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Temmuz 1936 

HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

lngiliz kabinesi, konferans 
müzakerelerini de konuştu~ 

Montrö'de Harb Gemileri
nin Ge~işi Konuşuluyor. 
Bazı 

~~~-----... -----~~~~ 
ihtirazi kayıtlara karşı heyetimiz tes-

kin edici cevaplar • • 
vermıştır. 

Montrö kon/ eransında Bayan Afet, Par is büyük elçi
miz Suat' la konuşuyor .. 

kında lıiı;hir prı•nıoip ıııulıalt>feti ı Komite, Lugüu gene topla· 
kaydedilınf"miştir. nacaktır. -Sonu 5 inci sahift;de-

Almanya harba gidiyor ve Romanya'yı 
işgal etmek niyetinde! 

Bükreş 30 (Rıdyo) Sabık başvekil M. bur~ demi~tir ki: 
••Almanya harp için haaırlaumaktadır. Bunun iı:in ulu lar sosyetesini 

taJr.viye etmek ve Fransa ile müttt'fik hulunmaK lizundır. Büvük Ro· 
manya, Fransanın maddi \C manevi yardımı ile kurulmuştur. J 

Alman)a'nın maksat! Vt· hedeflerine varnıuk ic;iıı Homaıı)a·yı i~gal 
etmek llİ) etinde ohluğunu unutmamalıyız . ., 

Berlin 30 (Hııtl) o) - llitlt·r"in maruf ril'.alindı·n \l. Han : 

•·lli~bir kimse Almaıı~a'nın 'c bilhassa Hiller·in nlb aleyhine ç.alı~ 
tığını iddia edemez .. Biz. cihandan başladığımız iti bitirmek için ııerb~ 
bıralulnıakhğımızı j tiyonız.,. Demiştir. 

r ' 
. Habeş 
imparatoru Asamblede mem

leketini müdafaa etti. 

Atatürk ita/yanlar, Ras Nasibunun sosye-

s k 
. . . teye gelişine ateş püskürüyorlar. 

G. e reterımızı •• 
Kabul Ettiler. Negus gene Habe-

fstanbuJ. 30 (Hu usi muhabiri· 
mizden) - Dahiliye Vekili ve C. 
H. Partisi genel sekreteri Şükrü 

Kaya, bugün İzmir \apuru ile şeh· 
rimize geldi. ~ükrü Kaya, Atatürk 
tarııfındaıı kaLul eılildi ve kendi· 
!erine, temasları, tt>dkikleri hak
kında izahııt vereli. 

lstanlnıl. 50 (Hususi muhabiri· 
mizrlen) - Dahiliye \'ekili ve par· 
ti genel sekreteri !;iükrü Kaya bu· 
gün fzmir vapurile fzmir'ıleu bu
raya gelmiştir. İzınir'tle 'ıılileı· top· 
Jaııtısıntlan tlünen parti gen) iinku· 
rul üyelerinin de i\trakile lı.tan· 

bul parti merkezinde ükrü Kaya· 
nın reiııliği altında bir toplantı yn· 
pılmış ve lstakLuJ Parti il)önkurul 
üyeleri de hu toplantıya iştirak: 

etmişlerdir. Partinin çalışma ı ve 
halkeYinin faaliveti hakkında ka· 
rarlar alınmıştır: 

şistana mı gidecek 
-------------ltalya 60 sahi( elik muhtırasında Habe. 

şistana medeniyet götürdüğünü bildiriyor 
~~~~~~~---~~~~-~--

Roma. :rn (Hııdyo) - Tribüııa 

gazetesi, Ras .i\asilnı'ııun ulu~lur 
sosyeteı<i huzuruna çıkmaM lıa ehile: 

Medeniyt'tİ tf!nı il ı•dı•n t•ıı 

yük!lek bir o yetenin hey;ız ırka 

men up ıanarccileri işkeıu·e ile 
öldüren bir adamı huzurunu kaLul 
etmesi şayanı dikkat 'e haJ rettir. 

Demektedir. 
Cenene, 30 (Rad) o) Haıı 

ııeibn Ha Leşi tan 'da lıarhm ııa ıl 

olduğunu izah etmek üzere ulu lar 
Anı<)ete111i huzuruna girecektir. 

~een~i de hu içtimada hazır 

\1. Bova Kupa, Cenrne dai· 
mi dı>legt>~İ ıfatilc hükumetinin 
mulıtırae.ını uluslar o )etesi riya· 
şpiirw rnrıııiştir ... \ e apıi zamanda 
1\1. Eden 'e .M. Delboş'a da bu 
hu.,usıa malumat 'ermiştir. 

Bu muhtıra 60 ahifedir. ltal· 
y:ı hu uzun muhtırada diyor ki : 

fıal)a Habe~i tau"a t;cuüz et· 
miı;; dt•ğildir. adece ulu lar o ye
te~i namına mandater ıfatile me· 
Jenİ) t'l \ e hürriyet götürmek için 
harekete geçmiştir. 

Bugün 
Denizcilik 
Bayramıdır. 

hulunacak \"e uluslar OS) esinden 
~ Habeşistan i ıiklil ve istihliııı ir;in 

yardım istiyerektir. 
~e('aşi )ardım cdilnıcse hile 

hemen Cenevre'yi tcrkt>clerek Mı· 

Muhtıra. nıutf"dil, fakat ciddi 
bir li anla yazılnıı!iUr. Bu muhtı· 
radn, 1 tal) a 'ıun normal \'aZ.i) etinin 
dönmesi ile Avrupa ·ya yapaeağı Jıiz· 
metler ~ı~ hildirilnı'"kteclir. 

Kapotaj hakkı, Türk bay· 
ral)ma bugün verilmltti 

Bugün, Türk denizcilik ve ik· 
tısad tarihinin kaydettiği en mü· 

him günlerden birinin yıldönüınü 
ve denizciler Lay ramıdır. 

Muhtelif imtiyazlar Vt' eski 
idarelerin kabiliyetııizli~i ) ilzüıı· 
<len, Tiırk sulannda, yani kendi 
limanlanmıs ant11nda yolcu ve 
eşya taşımak lliliı, ayui zaman
da t>cnebilere de ,·erilmişti "e bu 
hal Tilrk gemiciliğinin ve deniz 
ticaretinin başında y ıllarea bir 
kabus halinde yatadı. 

Bir memleketin kendi liman· 
ları ar88ladaki nallli;yatı bile ya· 
ban('I bayraklara vermesinin ne 
kadar acı bir hakikat olduğu 

cliişünülür e, hu hrkkın yalnız 

Türk gemilerine ve Türk gemici· 
)erine ıabııis edilebilmeııincleki 
ın\ıvaffal,yetiniıı derecesi de o 

nisbette daha iyi anta~ır. Bu bü· 
yük ,günü, kaydettiğiıniz zaferler· 
den bir,i olarak teshit ederken 
kısa yıllar içinde denizcilikte ka· 
zandığımız muvaffakıyetleri de 
Cumuriyet idaresine borçlu oldu· 
~umuzu unutmamahyız . 

• • • 

ır '~ Sudan tarikile lıe,nüz işgal 
3JiJmemiş olan Habeş hükumeti· 
nin şimdiki merkf..zi Gore"ye gide
cek ,.e mücadeleye cle\am ed.-. 
cektir. 

l\f. nlunı )Brtn (Çarşamba gü· 
nü) sabahleyin saat onda nutkunu 
oku) acaktır. Bu nutukta mun mu-

-Det1amı 5 inci güzde-

Evrensel tecim gemilerine en müsaid 
~~ .......... ~ ........... ~~...,__....~...__ ... _...._.,...._,.. ____ """"'-"'"'......,... .... --
,~-~!!!!!cf e_t~'!! --~!r_s:!b_e_s__ti verecefi z. 
---~~ ~~~~~~~ -~ ........... ~ ................... 

Türkiye'nin seferberliği 
halinde Boğazlar nizamı 
Sof azlardan geçecek ecnebi gemi ve ılay
yarelerinin tabi tutulacağı kayıdlar - Bir 
harb ~halinde Türkiye'nin yapacafı ·şey •• 

Çanakkale boğazı 
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Atatark 
BCJfbakanımızı 

uf urladılar 
yan 616, yan diri milleti sırtıoa vurarak Tarihi bir Roma mezarlığına unıversıte e s an a . 
gatftrmek. istedi. Mak.aadı onu çoktanberi birkaç kum kemik.ten batka 
biqey görmemif olao aç mezarlann ağzına atmaktır. Bu hldiee ataAt 
yukan, diınyanın buglnkü en mühim mes'eleıi olmuıtur. 

Cenevre'deki liyaı[ k.ilieenin papadan iee cenazeyi vaftiz etmiyor, 
onun tetfin meraıimini yapmıyorlar. 

Çiiıık diyorlar ki: 
- Bu bizce bir ölü değildir. Ona bir şınnga vunılabilecegi gibi 

ayaklan, kollan bili ııcak! 
Yirminci aurda böyle bir tetfin meraeimi yaptığı takdirde beynel· 

milel aiyaıt kiliMDin çabıı zelzelelerle çatlıyacak, çanlan ötmiyecek ve 
hiç kimee artık ha kilieeye dönüp te ıstavroz çıkarmıyacaktır. 

Hiçbir ölünün başıoda böyle bir rezalet olmamışbr. İtalya bili ıuar 
ediyor. Hatti o kadar ki, bu tabanlan çatlak, aiyab meıin derili ince 
Te eaaka ölüyü, yarı yanya mezara sarkıtmıı papazlann vaftizini bekliyor. 

Ceeetten kopanlan kanlı kelle, Habeı imparatoru adı altında ve eıki 
kesit baı masalında olduğu gibi, Cenevre ıokaklannda yuvarlanıyor. 
Kendiai eoayetenin kap111na çarpıyor. Dile geliyor: 

- Ben -diyor· ben yaııyonım.. Ben ölmedim. 
Ve bir ölünün söylediği bu sözler Cenevre'nin fıraklı, ıimok.inli pa· 

pulanm heyecan~an heyecana &üşüriiyor. Mukaddeı paktın yaprak.lanm 
açarak İncilden bir dua gibi ağır ağır okuyorlar .. 

Bltün bunlar, ölünfln uğursuzluğuna değil. betbahtbğına delllel eder. 
Fakat öyle gözü görüyor ki İtalya, keudi mağduru olan maktul Habeıi. 
vatikana bile vaftiz ettirmeden, tek baıma gömecektir. Yan ölü, yan 
dbi bir mezara girmenin dehşetini tasavvur ediniz. Vaftiz olmıyacak 
gerçe amma; 

Ben öldakten aonn çcımeler kan ağlasın .. 

Orhan Ralımi Gökçe 

Filistin'de !Arap HükU
meti Kurulacak. 

·-· Ecnebi Profesörler, Türk profesör ve doçentler 
yerine ecnebi getirilmesini istediler. ------Operatör M. Kemal, proleaör Niaen-in yanlıf tefhiaile Mani-

aa' da Dr. Muhlia'i öldiJrdiJfiJnü adliyeye haber verdi. 
İstanbul 30 (Hususi muha- getirilmesini istemişlerdir. Bu fesörlerinden M. Niıe'nin yan· 

birimizden) - Üniversitede talep, münakaşaya yol aç· lış bir ameliyat yapmak sur~ 
dün mühim bir toplantı ya- mıştır. Üniversite rektörlüğü tile Manisa Akıl hustaneıi 
pılmış ve toplantı çok müna- Kültür bakanlığı vaziyeti tet· başhekimi Muhlis'i, öldürmüş 
kaşalı olmuştur. kik edecektir. olduğunu bildirmiştir. 

Üniversitede hocalık yapan lstanbul 30 (Hususi muha· M. Kemal, Türkiye'nin en 
ecnebi profesörler, Türk pro- birimizden) - Operatör M. meşhur operatörlerindendir. 
feıör ve doçentlerin yerine Kemal, müddeiumumilike mü· Müddeiumumilik, bu ibban 
ecnebi profesör ve doçentler racaat ederek Üniversite pro- ehemmiyetle nazan dikkate 
r alarak tahkikat ve tetkikata 

ihtiyat Subaylar 
313-326 Tevellütliller bu dev-

rede hangi sınıfa alınacak? 
lstanbul, 30 (Hususi muhabirimizden)- Erkinıbarbiye ri

yaseti, silah altına çağırılacak subaylar hakkındaki karama· 
meyi şubelere tebliğ etmiştir. Buna göre; 

girişmiştir. 

Adliyece Ankara ve lstan
bul'un mqhur doktorlanndan 
bir ehli hibre teşkil edilerek 
bu ihbar tetkik ettirtlecektir. 

Profesör Nisen ile latan
bul' diki doktorlar aramda 
uzun zamandanberi bazı mü· 
nakaşalar oluyordu. 

313 - 326 Doj'umlu piyade ihtiyat subayları aj'ustosta; s •k 
Filiıtin hacliıelerinde ltalyan parmaıl.ı topçu ve muhabere ihtiyat subayları bir şubatta; süvari ve UI aSd 

15 mesaha ihtiyat subaylan bir martta; istihkam ihtiyat subay-
yokltlUf. Arap'lar istimdad ediyorlar. ları da 15 martta staja çağırılacaklardır. davası •• 
Londra, 30 (H. R.)- Deyli - dilerini müdafaa için izin iste· Staj müddeti iki ay olacaktır. Bu devrede yalnız ücretli •, •. • 

Herald gazetesine göre resmi mişlerdir. ve maqlı hükumet memuru bulunan ihtiyat subaylan ça- Muhakeme 16 tem. 
mahfiller, Emir Abdullah'ın • ğınlacaldardır. ' a A 
reisliği altında Filistin ve Ma- f ngif iz gazetele- Bu sınıflara dahil olan ve serbest meslek sahibi bulunan muz a nkarada ye. 
veraylferia hükumeti namile • J b ihtiyat subaylan gelecek devrede alınacaklardır. niden bCJflıyacalıtır •• 
bir hükumet teşkil edileceğini rınaen azı/arı. Nakliye, otomobil, şimendifer, levazım, jandarma, baytar; Ankara, 30 (Hususi muha-
.. ı· l D"' kaza ah d" Z eczacı, dişçi, tayyareci, kimyager vesair sınıflara mensup bin'mizden) _ Bu"'yu"'k Önder soy ıyor ar. ort Y u 1• ecri tedbirler hak-lerin ve dört kaza da Arap- ihtiyat subaylan da bu devrede silah altına çağınlmiya· Atatürk' e suikasd tertip et· 

lar'ın iskinına tahsis edile· kında ne yazıyorlar caklardır. 
1 

mekle maznun iken Ankara 
~· Londra, 30 (Radyo)_ Lon· \. _____________________ _, ağırceza mahkemesince beraet 

d T Atıf L• ) eden, Urfa saylavı. Ali Siip 
• Roma, 30 (H.R) - juma- ra gazeteleri zecri tedbirle· OpÇU ISe ere para-

1 Ursavaş ile Yahya ve arka-
le Ditalya adındaki ltalyan rin kaldınlmasının ngiltere· M kt b• d ta) b dqlan hakkındaki karar, tem· 
razetesi, lngiliz gazetelerinde nin ltalya ile olan ticaretini e e m e SIZ e e yiz mahkemesince birçok nok-
çıkan ve Filistin hadiselerinin genişleteceğini yazmaktadırlar. Muvallakıvetli en- imtihanlar 1 Eylül- talardan nakzedilmifti. 
ltalyan 'lar tarafından körük· Finansiyal Taymis te ibra- -' Ali Saip, y ahya ve arka· 
lenditi hakkında yazılan ha- catçılann neşrettikleri bir ma- dalıtlar yapıldı de baılıyacak. daşlannın muhakemelerine 16 
berlerin dotru olmadıtını bil- kalede, zecri tedbirler yüzün· lstanbul, 30 (Hususi muha· Ankara, 30 (Hususi muha- temmuzda tekrar Ankara ağır-
diriyor. den görülen zararlann teli- birimizden) - dün, Maltepe'- birimizden) - Liselere para- cezasmda başlanacaktır. 

Kudüs, 30 (Radyo) _ Şe· fisi istenilmektedir. deki Topçu Abş mektebinde sız leyli talebe alınması için Yeni çelik 
birlerde nisbi sükun varsa da Uluslar SOS"ete- manevralar yapılmıştır. Ma· bir Eylülde imtihanlara başla-
köylerde ve '.yollarda hadise· '-' nevralarda generaller hazır nacaktır. Bu imtihanlara işti- fabrikamız •• • • l h bulunmuşlar ve büyük çapta k d b ler ve lcaıyqal"'1ar devam et· sının ıs a ı ra e en tale enin imtihan Jstanbul, 30 (Hususi muha· toplarla yapılan endahtleri 
mektedir. Arap'ların tecavüz- Bazıları takip etmişlerdir. Atışlar tam evrakları Kültür bakanlığınca birimizden) - lktısad vekili 
lerine dair yeni haberler gel- .,. ı · L bir muvaffakıyet içinde geç- tetkik edilecek ve muvaffak Celil Bayar, Eylül' de Karabük 
mektedir. ı a llC taraftarı ! miştir. olanlar seçilecektir. Çelik fabrikasının temelini me-

Yahudi'ler, bu teçavüzlere Cenevre, 30 (Radyo) - Mı k k i V rasimle atacaktır. Çelik fabri-
aid dotru haberler neşrini ve Uluslar so~etesi ıslahı müza- OS OVG 'da i ' .lf .n...anununun kasının inşaab birbuçuksenede 
müdafaa haklannı bizzat kul· keresinin T eşrinievel' e talik B • T b ' tamamlanacaktır. 
lanmak istediklerini Filistin edileceği söylenmektedir. Gençlerimiz ır .1 a ı A k , _J 

hükiimetine bildirerek izin is- Fransız muhafili, bu talik J • d• ı l'J l 'r l t l'J Ü /ı.. n ara UG 
keyfiyetine itiraz etmektedir. yı ıp oma a uı ar.. ı op a ı uı, ç n u 

temişlerdir. · ı b ı 30 (H h Dükkdnların Cenevre, 30 (H.R) _ Mil· stan u, ususi mu a- yanlıştı. 
Arab şefleri, beş Müslüman letler cemı· eti delegelerinden birimizden) - Moskova' daki 1 ka'nnnma aaatlerı·. 

h"k"' d .. t d k 'l'k kt b' d stanbul, 30 (Hususi muha· r-u um ara muracaa e ere bitaraf evletlere mensup tayyarecı ı me e ın e nazari 
1 li 'I '--dd 1 1 I'" l k t h ·ı .. birimizden) - Şehrimizde bir Ankara, 30 (Hususi muha-s m ann en mu1U1 es yer- 0 an ar, yeni bir toplantı ya· ve ame ı o ara a ıı goren 

b f da b la birimizden ) - Belediye, yaz 
lerinin derhal bir müdahale- parak Milletler cemı'yetı' mı'sa- alb gencimiz, mektebi muvaf· mat aa tara ın n ası n iş 

L ~· · '" b mevsimi münasebetile dük· den uzak tutulmasını ve Ya· kının ıslahı meselesi uz"' en'nde fakıyetle bitirmişler v~ diplo- uiıÜnu .-:s:ı!esi J.,8:nlış asıldı-
kinlann saat sekize kadar 

hudi'leştirmekten kurtanlma· müzakerede bulunmn•larsa da maJP .... 11 au~1."~8rdır. Gençleri- ğı için toplattırılmıştır. 
- • açık kalmasına müsaade et· 

sını istemitlerdir. Bir Arab kararda mutabık kalamamıır · miz, ayni zamanda tayyarecilik Buradan diler vilayetleri: 
y miştir. 

gazetesi, Arap 'lann Filistin- lardır. Yeni bir toplantı y~pa· muallimi ehliyatnamesi de al- gönderilen risaleler de toplat· 
deki lngiliz mandasını kat'iyen caklardır. . · mışlardır. tınlacaktır. Çavuş tan 
tanımadı1t1annı yazıyor. Fransa'da Grev- ko•v muallimi. 

Kudüs,29(A.A)-Arap ELHAMRA '.T 
zimamdarları mehafili bir Arap Seyyahlar geri Telefon 2673 Müateıar Eaki-
heyetinin Amman 'a gitmiş ol· d6nü vorlar .• D dı L d J k _J • • • , şehı· 're gı•ttı·. 
du~. habe kz k ., 'Y UR, uvmauı uemıyınız. 

a• rini te ip etme • Paris, 30 (Radyo) - Gr~ ., Ankara, 30 (Hususi muha-
ted. Arap .. ·ıı · ·ı Umumi arzu üzerine 'görmeyenlerin vöPTneıi .iç,·.. yalnız bu ır. mumessı erı ı e vin azalması devam etmekte- 0 - · c:• •· birimizde) - Maarif Vekil~ 
mandater hükumet arasında dir. Mevzii olmakla beraber alqama mahsus ucuz fiatle tince köy muallimi tayin edilen 
lüçbi~ müzakere yapılması mu- bazı yerlerde yeniden grevler Son gala temsili çavuşlar için Eskişehir' de bir 

tasavver detildir. Bir lngiliz ilan ediimektedir. Prf. Zat·ı sungur köy muallimi kunu açılacakbr. 
taburu gelmiş ve bu suretle Nia, Kan gibi Akdeniz şe- Maarif Vekileti miiatefarı Rıd-
lngiliz kuvvetlerinin miktarı birlerinde otelcilerin grevi, van Nafiz, bu İf üzerinde 
dokuz tabura baliğ olmuttur. seyyahları Monako'ya gitmete Ba akşamki son galtuı için en miilıim hünerlerini tetkikat yapmak üzere Eaki-

Kudüs, 30 (A.A) _Filistin mecbur etmıştir. fÖdereee/c w 6illuusa (Falcirizm) w (Mangetizm) ize- şebir'e hareket etmiştir· 
~eti henüz salah bulma· Paris 30 (Radyo) - Paris- rw bügiilı tecrli6eler gapacalctır. Kahve it/ıali 
llUftır. Şehirlerde nisbi bir te greve devam edenlerin mik- ı---F-iat_l_er:_. """"Bü_ .. _tü_n_aa_ıo_n_C50_)_Ba __ ık_o_n _C_35_)_k_u_ru_ş_tu_r_. --imüsaadui 
.Abin büküm sürmekte ise de tarı 160,386 dır. Bunlardan D ~ı..k f • Bu 1<>n temsilden başka lzmir'de hiçbir lstanbul, 30 (Hususi muha· 
1By1erde ve yollarda bir takım 699S i Pariı te dahil olmak IR a • yerde temsil vermiyecek ve yann şeh- birimizden) - ihtiyacı kartı· 
~r "9lma bildirilmek- üzere Sen departmanı dihi· rimizden Manisa'ya hareket edecektir. lamak için kahve ithali müsaa· 

l!taClir" • Yahuch1*, bimt ken- lindedir. desi altı., clllha uzatalacakbr. 

lstanbul, 30 (Huıuai 
habirimizden ) - Başba 
ismet lnönü, cumur reisi 
Atatürk ile uzun müzake 
lerde bulunmuş ve posta 
yaresi ile Ankara'ya d .. 
müştür. Atatürk, Bqb 
mızı tayyare iataayonun 
uğurlamlflır. General Sa 
de, Başbakan ismet lnö 
ile birlikte Ankara'ya 
miştir. 

\.. 

Kifük Haberler d 

~-----m11111K lzmlt'ln kurtulutu 1 
·lzmit 29 (A,A) - lzmit 1 

kurtuluşunun 1 S nci yıldö J 
mü bugün coşkun bir s · . 
ve heyecan içinde kutlanmı 

Bisiklet yarıtı 
Hanover, 29 (A.A) - F r 

sa - Almanya bilildet f8IP n 
yonluğu müsabakası 17 r n 
biyetle Almanlar tarafın n 

v 
kazanılmıştır. 
Çin bankasının gönd 

dlGI paralar 
Şanghay, 30 (Radyo)

bankası lngiltere'ye 12 
yon albn dolar gönderm 

DUt•t d8 Kent 
Londra, 30 (Radyo)

şeş dö Kent hafif bir ameli 
yapılmak üzere bir kili 
yatınlmlfbr. 

Seyahatten dllnen 
denlzaltllar k 

Tulon, 30 (Radyo) - .... 
rio ve Heros tahtel~ 
uzun bir: ~ 
Tulon'a dönmüşlerdir. 

Kont•• · Cltano 
Berlin. 30 (Radyo) -

tcs Eda Ciyano bugün 
lin 'den hareket etmiş ve 
ler'in hususi memurları 
fından teşyi edilmiştir· 

Alman askeri' divan 
Berlin, 30 (Kadyo) -

kumet yüksek adalet a 
divanını yeniden tesis e 
bir kanun projesi hazırlamı 

r.,aHa humması 
Tepecik'te bir Malta b 

ması musabı ,c>rülmvıı"' ........ 
Hastalığa karşı ııhhiyece 
zımgelen tedbirler alınm 

• • 
lzmir - latanh 

hava aef erle e 

Şimdilik üç gdn i 
yecek, bildhara 
giJne tahvil edile 

lstanbul 30 (Hususi 
birimizden-) - Temm.
haftasından itibaren latanb 
lzmir hava postalan hat 
caktır. Şimdiki halde -f 
haftada üç gün olacak 
ileride Londra'ya ısmarl 
yeni yolcu tayY8releri ıer 
seferler beıPne tahvil 
cektir. 

Ankara - lzmir - UIU...._... 

yolunu tetkik e~n ta 
ciler, Cumur reisi Atatürk 
rafından kabul edilmifl 
Atatürk. tayyarecilerden 
yolu ve lzmir' de yap··-~ 
olan bava istasyonu 
da malOmat almıtlardır. 

Çin ıildh a~lllllC"-'~ 
Şanbay, 30 (Radyo) -

bükUmetinin Alminya ilP 
himmat ve ıilih ..a·--
için bir mukavele 
haberleri tamamen 
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ı 

Ci•hş celsesi c;ok 
parlak oldu. 

mı -k/kın tarihi bi /enler bu konferansın bizim 
indn ifade ettiği büyük manayı anlarlar .. 
:; Montrö Boğazlar konferansına gi-
öt den arkadaşımız H.Nüzhet yazıyor 
anMontrö, 22 (Hususi) - biyatın hayal ve füsununu da 
ncf~trö konferansının bugün- çok iyi karıştırmasını bilen 
alı ılk umumi celsesi Türkiye bu çok zeki ve çok hazır ce
öf kelimenin tam ve şümul- vap diplomat bilhassa : 
gı; ?1anasile büyük bir zafer "Türkiye'nin emniyetine ta-

fkıl eder. Bugünün hatıra- alluk eden herşey Romanya
u, heyecanını ve onun bü- nın da emniyetine taalluk eder, 

benliğime doldurduğu mil- Boğazlar Türkiye'nin kalbi 
gururu hayatımın sonuna .

1 

ise Romanya'mn <fa ciğerleri-
•dar muhafaza edeceğim. dir,. derken bütün dünyanın 
Konferansın bu sahnesinde bihakkın alkışlarını topladı. 

llunmak benim mütevazi ha- Onu takiben lngiliz murahhas 
it lıının en büyük şerefi ola- heyeti reisi Lord Stanhope, 
ölctır. Fransa'nın cemiyeti akvam nez-
vi(İmparatorluk devrinin zillet- dindeki murahhası Pol Bon-
ışfini idrak etmemiş, bilfarz kur, büyük dostumuz Rusya

Mustafa Reşid Beyin Bal- nın cidden yüksek diplomatı 
ra n muharebesini kapayan Litvinof Yoldaş, Yunanistan 

mf ndra muahedesini imzalar- baş murahhası Müsyü Politis, 
gJn .. aczinden nasıl hüngür hulasa ne diyeyim bütün dev
djingur ağladığını bir Balkan let baş murahhasları Türkiye-

evleti murahh 
/ 

b"t" · ··k k h k · T .. k" asının u un nın yu se are etme, ur ı· 
•smanlı devletiuin ·· .. · l lh · t"hd f •ı k'· yuzune na- yenın ya nız su u ıs ı a 

ustahane tu.'k .. .. . d k . . . 
ururcesıne e en açı ve temız sıyasetıne 

Alykırdığını idrak tm • k d d kl h .. \'~_ . e emış, arşı uy u arı sonsuz ur· 
mllm~nyetin bugünkü yüksek meti ifade ederlerken ben bir 
iş/ cıdden kudretli idaresi al- kenarda iftiharımdan, gururum· 
· ınd.a yetişmiş olanlar, kabil dan ağlıyordum. Montrö kon-
ı:f~ıl Montrö konferansının ne feransı bugünkü ilk celsesile 
lillllek elduğunu bizim kadar pek yakın bir atıde vereceği , 

·nflayamazJar, bizim gibi du- neticeyi şimdiden göstermiş 
~mazlar. değildir. Bu netice kelimenin 

Milletler arası bir konfcran- tam ve şamil manasile Türk 
fJ1da bütün m~rahhasların hakkının, Türk talebinin tes-

,i~~ k?il, ;e yek avaz olarak limi olacaktır. 
·r\d lft" •.re yı,. Türk cumuriyetini Konferansta irad edilen nu-t Tur~ sı~asetini bütün dün- tuklar hakkında birşey yaz· 

. ya ~~ numune aiye göster- mıya lüzum görmiyorum, bu
~klCl',n& lş;taıek.. Ve dün ha· nu ajans haberleri benim mek

J&rc~le, zilletle yerle~ atılmak tuplarımdan çok evel yetiştir-
Sİtenıl.en Türk ismını nasıl miş olacaktır. Yalnız şunu 
ıtsle~ınde sonsuz bir hürmet tekrar edeyim : 

tatj~asıle telaffuz ettiklerini Montrö konferansının res-
uymakl. mi küşad celsesi Türkiye için 

nı Tekrar ederim bu iki tezad milli bir bayram telakki edil-

- 1 -

_ŞE H 1 R HABERLERi 
8000 üye 

Kızılay 
Bir. salc;a fabrikası Dünkü Yağmur 

1 1 d 
Bağcı ve tütüncüler 

" U yesi artıyor .. 
Kızılay merkez heyeti, ve

rimli bir şekilde çalışmaktadır. 
Son zamanda Kızılay üyelik 
taahhüdatına büyük ehemmi
yet verilmektedir. İzmir' deki 
Kızılay üyelerinin sayısı 8000 i 
geçmiştir. Bu mikdarın onbine 
çıkarılmasına çalışılıyor. 

ac;ı ma 1 ır. endişede .. 
Dün öğleden sonra şehri

miz ve Buca havalisine yağ· 
mur yağmıştır. Bağcılarımızla 

tütüncülerimiz, yağmurlardan 

çok endişededir. 'Çünkü bağ
ların, en çok sıcak istediği 
günler bugünlerdir. Bunaltıcı 

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

Kilosu bir kuruşa domates satılı
yor. Fakat alan yok! 

Merinos 

Son günler
de sebze hah-

yetiştiriliyor tiriıen tomates· 
ler, kilosu bir 

çelerindcn top· 
]anıp satılmak 

üzere İzmirde
ki hanlara ge-

Baytar/ar daha kuruştan veriı-
bir ay kalacaklar.. diği halde seb- Nazım Anık 

ze satıcıları tarafından daha 
. Bursa, Balıkesir ve Çanak- ucuza satın alınmak istenmek· 

kale havalisir:ae halk elinde tedir. Bahçe sahlpleri de to
bulunan kıvırcık koyunlara Me- inatları bir kuruştan aşağı sat· 
rinos aşısı yapılmaktadır. Bu- mamağı kararlaştırmışlardır. 
nun için Ziraat Vekaleti mun- Dün bir muhauirimiz, lz-
tazam bir sistem dahilinde mirdeki muhtelif hanlarda to· 
çalışmaktadır. Evvelce açılmış matl< rın yığınlar halinde müş
olan Merinos yetiştirme kur- teri beklemekte olduğunu gör· 
suna iştirak eden ve İzmir' den müştür. Birkaç gün zaıJında 
giden baytarlar da halk elin- bu mahsuller çürüyecek ve sa· 
deki kıvırcıkların merinos aşı- hipleri zarar görecektir. 
lanma ameliyesinde çalışmak- Çünkü mahsulden yeni ye· 
tadır. Şehrimizdeki alakadar- tişenlerin hanlara taşınması 
)ara gelen malUmata göre bay- devam edecektir. 
tarlar daha hir ay kadar Me~ Bu hadise, lzmir' de Salça 
rinos mıntakası vilayetlerinde fabrikasına kat'i ihtiyaç bu
kalarak sun 'i telkih ameliyesine lunduğunu meydana koymuştur. 
devam edeceklerdir. 

Hususi tertibatle İstanbul' a Almanya' dan getirtilmiş olan 
merinos koçlarının memleketi- sevkiyat yapılıyorsa da orada 
miz ıklimine tamamen tetabuk da fiatlerin İzmir vaziyetinde 
ettikleri görülmüştür. Bunlar- olduğu bildirilmiştir. Bu yüz
dan sun'i surette alınan dölle den İstanbul'a gönderilen to-
kırk kadar kıvırcığa sun •i tel· mates satışlarından da zarar 
kih yapılmaktadır. edilmiştir. 

Kısa bir zamanda merinos İzmir ve havalisi yaş mey-
mıntakasmdaki halkın elinde va :ve sabş kooperatifi, bu 
bulunan kıvırcık koyunlardan yüzden mühim zararlara uğra· 
mühim bir yekun tutacak de- mıştır. Satış kooperatifi, yap-

tığı teşkilat ve idare sistemile 
recede fazla merinos kuzuları sebze bahçelerinden piyasaya 
elde etmek mümkün olacaktır. getirdiği muqtelif . mahsulleri, 

Türkofiste satarak yüzde üç komisyon al-

- Malımız duruyor. Satış 
kooperatifi, hancılar karşısında 
çok iyi bir şekilde rekabette 
bulunmuş ve ortaklarına azami 
yardımı yapmıştır. Ortakları
mız, kooperatiften çok mem
nundurlar, fakat son günlerde, 
bilhassa tomatlar satılmıyor, 
duruyor. İzmir:' de bir salça 
fabrikasına kati ihtiyaç baş· 
göstermiştir. Kilosu bir kurşa 
verildiği halde tomatları alan 
yoktur. Tomatis bütün sebze 
ve meyveler arasında vitamini 
en çok olan bir mahsuldur. 
Buna ıa"rmen halkımızdan'mü· 
him bir k sını to~atise rağbet 
gostermemekte:fir. 

K operatif oıtaklanm bu
günlerde fevkalade umumi bir 
toplar.t:ya çağırarak bu mühim 
iş üzerinde görüşeceğiz. İktı· 
sad Vekaleti nezdinde acele 
teşebbüste bulunacağız. F ab
rika busene kurulmıyabilir. 
Gelecek sene de olsa gene 
kardır. Vekaletin bu teşf!bbü
sümüzü ehemmiyetle karşılıya· 

cağından şüphemiz yoktur. 

* * * Busene satış kooperatifi, 
Romaya transit yolu ile yaş 
razakı ve siyah üzüm ihraca
tına başlıyacaktır. Bunun için 
her türlü vesait hazırlanmıştır. 

Yalnız Bulgaristan' dan ge
çen sene Avrupa 'ya 8000 va· 
gon yaşüzüm ihraç edilmişti. 

Bunun 6000 vagonu Alman'
yaya gönderilmişti. Yunan'is· 
tanda da yaşüzüm ihracatı 
artmağa başlamıştır. Geçen 
seneki ihracat 600 vagondur. 

sıcaklar sayesinde üzüm mah
sulü Çabuk ve hastalıksız ye
tişecektir. Yağmur.lar, bazı 
hastalıklara sebeb!yet verebi
lir. Hastalık olmamak için 
gireç ve göztaşı atarak yap· 
rakları ilaçlamak ta bağcıların 
yeni masraflara katlanmalan
na amil olur. 

Tütünlere gelince, hemen 
hemen her yerde tütunler as-
kıdadır. Tütünlarin kuruması 
için de şiddetli sıcağa ihtiyaç 
vardır. Islanan tütünlerin renk
leri siyah olur. Bu tütünler, 
nefasetlerini mu haf aza ede-
mezler. 

• • * 
Aldığımız habere göre, Ber-

gama ve Ak'ıisar'1a Nazilli'de 
çok şiddetli yağmur ve dolu 
düşmüştür. Bağlar bu yüzden 
büyük zararlara uğramış ve 
Nazilli treni, yolun bozulma
sından işliyememiştir. Hasarat 
hakkındaki tetkikat devam 
etmektedir. 

Yamanlar 
Yarın açılıyor 

Verem mücadele cemiyeti
nin Yamanlar kampı yarından 
itibaren halka açılacaktır. Bu 
kampta halkın daha rahat bir 
hayat yaşaması için bjrçok 
tedbirl~r alınmış ve hazırlık-
lar yapılmıştır. Kampa çıka
cak olanların muayeneleri ce· 
miyet dispanserinde yapılmış-

tf.~sındaki derin mesafeyi dü- miye değecek kadar büyük ve 
sk(u~ meraretini bütün ruhla- yü' s k bir zafer o~muştur. 

aı maktadır ve satlş bedellerini 
ırı aaş zammı.. kooperatif ortaklarına peşin 

İktisad Vekaletinden gelen olarak vermekte idi. Bu şe-
· fzmir ihracatında da muvaf

fakıyet temin edileceğine mu
hakkak nazarile bakılmaktadır. 
Yaş çekirdeksiz üzümlere Av
rupa' da rağbet olmadığı için 
yalnız razakı ve siyah üzüm 
ihraç edilecektir. 

tır. Bu sene, iki ay içinde 
kamptan istifade eaeceklerin 
sayısının üç yüzden fazla ola· 
cağı tahmin edilmektedir. Ce
miyet reisi göz doktoru Mitat 
Orel, eve-iki gün Yamanlara 
giderek kamp hazırlıklannı 
gözden geçirmiştir. 

:~ n. a tkanımış olan bizim nes- * * * 
1ş(!11ız adar kimse ölçemez Montrö, 23 (Hususi)- Dün 

pmse takdir edemez. ' kararlaştırıldığı gibi heyeti 
Muhterem H · · V hh 1 b b h t uın · . h arıcıye ekili- mura asa ar u sa a saa 

ştızın akkından emin bir in- onbuçukta hususi bir salonda 
n tavril " .. · "Ik · ı· · l iği e. agır agır ırad et- ı gız ı ıçtima arını yaptılar. 

t utk 0 d cıdden mütevaziane Dünkü resmi cemilekarlıklar 

t .. ~n an sonra kürsüde bir- bir t~rafa bırakılırsa bugünkü 
ınnı tak· d 
tı . hıp e en bütün dev- toplantıyı ilk içtima telakki 

e enn eyet' hh k · d D h k · Jeri s k. 1 mura asa reis- etme ıcap e er. ün er e-
1\ı 1 an .ı .svelce mutabık kal- sin birbirine atacak taşı, şuna 
.Ji ı~ ar. g~fbı bir tek nokta üze- buna yapılacak tarizi, şu ve

·,;,. n e ıttı ak ediyorlardı: Mu- ya bu devletin şu veya bu 
;Jhede altlarına ko . /l1a • nmuş ımza· devletin şu veya bu noktada-
.ııı1a.rın ınkar edildiği, milletler ki hareketine yapılacak bir 
..-ası taahhüdlerin bir taraflı iması vardı. Türkiye'nin kuv
uj~rarlarla ortadan yok edildi- vetli mevkii, itiraz kabul et· 

1
' beynelmilel hakların k yf mez hukuki vaziyeti karşısın-

d~f:~kn.e~diği bir de;e- da hürmetle eğilirken kapalı 
la' .. .. ye nın hu hareketi ciimlclerlc, örtülü imalarla 

utun devletlere bir örnek 1 
k . o a- komşularının veya rakiple~inin 

fa ' ınsan ~kullarının imzaya bahçesini taşla doldurmakta 
.,r.adakat, taa hüdc riayet hak- kusur ctmcmişleooi. Ve niha· 
..... ~ı.ndaki itimadlannı kuvvetlen-
ıtFd: yet dünkü içtima her konfe-

ı_rec.ek en büyük bir amild'ır. T k rarısın bidayetinde yapılması 
ur ıye evela bundan dolayı mutad olan bir açılış, bir 

tf.onra da talebindeki çok esas: mukaddeme içtimaı idi. Diğer· 
tlı v

1 
e çok yerinde sebeplerden l · d 

h erın en esaslı bir farkı varsa 
~ 0 8.~1.• aklıdır. d · 
" B t h 0 a bu defa kendi lehine 

1 u un eyeti murahhasa re- h k · 
rPL l · f k a ıstiyen tarafın hukuki, as-J8 en u a tefek ifade tabirle- k ~ 

·ı · erı her noktai nazardan çok 
- Ti e .. ışte .. ŞU yukarıda hulasa ku l' 
el.:_ • .vvet ı delillere malik olması 
l~ttığım cumleler üzerinde itti- ıdı p · 

d d · roıemiz dün ellerine ve-
a e iyorlardı. ·ı · 

rı mışti. Talebimizin hakiki 
Hele bilhassa Romanya ha- h" l ma ıyet erine ancak dün va-

iciye vekili Müsyü Titulesko k f I b l . ı o a i mişlerdi. Düne kadar 
ıyebilirim ki bugünkü konfe- · . ~ vazıyet şu idi : Biz Lozan 

Jll"ans celsesinin en bariz sima- muahedesinin boğazlara mü-
ı oldu. Realist görüşlü Öir teallik ahkamının bugünkü 

~evlet adamı meziyetleri le ede- -Sonu 6 ıncı say/ ada-

hir emirde 'üç yüz lira aylığı kilde satış devamda ise de 
olan Türkofis müdürü Ziya'nın tomateslerin satılmaması or· 
maaşına elli lira ve Türkofis takları elim bir vaziyette bı
müdür muavini Rahmi'nin 200 rakmıştır. 
lira olan maaşına da elli lira lzmir ve civarı yaş meyva 
daha zamedildiği bildirilmiştir. ve satış kooperatifi idare 
Bu zamlar, bir aylık muvakkat meclisi reisi ve Buca belediye Şam Sergisine 
kadroya göre yapılmıştır. reisi Nazım Anık dün vaziyet yeni numune-

Türkofisteki diğer memurla- hakkında bir muharrfrimize şu 
rın aylıklarına da zam vardır. izahatı vermiştir: /er gönderildi .. 

----------============------------ lktisad Vekaletinden şehri-

B urnava'da bı·r ı·n- mizdeki alakadarlara gelen bir 
emirde Şam beynelmilel ser-

ti• har vak'ası. gisine lzmir'den muhtelif mah-
sul numuneleri gönderilmesi 
bildirilmişti. Türkofis ve Tica-

Ramazan, henüz genç yaşta aşk 
yüzünden intihar etti. 

Evelki gün Burnova' da 
Türkmen sokağında 34 numa
ralı evde bir intihar vak'ası 

olmuştur. Bayram oğlu 329 
doğumlu Ramazan, kendisini 
iple tavana asmak suretile 
intihar etmiştir. f ntiharın se
bebi bir aşk meselesidir. Ra
mazan 'ın asılı bir halde cese
dini ilk defa bekçi görmüş ve 
derhal jandarma karakoluna 
haber vermiştir. Hadiseden 
Müddeiumumiliğe de malumat 
verilmiş ve nöbetçi Müddeiu
mumi muavini Ali Akkaya, 
derhal Burnova'ya giderek 
tahkikate başlamıştır. 

Tahkikat neticesine gore 
Ramazan, komşularından zen
gin ve dul bir kadının tütün 

tarlasında işçi olarak çalış
maktadır. Ramazan, bu kadını 
sevmiş ve son zamanda aşkı-
nı bildirerek evlenmek tekli
finde bulunmuştur. Fakat ka· 
dm bu teklifi reddetmiştir. 
Ramazan bundan çok müte· 
essir olarak intihara karar 
vermiş ve evelki gün bu kara
rını yerine getirmiştir. Bir mu
harririmiz, Ramazan'ın kardeşi 
Hasan'la görüşmüş . ve bu in· 
tihar vak'ası hakkında kendi
sinden malumat istemiştir, Ha
san demiştir ki: 

- Benim hiçbir şeyden ha
berim yoktu ve intihar ede· 
ceğine dair hiçbir eser göster
medi, yazık oldu kardeşime. 

Müddeiumumilikçe Ramaza
nın defnine ruhsat verilmiştir. 

ret odası ile Borsa tarafından 
hazırlanaR birçok numuneler, 
dün Şam'a gönderilmiştir. Bu 
mahsul numuneleri Şam bey
nelmilel sergisinde teşhir olu
nacaktır. 

Aile evinde yangın 
Birden bastırıldı 

Keçecilerde . Yeni sokakta 
Şamlı Şükrü'nün aile evinde 
yangın çıkmış ve etrafa sira· 
yetine meydan verilmeden sön
dürülmüştür. Yapılan tahkika· 
ta göre yangın çıkan yerin 
sigortasız lolduğu ve içinde 
oturan Avram ikızı İstirolanm 
yemek pişirmek için yaktıği 
mangalı merdivene koyması 
uzerine sıçrayan kıvılcımlardan 
taraçadaki yatakların ateş al· 
dığı anlaşılmıştır. Yangın ne· 
ticesinde on lira kadar zarar 
hasıl olmuştur. 

Kolunu 
Parcaladı .. 

' Çifte ile .ateş etmiş 
Kuşadasının ~Soğucak kö

yünde bir vaka olmuştur. San 
Zeybek oğullarından Mehmed 
oğlu Hüseyin, ekili tarlasına 

koyun sokarak otlatan Vayvay 
Ahmed'in çobanı Mehmed'le 
kavga etmiştir. Neticede Hü
seyin çifte tüfeğini öldürmek 
kasdile Mehmed'e ateş ederek 
onu sağ kotundan ağır surette 
yarnlamıştır. Mehmed'in kolu 
parçalanmış bir haldedir. Hü
seyin tutularak adliyeye veril
miştir. 

Ruamla mücadele 
Vilayetimizin muhtelif kaza

lanndaki hayvanlarda Ruam 
ve Şarbon hastalıklarile mü· 
cadeleye devam edilmektedir. 
lzmir' de iki ve Ôdemiş'in Ada
gide nahiyesinde dört ruamh 
beygir görülmüş ve bu gayvan
lar itlaf olunmuştur. Sahip~
rine Ziraat vekaletince tazmi
nat verilecektir. ' 

Ziraat vekaletinden baytar 
müdürlüğüne gelen iki litre 
şarbon aşısıle Menemen .. m 
Ulucak ve Karşıyaka'nın Çitli 
köylerindeki hayvanlara 8'• 
yapılmışbr. 





~~fu5 AN~OLu--------------------~1nı~~ 
, B. . . '\Mısır ve Su- Neiüs~ - Montröde harp gemileri~ 

ırıncı Fransova dan Toprakla- gene Habe- nin geçişi konuşuluyor .. 
BÜYÜK TARİHİ TEFRiKA 

1

rının Müdafaasışistan'agidiyor. • 
28 j ı -Başı 1 inci sahifede- ı 

Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu • [ b B 1 . . s d Montrö, 30 (A.A) - Ana-
r lngi tere una ehem- - aşı ıncı say,a a-
r ransova, muazzam bir saray muhitini . . M H kaddemeler yoktur. Fransanın dolu Ajansının hususi muha-

h l v b l mı yet verıyor. uza. sosyete hakkındaki siyasetini biri bildiriyor: 
F k azır amaga aş amıştı.. kere yeniden baş/adı izah edecektir. 9 Numaralı tebliğdir: 

k a ~t, bu çirkin ve imalı tilmiş altın işlemeli elbiseler Cenevre, 30 (Radyo) - Teknik komite saat 16/30 da 
~m~dıleri oynıyanlardan:üçü- giyen güzel kadınlar, şairlerin Londra, 30 (Radyo)~ Mısır Bugün yapılacak uluslar sos- 5 inci içtimaını akdetmiş. mu-

n~A bı~ ... akşam kralın on iki aşk neşidelerini imalı aşk ilan• fevkalade komiseri Sir Lamp- yetesi içtimaı sadece formalite kavelename projesinin 6 ıncı 
5~ ~hşoru tuttuktan gibi Pa- larını, medhiyelerini duyma- son'un Kahire'ye muvasalatı içtimaı olacaktır. Hakiki içti- maddesi Ü.zerinde müzakere-
rıs ten Blua l d b' · · l d M i ·ı· .. k l · · 1 k l · d 1 H f 1 ·· l . z şatosunun ma ı- an ır gün geçıremıyor ar ı. ısır - ngı ız muza ere erının ma yann baş ıyaca tır. erme evam a as ının uç 
ze~ erme götürdüler ve orada Platonik bir aşk havası, mev· yeniden başlamasına vesile Bugün reis seçilecektır. fıkrasını bu maddeden ayrıla-
a\arca mahbus kaldılar. Be- simin ayrılmaz bir havası ol· olmuştur. Zecri tedbirlerin kaldırılması rak ayrı bir madde halinde 
~e ~·t versin ki bunların haline muştu. Müzakeratın bu defa süratle muhakkak addedilmektedir. tesbitine karar vermiştir. 
rabıçe acıdı ve kendilerini Güzel kadınların güzel ve inkişaf edeceği tahmin edil· İlhakın tasdiki bu celsede Bundan sonra Sovyet de-

ser est bıraktı. Yoksa.. Bu yakıcı gözlerinden, emsalsiz mektedir. mevzuu be.hs olm1yacaktır. lege heyeti tarafından umumi 
ru,tubetli ve karanlık mahzen- gerdan ve göğüslerinden, tom· İngiltere hükumeti Süveyş'in M. Eden bugün Arjantın içtimada 7 inci maddeye aid 
~~~~e, güneş yüzü görmeden bol ve müdevver omuzlann· ve Mısır'm müdafaası ve em· hükumeti murahhasını kabul olarak ileri sürülen tadil tek
olup gideceklerdi. dan, güzel endam ve ahenk- niyeti iddiasından hiçbir veç· etmiş ve malum nota liakkm- lifile Japon delege heyeti ta
l Sarayı Aboy'ları layık olan- tar kalçalanndan serbestce hile vazgeçmiyecektir. da müdavelei efkarda ·bulun· rafından Boğazlar mıntakası-
a~.a değil, hususi hizmet gör- bahsediliyor. Fakat bunlara Sudan meselesi de kat'i su- muştur. nın muharib devletler harb 
muş olanlara vermekle ittiham henüz el. sürülemiyordu. rette halledilecektir. İngiltere M. Eden bundan başka Ha- gemilerine tamamen kapatıl· 
ediyorlardı. Kral bu itirazlara: Bu güzeller kralı bütün ha- 1930 da duran Sudan müza· beşistan'ın Londra mümessili. ması hakkında komiteye ve-
.. - Başka türlü ne yapabi- yatında takip etmiştir. Fakat kerelerinin bu defa artık bit- doktor Martel'i kabul etmiştir. rilen tadil teklifi üzerinde ip-
lırım. Ölünceye kadar bana bunlar kralın hazinesine çok mesini istemektedir. . İtalyan mehafiline göre M. tidai noktai nazar teatisi ya-
sa~a~at gösteren kimselere bir ağıra mal olmuştur. Çünkü Taymis gazetesi diyor ki: Eden Habeş mümessiline Ha- pılmış ve 7 inci maddenin 
mukafat vermek lazımdır, pa- çoğunun mücevherat ve ipek- ·" Süveyş, Mısır ve Sudan'ın beşistan' da mes'ul b:r hüku- bilahare ya umumi içtimada 
ram yoktrr. Bu muazzam Ierinin parasını kral ödemiştir. tecavüzlere karşı müdafaası, met mevcud olmadığını ısrar- yahud eğer birkaç güne kadar 
papas malikanelerini neden * * * Mısır'm kendi menafii iktiza- la söylemiştir. komite bu hususta müzakere 
bu .. dostlara vermiyeceğiml 23 teşrinievel de kral Anette sıdır. Bu münasebetle kapito- M. Vanzeland Paris yolile zamanı geldiğini sanırsa tek-
deyup geçiyordu. av ile meşgul oluyorken ken- lasyonlar da müzakere edile- buraya gelmiştir. Sosyete mec- nik komitede yeniden müza· 
t Fhransova, görüyordi ki sulh- disine kraliçenin doğurmak cektir. lngiltere hükumeti Mı- lisinin ilk içtimaına riyaset kere edilmesine karar veril-
a arp kada ·· .. b k b d 'd k' k 't l l M h · b mı'ştı·r d 1 . . r guç ve muca- üzere üyü ir ıstırap için e sır a ı apı o asyon arın ı- edecektir. Belçika aricıye a- · 
e eyı ıcabettiren bir iştir! olduğunu bildirdiler. Kral, avı, sır'ın inkişafına mani olduğuna kanı M. Stark ve Fransa ha- Muhrip. Türkiye'nin har ge-

b' Mağlup olan Sforça mağlfı- eğlenceyi, herşeyi olduğu gibi kanidir. riciye bakanı müsteşarlarından milerinin boğazlardan geçme
d'.Y~t harcını; papa krala ver· bıraktı, yağan şiddetli yağmur Mısır için büyük bir fırsat M. Vieno da Cenevre'ye gel- sinin bir !IlÜsaadeye talik ey-
ığı kuru bir kilisa nüfuzu altında atını bütün sür'atile bahşedilmiştir. Bundan istifade miştir. lemesi hakkı aleyhine hiçbir 

~uk~bilini; prenses Mari, oni- sürerek Ambuaz yolunu tuttu. Mısır'ın menatii cümlesinden- prensip muhalefeti ileri sürül-
kıncı Lui'nin ölümü mükafatı- Yorgun ve bitkin bir halde dir, çünki bir daha böyle bir Yaş meyva memiştir. Bu maddenin tahrir 
nı; sekizinci Hanri on ikinci şatoya geldigw i vakit kraliçe- fırsat elde edemiyecektir. " tarzının kat'i surette tesbit 
Lui'nin b. 'k i Ih at • ·n . '. ın en borçlarını; S· de doğurmuştu. Fakat gene v l rac 1 ıçı olunacak 6 mcı madde metni 
vıçre 1ıler düşmanlık etmek Bir kız, Şarlot ismiı;ıdeki ço- ı Unan ma iyesi ile alakadar bulunduğu gös-
için atiyelerini alıp duıuyor- cugw u dogw urmuştu. M 1 · b T et ki kat yapıl- terilmiştir. 
lard F a ıye nazırı orc- b l d 

• 
1
• ransova ise, müthiş Kız doğurduğu için kraliçe , mağa aş an ı.. Japon delege heyeti bu mad-

bır .parasızlık çekiyordu. Ve çok mükedderdi, ve ağlıyordu. lar için Londraya Gümüşane, 30 (A.A) - Bu dede yazılı Milletler cemiye-
aynı zamanda da Milano za- -Sonu var- gı•ttı•. hün iktısat vekaleti Türkofis tine yapılacak tebliğler dola-
fennin m ı ld w a o ugu muazzam ------ müşaviri Zeki Doğan'ın şefli- yısile umumi içtimada ileri 
masraf! B d ''d Atina, 30 (Radyo) - Mali-"}·· .. arı ve... Onyedibin ur ur a g" inde tktısat vekaleti müte- sürdüğü ihtiraz kaydını hatir-o uyu ve b' ı ye bakanının riyasetindeki 
.. k ın erce mağlulü dü- G fd [ l hassıslarından Dr. Bade ve )atmıştır. şunme t k 0.. " • k Yunan murahhas heyeti borç-

d 
en endisini alamı- e P aJ açı aca Ziraat vekaleti mütehassısla- Türk delege heyeti Türki-

yor u B d lar için müzakereye girişmek 
"Gu:'zel ur ur, 30 (Hususi muha- L d , rından Sait Tahsin, iş Ban- ye'nin Milletler cemiyeti azası 

k üzere on raya gitmiştir. 
adınlar cenneti birimizden)- Banyolarile meş- k kası müşaviri Nahit Tahsin, devlet sıfatile olan hukuk ve 

eşekler ve ' h · Yunan gazeteleri, bazı a-
. münzeviler cehen- ur olan Burdur gölü kena- , · ve Alman'yanın belli-başlı taahhütleri mahfuz kalmak 

nem l d b pitalistlerin Yunanistan'ın mali 
F 

1 0 an,, Paris'te birinci rın a güzel ir plaj açılacak- meyva • tüccarından B. Miha- şartile Japon delege heyetinin 
ransov ' t ş h. d h Ik k ] vaziyetinin düzelmesi hasebile 

a nın, istediği bir saray ır. e ır en a ın o ayca yiliş ve umum müfettişlik ik- endişelerini giderecek herhangi 
ve sara h l~· 'd b'l 1 · · yüzde 35 ten fazla tediyat ya-. Y eyeti vücuda getir- P aıa gı e 1 me erını temın tısat müşaviri Saffet'ten mü- bir formülü kabule amade ol-
mesıne · k~ 1'çin b' 0 t 1 w b pılmaması hakkında neşriyatta 

T 
ım an yoktu. · ır ş se yap ırı maga aş- kk b' h t h · · du1runu bı'ldı'rmı'ştir. 

l bulunmaktadırlar. re ep ır eye şe rımıze 5 

k 
urnel ise, ancak bu"yu··k bı'r anmıştır. El · ·h lA k'l B k R d 1 · Y t 1 · "M lA gelmiş, ma ıstı sa at şe ı - aş an omen e egesı sı· 

ervansaray olab·ı· d' K 
1 

Burdur, 30 (A.A) - Dahi- unan gaze e erı a ı va- f 
e b' 1 ır ı. ra , r k T C H p l ziyette bir salah vardır, fakat leri hakkında tetkikatte bu- atile umumi içtimada yeni-

ttc~:. 
1 devlet sefirlerini kabul ıye ve 1 1 ve · · · gene den askerileştirilmesi Üzerine 

e ıgı vakit, şehirsaraya gitmek sekreteri Şükrü Kaya'nın reis- istikrar henüz elde edilme- lunmuştur. b l k 
mecburi f d k liğinde İzmir' de yapılan valiler miştir. Silahlanmak zarureti Tetkikatten maksat meyva oğaz arın artaca emniyeti 
hirsar ye ınk e alıyordu. Şe- toplantısından dönen ilbay Sa- mali vaziyetimizi her zaman ürünlerimizin raükemmel bir dolayısile zararsız gemilerle 

ayı, es i Fransız kralla- surette amba~ajları yapılarak Türkiye ile gerginlik halinde 
rının ikametgahı ve lyarısı da veşıkn başkanlığında parti il- bozacak bir zarurettir. Cihan ihracını temin ve ihraç edile· bulunan devletler gemilerine 
parla.mentoya mahsus idi. yön urulu toplanarak partinin silahlanırken Yunanistan bu 

Hıçbir işe yaramıyan çalışma alanındaki faaliyeti üze- yolda geri kalamaz.,, Demek- miyeceklerin de fenni bir şe· ayni muamelenin yapılması 
k ve · d .. l' k l l tedı'rler. kilde kurutmak suretile sürü- lüzumu hakkında ileri sürdüğü 

artı hiçbir kimsenin oturma- rın e onem ı arar ar a ınmış 
makta bulunduğu Luv k ve Halkevi çalışmalarına yeni Cenevre'de diplomaUar münü temin etmektedir. mülahazaları hatırlatmış ve 
. . k r ule- bir hız verilmiştir. Arasmdaki Habeşistan, da va- . ayni zam unda Milletler cemi-

sı~ı {~ magı ve su kenarında Banyoları çok sıhhi olan DUnkü konuşmalar. yetine yapılacak tebliğin alı-
-çun u akar suları Fransova Burdur gölü kenarında modern 30 (R ziyet nasılmış? nacak tedbirlerden evel icrası 
Çok d Cenevre adyo) - M. 
I
" ksever il· şan ve şerefine bir şekilde güzel bir plaı· ve Adis-Ababa, 30 (Radyo) - lazım gelecegv i fikrinde bulun-
a b" Delbos dün Çekoslovakya ha-
.!ı ır saray kurma1n dü- gazino yapılması için faaliyete Meka ve Lisenti'nin işgalinden muştur. 
şu d" ~· rıciye bakanı M. Kroftö ile 

n u. geçilmiş, şehri göle bağlıyan sonra, Kenyır' de vaziyet tama- Türk deleğe heyeti bu mü-
51!knYorlar birer ikişer uzak yol muntazam ve hertürlü ve· uzun müddet görüşmüştür. mile normalleşmiştir. Buralar- lahazalara cevap olarak harp 

ma ı ı · · M. Blum de M. Bartiya ile d ı ı l 
daki 

ekreraini terkederek Luvr- saıtın işliye bileceği bir şkilde . . ' k b a tayyare er e yapı an araş- tehdidi halinde alınacak ted-
1 yaptınl b l t M. Menteıro yü a ul etmiştir. tırmalarda Habeş hükumeti b' 1 . l h ti . l şatosu etrafında mıya aş anmış ır. k M ır erm müstace. ma iye erini 

a Dün a şam . Avenol k'' "k b' · b.l 
razı a mağa l Yukarı mahallelerde imar namına en uçu ır ız ı e ileri sürmüştür. 

başlamışlardı Çvoe v yer. eşdn:1değe Fransız Başvekili ve haıiciye b l m mıştır 
kad l 

· gu, şım ı en işleri devam ediyor bakanı bı'rlikte yemek yemı'ştı·r. u un a · Komite 9 ncu madde üze-ın Cibuti - Adis-Ababa tren-
arına altın kl bd · Belediye daimiencümenı· U k k rindeki müzakereyi başka bir 

!emeli ipek a an ış- za şar ta leri daha sık seferlere başla-
ketıerden ve uzak memle- dün belediyede reis doktor b l d h l güne talik eylemiştir. 

k Şanghay, 30 (Radyo) - iç mıştır. Ci uti imanın a a en 
seler umaşlarından elbi- Behçet Uz'un başkanlığında 'd k b yu··kıu·· bı'rçok İtalyan vapurlaArı 10 uncu ' madde üzerinde 

yaparak .1 . · 1 k h 1 f b dl Mongolistan a as eri yeni ir h' b k 
Artık A asn eşıyorlardı. top anara mu te i ele ye hükumet teşkil edilmıştir. Hü- vardır. ıç ir müna aşa cereyan et-

eskisi ğibi ;1~.no~ ve Bluoş işleri hakkında kararlar almış- kumet reisi bir prenstir ve Adis-Ababa otobüs sefer- memiştir. Bazı delege heyetler 

b. egıldı. Çok kısa tır. Belediyece yukarı mahal- d J ·· · 1 b lerı· de başlamıştır. eksperlerinin muvasalatlarma 
ır zaman · · d yanın a apon muşavır er u-

b k ıç.ın e birçok ki- lelerde birçok inşaata başlan- intizaren 11 inci madde üze-
ar, şı ' güzel kadınları da- mıştır. Bu semtte lağım ve Iunacaktır. Alman' farın rindeki müzakerat gelecf.K iç- . 

vet etmek ve toplamak .. kaldırım dôşemesine bilhassa Kimya mual- İngiltere'ye ihtarı.. timaa bırakılmışhr. 
kün idi. Şairler, medd "iı~m- ehemmiyet verilmektedir. /imlerinin kursu. Cenevre, 30 (Radyo) - Başkan 12 inci maddenin 
1triyat mütehassfolan a .. arl, 

1 
, guze Talebeler kampta İstanbul, 30 (Hususi muha- Eden, Leon Blum ve Delbos muhtelif surette tefsiri ihtimali 

pors en ve billur bayanla · 1 · . r, en Lise ve orta mekteplerde birimizden) - Mekteplerdeki arasında dün geçmiş olan mü· olduğu hakkında ngiliz delege 
ıyı terziler hiç boş dur"" la , .. ..k •uuyor- olgunluk imtihanları sona er· bütün kimya muallimlerı için zakerelerden bahseden Alman- heyeti tarafından ile;İ sürülen 

r, . o~yu bir rağbet kazan- diX-i için talebeler askeri kamp- İstanbul' da bir kurs açıla- ca Frankforter Çaytung gaze- mülahazaları hatırlatmış ve 
mış ıdıler. o 

lara gitmişlerdir. Kamplarda caktır. Kimya muallimlerinin tesi, bir İngiliz-Fransız anlaş- aynı zamanda R ~men delegesi 
"' * • 

Bu uzak diyarlardan getir-
görülecek dersler, on beş gün bu kurslara devamları mec- masının tehlikeli olacağinı İn- sıfatile bu maJnenin bugünkü 
sürecektir. buridir. gilıere'ye ihtar etmektedir. tahriri tarzımı~ hakem•usulüne 

müracaat imkanları ile ne de
rece kabili telif bulunduğu 
hakkındaki endişelerini de 
bildirmiştir. 

Türk delegesi buhususta 
teskin edici izahat vermiştir. 

Türkiye'nin esas endişesinin 
Polis ve adli selahiyet huku
kunu mahfuz bulundurmak ol
duğunu bildirmiş ve Türkiye
nin tatmin edici herhangi di
ğer bir tarif tarzını kabule 
amade bulunduğunu ilave ey
lemiştir. 

Komite önümüzdeki içtima
ını salı günü yapmağı tesbit 
eylemiştir. 

• 
imparator 

Asamblede memle
ketini müdafaa etti 
- Başı 1 inci sahifede -
g?rü.şmü~lerdir. Bunlar da lokarno 
ve Ren mes'delcri üzerinde ittifak 
etmi~lerdir. 

Diğer cihetten 7 bitaraf dedet 
murahhasları ve Danimarka wıı· 
rahhası M. Muş'un et rafında top· 
lanarak sosyetenin tak.viye..-ini is· 
Lemeğe karar vermi~ler<lir. 

Bazı devletler, Avusturya 
başvekili M. Şüşning'in sosye
teye davetini istemişlerdir. Fa
kat M. Şüşning dahili vaziyet 
dolayısile Viyana' dan ayrıla
bildirmiştir. Ayni zamanda 
krallık hususunda da şimdilik 
endişeye mahal olmadığını da 
ilave etmiştir. 

Cenevre, 30 (Radyo) -
Assamblenin bugünkü toplan
tısında, Habeş imparatoru Ne
caşi 'ye s5z verilmesi, Irlanda 
delegesi Devalera'nın isran 
üzerine kabul edilmiştir. 

Asamble başkanı M. Van
zeland, Arjantin murahhası 

(Kantilyo) dan sonra sözü Ne
caşi'ye vermiştir. Habeş İm
paratoru, oturduğu yerden 
kalkar kalkmaz, tribünlerdeki 
İtalyan'lar tarafından ıslıklarla 
başlamıştır. Bu esnada İtal
yanların muarızları, imparatoru 
şiddetle alkışlıyordu. Ortalık 
karıştı, ve salon baştan başa 
bir vaveyla sahnesi oldu. 
Habeş imparatoru, ortalık 

sükunet bulduktan sonra kür
süye gelmiş ve (Ahar) lisanile 
uzun bir müdafaa yaparak 
memleketini müdafaa etti. 

Cenevre, 30 (Radyo) -
Uluslar sosyetesi assamblenin 
bugünkü toplantısında Habeş 
imparatoru kürsüye çıkarken 
dinleyici ltalyan'ların ıslık çal
maları, zabıtanın müdahalesi
ni intaç etmiş ve bunlar, ya
kalanarak tevkif edilmiştir. 

Necaşi, bu muameleden do· 
layı çok sinirlenmiş ve tees
sürle söz söylüyebılmiştir. Islık 
çalanlar arasında bulunan ltal
yan gazetecileri, derhal topla· 
nan beynelmilel gazeteciler 
birliği tarafından neşrolunan 
·bir tebliğle takbih edilmişler, 

vazifelerini suiistimal etmekle 
itham olunmuşlardır. 

Fransız 
Komünistleri bir 
beyanname neş

retmislerdir 
~ 

Paris, 30 (A.A) - Komü
nist partisi, neşrettiği bir be
yannamede kızıl bayrak altın
da mücadele eden partinin, 
memleketlerinin saadetini is
tiyen bütün Fransızları kardeş 
bildiğini ve onlara ellerini 
uzattığını bildirmektedir. 



• Sayfa 6 . . ANADOLU 1 nı 936 ~ 

Türkiye'nin seferberliği bilinde MontrO'den Ana-
8 "" I d k I k I . dolu karilerine. ogaz ar a uru aca o an nızam.. -Başı 3nci1 sahifede- -şeyden üstün ve mukaddes 

-Başı 1 inci salıi/ede
Birinci kısım: 

Birinci kısım hastane ve ba
lıkçı gemileri de dahil olduğu 
halde tecim gemilerinin bo
ğazlardan geçmelerine dairdir. 
Bu hususta üç ha] derpiş edil
mektedir: 

Barış hali , 
Türkiye bitaraf iken, savaş 

hali, 
Türkiye muharip iken savaş 

hali. 
Bu kısmın mümeyyiz vasfı 

bu üç h.alde hususi bir coğrafi 
duruma malik bulunan Kara
denizin kıyıları arasında ve 
Akdenizden istifade eden bü-

· tün kıtalar arasında evrensel 
tecim seyrisef ainine en müsait 
şekiller dairesinde tam bir 
geçme serbestisi teminine 
ehemmiyet vermiştir. 

ikinci madde: 
ikinci madde için bogazlar

dan transit suretiyle geçme 
esnasında tecim seyrisefainine 
yapılan mecburi hizmetler 
hakkında Lozan mukavelesin
den daha uygun bir tahrir 
şekli kabul ettik. 

Umumi menfaata hadim hiz
metlerin ifasını 1923 mukave
lesinde esasen derpiş edilmiş 
olan servislere kati surette 
haşr ve tahdit etmek istedik. 
Lozan mukavelesinin imtiyazlı 
şirketler tarafından yapılan 
hizmetlerle devlet tarafından 

yapılan hizm«ttler arasında 

gözettiği farkı muhafaza etme
meyi bilhassa istedik. 

Hatırlarsınız ki, Lozan' da 
imtiyazlı şirketlerin taksları 
ibka edilmiş olduğu halde 
diğer takslar, ya meskut ge· 
çilmiş ve yahut kaldırılmıştır. 

Sağlık, pilotaj ve fener hiz
metleri gibi mecburi servislere 
hassaten müıavi bir ehemmi
yet ver<fik. Sağlık hizmetleri 
boğazlann kıyılarına taalluk 
ettiği kadar tecim gemilerinin 
~eçmesine de taalluk etmek
tedir. .Kıyılann bulaşmasına 
mani olmak mevzuu bahsol
duğu gibi bağazlardan bulaşık 
bir gemiden sonra geçen ge
milerin bulaşmasına da manı 
olmak mevzuu bahistir. 

Türkiye'nin transit tecim 
gemilerinden aldığı sağlık taks
lannın yapılan hizmetlerin kar· 
şıhğını teşkil ettiklerini tasrih 
etmek icabeder. Bu takslar 
Türkiye hükumetinin son defa 
kendiliğinden ittihaz ettiği bir 
kararla tenzil edilmiştir. 

Esasen Türk hükumeti de-
niz tecimine yüklenen umumi 
masarifi .,ekcekte hiçbir su· 
retle savaş h'&linde Türkiye 
bitaraf kaldığı tairtfrde tecim 
ve balıkçı gemilerine geçme 
serbest isi tanımıştır. · .,. 

Fakat Milletler cemi~~ti 
paktına gör~ bitaraflık vasfı-' .. 
tayini mes' elesi kalıyor. Ve 
biz paktın bu hususta derpiş 
edebileceği icabab evciden 
kestiremez ve bu vasıf için 
herhangi bir tarifte buluna
mazdık. 

Buna binaen Türkiye'nin 
Milletler cemiyeti azası ııfa
tile bu cemiyet paktı muci
bince deruhte ettiği vecibe· 
lere ifal'et ettik. Bu bitaraf
bk vufından neşet eden zi· 
yaret baklan vesairenin geç· 
mitte olduğu gibi arazinin sa
hibi ve hakimiyeti hakkını 

~~~~--~ ..... ~--· .... ~··--~-.. ----~~~-
haiz olan Vürkiye'ye ait kala- ·hududu derpiş edilmiş ve her 
cağı bizim için tabii bulun- kese Karadeniz'de dostluk zi
maktadır. yaretleri yapmak imkanını ver· 

4 - ncü madde, Düşmana mek maksadile devletler ara
yardım etmemek şartı, Tür- sında münavebe yapılabilmesi 
kiye muharip olduğu taktirde ve yekun tonilatonun bu denize 
savaş hali için tamamen Lo- dostluk ziyaretleri hedefile vaki 
zan mukavelesinden alınmış- olacak girmelere zarar verme· 
tır. Ve bir yenilik teşkil eden mesi için yedi gün had olarak 
başlıca hususiyeti tecim seyri konulmuştur. 
sefaininin nefine olan ve gü- Bu ikinci kısım 6, 7, 8, 9 
nün aydınlık kısmında serbest ve 10 uncu maddelerden mü
geçme hakkının tahdidine dair teşekkildir. 6 ıncı fıkrada şimdi 
olan cihetidir. izah ettiğim hususu tanzim 

Askeri ve müdafaa haline etmekte ve normal barış vazi
konulmuş olan bir bölgeden yetine mütedair bulunmakta
günün her saatinde ve mut· dır. 6 ıncı maddenin A fıkrası 
lak surette serbest geçmenin önceden ihbar emreder. 
tecim seyrisefaini için arzede- Serbest geçiş için Türkiye· 
eeği tehlike üzerinde durmayı nin müsaadesini iltizam etme· 
lüzumlu görmiyorum. Her tür- mek suretile iyi emellerimiz 
lü karşılığın önüne geçmek hakkında y~nl bir delil daha 
için aşikardır ki, yolun Tür- gösterdik. Fakat gemileri Ka
kiye tarafından gösterilece- radeniz' e girmek istiyen muh
ğini ve gemilerin gunun ay- telif devletler arasında geçişi 
dınlık kısmında geçmeleri lA- tanzim için bir ay önce haber 
zım geleceğini söylemiye mec- vermek usulüne riayet edilme-
bur bulunuyorduk. sini istedik. 

5 - nci madde, daha yuka- B fıkrası, boğazlar bölgesi· 
nda işaret ettiğim geçişin ve nin emniyetine taalluk eden 
sahilin her türlü bulaşma teh- azami tonilito mes'elesinden 
likesinden korumaya matuf bahsetmektedir. Bizi bu aza~ 
olan kat'i zaruretteR bahse- miyi tesbite mecbur eden ae-
der. Fakat burada sağlık kon- hepleri biraz evvel izah ettim. 
trolünün tecim seyrisefaininde C. fıkrası, Karadeniz kıyı· 
hiçbir gecikme vukua iCtir- lanndan olmayıp bu denize 
miyecek tarzda ve bunun için girebilecek memleketlere ait 
de sağlık vizitelerinin transit izimi tonilitoyu tesbit etmck
suretile geçen gemilerin içe- tedir. Bunun sebeplerini ikinci 
risinde yapılması lazım gele- kısma ait genel izahatımda 
ceği hakkında bir taahhüt bildirdim. 
ilave etmek istedik. Bu vizi- O. fıkntsı, boğazları geçe· 
teler gece, gündüz herhangi cek olan filonun teşekkülün· 
bir saatte yapılması icabede- deki tadilata serbesti vermek
cektir. tedir. Bir kruvazörle ilci tor-

Şimdi sıra harb gemilerinin pitodan müteşekkil bir ünite 
seyriseferine dair olan ikinci derpiş ettik, F altat her hangi 
kısma gelmiştir. Bu kısmı em- bir devlet bu esasta değifik
niyet içinde serbesti kelimele· lik istediği takdirde (D) hk
rile tarif edebiliriz. Harb ge- rasında derpif edilen maka
milerinin serbest geçme hakkı nizma bu huıuıta kendisini 
Karadeniz' e giriş hususunda tatmine müsait buhınmaktac:kr. 
bizzat Lozan mukavelesinde C. fıkrası, Karadeniz' de kai
de şarta bağlı bulunClurulmuş- ma haddini onbeş gün olarak 
tur. Fakat miihim diğer bir tesbit etmektedir. Filhakika 
unsur daha vardır ki, Türk bu 'haddin ziyaretler için kifi 
projesi bunu ihmal edemezdi. oldup kanaatındayız. 
işte Marmara denizi de dahil F. fıkrası, geçiş esnasında 
olduğu halde boğazlar bölge- harp gemilerinin üzerinde bu
sinin emniyet ve bölgede ya· lunabilecek uçaldann boğazlar 
hancı harb gemilerinin geçmesi bölgesine girdikten sonra kul· 
hiçbir halde Türkiye'nin ve lamlmuını 3 üncü kısun hü
filosunun emniyetine karşı bir kümlerine uygun olarak me· 
tehlike. teşkil etmemelidir. Bu- netmektedir. 
na binaen boğazlara girecek G fıkrasile transitin tevak
kuvvetlerin tahdidi hususunda kufsuz yapılmasını istilzam 
ilk hükum bu suretle konul- edilmektedir. Bu cihet esasen 
muştur. 1923 Lozan mukavelesinde 

Gene mühim olan ikinci mevcut hükümlerin tekranndan 
nokta, Karadeniz'in hususi va· ibarettir. 
ziyetine ve bu denizin kıyıla· Nihayat H fıkrası serbest 
nnda sakin. memleketlerin em- denize çıkacak Karadeniz dev
niyetine taalluk etmektedir. letleri filolarının vaziyetine da
Bu denize serbest girmek için irdir. Bunda Karadeniz'de sa
yegine ihtiyaç herlCesin bu bili bulunan devletler hak
deniı üzerinde bulunan dost kında buna benzer hükümler 
memleket limanlarına yapacağı mevcuttur. Ancak mevcut fi. 
dostluk ziyaretlerile tarif edi· lolan bir hayli mahdut olup 
lebilir. Fakat tek methali olan Katadeniz'deki kuvvetler he
b'U denize bu denizde bulunan sabida dahil olmıyacak olan 
vt~ bu bölgede hepsini tatmin bu denizden serbest denize 
ed. en, sakin bir hayat tesir çıkmak hakkı azami 25,000 
etm iş bulunan memleketlerin tonilatoluk bulunan gemiler 
müdc?faasız kıyılarını ve çok için mümkündür. Fakat bu ge· 
zayıf 1filolannı tehlikeye koya- milerin evelce Türkiye' den mü
bilece \c kuvvette harb gemi- saade almaları ve Marmara 
lerinin ' ıgirmesine kayıtsız ve denizinde emniyetin temini 
şartsız mil~saade edilemez, Bu· maksadile tek başlarına sey· 
na binaen · ı~e Karadeniz' den retmeleri lazımdır. Avdetle
hariç meml~r*etlerin bu denize rinde bu gemiler Marmara' dan 
rirebilecek k,, uvvetlerinin ye· geçiş bakımından ayni kuvvet 
kimu için ikiı ıci bir kuvvet tahdidine ve ayni geçiı müsa-

adesine tabidirler. 
7 inci maddede Türkiye'nin 

bitaraf bulunduğu harb ha
linde harb gemilerinin geçme
sine bundan evelki şerait da
hilinde mezuniyet vermektedir. 
Bitaraflığa, Türkiye'nin Millet
ler cemiyetinde aza sıfatile 
kabul etmiş olduğu taahhütle
rin bir f neticesi olduğundan 
Türkiye'nin bitaraf olduğu 
harb halinde harp gemilerinin 
geçişi hakkında da bu mad
deye ayni bitaraflık kaydı ih
tirazisi konulmuş bulunmak
tadır. 

8 inci madde, Türkiye'ninde 
seferber oldutu harb halinde 
nizamat makanizmasmın harb 
halinin hikim devlete verdiği 
mecburiyetlere tabi bulunma
sını tasrih eder. 

9 uncu madde, harp tahdi
dine aittir. Bu hal hiç şüphe
siz ki gerek hakim devletin 
topraklarının emniyeti ve ge· 
rekse umumiyetle sulh dava
sını alakadar eder. Başlıca 

maksat Türk topraklarını her 
hangi bir yabancı devletin ani 
taarruzuna maruz bırakmamak
tadır. 

Fakat aynı zamanda muh
temel bir mutaamzı yapacağı 
ani bir baskını başaramamak 
imkansızlığında bırakmak ve 
böylelikle sulh davasına hiz
met etmiş olmak gerekmek
tedir. 

Böyle bir harp tehdidi ha
linde Türkiye derhal huausi 
nizamat tatbik etmek salahi
yetini haizdir. Türkiye'nin si
yasası bö.yle meşru bir müda
faa hakkının hiçbir şekilde 
keyfi ve yeniz ka,.arfara mün
cer olamayacağına kifi bir 
pranti teşkil etmektedir. 

Fakat dünya efkin wnumi
yesini tatmin etmek isteyen 
Türkiye bu nizamata tahdidi 
l>ir hüküm koymıya tereddüt 
etmiyerek harp tehlikesi hali
nin teıbiti için Milletler cemi· 
yetine ve mukavelenameyi İm· 
za eden devletlere müracaat 
edeceğini bildirmektedir. Bu 
itibarla Türkiye'nin istediği 
Milletler cemiyetinden bir 
yardım değil, fakat mevcut 
olup olmadığının anlaşılması 
için harp tehdidi halinin tayin 
ve tasrihidir. 

Harp gemileri hakkında alı
nacak sıhhi tedbirler hakkında 
olan 10 uncu madde Lozan 
mukavelenamesindeki aynı 
mevzua ait ahkamı aynen ih
tiva etmektedir. Harp gemi
leri hakkındaki nizamat 1923 
den beri mevcut olan hususi 
bir komisyonun mevcudiyetini 
tamamile lüzumsuz kılmakta
dır. Bu itibarla Türkiye bo
ğazlar komisyonunun lağvedil
mesini istemiş ve bu komis· 
yona ait ahkamı yeni muka .. 
vele projesine ithal etmemiştir. 

3 üncü kısım, bilumum 
uçaklara aittir. Uçakların müs
tahkem bir mıntaka üzerinde 
cevelan etmelerine müsaade 
edilmesi bittabi mevzuu bahis 
olamaz. Şimdiki vasıtalann 
inkişafı müstahkem mıntakayı 
tehlikeye düşürebilece1' uçak
la~a karşı tedbir alınmasını 
emretmektedir. Müstahkem 
mıntaka üzerinde uçakların 
cevelan etmelerini menneden 
bir hüküm konulması da bir 
zaruret teıkil etmekte idi. 

milletİer arası şartlara tevfi- tuttuğumuz emniyeti namma 
kan tadil edilmesini ve bu harb gemilerinin boğazlardan 
meyanda bize de boğazları geçişi hakkında istediğimiz 
tahkim etmek hakkının veril- kayıtlar şu veya bu denizde 
mesini istiyorduk. bir takım istekleri, ve bir ta

Bu, nihayet umumi bir ifa- kım gizli emelleri bulunan 
deden başka birşey değildir. devletlerin işine gelecek mi idi? 
fş teferruata dökülünce, tale· Neticede Türkiye'nin bütün 
bimizin bir proje şeklinde ha- taleplerinin tatmin edileceği 
kiki mahiyeti meydana çıkınca hakkındaki kanaabmız ne ka
onlar nasıl bir vaziyet ala- dar kuvvetli olursa olsun bun· 
caklardı? Bilfarz boğazların lar öyle bir takım suallerdir ki, 
bili kaydışart tahkim edilmek cevaplannın mahiyeti anlaşı
istenmesi bazı tarafların itira- lıncaya kadar insanın bir te
zına uğramıyacak mı idi?.. reddüt, bir meçhuliyet devresi 
Ticaret gemilerinin hazarda geçirmemesi kabil degildi. 
olsun iki cepheli sefer halinde işte bugünkü içtimaın en 
olsun, boğazlardan geçmeleri büyük meziyeti fikrimce bu 
hakkında ileri sürdüğümüz noktalar hakkındaki tereddüt· 
basit ve tabii kayıtlarla men- lerin, meçhuliyetlerin zail ol
f aatlerinin haleldar olacağı masına bir imkan vermesı 
endişesine düşecek devletler olacaktı. 
bulunmıyacakmı idi? .. Ve ni· Sabahki içtimaı kapayan 
hayet işin en pürüzlü noktası ve hiç şüphesiz çoktan eliniz. 
olmak üzere Türkiye'nin her- de bulunan ilk. resmi tebliğ 

- bu endişelerin varit olacağını 
Maamafih uçakların Kara· sarahaten gösteriyor. Montrö 

deniz'e girişini veya Karade· konferansında dün başlamiş 
niz'le Akdeniz arasında sey· olan nikbinlik havası bugün de 
rini temin etmek isteyen Tür- en ufak bir tagayyüre bile ut· 

ramadan devam etmiştir. 
kiye bunlan kendi topraklan Konferansın tehirini istemiş 
içinden geçen ve Türk hava olan ltalya hükumetinin, üç 

' münakalatı nizamatma uygun gün sonra zecri tedbirler kal· 
olarak çizilmiş bir yol göste- dırılınca, derhal konferansa 
reccktir · iştirak edeceği ve bu suretle 

4 üncü kısımda Türkiye'nin bazı ecnebi gazetelerinin hu· 
görüşmelerinize anedilmif olan susi maksatlarla ortaya attık
mukavele projesi nizamatı ha- lan evham ve şayialara rat· 
ricindeki hakimiyet hukukunu men Türkiye'nin dostu kaldığı 
zikr!eyi münasip gördük. şüphesiz olan bu hükümetin de 
Filh bazı ahvalde bu konferansta kendi no~i na· 
hikimı etin tatbik edilmesinin zannı müdafaaya imlcin bula-
imkiıpaız olduğu vakidir. Bu caği tabiidir. - tF+' 

itibarla gemilerin geçişinin zi- ôtleden sonraki içtimada 
yansızca ve dOstça olması la- projemizin ilk (aslını teşkil 
zımdır. Serbest geçişin bopz- eden ticaret gemilerinin botaz
lar mıntabsmda kanşaldaklar lardan müruru hakkındaki beş 
tevlit etmesi ve hakim dev- madde hemen hemen bili itiraz 
letin her hangi bir şekilde kabul edilmiş gibidir. Yalnız 
müdahale edememesi şüphesiz· bir iki maddenin tahrir tarzı· 
ki varit değildir. Bu takdirde nın değiştirilmesi mevzuubahı
beynelmilel nizamat, karışık· br. Konferans umumi heye
lıklar tevlit edecek gemilere tinde bu iyi hava esmekte de
karşı alınacak tedbirle hak- vam ettikçe -Ki aksini tasavvur 
kında ahkam ihtiva etmelidir. için bir sebeb yoktur- daha 

5 inci kısım, üç yeni nokta mühim olan harb gemilerine 
ihtiva etmektedir. Bu nokta- aid ikinci faslın da yannayni 
lann birincisi mukavelename- kolaylılcla kabul edileceğine 
nin imzayı müteakip mer'iyete şüphe olunamaz. 
geçmesine aittir. imza eden Hamdi NiJzlaet 
devletlerin iftirakile ve en 
meşru yollardan hareket ede- Anaızın ölclii 
rek boğazlar mukavelename- Kemik ve. 
sini tanzim etmek istiyen Tür-
kiye'nin. bir tatbik müddetini 
beklemek uzun veya kısa ola
cak böyle bir müddet içinde 
kendisine karşı doğabilecek 
tehlikelere maruz kalmak iste
meyişini herhalde kabul eder· 
sınız. 

Bizce Montrö karan boğaz· 
lar rejimini tesbit etmelidir. 

ikinci nokta yeni mukavele
name muvakkat olmalıdır. Tür· 
kiye realist ve samimi olduğu 
için muvakkat bir nizamna· 
meyi düşünmektedir. Çünkü 
memleketin nizamatından baş· 
ka olan kat'i bir nizam Tür• 
kiye'nin mütlar hakimiyetine 
bir taarruz teşkil etmektedir. 

Ü~üncü nokta, mukavelenin 
beş senede bir tadili imka· 
nanın mevcut olması. 

Türkiye ayei ruh ve ayni 
samimiyet mefkuresi içinde 
hareket ederek bu tadil im• 
kanını projeye ithal etmiştir. 

Ancak yapılacak her hangi 
bir tadil hakim devletin ta~ 
diki şartına tabi olacaktır. 

• re mı varmıı .. 
Dün F evzipaşa bulvannda 

bir ölüm vak'ası olmuştur. 
Torbalı kazasının Y oğıırtçular 
köyünden Ahmed oğlu Osman, 
ayağından uzun zamand.beri 
tedavisiz kalan bir yanıfl te
davi ettirmek için lmıir'e. ,el· 
mişti. F evzipaşa bulvannda 
yere düşen Osman, birdenbire 
ölmüştür. Zabıtaca yapılan tah· 
kikat ve doktor muayenesine 
göre Osman, ayağında bulu
nan eski bir yaranın kemik 
veremine sebebiyet vermesi 
neticesinde ölmüştür. Osman 
tedavi için Torbal'lı Mustafa 
oğlu İbrahim tarafından iz· 
mir' e getirilmişti ve memleket 
hastanesine yatırılacaktı. Fakat 
hastaneye yatmadan ölmüş ve 
muayene neticesinde defnine 
ruhsat verilmiştir. 

Ziyaret 
Şehrimiz lngiliz general 

konsolosu; dün vilayete gele
rek Vali Fazlı Güleç'i ziyaret 
etmiş ve bir müddet görÜŞ• 
müştür. 
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Fransa'da yeni lzmir tramvay ve lzmir Komutanlığı ilanları 
Sayfa 7 ~ 

mun etmemek şartile incelemeler yapılarak lüzum olan proje 
ve teklif fiatlarının M. M. V. hava müsteşarlığı inşaat şubesine 
en geç Temmuz/936 sonuna kadar vemreleri. bir fırka daha... elektrik sosyetesin- Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 

.. · • • Jen.· 1 - Mst. Mv. hayvanatı için pazarlıkla 35 ton yulaf satın 
Paris, 29 (A.A) - Gazete- aı alınacaktır. 

ler; Moskova aleyhtarı komü- Şebeke ameliyatı dolayısile 2 - ihalesi 2 Temmuz 936 perşembe ğünü saat 11 de 
nist Jacguese Dorot'nun Halkçı cereyanın 2 ve 3 temmuz 1936 kışlada sabn alma komisyonunda yapılacaktır. 
Fransa adında yeni bir parti günlerinde saat 7 den 17 ye 3 - Beher kilosunun muhammen fiatı 5 kuruş olup mecmu 

kadar Eminiye, Nesibiye, Ah- tutarı 1750 liradır. 
teşkil etmiş olduğunu haber 4 K t'" t · t 262 ı· 50 k dullahefendi, Zühre. Şerifiye, - a l emma ı ıra uruştur, 
vermektedirler. Gazeteler; yeni Tilkilik ve Müftü sokaklarında 5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
bir takım şeyler olmağa baş· k .1 6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
lıyor, demektedirler. esı eçeği sayın abonelerimizce veşika göstermek mecburiyetindedirler. 

bilinmek Üzere ilan olunur. 7 - istekliler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü madde-
F ransa • Amerika ilan lerinde yazılı vesikaları ve teminat makbuz veya mek· 

Nevy. ork, 30 ( Radyo ) _ tuplarile birlikte ihale saatinden evvel komisyona mü-
Am k Seyyar bayilerden mütekait racaatları- 1029 30 1 

erı a gazeteleri: Fransız Yüzbaşı Bay Şevket'in İzmir· 
kabinesinin takip ettim muha- d · fik"k d 1 1 k d Mst. Mv. sat. alma komisyonundan: 
fa k~ . o· .en m a i 0 ayısi e en İ· 1 - Beytüşşebap ve Hikari' deki kıtaatı askeriyenin 24,000 

za ar sıyaseti takdir ederek sınden 21 inci tertibe ait bilet 
A ·k • almış olanlann, bu ve mütea· kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
F 

men anın, fırsat düştükçe 2 - ihalesi 17 Temmuz 936 cuma günü saat 10 da Bey-
ransa'y k d h kip keşidelere ait biletlerini • a arşı ostane are- tüşşebap ta askeri satın alma komisyonunda yapı-

het d .. · nihayet her ayın yedinci günü e ecegıni yazıyorlar. lacaktır, 
akşamına kadar mağazamızdan Z AB J TA tedarik etmek üzere müraca- 3 - Teminatı muvakkate akçesi 450 liradır. 

: atları ilan olunur. 4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

Kadını döömüş 
Gaziler mahallesinin Mahfi 

sokağında oturan s-1 

lzmir 2 inci Mıhçılar 8 5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 
numarada Hüseyin sika göstermek mecburiyetindedirler. 

Bahri ve Şekip 6 - Eksitlmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi-u eyman 

oğlu f!asan, kardeşinin karısı 
Ayşeyı sebepsiz yumrukla 

döğdüğünden zabıtaca tutul
muştur. 

Mücellit 

Ali Rıza Para çalmış 

Has~n. kızı Bedianm, Bas- Yeni kavfalar 
mahane ıstasyonunda beş lira 

~~rasını .. çalan Nedim oğlu çarşısı No. 34 
+ rem zabıtaca yakalanmıştır. • 

lzmir vakıflar dir kt•• ı·· -"' •. e or u 
gunden: 
. 1 - Mezarlıkbaşı'nda 58793 lira 84 kuruş bedeli· keşifli hal 

bınas · ı ı ınşası evve ce kapalı zarf usulile yapılan eksiltmede 
52032 lira 55 kuruş bedelle mütaahhidinc ihale edilmişti. Mü· 
t~ah?idin ~aahh~dünü ~fa ~tmemesi dolayısile mukavele feshc
tlm!ş ve ıdare ıle eskı mutaahhit tarafından vücuda getirilen 
malat mahkemece tesbit olunmuştur. Geri kalan imala"t .. 

ta hh' mu-
a ıt n1amı hesabına yaptırılmak üzere açık eksiltmeye kon-

muştur. halesi 1717/936 - .. I 
dirc1ct·· l··.11.- b' cuma gunu saat 16 da zmir vakıflar 

or ulSu ınasında .. t kk'l k cakttr. mu eşe ı omisyon huzurunda yapıla-

2 - istekliler bu · . . . 
namelen· . . ışe aıt proıelerle ımalat ve eksiltme şart-

nı ve tesbıf d f "'I müracaatla .. b .. 1 e aı raporunu hergün vakıflar idaresine 
3 M gore ılırler. 

- uvakkat t · "k girecek! · . emınat mı tan 4190 liradır. Eksiltmeye 
erın temınat kb b mektub ma uzunu veya u miktara baliğ banka 

dak ves~k~lave ti~ret odasında kayıtlı olduklarına dair musad
. 4 _ Ek . rını 1 raz etmeleri lazımdır. 

l sıltmeye gi k . t kı·1 . . o maları ve · rece ıs e ı enn mımar veya mühendis 
ınşaatın h t·· ı·· k .. · .. .. yetlerini kab l . er ur u anunı, ıdan ve fennı mesuli· 

bütün rn ul ve ıfa edecek mütahassıs mühendis veya mimarla 
uarnc elerd ·· k şarttır. Ay . e muştere en mesul olmak üzere çalışmaları 

bin liralık ~.' ~~mand~ bu eksiltmeye girebilmek için en az otuz 
dair resm" fır hınanın ınşaatını muvaffakiyetle bitirmiş olduklarına 

ı en eyetle . d 'l . dd k b meğe b rın en ven mış musa a clgeler göster· 
• • mec urdurlar. Tashihen ilin olunur. 1-5-9-14 1914 

lzmir liman işletme müdürlü-
ğünden: . 

Yelkenli mer k' ·ı t .. 
motörlü kü .. k ad ıp .1 e ? uz rusum tonilatosundan fazla olmıyan 
tah ·ı çu . enız vasıtaları kendi tayf alarile hamulelerini 
res m! ue tah~ıye edebilecekleri 16 Haziran 936 tarihinde 

mı gazete ıle neş d"I . 1 302 
936 ta ·hı· k re 1 mış 0 an 3 No. Jı ve 6 Haziran 

n 1 anun ahk" d b rnaddesind 
100 

.. amın an ulunmakla tarifenin 56 ıncı 
d e rusum to ·1 t kad ının hükm ·· k l nı a osuna ar olan istisna kay-

u a madığı ilan olunur. 1948 

•• T~rk Hava Kurumu 

Buy,~i~rti P~yangosu 
, .. , .. k .P bıletleri satılıyor 

- ~~üncu eııde 11.7.936 dadır 
Buyuk ıkramiye 50.000 rnükiif 

20.000, 12 000 ve 10 ooo' ı· l k at 20.000 liradır. Ayrıca . . ıra ı bü .. k . k . 
Biletler h k" t ·· - d d" yu ı ramıyeler vardır. u ume onun e ırekt ·· ı··k . 

lumum bayilerde satılır. or u gışesinde ve bi-

kalarile ve teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin
den en az bir saat evvel komisyona vermiş buluna· 
caklardır. 1845 25 1 7 12 

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

suretile münakasaya konulmustur. 
2 İhalesi 8 Temmuz 936 çarşamba günü saat 15,30 da 

lzmir'de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

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

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

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

1797 23 27 1 5 
Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: 

1 - Ciheti askeriyenin ğöstereceği yerde 1048 lira 85 ku· 
ruş bedel kqifli paratoner tesisatı açık eksiltme sure· 
tile münakasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 17 Temmuz 936 cuma günü saat 15 buçukta 
İzmir' de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 79 liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçünü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika· 
lan ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saatin
den evvel komisyonda hazır bulunmaları. 

1949 1 5 10 15 
Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den 

Eskişehir tayyare meydanında yer altından içme suyu çıka
nlacaktır. Bu işlerle meşgul firmalar hiçbir taahhbdü tazam· 

28 1 4 7 10 

İzmir harici askeri satın alma ilanları 
Bu rnava askeri sa. al. ko. dan: 

1 - Burnava'daki topçu alayının senelik ihtiyacı olup pa
zarlık suretile münakasaya konulan 25500 kilo sığır 
etinin 26 /6/ 936 cuma günü saat 15 te yapılacak 
pazarlığına talip çıkmadığmdan son defa olarak bir 
kerre daha pazarlık suretile münakasası yapılacaktır. 

2 - Son pazarlığı 3 Temmuz 936 cuma günü saat 11 de 
yapılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 2825 lira olup muvakkat teminatı 
287 liradır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

5 - isteklilerin muayyen vaktinde Bumava' daki askeri 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 1911 

Emlak ve eytam bankasından: 

Esas No. Yeri No. sı 
Eski Yeni 

76.76/1 82-84 

Depozitosu 
Nev'i T. L. 

242 

330 
325 

349 

350 
355 
404 
582 
653 
658 
660 
731 

785 
970 
872 

. Karşıyaka alay bey m. 
celal bey s. 
Bayraklı kanarya sokak 
Karşıyaka donanmacı m. mu· 
radiye s. 
Hasan hoca m. kızlar agası ha-
nı içinde. 

4 4 
23 

25/52 

" " " " ., 12/25 
Karşıyaka alaybey m. hengam s. 36 11 
Karataş mahmut hayati sokak 4 4 
Üçüncü karataş islahane arkası 8 No. 

., ,, asansör sokak 19/2 tai 
Bumava yaka m. ikinci yaka s. 50 50 
Burnava civan yolu 12 8110 
Birinci kara taş mansuri zade 43 7 T aj 1 
yokuşu. 
Karataş irfan sokak 26/1 26 ,, 30 

Ev 

" .. 
Oda 

.. 
it 

" 
" 

Arsa 
Ev 

" ,. 

" 
Karataş postacı ali ef. sokak 39 39 ,, 

240 

40 
1100 

75 

40 
700 
160 
160 

15 
60 

300 
200 

80 
80 

Birinci karataş icadiye sokak 15 ,, 17 ,, hisseli 220 
56135 

Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri pe
şin veya taksitle ödenmek üzere pazarlıkla satışı 16/7/936 per
şembe günü saat onda ihale edilmek kaydile açık artırmaya 

konulmuştur. 
istekli olanların hizalarında yazılı depozitoları veznemize 

yatırarak arttırmaya girmeleri ve yanlarında üçer fotoğraf ge· " 
tirmeleri ilan olunur. 1 8 1944 

Memleket hastanesi baştabib 
fiğinden: 

lzmir Memleket hastanesine 1500 lira kıymeti muhamme· 
neli bir adet buhar kazanı satın alınacaktır. 

22/6/926 tarihinden 617/936 tarihine kadar 15 gün müd· 
detle ve açık eksiltmeye çıkarılmıştır. istekli olanların yuzde 
yedi buçuk nisbetinde teminatı muvakkatesi olan 113 lirayı 
bir bankaya yatırarak alacağı makbuz veya mektupla ihale 
günü olan 617 /936 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 1 o 
dan 12 ye kadar vilayeti daimi encümenine müracaatları. 

23 27 1 4 1726 . 

Torbalı Tapu işyarlığından: 
Tiryanda çiftliği dahilinde 

vaki bir bap değirmen bina-
sile Tiryanda çiftliği arazisi 
üzerinde mağrus 170 zeytin 
ağacı 1515 sayılı kanuna tev· 
fikan Tuzcuzade Hatice vakfı 
namına yeniden tescil edile
ceğinden işin tahkiki için 617 I 
936 tarihinde mahalline gidi· 
leceğinden bu değirmen ve 
zeytin ağaçlarında bir alaka 
ve herhangi bir hak iddia 
eden varsa 1 O gün içinde 
Torbalı Tapu dairesine müra· 
caat eylemeleri. 

lzmi ikinci icra memurlu· 
ğundan: 

Bir borçtan dolayı rehin 

! 1111111111111111111111111111
"·· Doktor 

1 

,r11111111111111111ıu111111m• l _A. Kemal Tonay ~ 
3 aJct;:ıgolog ~bulaşık, salgın hastalıkları mütalıassısı;;, = lı snıabane 1stasyonu karşısındaki dibek sokak b d 30 = 
- e• l'e mua . h · ı.l a§ln a sayı- = 
~ bast.lannı 1ta?:~~e c~~ e sahalı sııat 8 den ııkşaın saat 6 a kadar = 
§; .Müracaat eden hastalara ı ır. = 

.. ..... ... .,.... -

p~// 

N«A 
·1< Lİ ruf ~o 11 ıu ıı-: 

l 

olup bukerre paraya çevril· 
mesine karar verilen üç halı 
seccade, on üç nargile, bir 
semaver, dört sandalyenin 
birinci artırması 617 / 936 salı 
günü saat 13 te kıymetinin 

yüzde 7 5 ini bulmadığı tak
dirde ikinci artırma 8 17 / 936 
çarşamba günü saat 15 te 
yeni müzayede bedesteninde 
bilmüzayede satılacağından ta
liplerin mahallinde memuruna 
müracaatları ve yiizde iki bu· 
çuk dellaliye müşteriye ait 

=:: mikroısko ·1ı: • • yapı ması :ızımgelen sair tahlilat ve = 
-.. P1 muayenelen ıle ''er ı- h 1 -::::: ~örülen Pn k em 1 asta ara yapılmasına cevaz = 
l1111111111111111111üiı'ıllüliiluııiiüilıiıiUl

1

1İÜİuliılüıir~i~:;0: r4ı;~5 11111111i 1 &lraaıl ~:._;' .. ~, 1 
r F. ,. olduğu ilan olunur. 1940 
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Hellenic Lines W. F. H. VAN-
Limited Der ZEE & CO. 

Hamburg - Bremen, Rotter- V. N. 
dam -Amsterdam ve Anvers DEUTSCHE LEVANTE LINfE 
limanları için her ay munta- G. m. b. H. 
zam iki sefer yapacaktır. "MACEDONlA,, vapuru el-

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

Anglo -Egytian Mail rına yük kabul etmektedir. 

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

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

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

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

manları için ''VELOS,, vapu- kadar ANVERS, ROTTER-
ru her hafta pazartesi günü saat DAM, HAMBURG VE BRE-
12 de muntazam Pireden ha-
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

Fazla tafsil at için Cemal 
Cendeli hanında No. 14 Naz
mi Topçuoğlu 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
caktır. 

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

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

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

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
"SOFIA,, vapuru 25 hazi-

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

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

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

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

"HEMKAND,, motörü 6 
temmuzda beklenmekte olup 
yükünii tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG, CO-
PENHAGE, DANTZiG, GDY 
TfA, GOTEBERG, OSLO ve 
ISKANDiNAVY A limanları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAiN 

"PELEŞ,, vapuru 3 tem
muzda gelip 4 temmuzda Pi
RE, MALTA, MARSİL YA ve 
BARSELONE hareket ede
cektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Fazla tafsilat için ikinci 

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

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

Tele. 2004 2005 2663 

MEN limanları için yük ala
caktır. 

AMERiKAN EXPORT LiNES 
"EXAMlNER,, vapuru el

yevm limanımızda olup Nevw- • 
york için yük alacaktır. 

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

JOHNSTON WARREN EİNES 
Ltd. - Liverpool 

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

ARMEMENT H. SCHULDT
HAMBURG 

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

DEN NORSKE MIDDELHAVS 
LINJE (DS. AS. SPANSKE

LINJEN) OSLO 
"SARDINIA,, motörü 15 

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

SERViCE MARITIM ROU
MAIN BUDAPEŞT 

"DUROSTOR,, vapuru 8 
temmuzda bekleniyor. KOS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GAEALZ aktarması BEL
GRAD, BUDAPEST, BRA
TISLA VA, VIY ANA için yük 
kabul edecektir. 

S. A. ROYAL HONGROISE 
DE NA VIGA TİON DANUBl
ENNE-MARİTİME BUDAPEST 

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

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

• Ucuz, temiz, taze 
ilac ve tuvalet 

' çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 

Sıhhat 
Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçi oğlu 

hanı karşısında 

les mouches, moustlques, cafa rde, fourmls, pun• i•••· puce• 
ot tou• autrea lnaect•• pemlcloux lnetantanementl So n om
ploi • •tuna danser ••• 11 no tacho paa ••• ne laiH• a ucuno odour. 

B ÜT Ü N BÖCEKLERİ ÖLDÜRÜR. 
Umum deposu: İkinci kordon No. 88 Telefon: 3306 ........................... _ 

Çeşme ılıcaları .. Askeri Lise ve Orta Mekteplere 
Oğretmen ve Kırıkkale San'at Li-

BUyUk Türkiye Otel ve ·sesine Tedrisat Müdürü Aranıyor 
G • A ld 1-lstanbul ve Bursa'daki askeri Liselere Kırıkkale'deki askeri 
azın05U ÇI 1 San'at Lisesine aylık ücretle tarih, Riyaziye, Fizik, Erzincan, 

Konya, Ankara' daki Orta Mekteplere Tarih, Coğrafya, Fen 
bilgisi, Almanca, Fransızca, fngilizce öğretmeni ve San'at "BÜYÜK TÜRKiYE,, oteli yeniden tamir ve telvin edildi. Her 

türlü konförü cami, tertemiz takımları ile saygılı misafirlerinin 
emrine amadedir. Yataklar banyosu ile beraber 100 kuruştur. 
GAZiNO san'atında mahir bir aşçı başının pişirdiği temiz, 

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

Ucuz fiyatlar - Elverişli tabldot, 

Manisa belediyesinden: 
Elektirik eksiltmesi 

Lisesine Tedrisat Müdürü alınacaktır. 
2-~i.se öğretmenliği için Lise öğretmeni ehliyeti Orta mektep 

ıçın Orta mektep öğretmenlik ehliyeti gerektir. 
3-lstekli olanların dilek kağıtları aşağıda sıralanmış evrakla 

Ankara'da Milli Müdafaa Vekaleti Askeri Liseler Müfettişli
ğine göndermeleri lazımdır. 

A) Tasdikli fotograflı fiş. 

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

ehliyetname tasdikli benzeri. 
D) Nufus tezkeresi tasdikli benzeri. 

4- Durumu uygun görülenlerden aşağıda yazılı evrak sonra 
istenecektir. 

A) Hüsnühal ilmühaberi. 

B) Tam teşkilatlı Askeri Hastahaneden alınmış sattık 
raporu. 

.. C) Teahhüt senedi (Noterlikten). 
5-Ucretler. 

lstanbul' daki Askeri Liseler Riyaziye Fizik dersler.ine 108-126 
Tarih dersine 98-108 liraya kadar. B ır ise!i ve Kırık
kale San'at Lisesi Riyaziye Fizik der.slerine 108-126 Tarih 
dersine 98-108 Liraya kadar. Orta mektepler derslerine 108 
Liraya kadar, Aylık ücret verilecektir. 

6-Kırıkkale San'at Lisesine alınacak tedrisat Müdürü için J-ise. 
öğretmenlik şartlarını taşımak ve iki ders zümresinde.. ihtisas 
olmak gerektir. Ücreti 165 liradır. 

1 - Manisa şehri elektirik tesisatı Nafıa Vekaletince mu
saddak proje ve şartnamesi mucibince eksiltmeye ko-

7-lsteklilerin 1 Eylül 936 gününe kadar müracaat etmeleri 
dileği yerine getirilmiyenler b ir hak istiyemezler. O. 18 1509 

Askeri Mekteplere Talebe alı
nıyor: 

nulmuştur. · 
2 - Lokomobil, elektirik müvellidi, tevzi tablosu, irtibat 

nakilleri, muhavvile merkezleri ve teferruatı, şebeke 
tesisat ve bunların montajları ve sair bilcümle tefer
ruat ve malzeme kapalı zarf usulü iledir. Bedeli mu
hammen altmış b~ş bin üçyüz otu1 altı lira olup ay
rıca dokuz bin lira bedeli muhammenli santral binası 

1 - 936-937 Ders senesi için Kuleli, Maltepe ve Bursa 
askeri Iiselerile Kırık .kaledeki askeri san' at lisesine 
ve Konya, Erzincan askeri ortamekteplerine ta lebe 
alınacaktır. 

bu eksiltmeden hariçtir. 2 - Kabul şartlan askeri lise ve ortamektepler talimabnda 
Bu işe ait evrak şunlardır; A. Eksiltme şartnameleri, yazılıdır. Bu talimat askeri mekteplerde ve askerlik 
B. mukavele projeleri, C. Fenni şartnameler, D. prcie şubelerinde görülebilir. 

3 - isteklilerin aşağida yazılı hususları da gôz önünde 
ve planlar,E. Keşifnameler ve teferruatı ve saire. bulundurmaları lazımdır. 

4 - istekliler bu evrakı Manisa belediyesinda görecekleri 
A - Bütün mekteplerde kaydı kabul l/Temmuz/936 da 

gibi lstanbul'da Taksim' de İstiklal apartımanında elek· başlar ve 10/A'.ğıistos/936 da biter. Müsabaka imtihanı 
tirik mühendisi Hasan Haleften de bedeli mukabi- da 15 Ağustosla 21 Ağustos arasında yapılır. 
linde alabilirler. B - Mekteplerin bulundukları yerler haricindeki meevki-

5 - Eksiltme müddeti 18 Mayıs 936 tarihinden itibaren lerde oturan isteklilerin 10/Haziran/936 dan 31/Tem· 
kırk beş gün olup ihale 3 Temmuz 936 cuma günü muz/936 tarihine kadar bulundukları yerlerin askerlik 
saat 16 da Manisa belediyesi binasında yapılacaktır. şubelerine müracaat etmiş olmaları lazımdır. 
Eksiltmeye girebilmek için taliplerin keşif bedellerinin C _ Kabul şartlarını taşıyan istekliler evrakını tamamlattı-
yüzdc yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminat ak- rıp asleerlik şubeleri vasıtasile mektebe göndermeleri 

3 

6 

çesi yatırmaları veya 2490 numaralı kanunun tarifatı ve mekteplerden davet vaki olmadan hiçbir istekli 
dairesinde bir banka mektubu getirmelni ve şimdiye mektebe gitmemelidir. 
kadar bu gibi işleri yaptıklarını ve bu husustaki fenni D - Müsabaka imtihanına girmek için davet edilen istek-
kabiliyetlerini gösterir kanaatbahş vesika ibraz eyle- lilerin imtihan yapılacak yere kadar gitmek ve imti-
ınelcri ve bunlar bir şirketi temsil ediyorlarsa musad- hanı kazanmayınca geri dönmek için yapacakları mas-
dak vekaletname ve mukayyet bulundukları Ticaret raflar tamamen istekliye aittir. Bunun için de gidiş ve 
odası veya mahkemesinden yeni tarihli bir vesika gös- dönüş masrafını beraber götürmesi lazımdır. 
termeleri şarttır. E - istekli mektebe kabul edilmediği takdirde hiçbir hak 

7 - Teklif mektupları beşinci maddede yazılı saatten bir iddia edemez ve bir sene terki tahsili olanlar da 
saat evveline kadar Manisa belediyesi dairesine teslim mektebe alınmazlar. 
edilecektir, Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 4 Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesinden 
mezkur saata kadar gelmiş ve dış zarfların mühür başka giydirilmesi, teçhizatı ve kitapları mektebe aid 
mumu ile kapatılmış olması şarttır. olduğu gibi ayrıca her ay bir mikdar maaş ta verilir~ 

8 - İşbu eksiltme ve ihale 2490 sayılı artırma, eksiltme 5 - Askeri liseleri muvaffakıyetle bitirenlerden arzu edenler 
ve ihale kanunu dairesinde yapılacağından teklif mek- müsabaka imtihanına girerek kazand ıklan takd irde 
tuplarını da bü kanun tarifatına ve hükümlerine uygun mühendis ve fen memuru yetiştirilmelC üzere Avrupaya 
olarak hazırlanmış olması şarttır. (1378) 28, 11, 24, 1 tahsile gönderilir. 1625 ............................................................................................................................................ p •• • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere' kalb ue UrJ en a ap böbrekleri rahatsız, tansiyonları yükseklere doktorlar bunu tausiye ederler 


