. mes'elesi kalmıştır i, bunun madığını; bilakis, bu talebin umumi vaziyetin inkişafı üzerinde bir zaruret halini aldığını yazıyor. Kimbilir ne uzun emeklerin 

~it.ler<' fl~ınmh 'efıılı do tlar gibi .. 
• • • 

~iuııli m;l<ınnıış gibi ize yaklaş· 
mıyor11m .• 

~ımki ııraıııızılıı \ıır, perde yahut 

uc; uı·u m. 
\rtık 6:ı)f.ılarıııız. kömür gihi im 

Kouu~u iıl<'nıiııiz, 

• • • 

~i ıııdi 

Birhiriııc dn)nııuıı. hı alı, 

siyıılı., 

inleyen 
bir alı! . 

dul ka
dınlıır .. 

Durgunlu~ıı iı;ind ~ clunııııyuı ırn 

ıra .. 
Hı·u olıııoz um Lir Lıışkıı iltifoı eden 

çıLnr .. 
Döıı ı• tlc hcniııı köşt'nı yn iistüıı· 

de mezara 

10·7·936 üleyımın Ferit 

da yakında bir anlaşma ile Muharrir, boğazların tahkiminin oradaki seyrüsefer serbestliğini tahdid değil, belki emniyet ruhu ve dimağı ne uzun nı\i· 
neticeleneceği tahmin olu- altına almağı istihdaf ettiğini kaydeyledikten sonra diyor ki: cadelelerin ne çok araştırına .. 
nuyor. "Biz 12 adadaki ltalyan vaziyetinden korkmıyoruz. ltalya'da boğazların trhkimi ile teessüs ların ve ne büyük ümit, tees· 

\.. ____________ ..) edecek vaziyetten endişe etmesin! sür, heyecan ve iç hareketle· 

Ş. Saracoğ/u fstanbul, 13 (Hususi muhabirimizden) - Atina gazeteleri, İtalya'nın 12 adadan birinde, Al- rinin ortaya koyduğa bu san· 
lstanbul, 13 (Hususi muha· manya'ya bir hava üssü vereceğini, istihbaratlarına atfen yazmaktadırlar. at parçaları, hem de taşıdık-

birimizden) - Adliye vekili -----------•• • • • • ları kıymetlere rağmen, bu 
ve hariciye vekaleti vekili Şük- Lokarnocular konferan- Faşı·st akibete uğrarlarsa yazık de· 
rü Saracoğlu bu sabah şehri- ğil midir, hazin değil midir? 
mize geldi, burada bulunmakta sının taliki ihtimali Var. 1 ht 1 v E!inde eserleri varlığı ile 

olan sefirlerle görüştü. ltalya Bru·· ksel'e Alman- a e_y .• ~r ıgı bir san'at hareketi yaptığına 
Lastik fabrikası yandı ' inanan ressam şüphesiz ki biz· 
lstanbul, 13 (Hususi muha- ' G 1 . Bir /ngiliz ame- den bir alaka bekliyordu: 

birimizden) - Yedikule'deki ya sız e mıyor. le meb'us, Faşizmi Maddi ve manevi bir alakal 
lastik fabrikasında yangın çık· - J J / k Halbuki biz onu kadirşinas· 

d Akd · [ siaaet e ten it etti. f d d mış, fabrika binası kamilen Ayni zaman a enız an aşmasının .. tıkla talti e eceğimiz yer e, 

bozulmasını ı"stı"yor. J"ngı·ltere, Londra, 13 (A.A) - Amele sükunet ve lakaydımızla, bu· mıştır. 

meb'uslarından M. Herbert güne kadar varabildiği yerden 
Fransa ve Belcika müzakerededirler. Morisson Londra'nın şark ma- tutarak yesin ve ıstırabın en 

• halleleri ticaret müşavirleri ta· geri cephesine kadar ko· 
Bükreş'te neler düşünülüyor? 

Anlaşmanın. lngiltere ve 
Amerika' daki akisleri. 

-~~-----~..--~----~~~ 
İngiliz'ler ihtiyatta .. Fakat Ame-
rika 'lılar ümitli vaziyettedirler. 

Londra, 13 (Radyo) - Ga
zeteler, Avusturya - Almanya 
ittifakı dolayısile memnuniyet
lerini izhar etmekte, fakat bu 
ittifakın ne maksatle yapıldığı 
endişesini gizlemektedirler. 

"M. Hitler, siyasi sahada 
veni bir muvaffakıyet kazan
mıştır. Bu sebeple kendisini 
tebrik etmek lazımdır." 

Diyor. 
Londra 13 (A.A) - Lond

ra diplomatik mehafili Alman· 
Avusturya anlaşması hakkında 
oldukça ihtirazlı davranmak-

tadır. Siyasi mehafilin kanaa· 
tına göre, bu anlaşma birçok 
endişeler uyandıran bir tehli
ke kaynağı şimdılik ortadan 
kaldırılmış olmakla beraber 
fazla nikbinlik göstermek bü· 
yük ihtiyatsızlık olur. 

Vaşington, 13 (A.A) - Al
manya · Avusturya mukavelesi 
burada birinci derecede ehem· 
miyeti haiz bir siyasal hadise 
olarak telakki edilmektedir. 
Siyasal mehafilin kanaatine 
göre, bu anlaşma dünyanın en 

................. m11 ..... ıı 

m.ınzara çuıl ur: 

tehlikeli !karışıklık elemanla
rından birini ortadan kaldır
maktadır. 

Mü l'.'Jlnlı ullı. iliilı yarı ı \e 

ı ·,,ki•indl'.'n daha ıığlam ) cııi lıir 
İllifakı müsellt> . 

Buna muknhil İngiliz - Fran~ız 
•""phr i ı· ki .. indeıı dalın zai fti r. 
Uugııııkıı tPhlikcli .,·azİ) ı:ti anlıımıık 

'" Fraıı ız Sİ) asNirıin istinat ettiği 
kollt'.'ktif cınrıiycı H mınıııkuvi 

paktlıır si kıııiııiıı ıılı-ü ı olıluğııııu 

~urmck iı;in \\·nıpa lıaritncııı:ı lıir 

~üz atın.ık küf idir. 
l'rrtinak Eko •liİ l'.ıri• de 

lll\or ki: 

lınıın'a • A\u.,ıunu '"" İtal)a , . 
• ır.ı•mdaki nıünao:ebetler re, kalliıle 
İ)İ olııı ıınakla lıeraher oldukça 
ıııuuelıit J,ir Alman · h'lı tuna . 
1\lacuri tarı· ftalya lıloku kar~ıı;;ııda 
Jıulurıuldugu inkiır edilemez. 

• PNit jurnal da şö)IC )07.I)or: 

rr.llJ!lıl hu hiııli l'df'rı der ala
rak ı;ullıuıı ıııksiııı kabul ctıııcdi~i 

preıı ibiıw lıcr zuıııaudan ziynılc 

!iadık kalmalıdır. Frnn a'nın tliğer 

lıir \'azi fc!lİ de Frıın ız - ovvcı . 
pııktmı tamaınilc tııthik cımck ve 
.\I nıaıı) ıı Nrafmda mu kın em eti 
ı~kil <') lf'ıııcktir. Tahakkuk ettiril· 
ıııc i liizı nıgeleıı unla, mn da Lon· 

drıı '" :ı\fo ko,n"dıııı get;ıııck üzere 
Pnriı;'tl'JI Pr:ığ'n kııdnr <layanın:ı· 
lıdır. 

l'rc l\om elle !:!llZt'leı-İ de tli
, or kı ; 

Fnııış;ı lıcrlif')dı•ıı t•\el ıııilJi t'lll· 

ııi) t•tini dü~üıımclidir. Çı1ııkii l'ran· 
"a'du lıuküın f>iirı•ıı k:ırarsız1ık ve 
zaaf <lolayısilc Paris'ıeıı :ız t;ok 
uzaklaş1m olan memleketini ıııı· 

tak hu suretle koııfcransıo eırafm· 
da to~amak mümkün o~~ku~ 

Bükreş, 13 (Radyo)-Avus
turya-Almanya uzlaşması Bük
reş'te derin bir tesir husule 
getirmiştir. Bir Rus · Romen 
dostluğu lüzumu ileri şürül
mektedir. 

Tituleskonun is
tif ası doğru ise! 
-Başı 1 inci sahifede-

kararlanrıı seri alını, ohlu~ıınu 
tahmin C) lem ektedir. 

Bü1m.•ş. 12 ( A.A ) l\J. Titu· 
le ko 1ontrö'dcn gelmiş. ı..ıaı 18 

<len 22 } e kadar kral tura fımlau 
kulrnl edilt•rck bepıdıııild durum 

,... CeııeHc Ye l\I ontrö ıııesai i 

lıakkmtlıı kemli ine maltiıııat Yer-
miştir. 

J ıuııLul, 13 (Husu i mulıalıiri· 
mizılcn) Hoııııınya lıaridyc nııı.ırı 

M, Titulı•sko "111111 İ<tifıı. ı knbul 

PdiJdiği ınktlinlc, Honınnya lınrici 

ı1iyn etinde hıi) ük değişiklik ola

cağı \C lloıuaııya'mn da Almanya· 
ya llH')letlcccği haher verilmektedir. 

Mütekait subaylar
dan iş istiyenler. 

izmir askerlik şubesinden: 
Şube emrinde bulunan mü

tekait ve yas haddini aşmamış 
şube reisliğine elverişli ve dört 
buçuk sene hizmet edecek 
subayların hemen lzmir asker
lik şubesine müracaatları ilan 
olunur. 

Roma, 12 (A.A) - Musso· - --· f d f · I h" d r ra ın an aşızm a ey ın .e ter- valadık. Takdir yerine tezciye lini dün akşam Alman büyük # t" d'l · l b" ·· · t 
ıp e ı mış o an ır numayış e ettik onu; 

elçisi M. Yon Hasseli kabul '" ·· l k b tt b 
1 

soz a ara şu eyana a u· Lüks bir mağazanın vitrini-
etmiştir. Bu mülakat hakkında lunmuştur: ni dolduran eşya, 
hiçbir tebliğ neşredilmediği - Faşizmin siyasi ve iktı· Bir kunduracı dükkanının 
gibi ne konuşuldugv u da anla- sadi işleri bozulmuş olan mem-

kapısı önüne açılan yeni mo· 
şılmamştır. leketlerde yerleşmesi, dal-bu- k 

l dak Salması ı'htı"malı' çok kuv· da bir kadın is arpini. Roma, 13 (A.A) - talyan b b 
Vetll.dı'r. Fakat bun.un sebebı" Bilmem ne markalı on on, hükumeti lokarno hükumetine l 
faşizmin zati meziyeti değildir. Kızılcık renğine meharet e verdiği cevapta barışın muha

fazası için sarih surette teş· 
riki mesaiye amade bulundu
ğunu teyit etmekle beraber 
kendisini bu kadar hararetle 
istediği beynelmilel teşriki 
mesaiye iştirakten meneden 
bazı Akdeniz taahhütlerini 
göz önünde tutmak mecburi
yetinde olduğunu bildirmiştir. 

Roma, 12 (A.A)- Lokarno 
devletleri konferansına iştirak 

için vaki olan davete ltalya
nın cevap vermesinden evvel 
Avusturya · Alman · anlaşması· 
nın tahakkuk etmiş olduğu 
burada bilhassa kaydedilmek· 
tedir. Halihazırdaki ltalyan 
vaziyetinin su olduğu anlaşılı-
yor: 

1-İtalya, Avrupanın tensi
kine ancak mutlak bir musa
vat esası dahilinde iştirak ede
bilecektir. 

2- lngiliz - Fransız Anlaş
masının hükümsüz olduğu ilan 
edilse bile İngiltere'nin akde
niz hakkında yapmış olduğu 

diğer anlaşmaların ipkası ital· 
ya'nın bu ihtirazi kaydini mu
hik gösterecek mahiyettedir. 

3 - Maamafih bu ihtirazi 
kayıt Alman ve italyan siya· 
salarının ahenkleştirilmesi ar
zusuna tekabul eder gibi gö
rünmektedir. 

M. Hitler'le M. Şuşning ara· 
sında teati edilen mektuplar
da Almanya'nın Avusturya iş· 
lerine karışmıyacağının temin 
edilmiş olması ltalya'yı kendi 
menfeati hilafına olarak Al-
manyanın oyuncağı olmak en
dişesinden kurtarmıştır. 

4 - Lokarno yerine büyük 
devletler tarafından yapılacak 
bir pakt ikame etmek hak
kındaki şayiaları teyit eden 
bir malumat alınmamış ise de 
bu fikir Roma' da bugün esen 
havaya göre varit telakki edi· 
lem emektedir. 

insanlar faşizme son necat ça- boyanmış bir tırnak kadar 
residir, diye sarılıyorlar. lngi- alaka görmedi zavallı tablolar .. 
liz'ler faşist unsurlarının hatta Kitapsız cemiyette kültürsüz 
en nacızıne karşı bile zerre kurulan bir zevk ve telakki 

M. Mussolini kadar itimat göstermemelidir. aleminin tabii hareket ve 
Roma, 12 (A.A) - Dün 

akşam neşredilen resmi bir 
tebliğe göre, Roma hükumeti
nin Vanzeland'dan Brüksel 
konferansına iştirak etmesi için 
bir davetname almış olduğunu 
bildirmektedir. 

Hükumet şu cevabı ver· 
miştir: 

Lokarno devletlnrinden her· 
hangi birinin bulunmaması va
ziyeti daha karışık bir hale 
getireceğinden bu konferansa 
Almanya'nın da çağrılması mu
vafık olur. 

Poma, 13 (Radyo) - ltalya 
hükumetinin Lokarno konfe· 
ransına iştirakten imtinaı üze
rine Belçika, Paris ve Londra 
hariciyeleri arasında yeni mü-
zakerelerin başlamC\sına sebep 
olmuştur. 

Fransa'nın Brüksel sefiri M. 
Laroş, Belçıka hariciye bakanı 
ile bu mesele Üzerinde müza· 
keratta bulunmuştur. italya'nın 
iştirakine kadar konferansın 
taliki düşünülmektedir. 

Avusturya - Almanya uz
laşması Brüksel' de büyük bir 
tesir husule getirmiştir. 

Bodrum belediyesi 
Bodrum, 13 (Hususi)-Y eni 

belediye binasının temel atına 
merasimi dün yapılmış, f lk 
temel taşını ilbay atmıştır. -

Türkiye 
Muhteliti 
Olimpiyadlara gön

derilmiyecektir. 
İstanbul, 13 (Hususi) -

Türk - Yugoslav maçı 3-3 be-
rabere bitmiştir. Saha çok ka· 
labalıktı. fzmir'den Said ve 
Hakkı da oynadı. General Ali 
Hikmet ve Yugoslav kafile 
başkanı birer nutuk verdiler. 
Birinci devrede Şeref kafa ile 
ilk golü attı. ikincisini bir 
kornerden attık. Buna muka
bil iki gol yidik. İkinci dev
rede iki takım birer gol daha 
çıkardılar. 

lstanbul, 13 (Hususi muha
birimizden) - Son maçlarda 
alınan neticeler müsbct olma· 
dığından, federasyon, fudbol-
cularımızın Berlin olimpiyad
larına gön<lerilmcmesine karar 
vermiştir. 

Muğla'da sıcaklar 
Muğla, 13 (Hususi)- yakıcı 

sıcaklar başlamıştır. Hararet 
gölgede 32 dir. 

Vilayette yol faaliyeti art
mıştır. Muğla - Dörtçam - Mar· 
marıs yol inşaatı ilerlemekte
dir. 

ELHAMRA Telefon 2573 

Sinemasında bugün 

Sevginin sesi 
\ 

JEAN KIEPURA - MARTHA EGGERTH ve Avrupa'nın iki 
meşhur komiği Paul Hörbiger - Paul Kemp 

Seanslar - 3,30 · .5 - 6,30 - 8 · 9,30 -

randmanı elbet budur amma, 
mütefekkirin, hakiki münevve
rin, artistin bu ıstırap ve in· 
hizamı daha ne kadar süre· 
cektir? 

On kuruşluk bir kitap, 011 

kuruşluk bir sebze, yirmi ku· 
ruşluk bir ağaç tablosu, yirmi 
kuruşluk dana eti ne zaman 
rağbet görecektir, ne zaman? 

Orhan Rahmi Gökçe -------
Menemen'de 

Atatürk'ün /otogra/ları 
merasimle açıldı 

Atatürk'ün ve Başbakan Ge· 
neral ismet lnönü'nün kendi 
imzalarile parti teşkilatımıza 

hediye ettikleri büyük ölçii
deki fotograflarından Mene· 
men'e aid olanlar, cumartesi 
günü, Mencmen'de parti salo· 
nuna asılmış ve bu münase
betle, çok hararetli tezahürat 
yapılmıştır. Parti başkanı avu· 
kat Kemal ile maarif memuru 
Kemal, iki güzel ve heyecanlı 
söylev vererek Menemen'in 
duyduğu yüksek şükran duyğu· 
!arını, Atatürk'e, inkılaba ve 
büyüklerimize karşı taşıdıkları 

derin bağlılığı anlatmışlardır. 
Çerçiveler alkışlar arasında 

asılmıştır. Merasimde, askeri 
erkan ve zabitan, şehrin mii· 
nevverleri, partililer, bazı de
vair amirleri ve halk hazır 
bulunmuştur. 

* * * Adapazar' da: 
Adapazarı 13 (A.A) - • Ats· 

türk ve lnönü'nün parti ve 
halkcvimize armağan ettikleri 
imzalı fotoğrafları kalabalık 
parti üyelerinin iştirakile düfl 
parti ve halkevi yönkurul oda· 
!arına konuldu. 



• 1417/ 936 ------------------mANADOt;U!._ ________________ _ 
Mon!rö'dan Anadolu karilerina: -..... ....... - .........._. __ ---........_. ___ -- t 

Konferans değil, dost
lar ahşverişte görsün! 

ŞEHİR HABERLER -
. -

lns<'n düsünüyor: Tıpkı Yahudi .... , 
pazarlığı sistemi hakim! 

Ambalaj 
Talimatnamesi ---..-. ... ·---
Tatbikatta güçl(ık 

Montrö Boğazlar konferansına gi- [ 
-;ı;-,,~a";;ş7:r,"'-(z}l~fizlı;i9a-;;;;; görü müyor 

Yeni ambalaj talimatname-~Montrö, (Hususi)- Milletler külattan, herhangi bir prensip sinin tatbikine başlanrr.ıştır. 
ara~ı konferanslarda ötedenberi ihtilafından bahsettiği yok, fa- Bu talimatname, muvakkat 

bir nokta daima nazarı dik- kat işlere bakıyorsunuz, ortada kabul suretile memlekete it-
katimi celbetmekten hali kal- çıkmış, kat'i şeklini almış hiç hal edilen ambalaj eşyanın 
mamıştır : bir madde bile mevcut değil. ihracında ne şekilde muamele 

Garp devletlerinde ve hatta En basit prensipler etrafında yapılacağını göstermesi itiba-
alelumum siyaset hayatında tam bir mutabakatten bahse- rile, eski talimatnameden ta-
hüküm süren ve her milletler denler bile iş kabule gelince mamen ayrı hükümleri ihtiva 
arası içtimaında daima çirkin bir ihtirazi kayıt ileri sür- etmektedir. Evvelce muvakkat 
çehresini göstermekte gecik- mekten ve bu suretle kendi kabul suretile çuval ithal eden 
miyen bir Yahudi pazarlığı hareket serbestilerini muhafa- bir tüccar, bu çuvalları muh-
zihniyeti! zaya çalışırlarken konferansın telif tüccarlara satar ve mah-

Daima verebileceklerinin en hasılai mesaisini baltalamak- sup muamelesi başka şekilde 
asgari noktasından başlarlar, tan kr.ndilerini alamıyorlar. yapılırdı. Şimdi ise ithal edi-
verebilecekleri makul bir had- insan muhtelif devlet dele· len ambalaj . eşyası, ihraçta, 
de gelinciye kadar her hatve- gelerinin bu izah edemediği ithalat beyannamesi de birleş-
lerini sizden mukabil bir fe- hareket tarzları karşısında bu tirilerek mahsup muamelesi 
dakarlık koparmak bahasına müşkilatın hakiki saiklerini yapılmak lazımdır. Bazı tiic-
atmak isterler, en basit, en ister istemez konferans saha- carlar bu kaydın, ithal eden 
iptidai bir hakkı teslim eder- sından dışarda, her gün bir tüccarın, ayni zamanda ihraca 
ken bile daima veren bir başka safhasını görmekte ol- mecbur olduğunu ileri sür-
adam gibi hır alacaklı tavrı duğunu Milletlerarası tecelli- müşlerse de ticaret odasından 
takınırlar. Hulasa siyaset ha- yatta aramak zaruretinde ka- aldığımız 'malumata göre böyle 
yatında bizim eski zaman ya- lıyor. bir kayıt yoktur, yani amba-
hudilerinin o feci, o insanı Dündenberi bizim projenin laj eşyasını ithal eden tüccar, 
neticede mutlaka aldatan pa- bir nevi tadili veya izahı ma- tekrar ihraç etmeğe mecbur 
zarlık zihniyetini herşeyin üs- hiyetinde olan ve zaten de değildir, ihracatı başka tüc-
tünde tutarlar. Türk'u"n en • b" ı l kt b k b' 'd ca;lar da yapabilirler. oy e o ma an aş a ır ı -
basit, en tabii hak isteklerile ~i~sı. bu~~nmıyan. İngiliz pro- , SüprÜnfÜCÜ-
çıkmış olduğu Lozan konfe- ıesının muzakeresıle uğraşılıyor. • 
ransı işte bundan dolayı altı Yekdiğerlerini müteakip ya- ler A ras-;ında .. 
aydan fazla sürmüştü. Bugün ~ılan ve projenin müzakere- 1 • • l d 
Montrö konferansı da o ka- h d'l k 2 kışı yara an l sıne asre ı en i i heyetiumu- • • 
dar değilse bile hala devam miye içtimaına aid resmi teb- Dün öğleden evel Şehitlerde 
ediyor, hala bir neticeye bağ- liğler önünde duruyor. İkisini belediye temizlik amelesinden 
lanamıyorsa bunun kabahatini de şöyle tahlil ettim. fşte ne- üçu arasında kavga çıkmış ve 

• Garp devletlerinin işte bu tice: Mukaddeme diğer mad- ikisi y;ıralanmıştır. Vak'a şöyle 
fena siyaset oyunlarında ara- delerin müzakere ve kabulün· olmuştur: 
malıyız. den sonra tetkik edilmek üze- Bir gün evel belediye temiz-

işin asıl acı tarafı da Av- re talik edilmiştir. Birinci mad- lik hanında Mehmed'le Hakkı 
rupa diplomatlarının Türk'ün de sözde kabul edilmiş, fakat arasında ailevi bir meseleden 
asıl ruh ile hiç uymıyan bu konferans havai seferlere aid a~ız münakaşası olmuştur. 
fena ve çirkin oyunu yapar- maddenin müzakeresinden son- Mehmed, arkadaşı Hakkı'ya: 
ken onuu kabahatini, mes'uli- ra tekrar bu maddeye avdet - Memleketten yeni gel-
yetini hep bize yüklemeye ça- etmek hakkını muhafaza et- dim, karını gördüm, hatta gö-
lışmaları, yan'ı pazarlıg~ 1 bı.zı"m rüştüm. Onun için sen de miştir. Ticaret gemilerinin ta-
yaptı"'ımızı ileri sürınelerı' dir. benimle namuslu bir adam 

lS rifini ihtiva eden ikinci madde 
Halbuki bilfarz bizim doğ- hiçbir itiraza uğramadan ka-

ruclan doğruya müddei sıfatile bul edilmiştir. Üçüncü madde 
iştirak etmiş olduğumuz en hiçbir devlet delegesi bu mu-
yakın milletler arası içtimaı vakkat kabul kaydile mukay-
olan Lozan konferansının ba- yet olmamak şartile ve mu
şından sonuna kadar muhtelif vakkaten kabul edilmiştir. Dör
safhalarını bir defa göz önüne düncü madde bir siiı ii tadi
getiriniz. Görürsünüz ki Tfrk 

15.ta uğramak ve bu tadila-
oraya her türlü hududu çok tında iiçüncü maddeyi de aı-
evcllcrden tayin edilmiş bir kasından sürüklemek kaydile 
milli misak talebi ile gitmiş kabul edilmiştir. Beşinci madde 
ve hunu lamanıile istihsal 

d . · Türkiye'nin 23 üncü madde e mcıyc kadar Avrupa'lıların 
hergün biraz daha fedaka~rlık ile tayin edecek Cemiyeti Ak-

vam taahhütlerile tetkik edil
Y~?an pazarlık zihniyetlerile dikten sonra, kabul edilecektir. 
mucadele etmek zaruretinde Altıncı maddede bazı nokta
kalmıştır. 

1 ların daha ziyade tavzih edil-
nsan Montrö konferansının mcsi istenilmiştir. Yedinci ve 

bugün almak istidadını gös- sekizinci maddeler yeniden 
terdiği üzücü ve uzatıcı çalış- kaleme alınmak üzere tahrir 
ma tarzına bakıyor da gayri komitesine gitmi~tir. Dokuzun-
ihtiyari acaba gene bu mahut cu maddenin müzakere ve ka-
ve köhne sistemin karşısında bulü onbeşinci maddenin ınü-
mı bulunuyoruz, fikrine kapıl- zakercsinden sonraya bırakıl-
maktan kendini alamıyor. mıştır. Onuncu madde Sovyet 

Konferans başlıyah onbeş heyetinin ileri sürdüğü bir ih-
gün oluyor. Şöyle bir düşü- tirazi kaydile birlikte tahrir 
nüyor, şu onbcş gün zarfında komitesine gitmiştir. Onbirinci 
kat'olunan mesafeyi ölçmiye maddenin tadili ve bazı csas-
kalkarsanız hayret edilecek ların yeniden müzakeresi ka-
bir netice ile karşılaşırsınız : rarlaştırılmıştır. 
Onbeş günlük heyeti umu- işte onbeş günlük nıüsaade-
miye içtimalarının teknik ko- den sonra yekdiğerlerini mü-
mite, tahrir komitesi toplantı- teakip yapılan iki heyeti umu
larının hasılası anha-minha bir miye içtimaının semeresi ... 
hiçten başka birş y değildir. Bunu diplomat lisanından tec-

Diplomatlara sorarsanız her rit eder de şöyle yakından 
kes memnun, herkes ümitvar tetkik ederseniz anlarsınız ki 
ve herkes nikbin görüyorsu- bütün bu gürültü içinden ya
nuz, kimsenin herhangi müş- kasını kurtarıp çıkabilen biri-

gibi konuşma! Ağzını tut seni 
kepaze ederim, demiştir. 

Hakkı, bu sözden fena hal
de hiddetlenmiş ve küfür et
miştir. Bunun üzerin Mehmcd: 

- Seninle yarın Şehitler 
mevkiinde görüşürüz. Burada 
bir şey olmasın, demiştir, dün 
sabah vak'anın devamı Şehit
!er'de şu suretle sona ermiştir. 

Hakkı, Mehmed'c: 
- İşte şimdi Şehitler' de 

bulunuyoruz. Akşam ne demek 
istiyordun? 

Diye sormuş, bunun üzerine 
Mehmed, süprüntü küreğini 
kaparak Hakkı.ya hucum et
miştir. Hakkı'da yanında taşı

dığı bıçakla · Mehmed'e saldır
mış, sağ kolundan yaralamıştır. 
Kavga edenleri ayırmak için 
araya giren çöpçü Ahmed'de 
sol kolundan yaralanmıştır. 

Vak'a failleri tutulmuştur. 

T. Türk 
Manisa saylavı Turgud Türk 

Kemalpaşa' dan şehrimize gel
miştir. -cik madde ikinci maddedir. 
Bu mübarek maddenin aslı da 
işte şudur: Madde 2 - Ti
caret gemileri tabiri işbu mua 
hedenin ikinci faslında mez
kur olmıyan~sefinelere şamildir. 

Bunu gördükten sonra siz de 
benimle beraber "llamaşallah 
konferans çalışıyor. Dostlar 
alış·verişte görsün!"~ demez de 
ne yaparsınız? ... 

Hamdi Nüzlıet 

Yunanistanda şid
detli yağmurlar 

birçok yerlerde 
mahvoldu. 

Bu yüzden 
mahsuller 

Son günlerde Yunanistan'ın 
hemen hertarafında şiddetli 
yağmnrlar yağdığı şehrimiz
deki alakadarlara bildirilmiş
tir. Yağmurların yaptığı zarar
ıar hakkında alınan maliıınata 

göre Makedonya ve Trakya' da 
mezruatın, bilhassa tütün, pa
muk ve buğday istihsalatının 
mühim nisbette ziyanlara uğ· 
radığı ve doldurulmak surctile 
ziraata elverişli bir hale geti
rilen arazinin, sularm basması 

yüzünden tohumların sürük
lendiği bildirilmiştir. 

Tasalya'da pamuk mezruatı 
kamilen mahvolmuş, Mora ya
rımadasında yüzde 30 nisbe
tinde zarar husule gelmiştir. 

Kırağı yiizünden zeytin mah
sulü de çok ziyan görmüştijr. 
Gene ayni pıembalardan gelen 
haberlere göre yağmurlar yü
zünden buğday istihsalatında 
vukubulan ziyan, 120 milyon 
okkaya baliğ olmuştur. 

lzmir Müzesinde 
Yeniden Hazırlanan üç Köşe

nin ikisi Tamamlaııdı. 

Belevi köşesinden bir manzara 
Bitirilmekte ve açılmağa ha- da bitip müze bir kat daha 

zırlanmakta olan Bergama mü- zenginleşecektir. 
zesinin son tanzim işlerinde Seferihisar' daki T eos hara· 
bulunmak ve yeni para kol· belerinden bu hafta getirilen 
leksiyonu hakkında bir karar Bizans başlıkları da yerlerine 
vermek üzere antikite müze· dikilmiş ve teşhir edilmiştir. 
leri direktörü Selahittin Kan· 
tar dün sabah Bergaına'ya 

gitmiştir. 

Müzedeki geni işler: 
Bu yıl antikite müzesinde 

yeniden kurulan ü:; köşeden 
ikisi tamamile bitmiş. üçüncü
sünün restore ve tanzim işle
rine başlanmıştır. Bitenler 
"Selçuk-Osmanlı Türk köşesi,, 
ile "Bel evi Mozole köşesi,, dir. 
Türk köşesi Selçuk ve Os
manlı kitabclcrile lahitler ve 
mezar taşlarına mahsustur. Ta
rih, san'at, yazı ve serpuş 

noklai nazarlarından giizcl bir 
kolleksiyon teşkil etmektedir. 

Belcvi köşesi, Efez hafriya
tında keşfedilen Belevi köyüne 
yakın Yatıkkale' deki muazzam 
Mozoleden getirilen yüksek 
rölyefler ile heykeller, büyük 
şimerler "Ejderha ,, ve vazo
lara mahsustur. 

Bu eserler milattan eve! 
3 - 2 inci asır elenistik devrine 
ait çok san'atlı ve mükemmel 
parçalardır. 

Bu köşelerin açılması zaten 
zengin olan müzemizi bir kat 
daha zenginleştirmiş ve yük
yükseltmiştir. 

Üçüncü olan "Milet köşesi,. 
iki ay evci Milet "Söke' de 
Balat,, harabelerinden getirilen 
heykel, başlık, rölyef ve mi· 
mari seçme parçalara mah· 
sustur. Köşenin tanzimi devam 
etmektedir. Bir aya kadar bu-

l Nöbetçi eczaneler 1 
Bu akşam Kemeraltı'nda 

Şifa, Karantina'a Eşref, Ke
mer' de Kamer, Alsancak'ta 
Ahmet Lütfü, Eşrefpaşa'da 
Eşrfepaşa eczaneleri açıktır. 

Paraşüt Kulesi 
1 S günde inşa-
ata başlanacak .. 

Türk hava kurumu tarafın
dan kültürpark'ta inşa edile-

cek olan paraşüt kulesinin 
planları, hava kurumu merke
zinden şehrimiz şubesi mü· 
dürlüğünc gelmiştir. Planlara 
göre paraşi.it kulesi 43 metre 
yükseklikte ve kültürpark'ta 
6 numaralı ada üzerinde inşa 
edilecektir. inşaat için 15 gün 
sonra münakasa açılacaktır. 
Gençlerimiz, burada bu!una
cak mütehassıslar nezaretinde 
paraşütle atılma tecrübeleri 
yapacaklardır. Paraşüt kullan
ma ve paraşütle atlama işi, 
avrupa ve Amerika'da son 
zamanlarda bir spor halini 
almıştır. 

Yeni adli kısım reisi 
Birinci komiserlikten terfian, 

Bilecik'ten lznıir merkez me
murluğuna tayin edilen Sırrı, 
şehrimize gelerek emniyet mü
dürlüğünde adli kısım reisliği 
vazifesine dünden itibaren baş
lamıştır. 

M. Bet 
Bir müddettenberi şehri

mizde bulunan tramvay ve 
elektrik şirketi idare meclisi 
reisi M, Bet'in bugün Belçi
ka'ya hareket edeceği haber 
alınmıştır. . 

Erzurum meb'usu Aziz 
Erzurum meb'usu, İzmir eski 

belediye reisi Aziz; şehrimize 
gelmiştir. Değerli meb'us, dün 
vilayete gelerek Vali Fazlı 
Güleç'i ziyaret etmiştir. 

G. kaçakçılığı 
davası 

Dün de görüldü 
Gümrük resmi kaçakçı'ığm

dan maznun M. Reno Alyoti 
ile Niko Manuso'nun muhake
melerine dün Ağırcczada de
vam edilmiştir. Gümrük Baş
müdürlüğünden gelen bir mek
tup okunmuştur. Bunda motör, 
dinamo v.. konple tabirleri 
hakkında mallimat veriliyordu. 
Bergama' da Avram Korkidi'nin 
un zeytinyağı fabrikası için 
dişardan getirilen motör ve 
aksamının gümrük resminden 
muaf olarak memlekete sokul
duğu, dinamonun yazılı olma
dığı bildiriliyordu. Gümrük 
resminden muaf olarak mcm· 
lckde ithal edilen motör ve 
aksamının gümrük resmi; f ab
rikayı satın alan Alyoti tica
retanesinden alınmak isten
mektedir. 

Gümrük Başmüdürlüğünün 

tezkeresinde komple tabiri hak
kında malumat verilmemişti. 
Şahit ve ehlivukuf sıfatile din· 
lenen Belediye makine ve 
elektrik mühendisi Hurşit şu 
izahatı verdi : 

- Motör, muharrik kuvvette, 
makineyi çevirir, dinamo, cer-
yanı vermeğe yarar, bunlar 
birbirinden ayrıdırlar. 

Hakim - Dinamo yalnız 
başına çalışır mı ? 

- Hayır, dinamonun dön
mesi için yardımcı \ asıtaya 
ihtiyaç vardır. 

Hakim ; komple tabiri hak
kında tekrar malumat istenme
sine ve değirmen taşlarının da, 
motörle birlikte memlekete it
hal edilip edilmediğinin sorul
masına ve muhakemenin 20 
Temmuza bırakılmasına karar 
vermiştir. ----
Davudlar cinayeti 

Müddeiumumi beraet istedi. 
Kuşadasının Davudlar na

hiyesinde çob.ın Mehmed'le 
hüviyeti belirsiz birini öldür· 
mekle maznun Girid'li Meh
med Ali, Ahmed ve İsmail'in 
muhakemelerine dün ağırce

zada devam edilmiştir. Şahid 
sıfatile dinlenen Kuşadası hü
kumet tabibi İzzeddin, bu cina
yet hakkında verdiği rapor
lara dair izahat vermiş, fazla 
sıcaktan tefcssiih eden cesed
lerin, vahşi hayvanlar tarafın
dan parçalanmış olduğu ve 
maznunlardan lsmail'in söyle
diği gibi cinayetin işlenmiş 

olduğu tarihin rapor tarihile 
uyduğunu bildirmiştir. Muha
keme, son safhaya geldiğin
den iddia makamını işgal eden 
Şevki Suner, iddiasını serdet
miş, suçları sabit görülmiyen 
maznunlann beraetlerine ka
rar verilmesini istemiştir. Mü
dafaa için muhakeme, başka 
bir güne bırakılmıştır. 

Cl;lmrük resmi artırılmış 
Mı~r hükumeti tarafından 

1 l haziran 936 tarihinde ka
bul edilen bir kararname mu
cibince Mısır'a idhal edilen 
yaprak tütün, sigara ve siga
retten alınan gümrük resim
leri artırılmıştır. Alelumum id
hal edilen eşyadan kıymet 
üıerinden istifa edilen yüzde 
bir resmin de yüzde ikiye çı· 
karıldığına dair alakadarlara 
malumat gelmiştir. Kararna
menin sureti de Türkofis iz· 
mir şubesine gelmiştir. 
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Bu anlaşma sosYete ve kol
lektif emniyetine bir taarruz 

SC>N l-l.AJ3E~ 
T f. LE t ' o N T E ı G R A F ve 'l E ı.. s iz ... ~· 

dur ve ltalyada yardımcıdır. Almanya 1934-36 Roma 
itilafını kabul edecek! -Başı 1 inci sahi/ede

üıcrinr1e ne doğnıdan dognı,-a ne 
bilvasıta lıiçlıir tesir iara edemi· 
yee<'ktir. 

S - Avu turya fe•JeraJ hü· 
küıneıi 1ımumiyet itibarile &İ) a~e· 
tiui ve f!ureti hu usiyedı· lmanya· 
}8 karşı olan siya etini AYu tur· 
yanın kendi ' ni lılr lınan devleti 
telakki etılği keyfiyetini nazan 
dikkate alan preıı ipler çerçevesi 
içinde ted'\i r e•le('ektir. 

Du ke)fİ) et 1934 Roma pro· 
tolrnllıırı ile l 936 ilavcrİnt' ve ' 
A '\'Ustury a'nın lm protokollar ıniim· 
&ili ııfııtlle 1taJya ve Mncaril!tan 
He olan mfinn cbetlerine ılokunmı· 
yacaktır. 

Her iki tarafuı arzu ettiği fi. 

kıineı in bazı şeraiti e"·' eliyrnin 
'ukuu ile ,,icuda gelccc~i <lü~fin· 
ceııile hareket eden Alman Reieh 
hükumeti ,e 
hülı.ümeti bu 

Alusıurya federal 
ilk eserleri husu i 

diğer tedbirler eri i ile takviye 
edeceklerdir. 

Buda-Peşte, 13 (A.A) -
Avusturya başbakanı Şuşningle 
b.ışbakan M. Gömböş arasın
daki samimi dosluk telgrafları 
al m!:> verilmist:ir. 

V yan , 12 (R dyo} - Sa
uyet ar zevat, ·ç siyasanın 

· rı'y c ğini, h' -~metin nas-
n is f l'y t s d çek-
kt şidd tli davranacağını, 

vl tin imay s·n müteallik 
y i ka ur. a bu gibi hallere 
nihayet ı.-erileceğini, Habsburg
ların tahta gelmeleri mes'ele· 
sinin ta namen dahili bir iş 

bulunduğu ve miiııakaşa mev
zuu olanııya~ ğı, duygusunun 
çizdiği bu pr nsibin, ayni za
manda Alman prensiplerine 
uyduğunu söylemektedirler. 

Paris, 12 (Radyo) - Po
püler gazetesi, itilaframenin 
haddi zatında dürüst olduğu, 
fakat sosyete ve kollektif em
niyete tevcih edilmiş bir taar
ruzun, ilk merhalesini teşkil 
ettiğini yazarak : 

- ltalya bu taarruza bütün 
kuvveti ile yardım etmek eme
lindedir! 

Diyor. Ove gazetesi de; 
- Anlaşma herşeye rağ

men iyi kar~ılanmakla bera
ber Londra ve Paris'te kimse 
hayalata kapılmamaktadır. A
wsturya artık Alman'yanın 

mütemmim bir cüz'üdür. Ve 
Almanya'nın tesir sahası, zih
nin almadığı nisbette büyü
müştür. 

Maten gazetesi bu anlaş
mada tam bir ltalyan tesiri 
bulunduğunu, ve İtalya'nın 
kendi icraatını Almanyanınki 
ile birleştirmek istediğini ya
zıyor. 

Viyana, 12 (A.A) - Dev· 
letin müdafaası hakkında bu-

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve ba~yaıganı 

Haydar Rüşdü OKTEM 
Umuıni m·~ri)at vt: yuı i~l~ri 

müdürü: Hıımrli Nilz~t 

f dart'haııc i : -

İzmir ikinci Bc) le r okağı 
C. Halk parti i hinası içinde 

Telgraf: f znıir - ANADOLU 
Tdefon: 2 776 - Po ta kutu u 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, altı ıı)1•# • 700, üç 

D) lığı 500 kıı ruc;tur 

Yahancı ıncınlt kctlı r için senelik 
ıwoıw ucr ti 27 lir. dır 
Hır )Cl<lc 5 k urıı~ tur -Günü geçmiş nu hnlar 25 k uru. tur. 

A 

------~-----~~--
gün neşredilen yeni kanun 
Çekoslovakya ve lsviçre'nin 
en son kanunlarından mülhem 
bulunmaktadır. Bundan sonra 
aşagıdaki hareketler ceza teh· 
didi altındadır: 

1 - Nizamsız teşekküllere 
veya hükumet aleyhtarı birlik
lere iştirak, 

2 - Katil, silah~kullanarak, 
hırsızlık, yangın ve amme em
niyetine karşı suikastlar, 

3 - Telgraf hatlarının tah
ribi ve münakale ve muha
bere, yol ve vasıtalarını bal
talama. 

4 - Telsizle kaçak neşri· 
yat yapmak, 

5 - Milli müdafaaya ma
tuf olmıyarak gaz silahları de
poları teşkili, 

6 - Genel tezahürleri boz
mak için gaz kullanılması, 

7 - Avustu rya durumu 
hakkındaki yabancı efkarıumu

miyesi lizcrinde müsait olmı

yan tesir yapmağa matuf ola
rak kulaktan kulağa pro
paganda, 

8 - Avusturya zararına 

o rak v.izli istihbar hizmeti 
ışl tilmesi. 

Viyann. 12 ( A.A) - Baş

vekil M. Şuşnig M. Gönıboş'e 
Avusturya - Almanya it ilafının 

metnin i göndermiştir. 
Viyana, 12 (A.A) - Avus

turya başvekili M. Şuşnig, 

Avusturya- Almanya itilafının 
imza lanması münasebetile Du
çeye aşağıdaki telgrafnameyi 
göndermiştir: 

- Bu fırsattan bilistifade 
pek samimi olan şahsi dost· 
luk hissiyatımı bir kerre daha 
tekrar eder ve zatı devletlerile 
tamamile mutabık kalarak Ro· 
ma itilafları esasına istinad 
eden mesai birliğine devam 
edeceğimi temin ederim. 

M. Mussolini vermiş olduğu 
ce"apta; Roma itimadına tel
mih ettikten sonra şu sözleri 
ilave ediyor: 

- Akdetmiş olduğumuz 
itilafname Avrupa'ın ve Tuna 
havzasındaki devletlerin ihya 
imarı bakımından fevkalade 
mühimdir. 

Viyana, 12 (Radyo}-Avus
h-!rya - Almanya anlaşmasına 
göre, Almanya Avusturya'nın 

tam hakimiyetini tanımıştır. 

Y ekdiğerinin dahili işlerine 
ne bilvasıte, ne bilavasıta hiç 
karışmıyacak ve tesirde bulun
mıyacaktır. Avusturya bir Al
man devleti olarak tanınmış
tır. Yeni anlaşma, Avustur
ya'nın Roma protokolları ve 
İtalya ile Macaristan karşısın
daki vaziyetini değiştirmiye. 
cektir. 

Viyana, 12 (Radyo)- Baş
vekil M. Şuşnig, bu anlaşma
nın Avrupa için çok kıymetli 
olduğu ve bazı görüş farkla
rına rağmen, bunun başarıl
masından memnun bulundu
ğunu söylemiştir. Bu meyanda, 
müteveffa başvekil Dolfüs'ün, 
Avusturya'nın bir Alman dev
leti olduğu hakkındaki sözle
rini hatırlattıktan sonra bütün 
Avustu rya'lı ları vatan severler 
cephesinin emrine çağırmıştır. 

Roma, 13 (Radyo) - Bey
nelmilel matbuat, Avusturya -
Almanya uzlaşmasına biiyük 
bir ehemmiyet vermektedir. 
ltalyan gazete leri hu uzlaş-

mayı Hitlerin zekaveti ve dur
binliği eseri addetmektedir. 

Macar gazeteleri de bunu 
mühim bulmaktadır. ltalya ga· 
zeteleri bunu, f tal yan siyase
tinin direktifi ile vücut bul
muş addetmektedir. İtalya, 
Almanya, Avusturya ve Ma
caristan'ın merkezi Avrupa'da 
istediklerini yaptıracak bir 
kuvvet olduğunu söylemek
tedir. 

Viyana, 12 (Radyo) - An
laşma neticesi olarak, her iki 
hükumet bazı takyidatla af 
ilan edecektir. Almanya, Avus
turya'ya gidecek olanlara aid 
1000 marklık vergiyi tedricen 
azaltacaktır. Bunlara aid dö
viz mes'elesi de halloluna
caktır. Avusturya' da kapalı 
yerlerdeki tezahüratta Alman
lar gamalt haç işareti taşıya
bilecektir. 

Viyana, 12 (Radyo) - An
laşma münasebetile M. Hitler 
ve M. Şuşning tebrik telgraf
ları teati etmişlerdir. 

Berlin, 12 (Radyo) - Ha
riciye nezaretinden salahiyettar ( 
bir zat, anlaşma dolayısile, 
Avusturya aleyhine gazetelerde 
münakaşa açtırılmıyacağı, açan 
gazetelerin kapatılacağını söy
lemiştir. Turizm hakkında da 
bir itilaf akdi tasavvur edil
mektedir. Avusturya muhacir
leri memleketlerine dönebile· 
ceklerdir. Almanya' daki mu· 
hacirler teşkilatı dağıtılacaktır. 

Roma, 13 (Radyo} - Avus
turya - Almanya uzlaşmasının 

imzasından sonra, ltalya siya
seti yeniden kuvvet bulmuş

tur. Mussolini, dörtler misa· 
kını yeniden teklif edecektir. 
Yeni dörtler misakına Leh is· 
tan da ithal edilecektir. 

Bu misak 1933 deki esas 
dahilinde aktedilecektir. İtalya 
bu esasları Avrupa'nın ıslah 
ve idaresi için elzem addet
mektedir. 

Londra, 13 (A,A) - Lon
dra'daki Avusturya elçisi M. 
Franskenstein gazetecilere şu 
beyanatta bulunmuştur: 

Avusturya_9hükumeti müte
yakkız davranmağa ve Avus

turya devletinin herhangi bir 
parti tarafından tahrip edil-

mesının önüne geçmeğe az
metmiştir. Hükumet icabında 

nazi propagandasına karşı şid
detli tedbirler almağa karar 
vermiştir. 

Avusturya'nın bir Alman 
memleketi olduğunu söylemiş 

olan M. Şuşning'in cumartesi 
günü yapmış olduğu beyanat-

tan bahseden M. Frenkestein; 
müteveffa Dolfüs'ün de birçok 

defalar Avusturya'nın lisan, 
kültür ve an'ane itibarile Al-

man olduğunu söylemiş bulun
duğunu hatırlatmıştır, 
~~~-----------

Yeni Neşriyat: 

Yeni Adam 
132 inci sayısı çıktı. Bu sa

yıda (lsmail Hakkı, Sedat 
Nuri) Maksim Gorki, Arif Di
no), (Dr. lzzeddin Şadan), 
Kerim Sadi}, (Lütfü Erişçi)nin 
yazıları ve ressam Baron Gross 
hakkında bir tetkik ile mem
leket, dış sosyete, ilim, teknik 
ve sanat haberleri vardır. 

-----------
Avusturya başvekili son anlaşma hakkında bir 

İngiliz gazetesinde neler söyledi? 
Londra, 13 (A.A) - M. 

Şuşning Deyli Meyl gazetesi
nin muhabiri Vard Orice ile 
gorüştüğü esnada şöyle de
miştir: 

Almanya ile yapılmış olan 
itilafnamenin gayesi sadece 
iki memleket arasındaki nor
mal münasebetleri yeniden 
tesis etmektir. iki memleket
ten biri diğerinin dahili işle
rine karışmağa kalktıkça bu 
kabil münasebetlerin t eessüs 
etmesine imkan yoktur. 

Geçen Teşrinievvel ayında 
M. Von Papeu Avusturya ile 
Almanya arasında daha iyi 
bir anlaşma vücuda getirilme
sini i~tihdaf eden bir plan 
tertip etmiş ve bana vermişti. 
Bunun üzerine ben de bir mu
kabil plan yaparak kendisine 
verdim. Son Mayıs ayına ka
dar iş bundan ileri gitmedi. 
Geçen ay Almanya'nın bize 
karşı çok miisait temayüller 
beslemekte olduğunu gördü· 
ğümden M. Von Papen'Jen 
hükumeti narr~.!ha tam selahi-

yetle benimle müzakerata gi
rişebilip girişemiyeceğini sor
dum. 

Nazilerden bahseden M. Şuş
nig şöyle demiştir: 

Bu itilaftan sonra Avustru· 
ya'lı nazilerin ekseriyetinin şim
diki hükumetin sadık taraftarı 
kesileceklerini ümid ederim. 
Siyasi cürümlerden dolayı mah-
bus bulunan bütün naziler 
hakkında umumi af ilan etmek 
niyetindeyim. Fakat müfritler 
tahrikatlanna devam edecek 
olurlarsa hükumet bunlara karşı 
tedbirler almak mecburiye
tinde kalacaktır. 

Habsburg'ların tekrar salta
nat makamına gelmesi mes' e
lesine temas eden Avusturya 
başvekili demiştir ki: 

Bu tamamile dahili bir 
mes'eledir. H absburglar tek
rar saltanat makamına gelse
ler bile bu iş her halde bir 
hükumet darbesile yapılmıya
caktır. Bu i ş merkezi Avru-
pada sulhu tehlikey~ maruz 
bırakmamak şartile bir plebi
sit ile halledilebilir. 

lngiliz'ler Kudüs'e yeni 
sevkiyat yaptılar 

Arap'lar mücadelede devam edecekler. 
lngiltere az kan dökülmesini istiyor. 
Kudüs, 13 (A.A) - Arap rüesasının söylediklerine göre, 

halihazırda Arap'larla lngilizler arasında hiçbir müzakere ya· 
pılmaınaktadır. Yahudi muhaceretinin hemen durdurulacağına 
dair olan haberler tekzip edilmektedir. lngilterc'nin Filistin'de 
takip etmekte olduğü siyasetin bu en mühim mcs 'elesi henüz 
teayyün etmemiş olan krallık komisyonunun selahiycti daire
sine giren işlerdendir. Umumi bakımdan vaziyette tevakkuf 
vardır. Arap'lar sona kadar mücadelelerine devam etmekte 
azmetmiş olduklarından ve Yahudiler çalışmakta ve dikkate 
şayan bir surette aleyhlerindeki şiddet hareketlerine mukave
met etmekte bulunduklarından hükumet asayişi temin için 
mümkün olduğu kadar az kan dökmek yolunu arar g ibi gö
rünmektedir. 

Londra, 13 (A.A) - Hükumet Malta garnizonuna mensup 
üç yeni taburun Filistin'e gönderilmesine karar vermiştir. Bu 
kuvvetler elyevm Filistin' de bulunan lngililiz kuvvetlerini 11 
tabura iblağ edecektir. Malta'da olan diğer bir piyade livası
da harekete hazır bulunmak emrini almıştır. 

Verdon'da büyük sulh 
tezahüratı yapıldı 

Eski muharipler 15,000 mezar ba
şında y emin ettiler 

Paris, 13 (Radyo) - Dün Verdon'da büyük sulh tezahürab 
yapılmıştır. Muharip devletlerin hepsine mensup binlerce sa· 
bık Pluharip bu tezahürata iştirak etmiştir. 

Tezahürat Mareşal Peten'in riyasetinde ve bilhassa tarihin 
en kanlı harbının olduğu sahalarda yapılmıştır. Ölüler namına 
abide yapılmış, muhitin bütün istihkamları projektörlerle ten
vir edilmiştir. 

Birinci derecede malul, fakat ismi meçhul bir sabık muha
rip, bu büyük harpten sağ kalanlara kardeşlik hissiyatını teb

Viyana, 13 (A.A)-Alman· 
ya'nın yakında 1934 -936 ta· 
rihli Roma itilaflarını kabul 

edeceğine dair dün akşam bu
rada bir takım şayialar deve· 
ran etmekte idi. 

Avusturya'da af 
ilan edildi .. 

Viyana 13 (Radyo} - Al· 
manya-Avusturya paktının akdi 
münasebetile Avusturya' da 
umumi af ilan edilmiştir. Mev
kuf nazilerden üçyüz kişi der
hal serbest bırakılmıştır. Mev
kufların yekunu bin kişidir. 

Bunlar da tahliye edilecektir. 

Tayyare 
Piyangosu. 
20985 No. lı bilete 
20 bin lira isabet etti 

fstanbul, 13 (Hususi muha

birimizden) - Tayyare piyan· 

gosunun uçuncü keşidesine 

dün devam edildi. Kazanan 

numaraları bildiriyorum; 

2388 
"' Uç bin lira 

Biner lira kazananlar: 

14326 20092 
20872 

Beşgüz lira kazananlar: 
510 1025 1640 2641 

2706 2817 3283 46()6 f 
4676 4804 5472 5977 1 
6252 6266 6351 9364 
9486 9784 997 1463 

10525 11062 11395 12636 k 
13449 14381 16647 17071 b 
17277 37387 20196 19705 1n 
13487 18316 18034 17863 
24902 23943 21835 21417 r 
20355 26504 25577 25557 y 
25052 24563 28455 27788 
27385 26902 26354 26354 
26902 37385 d 

lkigüz lira kazananlar: h 
586 3328 3833 4801 h 

6340 8269 10124 10266 ti 
12338 14781 16483 16521 v 
19930 20012 21251 21600 
21891 22364 23040 23632 ~i 
27550 

Yüz 
1158 
2676 
4944 
9147 

öl 
lira kazananlar: 

Ve 
1851 2057 2537 
3831 3865 4252 
5532 5562 8495 :~ 
9217 9549 10956 b' 

13296 14035 14729 
1 

19825 21037 21~ rn· 
24058 24168 25380 fa~ 
26081 26688 2671' T 

" o 

13111 
17066 
23459 
25868 
27054 
30000 

27294 287 43 2948# haı 
liğ etmiştir. Ve 15,000 mezar üzerine çiçekler atılmıştır. Her 
mezar başında süngülü bir asker vardı. Sabık muharipler hep 1 
bir ağızdan: 

"Burada ve diğer harp sahalarında yatanla, yaşıyanlara sulh 
temini için harp meydanında öldüler; Bunların fedakarlığı ile 
elde edilen bu sulhu idameye çalışmak vazifemizdir.,, Yemini 
tekrar etmişlerdir. Bu sabah, yeniden dini ve her dine göre 
merasim yapılacaktır. 

] 

nırı 

B d Şaı orsa a büt 
l 

Paris, 13 (Radyo) - Verdon'da bugün belediye dairesinde 
sabık muharipler toplanmışlardır. Bütün gece, sabık muharip
ler mezarlarda nöbet beklemişlerdir. Bu sabah ta belediye 
dairesinde dostluk tezahüratı yapılmıştır. 

Paris, 13 (Radyo) - Verdon'da yapılan sulh tezahüratına 
15 milletten olmak üzere 25 bin eski muharip iştirak etmiştir. 

Üzüm satışları: 
Ç. Alıcı K. S. 
48 lnhi. idaresi 6 75 
25 S. Emin 9 25 
17 S. Gomel 8 
9 S. Süleyma. 10 50 
3 H. z. Ahmet 9 

102 
520490 
520592 

K. S.~ 
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6 1 sar 
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1 
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Sayfa ~ 

Birinci Fransova 
BÜYÜK T ARİHI TEFRİKA 

18 Çeviren: F--:Şemseddin Benlioğl~ 1 

Altın, Alman elektörlerinin vicdanının 
en büyük hakimi idi .. 

Türk'ler, Acemistan'a karşı yazıyor ve küçük nişanlısının 
büyük bir zafer kazanmışlar, ahvalini soruyordu. 
b "lk b d h Beri taraftan ise, halası u u enin ir kısmını a a 
İşgal etmişlerdi.. Suriye'yi, Fi· Margrit'in yardımile İtalya ve 
~stin'i, Mısır'ı sıra ile zapte- Alman bankerlerinden büyük 
derek hilafeti de şeriflerden istikrazlar aktediyor ve elek-
izerlerine devrettirmişlerdi. törlerin ağızlarını altınla tıka-
Mekke de bu suretle ellerin- yordu. Fransova'nın kazanmış 
deydi. Avrupa'da ise, Basa- olduğu elektörler, Şarl'in daha 
rabya'ya tamamen hakimdiler; fazla parası karşısında, can ve 
Bulgaristan, bütün Rumeli, Sır- gönülden Şarl taraftarı olu
bistan, Hırvatistan, Dalmaçya yorlardıl 

* da birer Türk eyaleti olmuş- * * 
lardı. Hıristiyanlığın er. son \ Kralın hemşiresi, düşes d'Al-
ıiperi olan Macaristan, vakıa son endişe içinde idi . Güzel 
Türk savletine karşı durmağa kardeşi, kral birinci F ranso
çalı ıyordu. Fakat bu mukave- va'yı iftiharla seyrediyordu. 
metin ne kadar daha devam Karyolanın kenarında, elleri, 
edeceği belli deg" ildi. Türk'le- içinde üçü de çok bahtiyar· 

dılar. 
rin burada da nihai muvaffa- M d · 'k alır gı"bı' a am; ıntı am kıyetleri beklenmd teydi. bir tavı rla: 

ltalya ve bir sü.-ü prenslik- _ Siz, metresi nedime ola-
. ler, beylikler, dini kuvvet ve rak kabul edermisiniz? 

Nazilli'de 
Ayrı gayri yok! 
Nazilli Geneler birliği spor 

kulübü başkanı ile genel sek
reteri, kaptan ve üyelerinin 
imzalarını taşıyan bir mektup 
aldık. Aşağıda dercediyoruz: 

Sayın bay; 
Son zamanlarda Nazilli be

lediyesinin parkta intizamın 
temini maksadile ittihaz ettiği 
kararı dolayısı ile gazete sü
tunlarında yazılan ve şekil 
üzerindeki istizahdan başka 
bir mahiyet taşımıyan yazılar 
bazıları tarafından istismar 
edilerek memlekette bir iki
lik ve belediye ile gençlik 
arasında bir ayrılık bulunduğu 
şeklinde gösterilmeğe çalışıl
maktadır. 

Memlekette ikilikten bah
sedenlerin perde arkasından 
iş görerek bulanık suda balık 
avlamak gibi kötü bir einel 

peşinde koşmakta old.~~la.rı~ı 
bildiğimiz gibi gençlıgımızın 
bu çok temiz ve samimi ala
kasını kötülemek ve bu su
retle memleket çocuklarını kir
letmeğe yeltenenlerin de bu
lunduğunu bilmiyor değiliz. 

Jcşekküller, serbest şehirlerden Diye sordu. 
bıürckkeb garib ve acayib bir Margr"t bu teklifi hemen · ı 
ıiyasi halita olan Cerman im- kabul etti fakat: 

Memleket gençliğini bu çir
kin düşüncelerden tenzih eder 
Vl! gençliğimizin başta parti 
olmak üzere belediye ve bü
tün ulusal kurumlarla her yurt 
i;şinde canla, brışla berabu 
olduğunu ve bu birliğin hiç
bir sebep ve suretle sarsılmı
yacağmı açık olar~k bildirir 
ve bu tavzihimizin sayın gaze
tenizde neşrini çok d brin say-

paratorluğu kendilerini tebli- - Bu kadın uğursuz bir 
keye düşmüş farzediyorlardı. yıld ız altında doğmuştur. Bu, 

• Bununçün de Marinyan fatihini bir şeamet kılavuzudur. Kar-
ı yardıma çağırmışlardı! deşine gösterdiğiniz teveccüh 

Vakıa, Fransova nüfuz ve hakkında ne d iyorlar, biliyor 
- hükiiınetini genişletmiş ayni mısınız?. Diyorlar ki Şatobcr 

ıamanda Avrupa sulbünü te- yana MiJan'ı vereceksiniz. 
e ınin etmişti. Elektör papaz ve Kral sert ve haşin bir adam 

prensler kendisine: olan Lotrek'in Milan' ı iyi ida-
" Biz, nanıağlub, adil, kuv- reye muvaffak olamadığını bi

veti gittikçe artan kral F ran- 1 liyordu. Ve bunun için: 

•gılarımızld yalvarırız. 

ilk Krom 
aaova'ya çozülmez bağlarla bağ- Başkumandanı davet et-

lıyız." mek lüzumuna kani misiniz? Ankara, 13 (A.A) - Etibank 
Diyorlardı. Diye sordu. tarafından ~isan 936 tarihin-

1 İhracatımız. 

Bazı, kral bunların riyakar- Valdei krali: de işletilmesine başlanan Go-
bklarını anlamakta idi. Fakat - Evet, dedi; Zaten bu leman madenlerinden çıkarılan 
~~nları anlamamazlığa gelmeği işi ona vermek , fa~la v~ ?1~- ilk Krom cevherinden 1850 
IŞıne daha uygun buluyor ve nasız idi. Milan ın ıdares: ıçın ton bugün Mersin' den Avru-
casuslanna, gizli memurlarına: il birçok mühim şartlar lazım- pa'ya sevkedilmiştir. 

- Ben bunların hiçbir şey dır. Herşcyden evvel paralı Ankara, 13 ( A.A) - Eti-
farkedemiyecek kadar uyuşma- bir kralı İcab eder. Başku- bankça i~letilmcsine karar ve-

7 larını istiyorum! 1 mandanın Fransa'?~ malı ç~k- rilen kıvarshane bakır maden-
4 Diyordu. I tur. Sizin askerlcrını z Marın- !erinin işletme tertibatını al-

63 Casuslarına göre, iş çoktan yon harbı hatıralarını an.~ata· mak üzere bir fen heyeti de 
36 kemaline gelmişti. Fransova , rak vakıt ge~ırırkr.n o, ?uyuk bugiin kıvarslıaneyc hareket 
71 bu hususta rakiplerine tama- bir orduyu ıdare . ;e '.~şeye etmiştir. 
OS 'inen galebe çalacaktı muktedirdir. Kimbılır, Turkler • ' • 
63 Fransova, Şarlman;ın iınpa- sizin kılıç darbeleriniz altında ispanya da yenı-

1
11 rat~rluğunu tesis etmek hül- mağliib olurken, . bu kuv_v~t den tevkif at yapıldı. 
51 )'asıle adeta uykularını terket- 1 ve parayı kulla~abılece~ mıd~r? Mad.rid: 13 (Radyo)- Sağ 
88 rnekteydi. Benim kanaatınıce hır tabı, h l d b'rçok 
4 1 d · cena mensup arın an ı 5 ngiliz kralı, imparator ol· j bir vosol .. bu ka ar zcngm· kimseler tevkif edilmiş ve sağ 

duktan sonra ınünkirlere karşı leşınemelıdır. h k r· bı "nde birçok si-
h b hh Sonu var - cena u u erı 

~• bar 
1 t~a üd ettiği takdirde -- lah elde edilmiştir. 

1 ~ .mes clede yardım edece- Mongolı·stan v 1 'da dört kişi tevkif d. ğını vadetti· F d b a ans 
r.ov va'd k ' ransova a u edilmiştir. Bunların evlerinde ~21 ı e arşı· V fd ..., d'I . f ~ - J . . . . e a ıgı telsiz telgraf elde e ı mış ır. ~ . ~paralar ıntıhab edıl- • l Birçok sağ cenah külübleri ~32 dıkten uç sene sonra ya istan- iyi netıce er·· k 

1 
t · h 1, f p d '-'a ı mış ır. .. u u etetmiş olacağım, ya da Moskova. 12 - rav a ga- J Madrid 13 (Radyo) - Ka-oleceğ" 1 C b d zetesi, Mogol halk cumuriye- ' ''erdı' I ım eva mı ve va mı .. .. talanya kraliyet taraftarları şefi 1 y tinin 15 inci yıldönümu mu-

3 F k 1 ' 9 nasebetı' l .. , Mogol halk inkı- katledilmiştir. 52 a at, spanya daki 1 ya- ._ , J 

9~ tında bulunan Maksimliyen'in liıp partisinin evveliı yaban'.:ı Fransa aa . 
s6 l~runu, kral Şarl d 'Otriş hiç· ilhakçı !ar ve dere beylerle u g • Komun j siler ve sos ya lıstl.~r 
'},9 hır hesaba yanaşmıyo~~u. raştığını, bunda halkın müza- Paris, 12 ( A.A) - Komu-

Bu kral, sabırlı, muteham- heretine dayanarak derebeyle- nist partisinin yıllık konferansı 
&AD mil, azimkar, soğuk tavırlı. rin mukabil ihtilallerini bas- radikal sosyalist partisile S. 
~; fakat deli bir anan.o oğluydu . tırdığını ve yeni bir devlet F. l. O. sosyalist birliği ve 
[., 'f ordesil yakınında bir yere kurduğunu, bu meyanda siya· G. G. T. ye sempati mektup· 
ııu hapsedilmiş olan bu deli ana- sal, ekonomik ve kültürel mev- lan kabul etmiştir. 

nın feryad ve çığlıkları, genç kiler kazandığını yazarak di- Parti sekreteri Jitoıı parti 
Şarl'in hiddet ve kinini büs- yor ki: s nın adedinin 187,000 ve b ··t·· d M ğ l d d " hu aza ı d 

u un artırıy~r u. . . o o or usunun ogu • gençlik teşkiliıh aza.~ı. ~de .. i· 
Genç Şarl de öyle hır kın dudundaki taarruz teşebbüs- nin de 65,000 i geçtıgını soy-

5. vardı ki, bu kin Avrupa'yı )erine karşı gösterdiği kahra· lemiştir. 
15 sarsmcıya ve kana boyayıncıya manca mukavemet yeni Mo- V. daimi encümeni 
,., kada s·· · t' golistan Mogol ulusunun eski 
'V r onmemış ır. vr t daimi encümeni, 

ar Buna rağmen iki genç kral harb kahramanlığım ihyaya dün ı :;~eden eve! Vali F azlo 
Ln asında muhabere dosluğu muvaffak olmuş ve Mogol c··ı .. . t'nde toplanarak 
.,., d d' Ş t F d b ·· 1 ket ı'stik u eç ın rıyase ı evam e ıyordu. ar ' ran· or usu ugun mem e - b N f . 1 . u"zer"ınde ka-

' . .1. l "d f t · de azı a ıa ış en sova ya: " - Benım sevaı ı la inin mu a aasını eının e -
pederimi" Hitabile meldub cek durumda bulunmuştur. rarlar almıştı~. 

' 

ınebolu muhakeme i 
dünkü heyecanh safhası. 
S .. . . tahlive talebi reddedildi. Şahidler uvarının .., l l ? 

ha"dı·senin fecaatini nasıl an attı ar. 
İnebolu facıası müsebbibi 

olmakla maznun birinci kap
tan Mehmet Ali, üçüncü kap
tan Rami, çarkçı Halit ve 
Salim 'le denizyolları işletme 
şefi Zekeriya'nın muhakeme
lerine dün Ağırceza'da devam 
edilmiştir. Öğleden evel ve 
sonra iki celse akdolunınuştur. 
Muhakeme saat 17 ye kadar 
devam ettiği için~ saat 16 da 
limanımızdan hareket ede.c~k 
1 denizyollan idaresının o an k .. 

)Ankara) vapuru da hare etı~ı 
17 den sonraya kadar tehır 

etti. }-Iatta İstanbul' d~~ı gelen 
ve idarenin avukatı Suleyman 
Ali ile maznun Zekeriya'nın 
vekilleri Vasfi Raşit ve Sinan 
saat 16 da mahkeme heyetin
den müsaade istiyerck vapura 
gitmişlerse de maznunlardan 
Rami kaptan, Ankara vapu
runun üçüncü kaptanı olduğu 
ve bir vapurun ii<;Üncü kap
tanı vazifesi başında bulun
mayınca vapurun harc~et. ~t
mesi imkan ı z bubndugu ıçın 
tekrar mahkemeye gelerek, 
muhakeme neticesine kadar 
kalmışlard ır. . 
Öğleden cvel ve sonra_ y~r

mi kadar şahid dinlenmıştır. 
Şahitlerden hemen hemen hep· 
si geminin. fazln yük almak 

yüzünden battığını, gemi batar
ken kaptanların ve tayfaların 
yolcuları kurtarmak için yar
dımda bulunmadıklarını söyle
mişlerdir. Öğleden sonraki cel
sede müddeiumumile maznun
vekilleri arasında şiddetli mü
nakaşalar oldu. Bilhassa birinci 
kaptanın tahliyesi dileği bu 
münakaşaların en şiddetlisiydi. 
Muhakeme safhasını yazalım: 

Salon çok kalabalıktı, da
vacı mevkiinde, kaza esnasında 
sekiz yaşındaki oğlunu kaybe· 
den polis Necmiddin'in vekili 
Avukat Abdurrahman vardı, 
maznunların vekili olarak ls
tanbul' dan gelen üç avukattan 
başka Mehmed Ali'nin vekilleri 
Baha Nasuh ve Halid Tevfik, 
çarhçılarla üçüncü kaptan'ın 
vekili Nuri Esen hazırdılar. 
Saat 10,30 da celse açıldı. 
Riyaset mevkiinde Süreyya, 
iddia makamında müddeiumu
mi muavini Şevki Suner vardı. 
Muhtelif yerlerden şahitlerin 
ifadeleri hakkında ğelen tali
matın okunmasına başlandı. 

Anamur mahkemesinden ge
len bir talimatta Abdiillatif 
oğlu Memiş'in ifadesinde şu 
noktalar vardı: 

- Anamor iskelesinde va
pura bindim, kaptana yük' al
maması için telsizle emir gel
diğini vapur mürettebatından 
ögrendim, çürümiyecek eşya 
bırakıldı, diğerleri alındı. Alan
yadan ve Antalya' dan pek 
çok eşya yüklendi, güvertede 
oturacak yer bile yoktu, am
barlar dolu idi, ambar kapak
ları, · sigara salonu ve ikinci 
mevki kamaraları hep yükle 
dolu idi. Vapur yolda yalpa 
yapmağa başladı. Eşya, va
purun bir tarafından diğer 

tarafına aktarılarak yalpa va
ziyeti düzeltiliyordu. lzmir 
körfezinde fazla yalpa oldu, 
vapur batmağa başlad.ı, i_ki~
ci kaptan bir flika ındırdı, 
11 kişi bindi, ben de bunla
rın arasında idim, fakat flika-

Mehmcd Ali kaplan 
nın iplerini yukarıdan indiren 
yoktu, onun için bir tayfa , 
flikanın bi r tarnfındaki ipi ke
since iç.ndckiler denize dö
kiildüler. Bir kısmı geminin 
altına doğru gitti ve boğul
du, ben, bir iple tekrar va
pura tırmandım. istikbal va· 
puru yetiştı. denize atı ld ım , 

bir portakal sa ıdığı berıi kur· 
tardı, gözümün füıiinde diğer 
bir kazazedenin sandığa ye
tişmeğe çalışırken boğu ldu· 

ğunu gördüm. Vapur batarken 
kaptan ve çarkçılar ortada 
yoktu, hadise çok feci oldu, 
birinci ve ikinci kaptan ara
sında vapuru karaya oturtmak 
mes' eİesindcn bir de şiddetli 
münakaşa olmuş. 

Diğer şahitlerin ifadeleri de 
aşağı yukarı böyle idi ve kap
tanlarla mürettebatın vazifele
rini bırakıp kaçtıkları, halkın 

müşkül vaziyette kaldığı bil
diriliyordu. 

Çarşamba ceza hakimliği 
tarafından alınan Mehıne<l oğ
lu Cemal 'ın ifadesinde şu mii
him noktalar vardı: 

_ Antalya limanında gemi 
mürettebatı, liman reisine mü-
racaatla: , 

" Gemi bu kadar yük taşı
yamaz, bizim kefenimizi kol
tuğumuza veriyorsun ,, dediler, 
liman reisi de: 

- Bir şey olmaz, cevabında 
bulundu. İzmir körfezinde kaza 
esnasında birinci ve ikinci 
kaptan arasında şiddetli bir 
münakaşa oldu. ikinci kaptan 
Besim, birinci kaptana: 

- Vapuru baştan kara et, 
batacağız. Dedi, birinci kap-
tan ise : · 

_ Birşey olmaz. Sen işine 
bak ı Cevabında bulundu. 

istikbal vapurundan halat 
atıldı, fakat gemide mürette
bat kalmadığı için yolcular bu 
halatı bağlıyamadılar, gemi 
kaptan ve mürettebatı hiçbir 
kurtarma tedbiri almadılar. 

Samsun Ağırceza mahkeme
since. ifadesi alınmış olan Ha
san oğlu lsmail ezcümle diyor
du ki : 

· - Terhis edilmiştik, gemi, 
tonajından fazla mal almıştı. 
Ondan battı. Facia esnasında 
birinci kaptan, kolluğuna bir 
defter alarak bir sandala bindi, 
bir yolcu da binmek istedi, 
tabanca çekti, tehdit ederek 

binmesine mani oldu, terhis 
edilenlerden memleketlerine 
dönmek üzere vapura binenler 
20 kişi idi. Yalnız bunlarda~ 
üçü boğuldu, birinin cesedı 

bulundu. Gemi, karaya otur
tulsaydı kurtulmak mümkündü. 
Gemiye fazla mal yüklenirse 
kaptana çuval başına 25 kuruş 
fazla para verilirmiş. 

Düzce' de Mehmed oğlu Şe-
f Adana• da Mustafa kızı re, h 

Naciye, Mersin'de Abdulla 
zevcesi Nezahat ve kızı ilhan, 
acıklı ifadelerde bulunmuşlar
dı. Nezahat, kamarasında is
timdat ederken çarkç ı başı 
Salim'in bir tayfaya: 

_ Şu kadına bir tahlis~ye 
verin, ağzını kapayın! dıye 
bağırdığını ve verdikleri tah
lisiyenin de ipi bulunmadığını 
SÖ) liyordu. Kızı küçük llh~n, 
bir can kurtaranla annesıle 
b irlikte denize atıldığını, de
nizde annesini kaybettiğini, 

İstikbal vapurunda bulduğunu 
sövliyordu. 

.Akseki ceza hakimliğince 
ifadesi alınan kunduracı Ali 
oğlu Kazım'ın izahatı çok mü
himdi. Geminin yalpalar yap· 
tığını anlattıktan sonra diyorki: 

- Gemiye gi ren sular, pa
mukları ıslattı, hamule o kadar 
çoktu ki güverte yolcuları, 

yataklarını güverteye doldu
rulan buğday ve un çuvalları 
üzerine yapmışlardı. Geminin 
kenarındaki ağaç kuşak bile 
denize da!mıştı . Eşyalar bir 
taraf tan dığer tarafa taşındı, 
fakat bu tedbir kafi ge rnedi. 
Çarkçı başı ve ateşçi: 

- Makine dairesini su 
bastı! 

Diye bağırdılar. ikinci kap
tan, birinci kaptana: 

_ Gemiyi baştan kara eti 
Diye bağırdı, birinci kaptansa: 

_ Sen karışma, geminin 
seyk ve idaresi bana aittir. 

Dedi. ikinci kaptan ısrar · 
elti ve: 

- Cahillik ediyorsun! 
Dedi. Mehmed Ali kap· 

tan da: 
_ Sen karışma, defol ora· 

dan. Diye mukabele etti. 
Besim kaptan çekilib gtti, bi
raz sonra yanında makinisti 
olduğu halde geldi, birinci 
kaptan tabancasını çekti ve: 

_ Gelmeyin, canınızı ya
karım. Dedi. 

Bunun üzerine Besim kaptan: 
_ AIIahından bul 1 Halka

da, gemiye de yazık ediyor
sun!. 

Diye bağırdı ve bir fılıka 
aldı, bindi, tayfalar, tahlisiye
leri ceketleri içine takıyorlar, 

yolculara göstermemeğe çalışı
yorlardı. Bunu görünce ben de 
bir tahlisiye aldım, bunu gö
ren bir tayfa elimden almak 
istedi vermedim, sonra: 

_ O halde gizlice tak ta 
halk görmesin: dedi. 

İkinci kaptanın fılıkasına 
indim: halk bende tahlisiye 
simidi görünce koşup tahlisiye 
almağa başladılar. Fılıkada 
11 kişi denize döküldük, ben 
yüzerek kurtuldum, istikbal 
vapuruna çıktım. Vapurda 
kırkar kişilik iki sal vardı. 

Bunlar denize atılmadı, atılsa 
idi yolcular tamamen kurlu-

- Lütfen çeviriniz -
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lurdu. Tayfalar denize atılan-
lara: 

- Atlamayın! Gemide ka
lın! Diye bağırıyorlardı. O 
sırada bir hamule istifi yıkıldı, 
altında kalan üç kişi öldü, 
kargaşalıkta bunları kurtar
ınağa çalışan bile olmadı. 
Mehmed Ali ve Rami kaptan· 
lan f nziliz vapurunda kurtul
muş gprdüm, elbiseleri bile' 
ıslanmamıştı. İngiliz vapuru 

, 13 kişi, istikbal vapuru 120 
kişi kurtardı, f ngiliz vapurunda 
bir de kadın cesedi vardı. 

Antalya'dan Zekiye, bera
berinde bulunan çocuğun öl
düğünü, Rifat Cenani boğul
mak üzere iken bir sandal 
tarafından kurtarıldığını söylü
yorlardı. 

ikinci celse: 
Yemek tatilinden sonra saat 

14 te ikinci celse akdedildi. 
Antalya mahkemesince ifade
leri alınmı~ olan Ömer, Mu
rad, Hasan, Veli, Nevzad, 
Alişan, Muharrem, Zeki, Lüt
fü ve Ahmed, kazanın fazla 
yükten olduğunu, yolcuların 
kurtarılması ıçın tedbirler 
alınmadığını söylüyorlardı. Muh
telif yerlerden gelen talimat 
cevaplarında da 20 kadar şahi
din bulunmadığı bildiriliyordu. 

İstanbul'da oturan Bor ka
zası eski inhisar takib memuru 
Mehmed 'in ifadesi okundu. 
Batan gemid ki eşyası için 
500, bo ,ulan babası Veysi 
icin 5000 lira tazminat isti
yordu. 

Bundan sonra İzmir' de bu
lunan dört şah id dinlendi, 
Halkapınar' da telefoncu Meh
med, rct·;ber Mehmed oğlu 

Osma 11 gemideki paniği an
lattılar, bir tayfanın , kendile
rine mantar vermemek istedi
ğini söylediler. 

- İstikbal vapuru, inebo
lu'yu tosladı, dediler. Avram 
kızı 40 yaşında Coya, dört 
yaşındaki ç~cuğile birlikte de
nize atılamıyarak gemile bat
tığını, çocuğunu kaybettiğini, 

kendisinin bir tahta parçasına 
tutunarak kurtulduğunu söy
ledi. 

Bundan sonra maznunların 
ve Denizyollan idaresinin İs
tanbul barosundan gelmiş olan 
üç avukatı ile Nuri Fettah 
Esen taraflarından evelce lz
mir' de ehlivukuf tarafından ka
za hakkında verilen rapora 
itirazen verilen itirazname okun
du, bunda ehlivukufun, gemi 
tonajı hakkında bile malumatı 
olmadığı, ceza usulü muhake
meleri kanununun 76 ıncı mad
desi mucibince Türkiye' de de
niz işlerinde ihtisası olanlardan 
teşkil edilecek bir heyete, ehli 
vukuf sıfatile tetkikat yaptırıl
ması isteniyor, müddeiumumi
likçe ehlivukufa kazanın sebep
leri hakkında sorulan suallere 
verilmiş olan cevaplar ayrı-ayrı 
tahlil ediliyordu. 

Boğazlar sadece bize aittir KuF~;t, h;~;1c;;~;t ~ak· 
Hususi anlaşmamız yoktur larını ezmemelidir! 

-----------
- Başı Tinci sahifede - görüşmüştür. 
hakkı da gene ne iştirak et- Bu akşam, M. Pol Bonkur, 
miş, ne de iştirak etmemiş M. Stanley, ve M. Litvinof'la 
devletlerle alakası olan bir iş bazı müzakerelerde bulunacak-
değildir. Maksad noktai nazar ihtilafını 

Elde etmek istediğimiz uz- kaldırmaktır. 
laşma, o kadar umumi ve dü- Yarın akşam saat 16 da 
rüst olacaktır ki müzakerelere konferans gene toplanacak ve 
iştirak eden devletler kadar ya yeni bir buhran çıkacak, 
iştirak etmiyen devletler için yahud da bir uzlaşma yolu 
de ayni olacaktır. bulunacaktır. 

Boğazlar üzerinde hususi Celse sonlarında, boğazlar-
uzlaşmamız da yoktur. Hüku- dan geçecek olan ticaret ge-
kfimetim herşeyden evel kendi mileri mes' elesi müzakere edil-
hukuk hükümranisini tanır ve miştir. İngiliz projesinde, harp 
bunun için çalışır. Maamafih esnasında boğazlardan geçe-
menafiimize uyan uzlaşmaları cek olan ticaret gemilerinin 
da yapmaktan geri durmayız. silahlanması lazım geldiği kay-

Beynelmilel tesanüd temin ve muk0 

1 

zetecilere boğazlar meselesi 
hakkında mühim beyanatta velelere hürmet edilmelidir. 

ı bulunmuştur. 

M. Mavrudi, Türkiye'nin, 
boğazları tahkim etmeğe ka· 
rar verdiğini ve Yunan ticaret 
vapurlarının mururiyesinde bü
yük tenzilat yaptığını söyle
miştir. 

Montrö, 13 (A.A) - Havas 
ajansından : 

B. Tevfik Rüştü Aras bugün 
konferans umumi celsesinin açı-

lışında ltalya'nın konferansa 
iştirakten imtinaına karşılık ola
rak aşağıdaki taleplerde bu
lunmuştur. 

1 - Müstakbel montrö mu-

Paris, 13 (Radyo) - Dış· 
bakanı M. Delboş ve milli 
müdafaa bakanile birlikte bir 
mekteb küşad merasiminde 
bulunmuştur. Hariciye bakanı 
bu münasebetle milliyetperve
rane bir nutuk iradetmiş ve: 

"Bir uluslar sosyetesi mev
cudiyeti mecburidir. Çünkü 
her vakit, emniyetini tekeffül 
edilmiş görmek ihtiyacındadır. 

1 nı ezmemelidir!. Her 1111 

daha .samimi ve daha kardt\ 
bir siyaset takip etmelidir· 

Kanun ve muadelelere k' 
kuvvet ile darba vurmak 11 

leri artık unutulmalıdır. 
Beynelmilel tesanüd te 

edilmelidir. Kanun ve ın~ 
vele en ziyade saygıya il. 
tutulmalıdır. 

Mukavelelerde hata ve~ 
sızlık varsa, bunlarda ıt1 
kere ve temaslarla ıslah 
tadil edilmelidir. KuV' 
hakka galebesi bu de" 

Demiştir. dedilmektedir. 
· Türkiye Dışişleri bakanının Türk delegasyonu, bu kaydı kavelenamesipin konferansta 

bu nutkundan sonra, ticaret kabul etmemiş ve silahlanmış hazır olmıyan devletlerin im-

Binlerce şabık muharibin 
Verdon'da toplanmış olduğu 

ve tecavüzle harb aleyhinde 
andiçtikleri şu sırada, böyle 
bir ihtiyact size tekrarlamaktan 
zevk buluyorum. 

"Milletler arsında olduğu 
gibi ferdler arsında da ahenk 
ve kanuna hürmet lazımdır. 
Kuvvet, ekalliyet hakları -

hazmedemiyeceği birşeydir, 
memleketin müdiranı b 
kabul ve harptan tevak 
esas meslek addetmet' 
Fransa'nın maksat ve ht 
ancak budur. Demiştir. ,,....,. 

·ı · · · } kk bulunacağına go··re bu gemı·- zasına açık bulundurulması, gemı erının geçmesı 1a ın-

daki meselelerin müzakeresine !erin de harp gemisi sayıla- 2 - Montrö'de bir anlaş-
geçilmiştir. cağını ileri sürmüştür. Konfe- ma elde edilince mukavelesi-

İngiltere'nin iki~ci murah- rans, bu mütaleanın tetkiki nin tatbikinin evrensel olması, 
hası Londra'dan yeni direktifi keyfiyeti teknik komiteye ha- 3 - Türkiye'nin müstakbel Türkiye Ziraat bankası 

Müfettiş namzetliği ve· şt 
namzetliği müsabaka imtihS 

hamil olJuğu halde dönmüş- vale eylemiştir. Montrö mukavelesi prensipleri 
tür. Atina, 13 (Radyo)-Montrö çerçivesi dahilinde isteyeceği 

Murahhas bugün fransa'nın konferansında Yunan delegesi memleketlerle mümasil anlaş-
il.inci murahhası ve Ankara M. Mavrudi, bugün Mont- malar akdine selahiyettar bu-

Türkiye Ziraat bankasından: sefiri M. Hami Ponso ile de rö' den buraya gelmiş ve ga- lunması. 
1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterile 

muvaffakıyet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş narW 
ve şef namzedi alınacaktır. 

................... ............. ~ ......... ~.~ ......... ~ ......... ~............................ ... .......................................................... ~ ..... . 
battığı , İkinci kaptanın süva
riyi hapsetmemesi, iiçüncii kap
lanın idareyi ele almaması ve 
kaptanın silah ku11anmaması 
noktalarından bahsedilirken de 
bu gibi hadiselerin müessif ve 
feci hallere sebebiyet verebi
leceği, iskelelerdeki bütün yük
leri almak için lktisad Veka
letinin emirleri bulunduğu, 
izah ediliyor ve daha birçok 
noktalar üzerinde durularak 
önce verilen ehli vukuf rapo
runa itiraz edilerek hatalı, kısa 
görüşlii raporun fenni bir kıy
meti olmadığı ve kanuni bir 
delil sayılamıyacağı iddia olu
nuyordu. Ayni zamanda bu 
raporun ortadan kaldırılma
sı da isteniyordu. 

Reis; müddeiumumiye ne 
diyeceğini sordu, müddeiu
mumı Şevki Suner, ayağa 
kalktı: 

- Yalnız müdafaa hakla
rına temas etmesi itibarile ye
niden tetkikat yapılabilir, fa
kat eski raporlar da muteber
dir, onlar ortadan kaldırıla
maz. Kaptan Mehmet Alinin 
tahliyesi hakkındaki dileğe 

gelince, İnebolu hadisesi gibi 
birçok vatandaşların ölümüne 
ve yuvalarının sönmesine se
bebiyet veren bir facıanın 
başlıca mes'uliyetini omuzla
rına yüklenmiş olan suçlular
dan Mehmet Ali'nin tahliye 
isteği yerinde değildir. Hadi
senin hissi ehemmiyeti de bü
vüktür. Bu facıanın efkarı 
umumiyede hasıl ettiği derin 
teessür ve heyecan henüz zail 
olmuş değildir. Böyle bir fa
cıanın reaksiyonlarının devam 
ettiği bir sırada bu facıanın 
başlıca kahramanı diye göste
rilen Mehmet Ali'nin aleyhin
de tesbit edilen deliilere rağ
men kollarını sallayarak! ser
best dolaşması hiçbir suretle 
tecviz edilemez. Amme şahit-

sali olınıyan bir davadır. De
liller iki noktada toplanıyor, 
ehlivukufun raporu ve şahit
lerin ifadeleri. Vukuf ehlinin 
ıniitalcası hatalarla doludur, 
hadisenin heyecanı henüz zail 
olmamıştır, fakat böyle rapor
larla onları mahkum etmek 
doğru olamaz. Avukat Baha 
Nasuh, iddia makamının bu 
işe lazımgelen ehemmiyeti ver
memesi yüzünden müekkılinin 
9 aydanbcri mevkuf bulundu
ğunu, tayfelerinin kaza esna
sında kendisini yalnız bırak
mış olduklarını söylemiş ve: 

- Tahkikatı başka şekilde 

idare etmiş olsalardı bir ay 
bile mevkuf kalmasına razı ol
mıyacaklardı, mahkeme, ma
sum bir şahsı mahkum edecek 
değildir. Demiştir. Avukat Ha
lit Tevfik te Lotos vapuru fa
ciasını misal getirerek Lotos 
kaptanının bile bu kadar mev
kuf kalmadığını söylemiştir. 

Avukat Sinan da izahat ver
miş ve ehlivukufa yeniden tet
kikat yaptırılmasını istemiştir. 
Mahkeme heyeti, müzakereden 
sonra suçun mahiyetine ve tah
kikatın henüz tamamen inkişaf 
etmemiş bulnduğuna göre müd
deiumuminin talebi veçhile tah
liye talebinin reddine, müda-
faaya taalluku itibarile teşkil 
edilecek ehlivukufa yeniden tet
kikat yaptırmak üzere azadan 
fsmail'in naip tayin edilmesine 
karar vermiştir. 

Bulunmıyan şahitlerin celp· 
lerinden sarfınazar edilib edil
miyeceği maznun vekillerine 
sorulmuş, onlar da serdümen 
Hasan oğlu Mustafa ve lostro
mo Mahmud'un herhalde bul
durulmasını istemişlerdir. Denız 
yolları vapurlarında çalışan bu 
iki kişinin ifadelerinin dinlen-
mesi ve gelmemiş olan şahit
lerin celbi için muhakeme 24 
Ağustosa bırakılmıştır. 

Dan 
Ticarethane nakli 
Şimdiye dadar Kemeraltı cad

desinde Küçük salepçi oğlu 
hanında bulunmakta olan tica- • 
rethanemiz bu kere Birinci 
kordonda dolma civarında ka
in 12 numaralı binaya pakil 
edildiğini muhierem müşteri

lerimizle alakadarana ilan ey
leriz. 

Kantarcı oğlu Rifat ve 
Etem kardeşler 

İzmir 1 inci icra memur-
luğundan: 34-1723 

Avukat Haşmed'in Maks 
Dermon 'e olan borcundan do
layı tahtı hacze alınan Narlı

dere, Hayıtkısığı mevkiinde 
kain 25382 metre murabba
ında ve içinde 150 ağaç zey
tin ve bir kuyuyu havi İsmail 
Hakkı ve Hatice ile müşterek 

2 - Bu müsabakaya girebi}mek için siyasal bilgiler, ıı: 
kiler veya Yüksek ticaret ve iktısat okulasından veyahut 
kuk fakülteşinden veya bunları yabancı memleketlerdeki l:ı' 
zerlerinden diplomalı olmak gerektir. 

3 ....... Müsabaka 3, 4 ve 5 ağustosta Ankara ve f stsfl 
Ziraat bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar yol, 
raları verilerek Ankaraya getirilip sözlü bir imtihana tab1 

tulacaktır. ı 
4 - Müfettiş namzetlerine 140 ve şef namzetlerine ' 

lira aylık verilir. . 
Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müf etli 

imtihanına girecek ve kazanırlarsa 17 5 lira aylıkla müfetti,, 
geçirileceklerdir. Ankarada umum müdürlük servislerinde çJ 
tırılacak olan şef namzetleri ise bir senelik stajdan sonrB 
liyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edileceklerdif 

5 - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbı.I 
Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat bankalanndan elde edileb 

6 - İstekliler aranılan belgeleri bir mektupla en soll 
7 /936 pazartesi günü akşamına kadar Ankara Ziraat baııl 
teftiş heyeti müdürlüğüne göndermek veya vermek sor" 
müracaat etmiş bulunmalıdırlar. D. 12 21~ 

İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 

heyeti umumiyesi itibarile Dosya 1 
1040 lira kıymeti mu~ammi- No. f 
neli bağın üç hissede bir his- 869 Burnava dede sokağt 22 eski ve taj numaralı 3 

oda koridor mutbak avlu ve bodrumu müştemil e'' sesi açık artırma suretile 
17-8-1936 pazartesi günü saat 757 Bayraklı vişne sokağı 13 No. lı 22 metre murab· 

onbirde satılığa çıkarılacaktır. baı arsa. 
Bu artırmada satış bedeli 755 Turan şimendifer caddesi 33 taj No. lı 256,60 

muhammen kıymetinin yüzde metre murabbaı arsa. 
yetmişbeşini bulmadığı tak- 756 Turan caferi tayyar sokağı 47 tai No. li 2101,40 
dirde ençok artıranın taah- metre murabbaı arsa. 
hüdü baki kalmak şartile satış 752 Bayraklı vişne sokağı 7 eski No. lı 90,59 metre 
onbeş gün daha uzatılacaktır. murabbaı arsa. 

İkinci artırması 2-9-1936 751 Turan şimendifer caddesi 57/138 No lı 132,06 

Be 

çarşamba günü saat onbirde metre murabbaı arsa. 
yapılacaktır. 750 Bayraklı menemen caddesi 60 No. tajlı 230 met-

Bu artırmada dahi satış re murabbaı arsa. 
bedeli muhammen kıymetinin 740 Bayraklı haliliye sokağı 20 eski numaralı 180,88 
yüzde yetmişbeşini bulmazsa metre murabbaı arsa. 
ençok artıran isteklisine ihale 147 Göztepe mısırlı caddesi 559 esL:i taj No. lı tah-
olunacaktır. tani iki oda fevkani iki oda aralık mutbak avlu· 

İşbu gayrimenkul üzerinde yu müştemil ev. 
herhangi bir şekilde hak tale- 440 Darağaç paralıköprü tramvay caddesi 116/118 
binde bulunanların tarihi ilan- eski 28 taj numaralı 190,61 metre murabbaı ev 
dan itibaren yirmi gün zar- ve 84 dükkan arsası. 
fında vesaikile birlikte daire- 580 Burnavada yıkıkminare bahçeli kargir ahır -909,09 
mize müracaatları lazımdır. metre murabbaı. 

Aksi halde hakları tapu Yukarıda yazılı Yuna~lı :.mvalinin .~ülkiyetleri .. mun~lld Pka 

lnebolu'nun 1892 senesinde 
inşa edildiği, 1011 ton istiab 
hacminde bnlunduğu, geminin 
yalpa yapmasının sebebi dü
men değiştirmek olduğu, ehli 
vukufun dediği gibi kömür ve 
sarnıçlardaki müvazenesizlik
ten olma.:lığı, müvazene için 
denizden su alarak sarnıçlara 
doldurmarıın vapurun batma
sında müessir olabilecek teh
like li bir iş olduğu, pelikan 
fen eri c iv rmda demirlemenin 
kar ıdarı İstikbal vapuru gel
d iği ı · göre l iizım ve zaruri 
oldu vru, 1 u suretle kaptanın 

ba ta kara etmiyerek ruzgan 
başa aldığı bıldiriliyor ve tos
lama yüzünden geminin acele 

• !erinin bir kısmı henüz din
lenmemiştir. Tahliye dileğinin 
reddine karar verilmesini is
terim. 

Japonya'da 15 
zabit idam edildi. 

Tokyo, 13 (A.A) - Şubat 
isyanına iştirak edenlerden 
ölüm cezasına mahkum olan 
onbe.ş zabitin bugün idam 
edildikleri resmen bildiril
miştir. 

sicilile sabit olmıyanlar para- gayri mübadil bonosu ıle odenmek uzere on gun mud s 
!arın paylaşmasından hariç· açık arttırmağa konulmuştur. İhalelesi 20/temmuz/936 ı'g şa 
bırakılacaklardır. tesi günü saat onbeştedir. Alıcıların Milli Emlak müdürİ)'s mü 

Artırmaya iştirak etmek müracaatları. 2 ~:u 
isteyen yüzde yedibuçuk pey • - ı ... 

Maznunun vekili Nuri Fet
tah Esen sözaldı, davanın 
ehemmiyetini, anlatarak: 

- Deniz tarihimizde em-

akçesi veya milli banka itibar müşteriye aittir. 1 inci icra dairesinin 34· lipJ 
mektubunu hamil bulunmaları 27-7-1936 dan itibaren şart- numaralı dosyasına veY8 Şaa 

name herkese açık bulunduru- nadiye müracaatları iJarı $ 
lacaktır. istekli olanlann İzmir nur. 215 

lazımdır. 
Yüzde ikibuçuk dellaliye 
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/zmir Komutanlıfı ilanları Milli Emlak müdürlüğünden: lzmir belediyesinden: 

et/ 

Dosya Lira 
Mst. Mv. saf. al. komisyonundan: N 1 o. 

- Yerli fabrikalar mamulatından ve beher metresine bi- 422 
çilen ederi 245 kuruş olan elli bin metre kışlık eJbi- 858 
selik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Yolbedesteninde 18 numaralı dükkan 46 
Darağaç Demirhane sokağında 29 eski 23 tai 18 

2 - ihalesi 24 Temmuz 936 cuma günü saat 15 tedir. 
3 - ilk teminatı 7375 liradır. 
4 Şartnamesi 613 kuruşa M. M. V. sat. al. komisyo

nundan alınır. 
5 Eksiltmeye girecekler kanuni temınat ve 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel M. M. V. sat. al. komisyonuna vermeleri. 

4 9 14 19 1976 

Mst. Mv. sal. al. komisyonundan: 
l - Yerli fabrikalar mamulatından ve beher metresine bi

çilen ederi 245 kuruş olan altmış bin metre kışlık 
elbiselik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi 24 Temmuz 936 cuma günü saat 11 dedir. 
3 - ilk teminat 8600 liradır. 
4 - Şartnamesi 735 kuruşa M. M. V. sat. al. komisyonun

dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminatlarile 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatından bir saat 
evvel M. M. V. sat. al. komisyonuna vermeleri. 

4 9 14 19 1979 

Mst. Mv .. sat. al. komisyonundan: 
1 - Y erlı fabrikalar mamulatından ve beher metresine 

biçilen ederi 260 kuruş olan altmış bin metre kaput
luk kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konuımuştur. 

2 - ihalesi 25 iT cmmuz/936 cumartesi günü saat 11 dedir. 
3 ilk teminatı 11550 liradır. 
4 Şartnamesi 870 kuruşa M. M. V. sat. al. komisyo

nundan alınır. 
5 Eksiltmeye girecekler kanuni ilk teminat ve 2490 sa

yılı kanunun ik ve üçüncü maddelerinde yazılı bel-
gelerle birlikte teklif. mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel M. M. V. sat. al. komisyonuna vermeleri. 

1977 5 10 14 19 

1 
Mst. Mv.sat, al. ko. rs. den: 

- Edremit garnizonu ihtiyacı için 625 ton arpa kapalı 

2 
zarf usu\ile satın alınacaktır. 

numaralı ev. 
620 Buca aşağı mahalle uzun sokak 63/67 eski 51 

yeni numaralı arsa. 
4,50 

80 lkiçeşmelik Asmalımesçit sokağı 175 eski 153 60 
yeni numaralı dükkan. 

104 Göztepe Abdülezel sokağı 26 eski 20 taj 104 
numaralı ev. 

Yukarıda yazılı Yunan 'lı emvalinin altı aylık icarı on gün 
gün müddetle artırmaya konulmuştur. ihalesi 20 /7 I 936 pa
zartesi günü saat 15 tedir. Taliplerin Milli emlak müdüriyetine 
müracaatları. 2114 

lzmir vakıflar direktörlü
ğünden: 
• l - Mezarlıkbaşı'nda 58793 lira 84 kuruş bedeli keşifli hal 
binası inşası evvelce kapalı zarf usulile yapılan eksiltmede 
52032 lira 55 kuruş bedelle mütaahhidine ihale edilmişti. Mü
taahhidin taahhüdünü ifa etmemesi dolayısile mukavele feshe-
dilmiş ve idare ile eski mütaahhit tarafından vücuda getirilen 
imalat mahkemece tesbit olunmuştur. Geri kalan imalat mü-
taahhit namı hesabına yaptırılmak üzere açık eksiltmeye kon
muştur. ihalesi 17/7/936 cuma günü saat 16 da lzmir vakıflar 
direktörlüğü binasında müteşekkil komisyon huzurunda yapıla
caktır. 

2 - istekliler bu işe ait projelerle imalat ve eksiltme şart· 
namelerini ve tesbiti delail raporunu hergün vakıflar idaresine 
müracaatla görebilirler. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 4190 liradır. Eksiltmeye 
gireceklerin teminat makbuzunu veya bu miktara baliğ banka 
mektubunu ve ticaret odasında kayıtlı olduklanna dair musad· 
dak vesikalarını ibraz etmeleri lazımdır. 

4 - Eksiltmeye girecek isteklilerin mimar veya mühendis 
olmaları ve inşaatın her türlü kanuni, idari ve fenni mesuli
yetlerini kabul ve ifa edecek mütahassıs mühendis veya mimarla 
bütün muamelelerde müştereken mesul olmak üzere çalışmaları 
şarttır. Ayni zamanda bu eksiltmeye girebilmek için en az otuz 
bin liralık bir binanın inşaatını muvaffakiyetle bitirmiş olduklarına 
dair resmi fen heyetlerinden verilmiş musaddak belgeler göster
meğe mecburdurlar. Tashihen ilin olunur. 1-5-9-14 1914 

lzmir harici askeri satın alma ilanları ihalesi 29 /Temmuz/ 936 çarşamba günü saat onda 

3 _ Edremit'te ask.eri satan alma komisyonunda yap~lacaktır. Kırkataç askeri satın alma komisyonundan: 
ı\, _ Arp~nın tahmın edilen mecmu tutarı 34375 Jıradır. Mecmu tutarı Beher kilosunun Teminatı mu· 

5 _ ~emınatı ı:nuvakkate akçesi 2578 lira 15 kuruştur. tahmini fiati vakkate akçesi 

6 _ ls~rtn~mesı her gün komisyonda görülebilir. Cinsi Kilo gr. Lira Kr. Kr. san. Lira Kr. 
~tlıler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair Un 72000 9720 13 50 729 00 

7 _ vesı. a göstermek mecburiyetindedirle. Bulgur 9500 1092 50 11 50 82 00 
~k~ıltmeye İştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki Arpa 24800 1240 5 00 93 00 
uçuncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika- Kuru ot 42000 1260 3 00 94 50 
larile temenat ve teklif mektuplarını ihale saatinden Münakasa şekli ihale tarihi gün ve saatı 
en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunanacak· Tarih Gün Saat 
!ardır. 2068 8 14 21 25 Kapalı 22/7/936 çarşamba 14 

Açık " " " 14 
Mst. Mv. Sat. Al. Komisyonundan: " " " " 15 

1 - 30 161 936 Salı günü saat 15 te ihale edileceği ilan " " " " 15 
edilen Kütahya'daki 497 bin 514 lira 15 kuruş bedel 1 - Kırkağaç'taki kıtaatı askeriyenin ihtiyacı olan dört 
keşifli inşaatın ihale gününde talipler Bayındırlık Ba- kalem erzaktan birisi kapalı zarf usulile, diğer üçü 
kanlığından alınacak vesikayı gösteremediklerinden ye- açık olarak cins ve miktarları yazılı ayrı ayrı şartna-
niden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. melerle hizalarında yazıldığı veçhile münakasaya ko-

2 ihalesi 20 /Temmuz/ 936 Pazartesi günü saat 15 tedir. nulmuştur. 
3 il 2 - ihale gün ve saatları tarihleri hizalarında yazılı olmakla 

- k teminat 23 bin 651 liradır. Kırkağaç'ta piyade alayı satın alma komisyonu bina· 
4 - Şartname ve keşif drojelerile fenni şartnameleri M. M. sında yapılacaktir; 

V. Sat. Al. Komisyonundan 25 lira karşılığında alınır. 3 - Şartnameleri her gün komisyonda bedelsiz olarak gö-
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve rülebilir. 

!}çüncü maddelerinde yazılı belgelerle Bayındırlık Ba· 4 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve-
kanlığından alınacak fenni ehliyetnameler ve behemehal sika göstermek mecbariyetindedir. 
verilmesi mecburi elan şartnamede yazılı vesikalar ve 5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 No; lı artırma ve 
ilk teminat mektup veya makbuzlarile birlikte teklif eksiltme kanununun iki ve üçüncü ~addelerinde ve 
mektuplarını ihale saatinden en geç bir saat evvelinde şartnamesindeki vesikalarila kapalı zarflarını ve teminat 
M. M. V. Sat Al. Komisyonuna vermeleri.~ mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona 

1974 3 8 14 l8 vereceklerdir. Açık münakasalara iştirak edecekler 
teminatı mnvakkate makbuz veyahut banka mektup-

lzınır• Muhasebeı· hususı·ye ıannı münakasa saatinden evvel komisyona vere-
ceklerdir. 2014 4 8 14 18 

iİcfu••rıu·•guv••nden; ~~B~u-r_n_a~a~s~k~er~i~sa~t.---J~.~k~o-m-i~sy_o_n_u-n1d1a_n_:--------~2~04:"':"'::'5 ____ _ 
1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı olan 7905 kilo sabunun 

edeli sabıkı açık eksiltme suretile alınacaktır. 
Lira Yeri Cinsi No. sı 2 - Açık eksiltmesi 2417/936 cuma günü saat 11 de ya· 
26 Aras mektebi altında Dükkan 39 pılacaktır. 
42 Karşıyaka alaybey ik- Ev 26 3 - Umum tahmin tutarı 2609 lira olup muvakkat temi· 

1 
tısat sokak. natı 196 liradır. 

da · H · k 4 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. reı ususıye a aratından olup yukarıda yer ve cinsleri 
87.1) b ı k k 5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 

• 
1 u unan a ar iraya verilmek üzere 15 gün müddetle k 1 l kk · kb l !erinde yazılı vesi a ara muva at temınat ma uzu 1 

.. rmaya çıkarılmıştır. Şeraiti öğrenmek istiyenler hergün Hu· 
u h veya banka mektuplarile muayyen vaktinde Burnava-
sı esaplar mü9üriyeti varidat kalemine ve pey sürmek isti- 1 k · ı l 8 14 18 21 l daki askeri sat. a . omısyonuna ge me eri 

en erin de ihale günü olan 2017/936 pazartesi günü saat 10 1 K · d 
a d · b k k Burnava Askeri Satın A ına omısyonun an: 

epozıto veya an me tubu ile encümeni vilayete müra· k U h · M kk 
atları. 8 10 12 14 2150 

Cinsi Mahalli Mi tarı mum ta mm uva at 
Kilo tutarı teminatı 

Türkofıs· mu··du··rıu·•guv ··nden: Saman Bumava 220000 3300 248 
Saman Ödemiş 62000 930 70 

1- Cinsi 
Semer ağacı 
Kıl kolan 
Kıl yem torbası 
Saz 

Miktarı 
200 adet 
250 .. 
150 ti 

80 deste 

Bedeli 
Lira 

30 
20 

105 
24 

179 
Yukarıda cins ve miktarlarile muhammen bedeli yazılı 
dört kalem malzeme başkatiplikteki ~artname veçhile 
3117/936 cuma günü saat onalbda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. iştirak için onüç buçuk liralık mu· 
vakkat teminat makbuzu ile söylenen gün ve saatta 

2 

• 

encümene gelinir. 

Cinsi 
Kalın sicim 
ince sicim 
Dört telli keten ipliği 

Kanaviçe 
Üç telli keten ipliği 
Kolan ipi 
Yarımlık urgan 
Beygir çılbırı 
Beygir yuları 

Miktarı 

30 kilo 

20 " 
6 il 

50 ti 

10 " 
150 adet 

325 " 
100 it 

150 " 

Bedeli 
Lira 

18 
20 
12 
15 
20 
6 

81,25 
13 
37,50 

222,75 
Yukarıda cins ve miktarlarile muhammen bedeli yazılı 
dokuz kalem malzeme başkatiplikteki şartname veçhile 
31/7 /936 cuma günü saat onaltıda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. iştirak için onyedi liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen gün ve saatte encüme· 
ne gelinir. 14 18 21 25 2159 

1 - Senelik kira bedeli 1 - Temizlik işleri için be· 
muhammeni 121 liradan, ikin- heri kırk kuruştan ikiyüz lira 
ci kordonda Teşrifiye cadde· bedeli muhammenle 500 adet 
sinde 114 sayılı evin başka- merkep köfünü alınacaktır. 
tiplikteki şartnaple veçhile bir Başkatiplikteki şartname veç· 
senelik kirası 28171936 salı hile açık eksiltme ile ihalesi 
günü saat on altıda açık artır· 28 /7 / 936 salı günü saat on 
ma ile ihale edilecektir. işti- altıdadır. iştirak için on beş 
rak için dokuz liralık muvak- liralık muvakkat teminat mak· 
kat teminat makbuzu ile söy· buzile söylenen gün ve saatte 
lenen gün ve saatte encümene encümene gelinir. 
gelinir. 2 - Cinsi Miktarı Bedeli 

2 - Bin dokuz yüz lira kilo Lira 
80 bedeli muhammenle şasesi Turan pişmiş 200 

3,988 uzunluğunda olmak üze· beziryağı 
re başkatiplikteki şartname Hafif çinko 
veçhile bir adet kamyon alı- boya. 
nacaktır. Açık eksiltme ile Suma siyah 
ihalesi 2817 /936 salı günü toz boya. 
saat onaltıdadır. iştirak için Gres araba 
143 liralık muvakkat teminat yağı. 
makbuzu veya banka teminat Balık yağı 
mektubu ile söylenen gün ve Trabzon 
saatte encümene gelinir. 

200 

100 

200 

18 

80 

50 

64 

3,24 

277,24 
10 14 18 21 2112 

Kültürpark içine ratsladı· 
ğından belediyece istimlak 

edilen 10 sayılı evin enkazı 
müteahhide ait olmak üzere 
yıkılması başkatiplikteki keşif 
ve şartname veçhi le 24 /7 I 936 

cuma günü saat on altıda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
işin bedeli keşfi yetmiş lira 

elli kuauştur. iştirak için beş· 
yüz elli kuruşluk muvakkat 

teminat makbuzu ile sôylenen 
gün ve saatte · encümene ge
linir. 2043 7 10 14 18 

• Ucuz, temiz, taze 
ilaç ve tuvalet 

çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 

Sıhhat 
Eczanesi 

ihale tarihi Gün Saat 

29/7/936 Çarşamba 10 
29/7/936 Çarşamba 11 

Yukanda cins ve miktarı 
yazılı beş kalem malzeme baş
katiplikteki şartname veçhile 
28 /7 I 936 sah günü saat on 
eltıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için yirmi 
bir liralık muvakkat teminat 
makbuzile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

2141 12 14 1812 

lzmir asliye birinci hukuk 
mahkemesinden: 

Davacı metruk mallar mü· 

düriyeti hazineye ait Bayraklı 

bülbül sokağında kain 32 nu· 

maralı haneyi Mustafa karısı 

Yıldızenin fuzulen işgal eyle· 

diği cihetle tahliyesi hakkında 
mezbure aleyhine aç.tığı dava-

nın müddeaaleyhanın ikamet· 
gahı meçhüll kalmasına mebni 

gıyabında icra kılınan muha
kemesinde mezkur hanenin 

tahliyesile hazineye teslimine 
ve mahkeme masrafile takdir 

olunan beş lira avukatlık üc· 
retinin Yıldızedcn alınmasına 
dair mahkemeden sadır olan 
30 mart 936 tarih ve 36-41 

F.uarda inşa edilecek oJan 2743,49 lira bedel k~ifli Trakya Saman Gaziemir 40000 600 45 
av_ıyonu 25 /Temmuz/ 936 cumartesi günü saat 16 da açık 1 - Yukarıda miktar ve mahalleri gösterilen kıt'aların ihtiyacı 
ksıltme ile Türkofis müdürlüğünce ihale edilecektir. istekliler suretile satın alınacaktır. 

29171936 Çarşamba 11,30 
olan (Saman açık eksiltme 

numaralı hükmün ihbarını mü
beyyin ihbarname müddeaaley
hanm ikametgahının meçhuli· 
yeti hasebile mahallesi mümes
siline tebliğ edilerek bu bapta 
muktezi bilcümle merasimi ka· 
nuniye ifa edilmiş olmakla 
hukuk usul muhakemeleri ka
nununun mevaddı mahsusası 
mucibince tebliğ makamına 
kaim olmak üzere keyfiyc ilan 

~name, keşifname ve projeyi lzmir Türkofıs müdürlüğüne 2 - Açık eksiltmesi 2917 /936 çarşamba günü hizalarında gösterilen saatlarda yapılacaktır. 
ur~caatla görebilirler. Bu iş için 205,77 liralık muvakkat 3 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminat miktarları hizalarında yazılıdır. 
mınat akçesi yatırmak veya bu miktarda devletçe tanınmış 4 - Şartnameleri nergün komisyonda görülebilir. 
~te~cr bankalann teminat mektubunu vermek lazımdır. Ta- 5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla teminatı 
P enn ehlıyeti fenniye vesikalar;!e birlikte söylenen gün ve muvakkate makbuz veya banka mektuplarile muayyen vaktinde Burnavadaki askeri 
atte müracaatlan ilin olunur. 2086 14 22 satın alma komisyonuna gelmeleri. 14 18 22 25 olunur. 2158 
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Fratelli Sperco Hellenic Lines Gümrük muhafaza genel komtanlığı Istan- Akhisar be 
Vapur Acentası Limited bul satın alma komisyonundan; diyesinden: 

ROYAL NEERLANDAİS Hamburg - Bremen, Rotter- işin cinsi Miktarı Tasınlanan tutar ilk teminat Tarihi Güııü Saatı 120 lira aylık ücretli bdr 
K U MP ANY ASI dam _ Amsterdam ve Anvers Muhafaza eratı için 942 tane diyem iz fen memurluğu -:: 

''VULCANUS,, vapuru 13 limanları için her ay munta- kaput. 25379 Lira 40 K. 1904 Lira 17/7/936 Cuma 15 te haldir. lsteklilerin vesikal .w 
t d 18 t k d Muhafaza eratı için 1868 takım ·· ı · ·1A ~ cmmuz an emmuza a ar zam iki sefer yapacaktır. muracaat etme erı ı an

3 limaımızda olup ANVERS, f kışlık elbise. nur. 7 9 12 1 
Ren, skandinav ve Baltık 6 K L 18/7/936 C · 1 1 d AMSTERDAM, ROTTER- Muhafaza memur- 1160 takım 18629 Lira O . 1398 ira umnrtesı e 

DAM, HAMBURG limanları limanları için doğru Konşi- Iarı için elbise. '/18.u••celfı•t 
için yük alacaktır. mento ile eşya kabul eder. Muhafaza eratı için 3106 takım 15856 Lira 13 K. 1190 Lira 24/7/936 Cumn 11 de lYll 

"CERES,, vapuru 27 tem- Anglo- Egytian Mail yazlık elbise. A ı • R Z 
muzda gelip 1 agustosta AN- 1 - Gümrük muhafaza komutanlığı için yukarıda yazılı kaput ve elbiselerin kapalı zarfla 1 1 
VERS, ROTTERDAM, AMS- Line eksiltmcleri yapılacaktır. 
TERDAM ve HAMBURG li- Marsilya ve İskendcriye için 2 - Şartname ve cvsafları komisyondadır. Yeni 
manian için yük alacaktır. 9600 tonluk "Cairo City" va- 3 - Erat kaput ve elbiselerinin şartnamesi 127 kuruş mukabilinde alınır. 
SVENSK ORIET LiNEIN puru her ay Pireden munta- 4 - İstekliler kanuni vesikalarile birlikte teklif mektuplarını bir saat evvel komisyona c, ar-tı:ısı No. 3 

"GOTLAND,, motörü 20 zaman iki sefer hareket ede- vermeleri. 27 2 7 14 3500/1857 y: 
temmuzda ROTTERDAM, cektir. 
HAMBURG, COPENHAGE, Yo lcu fi atinde tenzila t: 
DANTZIG, GDYNiA, GO- Pire-Marsilya seyahat müd-
TEBURG, OSLO ve iSKAN- deti 75 saat, 
DiNAVYA lima;ları için yük Port-Sait ve iskenderiye li-
alacaktır. manları için "VELOS,, vapu-

"V ASALAND,, motörü 30 ru her hafta pazartesi günü saat 
temmuzda beklenmekte olup 12 de muntazam Pireden ha-
yükünü tahliyeden sonra ROT- reket edecektir. Yolcu ve eşya 
TERDAM, HAMBURG, CO- kabul eder. 
PENHAGE, DANTZIG, GD
YN1A, OSLO, GOTEBURG 
ve ISKANDINA VY A liman
ları için yük alacaktır. 

SERVİCE MARITİME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIYA,, vapuru 
30 temmuzda gelip 1 ağus
tosta PiRE, MALTA, MAR
SIL YA ve BARSELONE ha
reket edecektir. 

Yolcu ve yük alır. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabuletmez. 
Daha fazla tafsilat almak için 
2ci kordonda tahmil ve tahliye 
binası arkasında Fratelli Sper-

Fazla tafsilat için Cemal 
Cendeli hanında No. 14 
Um um De niz Acentalığı 

Limited 
acentasına müracaat olunması. 

Telefon : 2548 ................ ~~ ... 
Olivier v E Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Cendeli Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
THE ELEERMAN LINES Ltd. 

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

Türk H ava kurumu (Ma) Ak
hisar şubesinden: 

Akhisar tayyare sineması 1 /8/ 936 tarihinden ittibaren üç 
sene müddetle icara verilecektir. 

ihale 30 171 936 tarihinde saat 15 te Akhisar Türk Hava 
kurumu şubesi binasında yapılacaktır. 

Artırma ve ihale şartnamsini görmek istiyenler fzmir, Ma
nisa ve Akhisar Türk Hava kurumu şubelerine müracaat et-
melidirler. 2090 10 14 18 22 26 30 

caktır. 

"MARDJNIAN,, vapuru27 Antalya Ilbaylığından: 
haziranda beklenmekte olup 1 - Vilayet emlakinden Antalya iskelesinde günde 30 ton 

co vapur acentalığına müraca
at edilmesi rica olunur. 

Liverpool ve Glasgow için buğday öğüten Un fabrikasının mülkiyeti yüz yirmi 
yük alacaktır. bin Lira muhammen bedelle 19 /8/ 936 çarşamba 

"DRAGO,, vapuru temmuz günü saat 12 ye kadar kapalı zarf usulile artırmaya 
ortalarında Londra, Hul ve konulmuştur. 

Tele. 2004 2005 2663 -----... W.F. H. VAN-

Çeşme ılıcaları 
Büyük Türkiye Otel v 

Gazinosu Açıldı 
"BÜYÜK TÜRKiYE,, oteli yeniden tamir ve telvin edildi. tİ 
türlü konförü cami, tertemiz takınılan ile saygılı misafirleri~· 
emrine amadedir. Yataklar banyosu ile beraber 100 kuru 
GAZiNO san'atında mahir bir aşçı başının pişirdiği te 

taze ve nefis yemeklerle bu sene İştihar edecektir. 
Muntazam servis · Taze ve temiz meşrul:fat ve mekulat 

Ucuz fiyatlar · Elverişli tabldot, J 
• 

lzmir vilayeti muhasebei hus 
siye müdürlüğünden: 

Yeri 
izmirde kestelli caddesinde eski 
m. hususiye tahsil şubesi. 
Kaşrıyakada kemttlpaşa caddesin· 
de eski m. hususiye tahsil şubesi . 
fzmirde tilkilikte eski m. husu· 
siye tahsil şubesi. 

Cinsi 
Dükkan 

" 

.. 

Numarası 
140 

115 

236 

Burnavada eski medrese binası Ev O 
ldarei hususiye akaratından olup yukarda yer ve cin 

yazılı akar kiraya verilmek üzere 9/7 /936 tarihinden 2317 
tarihine kadar 15 gün müddetle müzayedeye çı karılmıştır. 
teklilerin şeraiti öğrenmek üzere hergün Muhasebei hus 
müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek lsticenlerill 
ihale günü olan 2317 /936 perşembe günü saat t O da d 
zito veya bank mektubu ile birlikte vilayeti daimi ene .. 
nine müracaatları. 11 14 16 18 2127 

V. N. ~~v~:s~~i ~:1~u:~: L~;~~:: ; = ~~~a~ea~e:~~~~~ ~~~~ğb~n g;~~Y~:n:~!~ 1~~a~·~~ize tabi ~lllllllllllllllllllllllllllllıı. Doktor 
DEUTSCHGE. mL.EVb.A HNT. E LiNiE ve Hul için yük alacaktır. olmak üzere sekiz senede ve sekiz müsavi taksitte de ~= A. Kemal Tonay 
DerZEE& CO. 

..11 ı111 1111 1 111111 m11111 

"LESBIAN,, vapuru 15 tem- ödenebilir. 
"ANGORA,, vapurn 20 tem muzda Liverpol ve Swansea· 4 - Taliplerin teklif mektuplarını 2490 sayılı kanunun =Bakterigolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütalaası 

muzda bekleniyor 25 temmuza dan gelip yük çıkaracaktır. tarifi dairesinde o günü~ saat 11 e kadar Vilayet ma- =: Bnsmnluıne i t:ı yoııu knl"Şl ındaki dibek okıık ba~ında 30 !ll 
kadar ANVERS, RQTTER- DEUTSCHE LEVANTE LINIE kamına vermeleri lazımC:lır. =: lı ev "'' ıııuaycııclııııw imi~ sulınlı ırnt n <len akfnın ımnt 6 n kad 
DAM, HAMBURG VE BRE- "SOFIA,, vapuru 25 hazi- 5 - Taliplere kolaylık olmak üzere şartnamenin birer su- =: ha tnlannı kabul eılcr. 
MEN limanları için yük ala- randa Hamburg ve Bremen· reli Ankar, lstanbul, lzınir, Adana vilayetlerine de = Mürncnnt ı·ıleıı hu talara yapılması liizımgclcıı sair talılilnt 
Caktlr. mikro kopik nıu:ıyeııcleri ile veremli bııstalura ) apılmaeııın oe 

den ,gelip yük çıkaracaktır. gönderilmiştir. 1821 24 4 14 24 - g" ··ı p 1 k h • d ı 
AMERiKAN EXPORT LiNEsı---·----------------------iıııttlföliiıını"ltWılıttliıııiımiiiiiliiinıiüiiiılnförr;i;j~~n: '~1175 11 

"EXMlSTER,, vapuru tem- D J d • IJ • J ~ · 
muzun nihayetine doğru bek- ev et emıryo arı iŞ e"CP. 
~~~~ft~r. New-York için yük umum mÜdÜrfÜğünden: 

DEN NORSKE MIDDELHAVS idaremizin Ankara' da ki hasılat dairesinde açık bulunan 
LiNJE (DS. AS. SPANSKE- rnurluklara 30171936 günü Ankara, istanbul ve izmir'de 

LİNJEN) OSLO pılacak müsabaka imtihanı ile aşağıdaki şartlarla memur .J 
"SARDINIA,, motörü 20 nacak ve imtihanı kazanıp hizmete alınacaklara 67 lira 11 

temmuzda bekleniyor. iSKEN- JI I r I ~~wULl!!!~!..:!~!t!!!~!:::~ ücret verilecektir. 
DERiYE, DIEPPE, DÖN- 1 - Türk olmak. 
KERK ve NORVEÇ limanları ~ 2 - Yaşı otuzu geçkin olmamak. 
için yük kabul edecektir. 3 - Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle alakası 
SERVlCE MARITIME ROU- lunmamak. 

MAiN BUDAPEŞT 4 - idare hekimlerimiz tarafından yapılacak ınuaye 
"DUROSTOR,, vapuru 9 sağlık durumu hizmete elverişli çıkmak. 

temmuzda bekleniyor. KÖS- 5 - Polisten tasdikli iyi ahlak belgesi göstermek. 
TENCE, SULiNA, GALATZ 6 - Lise veya Ticaret mektebi mezunu olmak. 
ve GALATZ aktarması BEL- Kazananlar arasında Fransızca bilenler tercih olunur 
GRAD, HOViSAD, BUDA- şartları haiz isteklilerin diploma ve sair vesikalarile bi 
PEST, BRATIS~ VA, Vi- verecekleri bir dilekçe ile Ankara'da U. müdürlüğümüz 
YENA ve LINZ için yük tan bul' da birinci, lzmir' de 8 inci işletme müdürlükl 
kabul eder_.___ 29 /7 / 936 gününe kadar müracaatları gereği bildirılir. 

S. A. ROYAL HONGROISE 1651-2132 12 14 17 
DE NAVİGATION DANUBI- 1 • •ıA • M h b • 
ENNE-MARITİME BUDAPEST ,, zmır VI ayeti u ase eı 

"SZEGED,. motörü 13 tem- ,N it .... SUSİye mÜdÜrfüğünden: 
~~~~~ğ~o~ri~ı,orsJ~;~ - ,, - ldarei hususiyenin cibayei ve tahsilatında kulJanılmak 
PEST, BRA TISLA VA, Vi- JI 1 ve idarede mevcut nümunesine göre 2000 cilt tahsildar 
YENNA ve LINZ için yük '-, iV n O tı- n n f ; At ıu ıı• buzunun tab ve imali 15 gün müddetle eksiltmiye konul 
kabul edecektir. / ~ u..D U UJ .//(. ~ Şeraiti ve nümuneyi görmek istiyenlerin her gün Muh 

Vapurların isimleri gelme ~ t / \ hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve eksiltmeye 
tarihleri ve navlun tarifeleri J \\ / -=---#--, etmek istiyenlerin de ihale günü olan 20 17 / 936 pa 
hakkında bir taahhüde girişi- /4 J l .& i ro oe ı _ .D~ saat 10 da depozito makbuzları veya bank melctubu ile 
lemez. Telefon No. 2007 2008 '· daimi encümenine müracaatları. 2067 8 10 12 ............................................................. ......................................................... .-
p u .. rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere, kalb ve böbrekleri rah 

olanlara, tansiyonları yüksek bulunanlara doktorlar yalnız bunu tavsiye ederler. 
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