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Lo~an muahe
desinin yıld6niimii. 

Jki giln enel Loııan muahedt"o 
sinin ffftfli bir eki olan Boğazlar 
mukavelenamesini ,imzaladık. Bn· 
gün de bizzat Lozan muahedesinin 
yıldöoilmünü idrak e<liyonız. Ata· 
türk Tilrki)c ine, birbiri arka"'ına 
sevinmek 'e bayram ~ apmak hah· 
tiyarlıAt erişmiştir. 

Loun, Tilrk tarihinin ııahifele· 

rinde, ahın :yaldız parlaklığı taşı· 
yan bir vesikadır. Lozan, garp dip
lomaıisillin rubuwı ve kafaeına hi· 
k.im olan biltün telakkilerin 'e 
bodgimlıgın ) ıkıldığı bir gün ola· 
rak tetibit edilebilir. Türk ve dün· 
y:ı m6na~lıatı. İf!mel lnönü'nün 
l'etirdiği lnı ~abf' erle ~ t'Di bir ıuer· 
haleye varını~ \e bir dönüm nok· 

ı aııı geçirmittir. 
Osmanlılığı bol hol iııti mar 'e 

ir.ti.-kaJ eden garp. o gün, Türk kı· 
hcımu urunda ~etirilen '" yuz 
binlerce ~bit Tilrk o~lurıun l..:ıuı 
ile b:ıznlanmı~ oları bir bakikatı 

kab\11 etmistir: 
Otımanh~:ı dik ıuıulan Lafa. 

Tiirk milletine ho) uu t'ğnıi-tir. 
Jsınet loön(fniin Lozan'ı. Ala· 

ıurk'ün df'hastle. daha "'"iki giirı. 

on mep· .. ım vermiş bulunu)or. 
Locan, mukaddeJ! hir ,.,aadl'l \ e 

nim,.t gibidir. 
Lozaıı, karanlık 'r uzuu bir 

ıarihi• mararb, akJa sıgmaa: hesap
Jannua bir kalemde hu.ırlaıaan ol· 
~un ve delpn ,biliuçoeudur. Za· 
rardea bil' ilk .karlar \'lbran Türk 
deluılı. 'epyeni bir kıymet \'e \ar· 
hk olarak LoUD masas•na otu~n
ca __.er ıufir etmedi? 

t ........ ladklllimiz a.e.. 
ri..si&i ....._.. 

S Kepitüla yoalar, 
3 - .fkalliyetler 'e hüküm· 

.r&Q.)J\ Jıak.ta.nmızla ıcaruz ıe~kil 
eden noihl,r. Jpı.. 

ftttl~ ..aı ,.an. ,. .... 
t.._.e YMiyedıne pd.rllmifd. Pc
nebi ..,..,.,... TAik topraklan 
.ı ,.... .. pait imti~azlara ma· 
lik Wunuyordu. Bu sermayenin 
peti aıra, ecnebi tle\lct müd:ıha· 
leleri ,.e &İ) asi hareketleri geli· 
yordu. Yaptığımız ta\'izlere niha· 
yet yoktu. Oenıanlı laükUınetine ait 
her .ıj\ ve her millabazadı, 'abaucı 
politikan birinci de.recede rol oy· 
JUUli. Ecnebi devlet elçiıi, Osmanlı 
hariciye nezaretinin itlerine müda· 
bale edecek kadar kendinde seli· 
hiyet görtrda. 

Oahill • ia:nnı1ar ve hareketler· 
de mutlaka bir ecnebi müdahalesi, 
bir ecnebi panaağı vardı. Son bir 
asırbk vekayün ht-pıinde. bu tesirin 
parmak isleri yaşamaktadır . 
Dünyanın en kaçilk fılevlcderi bile, 
bu kadar mit bir oyuncak sevi· 
yeıine dftımemitlerdir. 

K.f'ndi ıabiiyetiuıizde yapyan 
Vt! hatlanna ekaUiyet namı altında 
bir imtiyaz taC"ı giyen bazı unsur· 
lar, daima ttn«"M himayesi görür
J.,rdi, \ fi htı unsurlar, tnk sik O.. 
mantı ı·aaıi9nmn bütiin .hamrunu 
ahilst rdrrlerdi. 

'\ ukamla İfareı euiğimiz gibi, 
lı.apitülilıyonlanu, iıuti)azlann ar· 
l.alllll'da nynl tniz btiy.-n bir ec· 
nehi t'li açthrch. lkhA41i. Aİ) asi ve 
idarı bütb iwklilimir, muhtelif 
tekilde takyid edilmitli. Y ıini, bir 
devLete mabıın olan hüt6ıı hakla
rm )&Dl bapmla, l..endin,. pay ve 
nıf'nff'at -.ıkıırnıağa kalkmış ' e hi
naenale) h o de\·letin feref ve hak· 
lanaı keneli dil~ine göre ~ 
ıuış, tahdit etmi~ tasaUüılar uıdı .. 
Hiltahi böyle lılir müe~nin ha 
kil..i devlet uııfı ıla ııarııılmış hnlu· 
UU)Ordu .. 

Atatürk. ietiklıll aava,ım şe· 

rtifll ve kafi neticetıine ba'ladık· 
ı.. ı;enn garp cepheli kahra· 
mam f ınrt lııönu'nfi I.m~an'a gön· 
drrdi. lnönü. Türk @h:ıseıini, Türk 

ol 

kılıcı gibi uakill le nıuzaffn ola· 
ra kuUanda. Ayni ~rilik '\'C b · 
tiyetle, bütOn münasebatın, badi· 
selerin ve harici tesirlerin kökünü 
bularak, .. eri büylk ufcrilpizi, 
ikt tUdt, araıl, idari; tam bir istik· 
lilae .... iti. Bflkdmrlnıhk Ukla
--S.• f lllCI .. , • ._ 

,, _____________________________ , 

Habeş ordusu 

HergUn sabahla_!•_ çı~a!'...!_ siyasal gazetedir. 'felefoıı: 2776 

Ras Seyyum 'un idaresinde 
Adis-Ababa üzerine yürüyor. 

-
le Jurnal, Türkiye tam hdlıimiyetine kavuımuıtur. 
•••4••·······~······~· ..... -·····················~··················· ·· 

Avrupa iflerinin yeni 
bir saf hası üzerinde. ~!.~!.!!!!'!(!!!. ~~!!!~~!!!!.!!!~':!'}!!!'!. !!~.'!.i?.'!!!!!ı.<!.İz!'.!:· 

Atatürk lngiliz sefirini ka- ilc;ler konferansı 
bul buyuru~ konuştular. ~:~~~~~~!r~~.~~~,~~ 

Vekiller heyeti Başbakan ismet /n6nü'nün bafkanlığında top. maaı kararlaıtırılmak üzeredir. Fransa 
landı. Üniversite talebeleri Çanakkale'yi ziyarete gittfler. hükumeti hiçbir fedakarlıkyapmıyacak. 

Londra, 23 (Radyo) ·- Londra 

Eski Yunan hariciyecisi Limni ve Semendi- açler konfer•n •. ~abahle~~" ıo.30 . 
da b:ıtlamış ve ıkı saat surmüştür 

rek'in tahkimi içın· ümid dog" dugu"' DU söyledi. Reı;mi mura~ha lml~n h~şku kon: 

1 tarıhııl 23 (llu u~i mulıahiri· 

nıiıdeıı) - 'ıatürk ilı'in Ankara·ya 
harekt'l eden Ba, vekil i met lnö
nnnu Ha} darpa a i taq) onunda 
uğurlarlarkPn. orada hulıınan f ngİ· 
li1. "-Cf iri Lendileriııı- arzı t:ızim:ıı 

") lc•Qıiştfr. 
tatürk. Florya kô .. lı.unf' uılt·· 

ıinılt' dr lnıtiliı ,..,f irini kabul bu· 
~ urmu~ar \ f' uz1111 ınüddt>t ~ör il-:-· 

rııiı'llNJir. 

\ n~ara 2:J ( H u•tır.i ıuu lı ahiri

ıniıclt•n) Büyük l\liUrı ~ ı ı·li · i 
n+:ıi \lustal'a Abdülhalil.. Ba~\ekil 
ismet Juönii ,.... Atlli~c· \ekili 
Şükrü ara~o~lu bu abalı ı;;Pbrimi· 
zt" gddilcr. l11tııs)onda mera--imlc> 
.kal'fllandılar. 

Ankara 23 (lhır.uııi nıubaLiri· 

mizden) - fü•yeti \ ekiJe bu ak· 
şam B.ıış~eldl Jsmet lııönü'aiin rİ· 
yasetiade bir içtinıa yapnu,hr. 

fera'Aııa .Bel~ıka ,." F ranRa nın Lon· 
c' r.a ~f irleri d,. i lirak ·Nmi tir. 

~f. Balıhirı rrJ,,,.,i armı~tır 
.M. l>eJLo. \~ M. \ ~uzda~ıl '~ı: 
Ha!d' in ·e bu hu uı,.tal.i ınt-ııııi irııl"n 
dol:ı~ : teşrii.kur etmi lerılir. 

~I. Balch İT: 
. . llıı L<•ııfrr.111 ... ,\\ nıpa dı·\. 

lı·ılcnnrn ıoııllı iı;in ıııı·sııi-iııi ıc:.Jıil 

mak .. a<lilt• tnı•laıımıı:;tır. ılt•nıi .. Liı, 
M. Blum. ~al.ah ı ·ı·l"""'inin lıi· 

ıamıııı nıiitı·aldıı l.onflra\.ı 
olmıı~tıır. M. Baldt1in . 

LoııJra. 2:i (Haıl) o) M. BaJıl· ~t'Mı• topluıı ına~11111 k.ır:ı r 'ı>ı ih·ı·ı·k 

\İn°i11 Fı·ansu: "' Ht•lçil..a nıurah· Vf' içtiın.ı tıırilıı d" lf'~hiı eıliJt:>· 
hasları şerefine \ermi~ oldu~u öğ· ct·ktiı. 
le zipft•tiıııle Almama H' lıalnı· B ı konferan-ıaıı sonra rf'smi 
nıu dıı Lokaroo ko~ft>ran ınl da• bir it bli~ u~ rt•diteı·«k H" lngilt..rf", 
H·ti für.eriııe bir ur. a,ma tf'min t'ran a \C Hel~iku hük\ınıt>tleriııiu 
edilmi~ıir. beşler konferan~ınııı iı;timaı lıizu. 

Bo •kşam, M. \ ııuzdand •)Tı· nıu ilan <'dilee1;klir. 
l':ı hir ziyafet \ettcel..ıir. Yarın ela Morniug Po~t: 
\1. Blum tarafından Lir zi)afı•t Lorıdra ile P.ıri!; ura~ınd:ı AJ. 
vı>rece\tir. manya'nın •laveti haklt1nda bir 

Bu~ün ö~leden sonra saat ] 5,30 nokıainazar ihtilafı \ardır. ~laa· 
<la M. Blum da dahil olmak üzne maf ilı 'Fran~a \lan lıu husu ta ta:ı:la 
ikinci cel~ akdedilmiştir. Bu i~- ısrar f'tnıi~e,·eği umulJ11aktadır. 

timada heiler konferan81nın Brük- -Sonu 2 inci sag/ ada-
==::::..:====:-=:===-=~~~~~ 

Çanakkale. 23 (UuAUsi ınuhahi· 
rbnizden) 1ııtanbul ünive~iıelile· 
rindett miirckkf')I bir heyet. bugün 
Çanakkale'}e gelmi~ıir. Heyet Ç.a
nakkale ve Auafartalın gezwiş. Ct-· 

saret tepesindf'ki Mehmedcik ıibi· A / A [ 
desine •• _.eli, çeleukler koy- manya· vusturya an aşması 
.. ...... Abide 4İaflade ....... a6 
yapalllllft nutuklar aiylenmiftir. ırıacaristan 'da ivi kar11ılandı. 

Cni.,.eniteliler buradan Framız Bolazl•a kopOlliımız topl.,.,. 6q eıi V Y ı 
\'e fo...ılia meaarlıklanna da .it- Ça LL-1 b Ik b -L p Pqte, 23 (Radyo(- Fıki başvekil kon Bethlen son Avu••nrva·Almm e• er na.._ e. a ı ayram ya ..... aa aris. 22 (A.A ..... Aaadola ajan· mi ... -ı 
mişler ve çelenkler koymuılardır. devam edı,or. (IJDID Pw muhabirinden: afJDuı flzerine ıuulan söylemiştir: 
--------===============--.-------- Bu mlaşma Macaristan ııiyasetine tamamen uygundur B ---• 

d k ı 
Po~lo g~teai ODtr6 uauabe- M . • k . eli . · u uuaıma. 

Akdenı·z iizerı·n e ,· amaşma ar d . . • a<'.ansıan l ço acvm muştir. Bu Myede sulhun merkezi A-u 'da eıımn imueanı ınemauoiyetle kar· il L-1- ı ·· pa teeaeüa a.UMy atmıı olacakbr. 
~ıh)or 'e diyor ki: M 

tamamen kal' Ll~OF mu.? Tab'" ' -ild acar noktai nazan. bu uzla~manm A'"Usturyanm istiklilini.n tasdik R 11 \e meşru OC• e yapılan edildiği merkeaindedir. 
Türk talebi eNDnda hiçbir itiraz •t · 'd b ı · 

ı and 
ı• acanstan a u uz qma ımkinını tamamen kabul etmeLt . · Maa 

Roma, 23 (Radyo)- Akdeniz ıaahbütlerinin de ngiltere tarafmdan uy ırmamlfbr. Mftfk.Clllt Bua • f"h b" hl . . • C)IZ· • 

Ön 
ma ı .. ır ok .teşkilı taraftım de.ğiliz. Umumun menafiine uygun ol· 

kaldınlac'"ırr. tahmin edilmektedir. fimilzdcki pazarteıi gflnft M. Eden -S.na 6 ıncı !lan~-~~ d -ıı· ..... • • --;:,~....- uğu ıçın Macanstan tarafından tasvip edilmektedir. 
Avam kamarasında bu mevzu etrafında beyanatta bulunacaktır. • • • ••••·-···-·-·•••·-·•·•·-·•••· - ·-·- ·-·-•••••·-·-·• 

Atina. 23 (Radyo) - Elefteron \ ima, Yunanistan'm Akdeniz uıah· /zueatiya tliyor lıi: Be-unelmilel lıollekt
0

ı:f·-e·-m·•n··,··y-e .• t .• -·-·-·-·· 
hütleriudea aarfmazar etmesini muvafik bulmaktadır. Yunan hük6me· .T 

tinin siyaseti. .komfuıanıe dost kalmaktır. ı"uan hatı.umeıi. ttaty• ile Jiler Montrd'de bir meydan muharebeai kazandılar 

Eser cidden güzeldir Alman~a şarka doğru ilerlemek iste-
1 nhisarlar vekili miş, bizi kendisin~ ram edememiş! 

olan muabedeleriııe de sadıktır. demektt>dir. 

DIJn tuz fabrikasını p%tli 
memnun oldu. 

ve Gene ayni gazete, Boğazların Rus-Fransız ittifakı 
eline diJ,tağlJ hakkındaki neşriyata cevab veriyor. 

Yukarıda Vddl tesisab geziyor, aşalıda Vekil, Valiltm ve 
ıefabtlerindeki zevat yemekte .. 

- Yauı 6 ,.... -1ıi/tıfl• -

Mosko\•a 22 (A.A) Bütün · . . • 
gazetelt!r Nfmakalelerini hotazlar ~J' edme~ ~evl tlerın Karademz c gir· 

mel~nnı tabdid eylemekti 
mukavelesinin imzasına tahsis ey· ~ · 
lemektedirler. İ&vestiya diyor ki: . S~vyetler birliğinin ikinci he· 

. . . defı Karadeniz'deki SoHet gemi· 
Boğazlar mukavclesınm ımzası ı · · d" · 

So''Yet siya!!f!tinin Montrö'de nl· enm. ığer Sovyet limanlanna gö· 
. . . , : • &ilrebllmek hakkını kendisine te-

mz So, ~etler bırlıği menaf u u;ın · 
d 

·ı · mm eylemekti Bu Alm J ~ , sulhun menaf ü u~runda 1.. • an 'e a· 
. nrla m"cadel 'l ....... f: • • pon emperyalizminin H' bidayette 

u e ı e muua aa ettıp f · • . 
fikirlerin bir zaferidir. SO\ yet si· ngilu. beyNı murahlıa asının da 

. muhalefetine 'Uıtradı S t t l 
yaeetınin takip ettiği j)k hedef . e · • 

0
'1e 

1 °' 
Karadebı' .. 'de ıL_ ı . t 1 sunun bır yerden Ji6er bir yt·re .. uw u emıııa a tma . . . °" 

gıtmesıuı tahdit siyasetinin imkan· 

( ' Anadolu 26 
yaf'ndaL 

25 Yaldan~ri. memleket ve 
millet davalan ıı~ruoda çok çetin 
n.ıücadelelere girmit, prensiplerine 
şıddetle sadakat gö.ııtermit olan 
Anadolu, ) irmi beşinci sçneeini 
bitirmiş, yirmi altmcı ra'1na gir· 
miştir. Anadolu. bir halk gaseteai 
olaral.: doğmuş ve öyle kalmııtır. 

llalL.ı St"Ve Be\'e çahıtık. Bundan 
squa da ayni yol iiaerinde 111ef· 
lr.tiremizi tahakkuk ettirme~e çalı
~z. 

M. Lilflino/ 
almaktı. Karadenia'tle 1abildaı· olan 
devletler araonda son zamanlarda 

leessüıı eden mdna&f'bat karşısında 
ııahildar olruıyan dnletlere ait 
harb g•ıuilerinin Karadeniz• e gir· 

meablio tahdidi, sulh menaf iine 1 
uygundur. Çibdta kendilerine dün· 
1lılH yeni bir tabimiai bedef 

sızlığım anlamış olmasından dolavı 
İngiliz hükumetini tebrik ederiz.· 

Böyle &İ) aset, açıkça So~ yeder 
birliği aleyhine olonlu. Eğer lngi· 

liz hükumeti Baltık denizinde bir 
filo yanf1mn neticelerini önlemek 

iatiyona deniz sı1iblannı tahdit 
için beynelmilel bir anlaşma elde 

etmeyi aramalıdır. Bittabi bövle 
bir anla,ma biltün de\ !etlerin ~('. 
nafiini gözetmelidir. 

Sovyet Ru )a herhangi bir 
beynelmilel tahdidi te lihat lehinde 
oldo~unu şüphe götürmez bir tll.f.'Z· 
da iıbat etmiştir. Ancak bunun 
kendi emniyetini korumaeı tarttır. 

-Sona 6 ı11e1 *lfe*
._....__.......~--~~~~~~~~_:._~~~~~~~~~~~~~-=-~~ 
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DÜŞÜNDÜKLERiM ----c~::;~·u····n---u····n·_ --~.I~.~~1 ..... -..,--.f~~I·ı~lllm!l~t:>·--.--~I-----.--~ 
1:m:~ .. ~~~:~!~:~~~~,.~k~~~1:~:.~~~:;, 1 e g r_a a etr e rı 

;:~~rc~~ilı;:~i~ze~;;~ı:~r~~ t:~::·o~~ıı::~!k~ ıanlml-lzmir ve İstanbui .- Aras bı·r Macar gazetecı·sine Türkiye-.Avus.· 
Türk deniz ticareti lıatırlamrken, insanın lıayulindc eneli bir vapur T 

ilo(•ti carıJuoı~ur: Bunu müteakib, hatmaktun, sakatlanmaktan, §aftı kop- b· t d d d .. ft turya l lCaretı .. 
maktan lıa ş knldırmıynn hir npurculuk hatıra geliyor. Dalıa sonra kolu eya na 1 n a ne e ı -'· Ankara, 23. ( A.A ) - 21 
budağı kırpılmı~ hir deniz yolu planı güzönüne geliyor. 

Vııpurcıılugu, gerek ticaret, gerek yolculuk, gerekse milli şeref ve - -----· - Temmuz 936 tarihinde müd-
lıay siyet bakımından tnın randımanlı, mükeınme) ve A\TUpai tekamüle İtalva 'nın Montrö anlaşmasına iltihakını temin deti hitama eren Türkiye ile 
mazhar hir t r.kle oknbilmek i~iıı, i,c evvelıi npurc.Jan ha,lamak lazımdır. 'J d k. · 

Avusturya arasın a ı tıcaret Flimizde bulunanlann birkaçı miistcsna, barah ve perişan manzara· t ., • k d • b • b b ·ı • • 
larıua rn su orta ında işledikleri marifetlere bakınca, senelerdenberi eli- e megı en ıme ır orç ı ırım. ve klering mukavelelerinin tem· 
nıizdc bulunan deniz ticareti bakl.:ımızc.lan ne kadar istifad<> erti!timizi Budapcşte, 23 (A.A) - Tevfik Rüştü Aras Namzeti Ujsagan Montrö muhabirine yaptığı didi için bir müddettenberi 
.ınlamamak imkôns-ızdır. Düşünmek lazımdır ki, biz; İzmir'in clutlaklan beyanatta demiştir ki: Hariciye vekaleti ile Avusturya 
dibinde, 1neho1u faciası ile 'üzlerce kiA,i)·i sulara dökmek ı;ilıi bir talih· 1 d b' d d b" 'f f t• a da cereyan eden ,; - talya'nın Mentrö anlaşmasına iltihakını temin etmeği ken ime ırinci ercce c ır vazı c se are ı ar sın izlige de uğrnmı ızdır. Denizcilik tarihimizin v. üzündeki bu :ı[;ır facianın .. k 1 t' l k b 

telakki ederim. Konferans esnasında Türkiye'nin temennilerine karşı gösterilen anlayıştan mem- muza ere er ne ıce enere u-kara dnmgn ını ası rlar lıile zor silecektir. 1 h 
B r L d nunum. Konferansın netı'celerı' tamamı·ıe rnemnuniyeti muciptir. Türkiye kendi topraklarından gün yeni mukave eler ariciye u ıaciayı nıüteakih bilmem ne \'Dpurunun, iluıenı nt•re c k .. raya 

ollmluğu, hilnıem ne vapurunun filan şeye veya filan >ere <;arptığı. daha bir kısmı üzerinde hareket serbestliğine sahih olmamaya artık tahammül edemezdi. Bu hü· vekaleti vekili Şükrü Saracoğlu 
ısonra bilmem hangi vnpuruıı dümeninin, ,aftııı:n kırıldıgı haberleri geldi. kümranlık hukukuna sahih bir memleketin hakkıdır. ile Avusturya sefiri Buchborger 

Du \·apur hildisclcriuiu tcsirleridir ki. nihayet İstanbul ·- Pire .. fa. Dr. Aras, Türkiye İle Macaristan münasebatı hakkında da, bu münasebatın çok iyi oldu· arasında hariciye vekaletinde 
kentleri) <: t: forleriııi de ortadan kaldırdı. Deniz ticaretimizi inkiıı.af ettir· 1 t d · 1 ·mza edı" l "' ğunu ve iki millet arasındaki dostluğun derin bulunduğunu söy emiştir. mu a merasını e 1 • 
mek VP Türk bn)TDğını ecnebi dev1ct limanlanna ı;ütilrmelı. isterken, · · 
hizim gidi, imiz \ 'C netice, aksine tecelli etti. Yunauistan'a scvkiyatımız, Türk • Bulgar münasebatına dair de Dr. Aras şöyle demiştir: mıştır. 
artık havka bayrakla yapılıyor. - Türkiye Bulgaristan'la pekala teşriki mesai edebilir. Türkiye'nin dostluk zinciri Bulga· Bu yeni mukaveleler iki 

lısır'lı olan ticari rahıtamızm halkııları koptu w her ene hu yüz- ristan'la zenginleşir. Ve Türk'lere, Bulgar dostluğu yüzünden eski dostluklarından hiç birini memleket arasındaki ticaret 
den temin ettiğimiz ıncnfcat maalesef, hir kuş gihi avuçlanrnızdan uçtu feda etmek mecburiyetinde değildir. Bulgaristan'ın dostluğu Montrö konferansının kazançla· münasebetlerini daha ziyade 
ı; c arka ından bakakaldık. rından biri olmuştur. sıklaşhracaktır. 

Bu vaziyetin böyle devamı, denizcili[;imizden beklediğimiz madtli ve - --- --

nıane\j faydalur naınınn çok hatalı \'C zararlıdır. . .. Ab . üçler 
Türk:iyc'de artık, bir \'apurlar münakaşası, lıir \·apurlar şikayeti ıueY- Ras Seyyum Ad is- . a- Ingiltere- Mısır f 

Zllll olmamalıdır. Vapurlarımızın kentli karasulnnınıztlıı \'I' komşu ınem· H k . kon eransı 
lekcılerdc, Tiirk LayrağııH dalgalandıra , dalgalandıra, tam bir emniyet b ' ld ? muza eresı 
\e .intizam içinde çnlı şıııağa lıaşlıyacakları g1inü, Lir bayram gibi Se\inçle a ya sa 1 rıyor mu . 

Dün Londra'da 
toplandı .. 

-Başı 1 inci sahi/ede
Taymis: 

karşılıyacağız. ** ------- ------ /ngiliz. askeri 

Araplar, lngiltere'ye Kar-İtalya hükume~i, bu ~a~~rin doğ- döndiiler 

ŞI mı Har.ekette? ru olmadıgını bıldırıyor. binKt~İiz23 .~~:~;,o> Mers~~ 
Roma, 23 (Hususi) - ltalya müstemlekat nazırı, Habeşis· Matruhtaki siperlerden Kahi-

lngiltere hükumeti daha ge· 
niş ve müsalemetkarane bir 
siyaset takibetmektedir. Arap'lar, Hayır, Diyorlar, Müca

dele Yahudi'lere Karşıdır! 
Kudüs, 23 (Radyo) - Filistin ahvalini tetkik edecek olan 

fngiliz komitesinin Yahudi muhaceretinin durdurulduğuna dair 
olan temin-atma Arap'lar ehemmiyet vermemekte ve seri icraat 
istemektedirler. 

Davar Yahudi gazetesi: "Muhaceretin muvakkkat bir müddet 
için olsun men'i Yahudi'ler tarafından kat'i surette kabul edil
miyeyecektir." Demektedir. 

Yabancı gazetelerin verdikleri haberler, Filistin' deki Arab 
hareketinin Britanya aleyhine bir hareket olduğu merkezindedir. 
Bu haberleri Arab matbuatı müttefikan tekzib etmekte ve 
sadece Yahudi'lcr aleyhine olduğunu söylemektedir. 

Arap gazeteleri: "Vakıa isyan hareketi 1ngilte-re aleyhine bir 
mücadele şeklini almıştır. Çünkü lngiliz kuvvetleri Yahudrlerin 
başında harbetmcktedir. Arap'lar da her müşkülü kırmağa 
azmetmiş olduklarından bizzarur lngiliz kuvvetlerile çarpış· 
maktadırlar.,, Demektedirler. 

Kudüs. 23 (Radyo) - Tülkerim'de Arab'lar İngiliz'lere bir 
baskın yapmışlardır. Bu baskında bir maktul ve 4 mecruh vardır. 

Doğu diyarına ya
pılacak ziyaret 

--- - - - - ------
Geneler bund<ı.n 

' 
istifade etmeli, 
vurmalıdır. teşkilata baş 

Erzunım, 22 (A.A) - Üçün
cü umumi müfettiş B. Tahsin 
Uzer muhabirimize şu beya
natta bulunmuştur: 

Muhtelif meslek ve san'ata 
mensub batı genç münevver
lerini doğu diyarını ziyarete 
davet ettim. Memleket ıçın, 

bilhassa genç evlatlarımız için 
çok hayırlı, faydalı ve isabetli 
olan bu seyahata her mes
lekten muayyen bir nisbet 
dahilinde yüzer kişilik irfan 
kafilelerinin birer ay fasıla ile 
gelmelerini alakadarlardan rica 
ettim. 

Seyahatın kolaylıkla, şen
likle, istifadeli olarak geçmesi 
için Ankara'da, fstanbul'da 
bir komitenin teşkilini ve bu 
komite ile müfettişlik arasında 
zaman ve mekan tayin ede
rek bilmuhabere bir program 
tesbitini hükumeti merkeziye· 
den diledim. Kültürel le.şek· 
küllerden ayrı ayrı müraca· 
atlar, telgraflar geliyor. Bu 
yolda münferit tetebbüslerin 

hedefe göre uygun bir netice 
vermiyeceği düşüncesile do· 
ğuya gelecek gençlerimizin bu 
komite ve partiye müracaat
larını isabetli gördüğümü Ana· 
dolu Ajansının tavassutiyle 
alakadarlara arzederim. 

İstanbul Sa
nayi Erbabı ... 
Fuvar işle. 
rini konuştular . . 

lstanbul, 23 (Hususi muha· 
birimizden ) - Beynelmilel 

1 

lzmir fuvarına iştirak edecek 
olan lstanbul Sanayi erbabı 
bugün Ticaret odasında bir 
toplantı yapmışlardır. Bu top· 
lantıda, fuvara gönderilecek 
eşyaların nakli meselesi de 
görüşülmüştür. 
l r an ve zecri tedbir ler 
Tahran, 22 (A.A) - Baş

vekil parlamentoda ltalya'ya 
karşı tatbik edilmiş olan zecri 
tedbirlerin kaldırılmış oldu· 
ğunu beyan etmiştir. 

tan' da Habeş'lerle İtalyan kuvvetleri arasında harp vuku bul- re'ye dönmüştür. Yakında da· 
duğu hakkındaki haberleri tekzip etmekte ve bu haberlerin ha 2000 asker Kahire'ye ge-
Ras Kassa ile Ras Seyyum'un perakende ve dağılmış müfre- Jecektir. 
zelerinin temiZlenıne ameliyesinden doğduğunu bildirmektedir. Kahire, 23 (A.A) - lngiliz-
Temizlenme ameliyesine devam ediliyor. Mısır muahedenamesinin as-

lstanbul, 23 (Hususi muhabirimizden)-Mısır'ın Adis-A baba keri ahkamı hakkında bir 
konsolosu, hükumetine bir telgraf göndererek, Menelik sülale· itilaf hasıl olmuştur. Bu itilaf 
sinden olan Ras Seyyum'un, bir ordu teşkil etmiş olduğunu dün akşam parafe edilmiş olup 
ve Adis-Ababa üzerine yürüdüğünü bildirmiştir. bugün lngiliz ve Mısır dele· 

ltalyan müstemlekat nazırı, bu haberin asılsız olduğunu gasyonlarına tevdi olunacaktır. · 
bildirmiştir. İki delegasyon yarın umumi 

bir toplantı yapacaklardır. 
Deniz kışla 
gemisi geldi. 

1 stanbul, 23 (Hususi) 
Denizaltı gemilerimiz zabitan 
ve efradına kışlalık yapmak 
üzere satın · alınmış olan 8000 
tonluk gemi, bugün Alman
ya' dan limanımıza gelmiş ve 
Türk bayrağı çekilmiştir. 

H. Subhi İstan
bul' a geldi 

İstanbul, 23 (Hususi muha
birimizden) - Bükreş elçimiz 
Hal)ldullah Subhi Tanrıoder 
bugün şehrimize gelmiştir. Ro· 
manya' dan getirtilecek göç
menler hakkında temaslarda 
bulunacaktır. 

• 
Yeni lzmir Def-
terdarı Tayini . . 

Ankara, 23 (Hususi muha
birimizden ) - f zmir Defter
darlığına, Finans bakanlığı tah
silat müdürü Nazif tayin edil- · 
miştir. İzmir defterdarı lhsan'ın 
Maliye Vekaleti umum mü
dürlüğüne tayin edileceği mu
hakkaktır. 

Dinarlı 
Mehmed .. 
Meşhur Yunan 
pehlivanı Cim Lon
dos 'la karşılaşacak .. 

lstanbul, 23 (Hususi muha
birimizden) - Atina' dan ha
ber verildiğine göre, Dinarlı 
Mehmed pehlivan, eski dünya 
şampiyonu meşhur Yunan'lı 
pehlivan Cim Londos'la 26 
Temmuz Pazar günü güreşe

ceklerdir. 

Lozangünü 
H 

Universitede mera. 
• 

sım var. 
lstanbul, 23 (Hususi) 

Yarın, Lozan sulh muahede· 
sinin imzası yıldönümüdür. Bu 
münasebetle lstanbul Üniver
sitesinde bir Lozan günü ter· 
tib edilmiştir. Birçok hatibler 
nutuklar söyliyecekler ve Lo
zan muahedesi ile kazanılan 
zaferi anlatacaklardır. 

G. K. Ôzalp 

Bir generalin 
• • cenaze merasımı 

Lizbon, 23 (A.A) - Royter 
Ajansından: 

Estoride general San Jur
jo 'nun cenazesini götürmekte 
olan top arabasını biaçok ls
panyol büyüklerinin ve ünifor
malaıını giymiş f spanyol ve 
ltalyan faşistlerinin takibet
mekte oldukları görülüyordu. 

Eski kral Alfons tarafından 
gönderilmiş olan bir çelenk la· 
butun üzerine ko nulmuştur. 

Cordoux' deki ihtilal hüku
meti bilahare Madrid'e gön· 
derilru.ek üzere naşına tahnit 
edilerek Cordoux'e gönderil· 

mesi temennisinde bulunmuştur. 
Uzunköprü kavunları 
Edirne, 22 (A.A) - Bu yıl 

Uzunköprü kavunlarının Av· 
rupaıya sevki Ekonomi Ba
kanliğınca kabul edilmiştir. 

lspanya'ya sillh verilmedi 
Paris, 23 (Radyo) - Meb

us Dananj Meclisi meb'usan 
riyasetine bir takrir vermiş ve 
lspanya'ya silah verilip veril
medigini sormuştur. -

En dikenli bir mes'ele olan 
Ren mes' elesin in bütün alaka
darların huzurile müzakere ve 
halli lazımdır, Demektedir. 

Paris, 23 (Radyo) - Tan 
gazetesi Londra üçler konfe· 
ransı hakkında: 

"Bu içtimaın netice itibarile 
1925 lokarno konferansı neti
celerini temin edeceği anlaşıl
maktadır. Fakat Fransa sarih 
hukukundan fedakarlıkta ileri 
gidemiyecektir. 

1 Nisanda lngiliz kabinesi 
namına M. Eden'in yaptığı 

beyanat, Fransa için bir sencd 
mahiyetindedir." 

Pöti Parizyen: 
"Bugünkü içtimaın Almanya 

ltalya'nın da yeni bir lokarno 
vücude getirmek üzere netice
leneceği anlaşılıyor: .. 

Demektedirler. 
Berlin, 23 (Radyo) - Al

man gazeteleri bugün Lon
dra üçler konferans haber
lerini vermekte fakat hiç bir 
mutalea dcrmiyan etmemek· 
tedirler. 

Londra, 23 (Radyo) - Bu 
saboh Dovning Stritte M. 
Baldvin'in riyasetinde Üçler 
konferansı müzakerata başla· 

mıştır. 

M. Baldvin' den başka içti· 
mada M. Eden ve Lord Hay· 
fans, M. Blam, M. Delbos M. 
Vanzeland ve M. Stfark hazır 

bulunmuştur. Bugünkü içtimada 
karar verilecektir. Maamafih 
yarın da müzakeratın devamı 

muhtemeldir. 

Nafia Vekili 
lstanbul, 23 (Hususi) 

Dün Ankara' dan hareket eden 
Nafia Vekili Ali Çetinkaya 
Filyos'a varmış ve demiryolu 
inşaatını teftiş eylemiştir. 

İstanbul, 23 (Hususi muha
birimizden) - Milli Müdafaa 
Vekili General Kazım Özalp, 
bu sabahki Ankara ekspresilc 
şehrimize geldi. 

ELHAMRA Telefon 2573 

Çankırı, 23 (A.A) - Na· 
fıa Bakanı Ali Çetinkaya Fil
yos hattında ve Karabük'te 
yapılacak fabrikalar hakkında 
lctkikatta bulunmak üzere 
bugün Çankırı'ya geldiler. Ya
nın saat kadar istasyonda kal
dıktan sonra Filyos'a doğru 
hareket ettiler. 

Bugün iki büyük film birden 

Japon'lar ve 1 v· B ·· ıb ·· ı-
Çin'tiler arasında - ıyana u u u 
v . h d• l ld Marlha Eggerth 
ı enı a ıse er o u. • • ı ·k l h k . 

Tokyo, 23 (Radyo)-Tiyen 2 - F ahır bır de ı an ının i ayesı 
Çin'de Çin'lilerle japon as
kerleri arasında mühim hadi· 
seler olmuş ve bir Çin'li öl· 
müş, birçok Çinli'de yaralan
mıştır. Japon zabıtası da bir 
çod Çin 'li · tevkif etmiştir. 

Marie Belle 

Duhuliye 20 Kuruştur. 
Seanslar - 4 de Fakir delikanlı, 6 da Viyana bülbülü, 

7 ,30 da fakir delikanlı, 9, 15 te Viyana bülbülü -

l 



·---···-' e bir ho 
parlör lazım!. 

Arkadaşımız "iki ke" dün
kü sayıda "Çanakkale ve film" 
başlığı altında tam zamanında 
tam isabetli bir yazı yazmış. 

lnkılab ve zaferlerimizi, fil
me çekemiyoruz. Halbuki ta
rihe intikal etmesi Jazımgelen 
bu eserlerin bizim ıçin kıy· 
meli büyüktür. Bunlar, bizim 
savaşımızın öyle müsbet eser
leridir ki, filimle vesikalandır· 
mak lazımdır. 

Arkadaşımız yerden göke 
kadar haklıdır. Bu mevzu ba
na, tekrar radyoyu ve hopar· 
lörü hatırlattı. Radyo işindeki 
fikirlerimiz malumdur, çok yaz
dık. Fakat bir şehir işi ola· 
rak, hoparlör üzerinde dur 
malc İcab ediyor. 

lzmir, medeni etiket taşı
yan ve Türkiye'de ikinci, üçün· 
cü olarak gösterilen bir şe· 
hirdir. Ne garip ve ne hazin· 
dir ki, bu kos·koca şehirde 
tek hoparlör yoktur. 

iki gün evel cumuriyet mey
danında binlerce lzmir'li bo· 
ğazlar konferansı zaferini kut-
lulamağa gelmişti . Birçok ha· 
tipler ruhlarmdan gelen coş· 
kun bir heyecanla nutuklar 
verdiler. Bunları valimizin çok 
veciz, çok ağır kıratta parlak 
bir nutku takibetti. 

Gözler uzaktan valiyi sey
rediyordu. Fakat kulaklar, bü
tün hassasiyetlerine rağmen 

en küçük birşey duymuyor
lardı. Yani, hatibin yarattığı 
yüksek heyecanın atmesferi, 
orada toplanan birkaç bin 
kişiyi de kendi havasına al· 
mak )izım değil midi? Dün
yanın her medeni memleke· 
tinde, hoparlör, adeta en ta· 
bii ve zaruri bir gıda mad· 
desi halinde kullamhr. 

Hatibler, bu sayede yarım 
milyon insana söz söylerler. 
Radyodan istifade keza ... 

Değil böyle donanma giın
lerinde, başka zamanlarda da, 
mesela Halkevinden verilen 
bir konferans, neden hopar· 
lörlerle neşredilmesin?. 

Bu noksanlık, şehrin mede
niliği bakımından ve ayni 
zamanda ülkümüzü yaymak, 
halkı muayyen fikirlerin, hare· 
ketlerin etrafında toplamak 
noktasından, tasavvur ve ta
hayyül edildiğinden çok mii· 
himdir. 

Yirminci asırda, hoparlör ve 
radyo, elektrik ~kadar, telefon 
kadar, makine kadar, birinci 
plana girmiş ihtiyaçlardandır. 

** - ---- - -
Davudlar cinayeti 

davası 
Kuşadası kazasının Davud· 

lar köyünde çoban Mehmed'lc 
hüviyeti meçhul bir adamı öl
dürmekle maznun Girid'li 
Mehmed Ali, Ahmed ve ls
mail'in muhakemelerine dün 
Ağırcezada devam edilmiştir. 
Maznunların vekili müdafaa 
için söz söylemeden evvel 
bekçi Mehmed'in, maznunlar 
lehinde ve hadisede kullanılan 
mavzerlere ait vermiş olduğu 
mühim izahatm, zapta geçme
miş olduğunu bildirmiş ve bu 
şahidin tekrar dinlenerek bil
hassa mavzerler hcıkkındaki 
bildiklerinin zapta geçirilmc· 
sini istemiştir. Müdafaaya taal
luku itibarile mahkeme heyeti, 
bu dileği kabul etmiş ve şa
hidin istinabe suretile ifade· 
sinin alınması için mahalline 
talimat yazılmasına karar ver· 
miştir. 

Ş E H _İ R ___ H_A __ B_E ___ R_L ___ E_R ____ i 
40 Liraya milftii- Ahı_rkuyu'da feci 

BQfbakanımızın 
verdikleri cevap •• . 

der · ca! bir kamyon kazası1 Eminenin p"°" ları nasd dolan- 6 yaşındaki çocuğun beyni par-

Başbakanımız ~enera · 's
met lnönü, parti başkanımız 
tarafından Montrö kenferansı 
neticesi münasebetile çekilen 
tebrik telgrafına şu cevabı 
vermitlerdir : 

lzmır C. H. P. ilyönkurul 
başkanı Faz), Güleç ve ar· 
kadaşları, 

dırılmış ve nasıl aldablmış? çalandı, şoför tutuldu .. 
Namazgahta oturan Emine 

isminde genç bir kadın, dün 
müddeiumumiliğe bir istida 
vermiş ve kendisine koca bu
lacağından bahsle muhtelif 
adlar altında dolaşan ve bazı 
kızları da bu suretle aldata
rak paralarını dolandıran Ay
şenin, 40 lirasını dolandırdı· 
ğını şikayet ile bu kadın al~y
hine dava açmıştır. Emme 
henüz otuz yaşlarında dul bir 

kadındır. 
Bir muharririmiz, dün Ad

liye koridorunda kendisile gö· 
rüşmüştür. Emine, başından 
geçenleri şöylece anlatmıştır : 

- Bu kadın, adının Ayşe 
olduğunu söylemişti. Tanıdığı 
bir müftü varmış, kansı ölen 
müftünün iki oğlundan birisi 
İstanbul' da mektepte, öteki de 
yanında imiş, Ben muhtaç bir 
kadınım. Mağazalarda çalışı· 
rım, daha gencim, rahat et· 
mek için bana bulduğu mühü 
ile evlt"nmiye karar verdim, 
Bunun için benden iki defa 
da on beşerden otuz lira, bir 
defa da 10 lira olmak üzere 
40 lira aldı ve bu parayı al
madan beni erkekle görüştür· 

medi. 
bir gün acele geldi: 

- Haydi çabuk süslen, en 
güzel elbiselerini giy, seni ko
can olacak adamla görüştü
receğim, dedi. Tabii efendim, 
ben teklifi ciddi sanıyordum. 
işçilik hayatından da bıkmış
tım. iki çocuğu olmasına rağ· 
men bu adamla evlenecektim. 
Tuvaletimi yaptıktan sonra 
erkeğin bulunduğu eve gittik~ 
erkek iyi idi, görüştük; hatta 
mantomu ısrarla çıkarttı. Ay· 

Şe erkeğin yanında bana: 
, d. "? _ Kocanı beğen ın mı. 

Ve erkeğe de: 
_ Karını beğendin mi? Diye 

sualler sordu. yılışık yılışık güldü. 
Nihayet erkekle birkaç söz 
görü~tük, benimle evl.:ni.p ev
lcnmiyeceğini sonra so~hye~e
ğini bildirdi ve Ayşe ıle bır
likte çıkıp gittiler. Ben de 
evime gittim ve ondan sonra 
Ayşe'yi çok aradımsa da bu· 
lamadım . Şimdi haber aldım, 
birçok kızları da böyle do· 
landırmış, kendisinden dava-

~c~ı~yı;m~ ................. .. 
Yeni Neşriyat: 

Kültür 
Çok ağır başlı bir fikir 

mecmuası halinde intişa· 
mekte bulunan Kültüri' 
ıncı sayısı da çık~ı~tu 
sayı da diğerleri gıbı · 
ve kü irel münderecatla 
ludur. Doktor Necati Kema • 
A. Riza Gürel'in, Vedide Kc· 
mal'in, Leman Duran'ın yazı· 
lan ile Maksim Gorki' den ve 
muhtelif garb münevverlerin
den tercümeler vardır. 

Havacılık ve spor 
Havacılık ve spor mecmu· 

asının 171 inci sa)fısı tayya

reciliğe aid çok alakalı, .fa~
dah yazılar ve resimlerle ıntı-
şar etmiştir. . 

Okurlanmı.za tavsiye ederız. 

Nuriye'nin verdiği istidada, 
tazminat ile beraber Ayşe'nln 
cezalandırılması istenmektedir. 

Evelki akşam saat 19 da 
lzmir - Çiyli yolunda Ahır
kuyu mevkiinde feci bir oto· 

Bir piçin defterinden 
Yer yarılsa da girsem toprakların içine 
Duymasam ağızlarda çalkalanan adımı 
Kim görse defol, diyor, geber, diyor piçine 
Anne, kahbeleşirken yüzün kızarmadı mı? 

• . * • 
Süt hakkın da olmasa taş taş üstünde komam 
Mayamı el döliyle yoğuramaz olaydın, 
Yedi kat arşa çıksan sana rahmet okumam 
Beni piç etmedense doğuramaz olaydın. 

Ali Hadi Okan 

ANADOLU - Şair Ali Hadi'nin dünkü nüshamızda çıkan 
şiirinin birinci mısraında bir hece hatası olmuştur. Aslı şudur: 

Suçumu söylemeğe bir türlü varmaz dilim ' ~ 
üzümlerimiz işlenmeden 

ihrac edilmiyecektir. 
Vekiller heyeti, iizümle rimizin} a 
hancı memleketler üzümlerile ka

rıştırılmasına mani oldu. 
Ankara Türkofis merkezinden şehrimiz şubeşi müdürlüğüne 

gelen bir mektupta memleketimizde istihsal olunan kuru üzüm· 
lerin işlerımcden ihraç edilmemesi hakkında lktısat vekaletinin 
yazısı üzerine icra Vekilleri heyetince kabul edilmiş olan karar 
sureti tebliğ edilmiştir. Bu karara göre üzümlerimizin yabancı 
memleketler üzümlerile kanştırılarak yeni bir tip yapılmasını 
önlemek ve rekabetten korunmasını temin etmek için mano· 
pole edilmemiş üzüm ihracının 1705 numaralı kanunun verdiği 
selahiyete istinaden ihracı yasak edilmiştir. 

Köylerde Zafer Bayramı 

• 

Şobanisa' da bir çocuk natuk iradedigor 
Çırpıköy, (Hususi) - Montrö zaferi bayramı çok parlak 

geçti. Köy, davul zurna sesleri ve " Yaşa .. avazeleri içinde 
sarsılıyordu. Köy muhtarı ismail Hakkı, bu büyük hadisenin 
kıymetini anlattı ve zaferi tebliğ etti. Halk, coşkunlukla Ata· 
türk'ü alkışladı. Öğleden sonra Cumuriyet ve şehitlik abide
leri ziyaret edildi, her ikisine çelenkler bırakıldı. 

Çobanisa, (Hususi) - Burada Montö mukavelenamesinin 
imuısı münasebetile bütün köylü, büyük bir bayram yapmış, 
zafer: hararetle kutlulamıştır. Davul zurnalar çalınmış, milli 
rakslar yapılmış, her taraf donatılmış ve muhtelif nutuklar 
ıradedilmiştir. 

Muhasebei husu
siyede tahsil {Je 
tahakkuk işleri. 

Muhasebei hususiye müdür
lüğü varidat servisi iki şub.e~c 
ayrılmıştır. Tahsil şubesmın 
işleri mümeyyiz Atıf ve ta· 

hakkuk şubesi işleride mümey· 

yiz Remzi tarafından i_f~ o~u: 
nacaktır. Tahsil işlerının ıyı 
şekle sokulduğu haber alın
mışbr. 

Amerika' da 
Mahsul rekol
telerinde zarar .. 

Nevyork Türkofis şutlesin
den şehrimiz şubesine gelen 
bir mektupta son zamanda 
Amerika' da havaların fazla ku
rak gitmesi yüzünden bilhassa 
hububat, yaş meyva, tütün ve 
patates rekoltelerinin hayli za
rar gördüğü bildirilmektedir. 

mobil kazası olmuş, Murad 
oğlu Yanya'lı Şaban, otomo· 
bil altında kalarak beyni par
çalanmak suretile ölmüştür. 
Kaza hakkında aldığımız ma
lumatı yazıyoruz: 

Bergama belediyesinde 71 
numarada kayıtlı kamyon, 
Bergamadan yük ve yolcu al
mış olduğu halde lzmire gel· 
mekte idi. Kamyon, şoför 
Hüseyinin idaresinde bulunu
yordu. Ahırkuyu mevkiine gel-
diği esnada kamyonun önüne 
birdenbire bir çocuk çıkmıştır. 

Bu çocuk, 6 yaşında Şaban 
idi. Kamyon şiddetle çocuğa 
çarparak yere düşürmüş ve 
t ekerlek başı üzerinden geç
miştir. Küçük çocuğun narin 
başı ; ağır yük altında ezilmiş 
ve beyin parçalan dişan fır
lam•ştır. Yavrucak, derhal can 
vermiştir. Kazadan sonra kam
yon durmuş ve şoför iandar
malar tarafından tutulmuştur. 
Tahkikata el koyan Müddeiu
mumi muavini Ali Akkaya, 
evelki gece geç vakite kadar 
hadise yerinde tahkikatle meş· 
gul olmuştur. Müddeiumumi, 
şoför Hüseyini tevkif ettirmiş 
ve dün Belediye makine ve 
elektrik mühendisi tarafından 
otomobilin vaziyeti keşfettiril
miştir. Kamyon frenlerinin 
tutmadığı ve bozuk olduğu 
söylenmektedir. 

Çanakkale'ye 
seyahat 

lzmir'den birse
yahat hazırlanıyor. 

Askeri mütekaitler cemiyeti 
idare heyeti tarafından yakın
da Çanakkale'ye bir seyahat 
tertibine karar verilmiştir, Bu
nun için denizyolları işletme 

idaresinin bir vapuru kiralanacak 
ve halk, ucuuzca Çanakkale'ye 
gidip, Mehmedçiğin yeni işgal 
ettiği bu yurt parçasını göre· 
cektir. Çanakkale harbının bü
tün teferrüatını bilenler tara
fından seyyahlara konferans
larda verilecek ve bu suretle 
istifadeleri temin olunacaktır. 

Tirede bir vak'a 
Tire kazasında Akkoyunlu 

köyünde Kazım oğlu Şevki 
tabanca kurşunile Çopuroğlu 
Mehmedin bedeli Hasanı ya· 
ralan\ış ve kaçmıştır. Takibine 
çıkan jandarmalar Şevkiyi ya
kalıyarak adliyeye teslim et
mişlerdir. ----iş yapmak istiyorlar 

Estonya' dan bir firma; Türk
ofis merkezine müracaat ede
rek kuru üzüm, incir, ceviz, 
badem ve zeytin üzerine iş 
yapacak Türk tüccarı aradığını 
bildirmiştir. Almanya'dan bir 
firma da müracaatta bulunarak 
siyah üzüm ve erik istemiştir. 

lntaatı teftit 
Birinci kordondan yangın 

sahastna doğru uzanan muh
telif caddelerin inşasına bele
diyece başlanmıştır. Belediye 
reisi doktor Behçet Uz, dün 
belediyenin muhtelif yerlerdeki 
inşaabnı teftiş etmiştir. 

Büyük milli muzafferiyetten 
ben de sizi muhabbetle teb
rik ederim. 

Başvekil ismet lnönii 

Lehistan ve 
Danzig 

Lehistan'ın hakkı 
Hiçbir zaman ihlal 
Edilmiyecekmiş .. 

Danzig, 23 (A.A) - Lehiı· 
tan'ın Danzig'teki ali komiseri 
B. Papee dün akşam B. Grei· 
ser ile görüşmüştiir. Söylenil· 
diğine göre, B. Greiser son 
zamanlarda Lehistan'da yapı· 
lan ve Danzig aleyhine müte
veccih bulunan nümayişlerden 
dolayı hayretini izhar etmiştir. 

Mumaileyh serbest şehir hü
kumetinin asla Lehistan'ın men· 
faatlarını ihlal etmek niyet ve 
tasavvurunda olmadığını söy· 
lemiştir. 

Diğer taraftan Milletler ce
miyeti ali komiseri B. Lester 
son günlerde ittihaz edilen ve 
kanunu esasiye mugayir bulu· 
nan kararlar hakkında Danzig 
ayanından izahat istemi~tir. 
B. Lester'in sormuş olduğu 
sualler yine cevap:;ız kalmıştır. 

Varşova, 23 (Radyo)- Pat 
ajansı, dün bütün Lehistan' da 

1 Danzing mes' elesi üzerine bü
yük nümayişler yapılmıştır. 

Danzing'te doktor Grayzer, 
Lehistan komiseri nezdinde 
bu nümayişleri protesto etmiı 
ve ayni zamanda serbest Dan
zing şehrinin Lehistan'la dost 
kalmak istediğini de bildir· 
miştir. 

Şeker fabrikası 
hazırlığı 

Afuatoata Faaliyet 
bQflıyor 

Eskişehir, 23 (A.A) - Şe· 
ker fabrikaları Ağustostan 
itibaren kampanyalarına baş
lamak üzere hazırlıklarım bitir
mişlerdir. Geçen sene mahsul 
azlığı dolayısile çalıştınlmıyan 
Uşak fabrikası da bu sene 
faaliyete geçecektir. Pancar 
mahsulü bu sene umumiyetle 
iyidir. Ve bu faaliyet senc
sile şeker sanay" imiı onuncu 
yılını doldurmuş c lacaktı 

Türk dili 
Tez verme müd
deti bitmiştir .• 

lstanbul 22 (A.A) - Türk 
dili kurumu genel sekreterli· 

ğinden: 
Üçüncü Türk dili kurulta· 

yına tez vermek istiyenlerin 
müracaat müddetleri bitmiştir. 
Bir tez vereceğini bildirmiş, 
fakat tezinin tamamını henüz 
göndermemiş arkadaşlar için 
31 temmuz 1936 akşamma 
kadar yeniden müddet veril· 
miştir. Bu zamana kadar tez· 
lerin bitirilerek Dolmabahçe 
sarayında kurum genel sekre
terliğine gönderilmesi eh~m· 
miyetle rica olunur. 
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l~ı gün emsalı az g~- San Sebastiyan önünde büyük bir muharebe var. 

Edebi, Tarihi, macera romanırulen büyük ltdezahu-M d •d'• 'h ih ft 1• • d 
----------.-. -.-.--77_ .. _ Man::~ı:::!;-~ontrö a rı ın 1 u i a a ,ıçın e 

Emirber, yüzbaşısını hasta Dun, sız benım yanımda ve boğazlar mukavelesinin k d ' 
: .. ~ ·ı ' .. .,. • • .. ~ ' ; 

halde dışarıya çıkmaktan me- iken . bi_r ih~.iy?t za~iti gelmiş imzası dolayı sile Manisa'lılar • ı • b ki t • 
netmek için beyhude yere ça- ve gızlı, .mu~·~ . hır dosyayı hissettikleri büyük sevinci iki ışga 1 e en m e e ır. 
lıştı; ve tam bu sırada kapı- bana getırmış ıdı; ben b~ .d?s- geceden beri sonsuz bir co~kun-
nin zili şiddetle çalındı. yayı çekmecelerden bırısıne lukla izhar etmektedirler. ------·------

Gelen doktor Bohiye idi. koymuş. ve_ kilit_lemiştim .. Bu Dün gece bütün şehir halkı, Maktullerin sayısı 20,000 i buldu. Asiler bir 
Mecruhun vaziyetini anlamak dos.va şımdı yerınde değıl 1 kadın ve erkek Montrö'de • 

için gelmişti! u Ha~ri. b~. ~.özleri. sö~ler~e~ imzalanacak ol~n boğazlar fngiliz Vapuruna bomba attı/ar. 
Hanri'yi giyinmiş bir halde gozlerını Lusı ye dı~mış. ıdı. mukavelesinin imzalandığını 

görünce hayretle: ~akat genç kadın, _hıç bir te· tebşir eden telgrafın gelme-
- Dışarı mı çıkıyorsunuz? laş ve heyecan gostermeden sini beklediler .. Binlerce halk 

Fakat siz mutlaka delirdiniz.. sadece: 
Çıktığınız taktirde muhakkak - Oh dostum, bu büyük 
ihtilat husule gelecektir. Dedi. bir felakettir! Dedi. Her ta-

Gözünde bu ihtimalin zer- l rafı iyice aradınız mı? Yanlı
rece ehemmiyeti olmadığım belli şınız olmasın! 

etmek için Hanri omuz silkti! -Bunda zerrece tereddüde 
Doktora: . imkan yok. Dosya koyduğum 
- Ne olabilir sanki?. Dedi. yerden aşırılmıştırl 

Dün gece burade çok mühlik Yüzbaşı çok ciddi idi. Ha-
ve mühim hadiseler oldu; bun- linde bir fevkaladelik vardı. 
ların yanında sıhhat ve haya- Lüsi, içinden gelen bir titre-
tın ne ehemmiyeti olabilir.. meyi güç gizliyebiliyordul Han-

- Hiç olmazsa çıkmazdan ri, aceba kendisinden şüphe-
evel sizi bir muayene etme· lenmiş, dosyayı kendisinin çal-
liyim.. dığını anlamış mı, idi ki böy· 

- Faydası yok! Bunu daha lece karşısında sert ve ciddi 
sonra düşünürüz. Şimdi ru- davranıyordu? Ağzından bir 
hum ve vicdanım buhran söz kaçırmamak için azami 
içindedir. dikkatini ve gayretini topladı 

geceyarısmdan sonraya, saat 
üçe kadar Halkevi bahçesinde, 
parkta. şehir kulübünde, Cu· 
muriyet meydanında çaldılar, 
oynadılar ve eğlendiler. 

Tepşir telgrafı gelince: ilbay 
Murad Germen hükumet ko· 
nağının balkonuna çıktı.. Co
şan ve eğlenen halk, önlerin· 
de muzika olduğu halde hü
kumet önüne doldular. 

Gecenin bu saati gündüz
lerin en gürültülü saatlerinden 
daha velveleli ve daha heye
canlı idi. 

llbayın balkona çıkması al
kışlarle karşılandı ve uzun 
sürdü ve biran içinde bütün 
gürültü durdu. Herkes nefes 

ve : almadan beşaret haberini iyi 
Hanri, doğruca bir arabaya - Şu halde üç ihtimal üze· dinlemek için sustu. 

bindi ve Lüsi'nin evinin bu- rine hareket mümkündür. Dos- Murad Germen Lozan za-
lunduğu Pontiyo sokağına ha- ya ya emirberiniz.. Dedi. ferini ve onun boğazlara ve 
reket emrini verdi. Hanri sözünü kesti: hukuk hakimiyetine müteallik 

Lüsi'nin apartmanı önüne - Miimkün değil! Emirbe- kısımlarını anlatarak Atatürk'ün 
vardığı zaman, saat henüz sa- ı rim, bu hususta hatta sorgu- ve İsmet lnönii'nün büyük za-
bahın 9 u idi. ya bile çekilemez! fcrlerilc evelce kazandığımız 

Lüsi'nin hizmetçisi Hanri'yc: - Yahut. .. Ben.. büyük zaferleri lamamladıkla-
- Madam henüz uyuyor! Hanri, bu ihtimalin de bi- rını ve Türk ulusunun şerefine 

Dedi. rincisi kadar imkansız oldu- uygun olan bu zafer için ne 
- Hemen uyandırınız, çok ğunu ifade eder bir şekilde kadar coşulsa yeri olduğunu 

mühim bir iş var! omuz silkti ve: söylüyerek bugünü yaratan 
Hizmetçi kız bir an için te· - Sizden şüphelenmek had- Büyük Şeflerimize tazim ve 

reddüt göstermedi; fakat yüz- dim değildir. Böyle birşey ak- şükran telgrafları çekilmesini 
başı o kadar fımirane bir tavur lıma bile gelmemiştir. Siz, teklif etti. 
takınmış idi ki ısrar edemedi kalbimi verdığim, mukadde- Her cümlesi uzun alkışlarla 
ve Lüsi'yi uyandırmağa gitti! ratımı kendisine bağladığım kesilen ve (Yaşa) seslerine ka-

Kont salonda kaldı. Ve bu- kadın değil misiniz? Dedi. rışan hitabenin sonunda hepbir 
rada kendinde garip bir hal, Ne kadar hissiz, ne kadar ağızdan Cumuriyetin onuncu 
bir gevşeklik hissetti. Dimağı, ahlaksız da olsa, Lüsi kendisi yıl marşı söylendi ve derhal 
kafa tasına çıkacak kadar ka- için düelloda yaralanan, hasis oraeıkta hazırlanan telgraflara 
barmış idi; Bunun için otura· bir menfeat için istikbalini gene orada coşan halk arasın-
madı, ayakta durdu, bekledi. mahvettiği delikanlının bu de- dan birçok imzalar atıldı. Bu 

Bu suretle yirmi dakika rin ve samimi aşk itirafı kar- tarihi günün vesikaları aras:na 
geçtikten sonra Lüsi salona şısında müteessir olmaktan geçecek olan telgraflarda bir-
gelebildi. Gayet hoş ve ya- kendisini alamadı. çok Çanakkale kahramanları-
raşmış penbe bir sabah tuva- -Sonu var- nın imzaları vardı. 

leti giymişti. 1 B d 1 Gündüz: Her taraf süslendi, 
Hanri'yi, canlı bir cenaze orsa a gecenin ncş'esi gündüz daha 

gibi sapsarı ve ayakta görünce: ------------ fazlalaştı. Saat 17 de Cumu-
- Ne?. Diye haykırdı. Bu Üzüm satışları: riyet meydanına toplanan parti 

halde sokağa çıkmak deliliğini Ç. Alıcı K. S. K. S. ocakları ve teşekküllerle köy-
ne için yaptınız? 130 İnhisarlar ida. 5 25 7 lerden gelen binlerce halk bu-

- Sizi bu saatta tatlı uy· 7 Albayrak tica. 9 10 günün zaferini ve kazanılan 
kunuzdan kaldırmak için fev- 137 zaferin büyüklüğünü encümen 
kalade sebep vardır, değil mi? 520979 başkatibi Ferid Akşıt ve maa-

- Nasıl fevkalade bir se· 521116 rif enspektörü Celal' den dinle-

b ? Zahire satt,ıarı: diler. ep .. 

ANADOLU -----
Günlük siyasal gazete --

Snlıip ,.e lınşpzganı 

Haydar Rüşdü OKTEM 
Umumi ncşri)at Ye pzı işleri 

mü<lürü: Hamdi Nüzhet 

İdarebancN: ~ 
1zıuir İ.kiaci Be} ler sokagt 

C. Halk partisi ibiaa11 içinde 
TeliJ'af: 1:ıaıir - A ".ADOLU 

Telefou: 2776 --roilJI kutun 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, altı ayh~ı 700, üt 

aylığı 500 lı.uru~lllr 
Y aJ.ancı nıemle.ketler için seaeHk 

abone iicreti 27 liradır 

Har ) erde 5 kuru, tur -ünü geçmit aüshalar 25 kuruştur. 
~----

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTlıt 

Ç. Alıcı K. S. K. S. Coşan hatipler büyük gü-
1210 Buğday 6 25 6 75 nün manasını çok güzel izah 

70 Arpa 2 75 4 ettiler ve çok alkışlandılar. 
178 Bakla 4 25 4 25 Gece: Saat 20,30 da aske-
30 Mercimek 9 9 rin "e halkın bir arada yap-
55 Haşhaş 9 75 9 75 tıklan fener alayı pek muhte-

116 Kumdarı 4 50 5 şem oldu. Manisa caddelerini 
13000 kilo p. çekir.3 25 3 25 gündüz yapan maş'aleleri ile 

1 Nöbetçi eczaneler 1 geçen fener alayını caddelerin 
· etrafını kaplıyan binlerce halk 

1 Bu akşam Kemeraltında it- alkışladı ve &elamladı. 
tihat, Güzelyalıda Güzelyalı, 21,30 da Halkevi bahçe· 
lrgatpazarında Asri, İkiçeş· sinde Muslaf a Dumersever, 
melikte lkiçeşmelik ve Alsan· Le _n ve Montrö'yü izah etti 
cakta Jozef Jülyen eczaneleri ve bunların aralarındaki bü· 
açıktır. • yük farkları tebarüz ettirdi. 

Ziraat tetkikah Alkışlarla biten bu söylev-
Vilayet ziraat müdürü ve 

mıntaka ziraat müfettişı vekili 
Nadir Uysal Bazı tetkikler 
için Buldan kazasına gitmiştir 

den sonra da eğlımceler, oyun· 
lar geç vakitlere kadar devam 
etti. 

Maniia'nın her bucağında 

Paris, 23 (Radyo) - Bar
selon' da ecnebi gazeteciler te
cavüze uğramış ve bu kısmı 
tevkif edilmiştir. 

Cebelütlarık, 23 (Radyo)-
Madrid ve Barselon' da yiyecek 
fıkdanı başlamıştır. Hükumet 
müsadere usulüne müracaate 
mecbur kalmıştır. San Sebes
tiyen nnünde büyük bir harp 
olmaktadır. Asi cenerallerden 
Odevyano, bu hafta içinde 
Madrit'in işgal edileceğini bil
dirmiştir. 

İspanya'nın Paris sefiri, 
Fransa'nm Madrid hükumetine 
silah ve miihimmat vermeği 

kabul ettiğini bildirmiştir. 
Moskova' dan verilen bir 

radyo, Madrid ve Barselon'da
daki kuvvetleri asilere muka-
vemete davet etmiştir. 

Lahay' daki İspanya sefiri 
VI! ataşeıniliteri istifalarını ver
mişlerdir. 

Henüz teeyyüt etmiyen bir 
habere göre İspanya' th son 
hadiseler<le 20,000 kişi mak
tul düşmiiştiir. 

Bir Ame:·rika kruvazörü Bil
yato'ya gelıniı,;tir. 150 Ame
rika'lıyı ve Amerika sefirini 
alacaktır. Madrid 'de katolik 
Eldebat gazetesi matbaası mü
sadere edilmiş ve matbaa da 
komünist "lberik alemi,, ga
zetesi çıkacaktır. Mutlakiyet 
taraf tarı " Epoka ,, gazetesi 
matbaasında da sosyalistlerin 
"Etsindi Kolist,, gazetesi çt
karılacakttr. 

Madrid hukumeti kömür ve 
mahrukat depolarını işgal et
miştir. 

Balaka'da 10,000 kişi da~
lara iltica ·etmişlerdir; asiler 
şehrin müdafaasını hazırla
maktadırlar. 

Tance, 23 (Radyo) - Asi· 
fere mensub tayyareler Cebe
lüttarık'ta bir lspanyol harb 
sefinesine mahrukat veren bir 
İngiliz vapuruna bombalar 
atmışlardır. lngiliz zırhlıları 
tayyareleri ateşle defetmiş

lerdir. 
Marsilya, 23 (Radyo) -

Tayyare bombaları yüklü bir 
vapur bugün ispanyaya git
miştir. Bu bombalar Madrit 
hükumetine verilecektir. 

Barselon, 23 (Radyo) -
Hükümetin emrile grevlere 
nihayet verilmiştir. Mezbaha
lar açılmış, gaz ve elektirik 
fabrikaları faaliyete geçmiştir. 
Şehirde vaziyet normaldir. 

Marsilya, 23 (Radyo) -
De Sayla vapuru Barselon'da 
bulunan Fransız'ları getirmiştir. 

Bugün de Barsclon' dan Ci
ma vapuru gelecektir. 

Bayon, 23 (Radyo) - Dün 
gelen Alcmendi vapuru bura-

ayni heyecan ayni ncş' c ve 
coşkunluk de,ıam etmektedir. 
En küçük mahalle kahvesinde 
bile bu heyecan ve neş'e geç 
vakitlere kadar sürdü. 

Manisa' da böyle heyacanlı 
ve net' eli günler az görölmüştür. 

-dan ayrılmıştır. Vapur Duvr klımet, Gadalagar şehrinin 
şehrinden Bilyao'ya gitmiştir. hükumet kıt'aları tarafından 
Fransız hududlarından şiddetli işgalini bildirmektedir. Şeh-
top ateşleri duyulmuş ve an- rin tahrib edildiği yalandır. 

cak akşam üzeri hafiflemiştir. Paris, 23 (A.A) - lspan-
Endey 23 (Radyo) - Oto- ya' dan gelen haberler mühim-

karlarla gelmiş olan ecnebi dir. Hükumet membalara, isya-
ve İspanyol mülteciler, bütün nın bastırıldığını söylüyorsa 
gazino, kulüb ve meskenlerin d..ı bazı membalar, asilerin 
Sen Sebastiyende yatmakta ilerilemekte olduğunu bildiri-
olduğuğunu söylemiştir. yorlar. Vaziyetin tavazzuhü 

Madrit, 23 (Radyo) - Hü- için biraz beklemek lazımdır. -------
Hükumet filosu Tanca 
limanından çekildi 

Çünkü asi ordu, bitaraf Tanca
ya taarruz edecekti. 

Tanca, 22 (A.A) - İspanyol hükumeti filosunun b.ü>:ük bi~ 
kısmı dün akşam saat 19 da Tanca'dan hareket etmıştır. Ası 
kuvvetler kumandanı general Franco hükumet gemileri limanı 
terketmediği takdirde Tanca'ya taarruz edeceğini tehdit ma-
kamında bildirmiştir. Bunun üzerine ispanya konsolosu gemi 
kumandanlarından Tanca'nın bitaraf vaziyetine halel gelme
mesi için limanı terketmelerini rica etmiştir. Kontrol komitesi 
İngiliz, Fransız ve İlalyan bahriyelilerinin konsoloshaneleri mu· 
hafaza etmelerine kar~r vermiştir. Asi kuvv.tler Tanca mın
takası hududunda kamp kurmuşlardır. 

Habeşistan'da yeni bazı 
ilticalar var 

Bu meyanda pi.yasada İtalyan 
parası tedavülü kararlaştırıldı. 

Harar, 23 (Radyo) - Gener~l _Galina ~uvvetl~ri, ~~r~ mo· 
lata sahasını tamamen temizlemıştır. Bu cıvar reıslerı sılahları 
ve maiyetlerile birlikte dehalet etmişlerdir. Teslim edilen si
lahlar arasında 24 mitralyöz, 300 mavzer ve 1000 muhtelif 
sistem de tüfek vardır. 

Roma, 23 (Radyo) - Resmi gazetede neşrolunan bir ka
rarname ile 15 temmuzdan itibaren şarki Afrika' da sadece 
ftalyan liretinin gececeği ilim edilmiştir. Habeşistan tal~rleri 
ile nikel ve bronz paralar ltalyan bankası tarafından lıretle 
tebdil erlileccktir. 

Fransa'da yeni 32 saatlik içtima 
kanunlar Avam kamarasında 

işsiz amele mes 'el esi 
Ayan meclisi 
tetkikat yapıyor. 

Paris, 23 (Radyo) - Snato 
ve meclisi mcb'usan tatil yap· 
mazdan evci muhtelif kanun 
layıhalarını kabul ve tasdik 
edecektir. Her iki mecliste 
şimdi büyük bir faaliyet hü
küm sürmektedir. 

Ayan meclisi, parlamentoda 
kabul edilmiş olan buğday 
koruması ve bank dö F rans 
hakkındaki kanunları bugün 
tetkike başlamı,tır. 

Mecliste yaı •. 'acak büyük 
işler layıhasını tetkike başla· 
mıştır. 

Dahiliye bakanı M. Salen
gro grev mes'elelerini mahal
lerinde tetkik etmek lİzcre 
seyahate çıkmıştır. 

Lindberg'le 
karısı Beri in' de 

Berlin, 23 (A.A) - Tayya
reci Lindberg'le karısı, dün 
akşam buraya gelmiştir. 

konuşuluyor 
Londra, 23 (Radyo) 

Avam kamarasının 32 saat
tenberi devam eden celsesi 
bu akşam saat 23 le bite
cektir. 

Bu uzun celsede işsiz amele 
mcs'clesi münakaşa ve müza
kere edilmektedir. 

Meb'uslar bu müddet zar
fında hiç uyumamışlardır. Mu
hafazakar meb'uslarla amele 
partisi. ıneb 'usları arasında 
ihtilatı efka.· vardır. 

Grev meseleleri 
tetkikte 

Paris, 23 (Radyo) - D~
hiliye· bakanı M. Salengro 
Monbclya' ra vasıl olmuştur. 

Pejo fabrikasının amele tara
fından işgalini tetkik ede
cektir. 

Dahiliye bakanı ayni za· 
manda Sen ve Uaz' da ziraat 
amelesinin grevini tetkik ede· 
cektir. 

l 



Birinci Fransova Madrid yakinında muharebe var •• 
BÜYÜK T ARIHİ TEFRiKA ık· t f ta le . t 1 4s Çeviren: F. Şemseddin Benlioğl;: 1 ara yya_~~ rı çarpış 1 ar e 

Birinci F_ranso~a, en yakın adamlarının ,ffaJk, bir · generalı parçaladı. Asiler bir torpidoya ateş açb• 
ıhanetıne maruz kaldı.. ) Halk h • 100 b • •• ··ıı·· t J d 

Halkın hudutların muhafaza Sekizinci Hanri'nin ve Al- ar• cep esı, ID gODU U Op 8 le 
d ...... .. 

ve müdafaası için uerdiği pa- manya imparatorunun yar ı- u /k h k 
ratar ne oluyordu?. mını temin ettikten sonra, iki Madrid üzerine 3 ordu yürü.yor. rıa cep esi azanırsa, bunun Portekiz'e ve ni/ıa. 

Bir saba~. Paris'in bütün devlet ordularına Fransa'yı is- lyet /-,'Tiliz harp gemileri imtiyazına tesirinden korkuluyor. /talya 5 gemi gönderiyor 
bankerleri Kralın emrile tevkif tila için yoll.arı serbest bırak- t Lon~rJ 22 (A.A) - Dip- bildirmiştir. Burada hükumet 
edildiler; ve bu mevkuf ban- ma1ğı. ~adet~ı. d b lomasi mahafili ispanya veka- kıtaları ile asiler arasında mu· 
kerler ailelerile birlikte Şate- shtıl~ jnı F İaman k~t a~·a yiini büyük bir dikkatle t:ıki- harebe devam etmektedir. Bu 
le'ye sevkedildiler. cep.desın be?. e.emFen er · ,l - betmekte ve bu vekayiin Por- mevki, Madrid'den 50 kilo-

1 F 
var an ırıncı ransova nın . , . . . . A. • 

Banker er, ransova tara- I 
1 

, k .. L" tekız de akısler hasıl etmesın- metre şımalde kaındır. 
f d .k l l A ta ya ya geçme uzere ıyon- d" l k d. F"l A · d N 5 ın an istı raz o unan para arı dan ayrıldığı zaman yapıla- den en ışe ey em~ te. ır. ı - ynı. zaman .. a aova era 
Şarlken'e göndermekle itham caktı. hakika bu maha.fıl. lspanyol tepeler~.n~e musademeler var-
edilmiştiler! y k k l b" ·ne· Franso- halkçılar cephesının asilere dır. :hukumet kıtaatı Sakol 

d b k a ıa, ra ırı ı . k ·· ·· ·· ff k 1 Ayni zaman a, ır aç sar- va'ya bu hiyanet teşebbüsün- karşı kazanacakları hır muvaf- oyunu zapta muva a o mu~-
raf ve ekmekçi, yalın ayak, den haberdar edilmişti, fakat fakıyetin Portekiz sol cenah lardır. Burası payitahttan 60 
sade gömlek giymiş ve boyun- kral bunları birer yalan ve mensublarını Carmona Salazar ..... kilometre uzaktadır. 
larına bir ip takılmış olduğu iftiira addetmiş, ehemmiyet hükumeti aleyhine faaliyete gi- Asiler, ye liden tecavüze 
halde Paris sokaklarından ge- vermemişti. Böyle birşeye nasıl rişmeğe teşvik etmesi muhte- hazır bulunmaktadırlar. 
çirildiler. Bunlar, irtikab ettik- teşebbüs edebilirlerdi? mel olduğu mütaleasında bu- Şimdi Govadoramo'ya bü-
leri fenalıklar için Allah'tan Dük dö Burbon başkuman- lunmaktadırlar. kfünet 100,000 milis ve sol 
ve kraldan af istiyerek halka danJıkta devam ediyordu. Ayni mahafil halihazırda cenah mensubu göndermiştir. 
teşhir edildiler! Bir akşam, kraliçenin ak- Portekiz sularında lngiliz harb isyandan bir görünüş Burada büyük bir harp bek· 

Bu suretle Gaskonya'den şam yemeğinde . hazır bulun- gemilerinin malik oldukları Dun Bayonne gelen bir şi- lerdir. Dolasan b:r şayıaya lenmektedir. 
gelen zabit ve askerler çıplak du. K~al da hır tarafta ye- imtiyazlı rejimin Portekiz hü- lep hfıkfımeti merkeziye tara- göre, Asiler Cebeliittarık lima- Hükumet kapanmış olan 
ayaklarına giyecek birer çift mek yıyordu, fakat sap-sarı 1.::ümetinin sol cenahın tazyiki fından gönderilen bir müınes- nında hükümetin bir torpido mağaza ve dükkanların açıl-
çizme parası temin edebildi- olmuş~u. o··k' I ile yıkılması takdirinde teh- silin satın alacağı harp leva- muhribini bombardıman etmiş- masım emretmiştir. Maamafih 
ler ve ancak bundan sonra Kra

0
, u e D d" K I" '" likeye düşmesinden korkmak- zımını yükliyecektir. Bir kam- ler ve hasara uğratmışlardır. birçok yerlerde yağmalar vu· 

bu garib müsadere usulü bi- - turunuz.. e 1
• ra 1 ~ d ı yon dolusu silahla hududu Sen Sebasten kua gelmiştir. Katalonya bü-

Eleonor ile evlendiniz doğr ta Vır a:. 
22 

(A A) H raz durdu. d ? aşıngton, . _ a- geçmek isteyen lspanya'lı bir geri alındı mı? kumeti bu gibi hall.rin ônü 1e 
Ayni çare ile askerlere, se- mu urH. . s· ! riciye nezareti ispanya' da bu- şoför Fransız muhafızları tara- Hendaye, 23 (A.A) - Jyi geçmek için devriyeler gezdir-

kiz kişi başına bir koyun ve - Bayıdr ~-· l bT lunan 1582 Amerikantebeasını fından yakalanmış ve Bayonne malumat almakta olan mahafil mektedir, Askeri kulüpte ya-
bir mikdar şarab tedarik - e? . e I oy e 1 ıyloru~, almak üzere Oklahama kru- hapisanesine atılmıştır. Halkçılar cephesi kuvvetlerinin pılan taharriyatta pek çok 

d buna emınım. mparator a mu- 1.. k' Gönüllu .. ler.· " ·ı d S · S b t• · · ·1a h h e ildi. k l . . . d b'l.yorum vazörüne Cebe uttarı a ve ası er en aınt e as ıenı gen sı a , mü immat ve bombalar 
1 za ere erınızı e 1 1 

• •• •• · B l 22 (A A) H Ik 1 ld ki h b Müsadere ile elde edi en _ Sir, beni tahkir ediyor- Guincy kruvazoıune de Saınt arse on, · - a - a mış o u arını a er ver- bulunmuştur. Bu vaziyet, isyan 
paralar sayesinde kral birinci sunuz. Bu tahkire layik de- Sebastiene hareket etmek em- çı cephe gönüllülerinden mü- mektedir. Asi general Mola'nın hazırlığının evelden başladığı· 
Fransova şimalde kuvvetli bir ğilim. rini vermiştir. rekkep bir ordu kamyonlarla Saint Sebastien etrafında ce- m bir daha isbat etmiştir. 
ordu toplıyabildi. Meziye'ye Burbonez'e döndü; dağlık Madrid, 22 (A.A) - Dahi- Saragos'e yurümek üzeredir. reyan etmiş olan muharebede Halk, bu kulübü yakmıştır. 
yardım edildikten başka, Mu- ve sarb yerdeki şatolarına !iye Nazırının bildirdiğine gö- Hükumet tebliği: telef olduğu bildirilmektedir. Madrid ve Barselon' da sair 
son, Bapum ve Londersi'yi maiyeti ile tahassün etti; ya· re, Saragossc beşinci fırka Madrid, 23 (A.A)- Hüku- Barselon, 23 (A.A) - Dün yer'e de yapılan taharriya~h 
alabildiler. nında Sen Solleyi Sinyor Jan kumandanı asi general Caba- met dün saat 19 da radyo ile akşam neşredilmiş olan bir mühim vesikalar elde edil· 

Zafer, zaferi takib ediyordu; Dö Puanye'de vardı. Bu Sin- nellas 193. 1936 sınıflarına bir tebliğ neşretmiştir. Bu kb- kararname faşistlere karşı mü- miştir. Müsademelerde hükü-
Esko'da ordugah kuran as- yor, kral tarafından ihmal mensub bütün efrat hakkında liğde, hükumetin memnuniyete cadele etmek üzere bir amele met fırkası rüesasından bir
kcrler, biraz sonra şehri ge· edildiğini ileri sürerek gayri umumi seferberlik ilan etmiş ve şayan haberler almakta oldu- milisi ihdasını natık bulun- çoğu maktul düşmüştür. Bun-
çerek ispanya hududundaki memnunluk gösteriyordu. kendilerine hemen bugün kış- ğu, hükumetin otoritesi altın- maktadır. Iar arasında maden amelesi 
Bu,en ve Hesdemi aldılar; -Devamı var- talara gitmek emrini vermiştir. da bulunan şehirlerde sükun Barselon, 23 (A.A) -Chel- reislerinden Manoel Priyeto'da 
Bonnive de Navar'ın bir kıs- - Hükumet bu sabah asilerin hüküm sürmekte, asilerin el- le ismindeki Fransız vapuru vardır. 
mını işgala muvaffak oldu. Trakya köy• bütün lspanya'da hezimete lerinde bulunan şehirlerde ise Barselona olimpiyadlarına iş- Barselon, 23 (Radyo) _ 

Fakat muntazam para alını- • • • uğratılmış olduklarını, yalnız anarşi hükümferma olmakta tirak etmek üzere buraya lngiliz London kruvazörü ku-
yan lsviçre'lilerin ihanetile Lot- Jülerl IÇID.. Saragosse ile Seville ve Yal- bulunduğu beyan edilmekta- gelmiş bulunan atletleri almış mandam Katalonya hükumet 
rek Milano'dan Şarlken asker- Sinema maki- ladolid mıntakalarının istisna dir. Tebliğin sonunda asilerin ve 1100 yolcu ile dün akşam reisini ziyaret etmiş.ve vaziyet 
leri tarafından tard ve defe- teşkil etmekte ve buralarda büsbütün ümitlerinin kesilmiş Marsilya'ya hareket etmiştir. hakkında görüşmüştür. 
dilmişti. Şarlken şimdi papa neleri getirildi.. hükiimet kuvvetlerinin müca- olduğu ilave olunmaktadır. Dejeunee ismindeki diğer Londra, 23 (Radyo) - in-
onuncu Leon'la ittifak etmiş Edirne 22 (A.A) - Traky:ı deleye devam eylemekte ol- Havada lıarb bir Fransız vapuru bu akşam giltere hükumeti Fransa hükü-
vc Cenova da elden çıkmış köylüleri için Berlin'den ~etı- duklarını bildirmiştir. Cebelüttarık, 23 (A.A) - Marsilya'ya gidecektir. Barse- metile birlikte Madrid'deki se-
bulunuyordu. rilmiş olan sinema ve proıek- Bugün Madrid'de sükun hü- Hükumetin deniz tayyareleri lon'da asayiş iade edilmiş farethanelerinc Madrid hüku· 

ııı siyon makinelerinin ilk tecrü- kum sürmektedir. Sokaklarda dün öğleden sonra Limeayı olup sükun hüküm sürmek· metinden Tanca'da bulunan 
Şarlken hiçbi~ tedbiri 1hmal heleri çok muvaffak olmuştur. milıslerden pekaz efrada te· bombardıman etmişlerdir. Asi· tedir. Hükumet bütün Kata- lspanyol harb scfinelerinin çe-

etmiyor. Her fırsattan istifa· Bunlar hem alır hem verir sadüf edilmektedir. Çünki bun- lerin ellerinde bulunan deniz lonya'da vaziyete hakim ol- kilmesini istemelerini emrcl-
deye çalışıyordu. makinelerdir. lardan ekserisi asilere karşı tayyareleri de sür'atle yetışe- duğunu teyid etmektedir. mişlerdir. 

Türk kiilhir hareketlerini k l l l h k 1 Düşes dö Burbon'un ölü- harbetmek üzere Saragosse, re mitra yöz ere Ü umel Paris, 23 (Radyo)- span- Muvasala ve muhabere ol-
yaymak için bir yerden bir k d l t l . k b" h 'd . h k d münden pekaz zaman sonra, 1 Burgos ve Tole'de sev e i - avyare erme arşı ır ava ya a ısyan are eti evam madığı için Madrid hükumc· 

hususi bir sefirini dük dö yere taşımak, köylüleri top ı- mişlerdir. muharebesi açmışlardır. Hiçbir etmektedir. Söylendiğine gö- tinin bu talebi ne suretle 
Yarak göstermek kolay ola- t d.. · · 

Burbon'a göndermiş ve sefir Bar!elon'da sükun hüküm ayyare uşmemıştır. re, general Mola'nm askerle· isaf edeceği belli de,,ildir. 
caktır. A k 6 

dul kalan düke: C,H. Partisinin temelli kül- sürmektedir. Orada hükumet meri a'lı..ar ri, hükumetin Bilbao'ya gön- Barselona, 23 (Radyo) -
- Müsyü .. Şimdi dul kaldı- tür işlerinde kullanılacak olan vaziyete hakimdir. Vaşington, 23 (A.A) derdiği askerlerle birleşmiş- Cumhuriyetperverlerden kap-

nız, bittabi evlenmek zarure- akümülatörlü radyolardan elli Londra, 22 (A.A) - Roy- Akdeniz'de bulunmakta olan !erdir, Hükumete sadık olan- tan Fernandezi katletmiş olaft 
tindesiniz. imparatorum sizi tanesi de büyük köyler için ter ajansının öğrendiğine göre Ekster 8.dındaki Amerikan ge- lar sade milislerdir. ceneral Sek halk tarahndan 
çok sever. Bununçün size, Por- ısmarlanmıştır. Bu radyo akü- üç asi ordu Madrid üzerine misine ispanyayı terketmek Paris, 23 (Radyo)- lspan- parçalanmıştır. 
tekiz kralından dul kalan hem- mülatörleri en aı. onbcş gün yürümektedir. Bunlardan bi- arzusunda bulunan Amerika- ya'da dahili harp lıütün şid- Sabık hücum kıt'atı şefi 
şiresi Eleonor'u teklif etmek- idare edecek ve boşalınca en risi Pampelume' den, diğer iki- lıları almak üzere Barselon'a detile devam etmektedir. Ma- miralay Marden tevkif edil-
tedir. Demişti! k k · d si de Algesiras ve Cadix'dcn gitmesi için emir verilmiştir. mafih teferruata taalluk eden miştı"r. yakın elektiri mcr ezın en 

lhtizar halinde bulunan kay- gelmektedir. Asileri bombardıman haberler birbirini nakıstır. Madrı"d, 23 Radyo)_ Hu··-
doldurulacaktır. B ı AA nanası An dö Böju bu sözleri Asiler yalnız şimalde taraf- · arse on 23 ( · ) - Bar- Cebelüttarık'tan verilen bir kumet depo ve mağazalarda 

duyunca damadı düke: T eşekkü.r tar kazanmaktadırlar. Cenupta selondan hareket etmiş olan haberde, hükumete sadık harp mevcud gıda maddelerinin 
- imparatorun hemşiresile Zevcim ve babamız Akhi- vaziyette kararsızlık vardır. tayyareler Sarag~edeki asi- gemilerini bombardımane gi- mıktarını bile'" ~k lüzumunu 

d · sarın eskı· aı"lelerı·nden Selim Kırkbeş eyaletten ondan faz- leri bombardiman etmiştir. den asilerı·n tayyarelerı· tara- ·· b ı izdivacınızı rica ve emre erım. K l l l tuccar ve ti. ••• J ara emret· 
Böyle yaparsanız rahat öle- Gilin bay Alinin vefatı müna- lası asilerin eline geçmiştir. ış a a arın üzerine 70 bomba fından atılan bombalardan bi- miştir. 

ğ" ı sebetile gerek şifahen ve Bu ieyaletler Valladolid, Sa- atılmış ve büyük hasarlar ika risinin lngiliz Vocskot muhri- Londra, 23 (Radyo) - ls-
ce ~~işti. gerekse telgraf ve mektublarla ragosse, -rolede, Hucsca, Yit- edilmiştir. Asiler tüfek ve mit- binin yanına düştüğü bildiri!- panyol tayyareleri lngiliz Şini-

Parlamentonun uzadıb dur· 
duğu davası esnasında, dük 
do Burbon, Şarlken'in bu lek
lifıni hatırladı. Birinci F ran
sova'ya karşı hissettiği derin 
kin ve nefret hasebile memle· 
ketine hiyaneti bile göze kes
tirdi. Kralın ikinci nıabeyncisi 
Bören'le anlaştı, ve hiyanet 
için Şarlken'le müzakere ve 
pazarlığa girmişti. 

. b l tor·ıa, Bı ',os, Segovia, Cordo ralyözlerle mukabelede bulun- mektedı·r. k 1 · tazıyette u unan ve cePaze yan vapuru ya ın arına yem· 
merasimine "ştirak ctmt..' su- ve !'.>eviı.edir. muşlar ise de bütün tayyare- Muhrip tarafından açılan den bomba atmışlardır. Ayni 
rctilc kadirşinaslık g~; en SilAh kaçakçıhf)ı ; ler hiçbir hasara uğramaksızın ateş üzerine asi tayyareler çe- zamanda bir ltalyan torpidosu 
muhtrrcm chibbaya ayrı ayrı Hcndayc, 23 (A.A) - Bir üssülharekelerine dönmüşlerdir. kilmişlerdir. Maamafih muh- da ayni muameleye maruz 
mukabelede bulunmak, tecs- çok silah kaçakçılığı vak'ala- Asilerden istirdat rip te Cebelüttarık'a avdet kalmıştır. 
sürümüz mani olduğundan rının hadis olması üzerine hu- Madrid 23 (A.A) - Ali- etmiştir. Şamruk muhribi de Cehe-
muhterem gazeteniz vasıtasile duttaki muhafaza teşkilatı as- cante'daki hükumete sadık Madrid, 23 (Radyo) lütta : boğazında bir hava 
teşekkürlerimizin iblağını rica kerle takviye edilmiştir. kuvvetler asilerden Almarzayı Havas ajansının muhabiri, asi- taarruzuna uğramıştır. 
ederiz. Madrit hükumetinin Fran- istirdat etmişlerdir. ler nezdinde bulunmaktadır. Cebelüttarık, 23 (Radyo)-

Kızı ailesi sa' dan silah celbetmek istedi· .. Casablanca, 23 ( A.A) - Bu muhabir, asilerin Guada- lspanyol harp sefinelerinden 
Betül Nezaket ği zannediliyor. Asiler Badojozu ele geçirmış- ramo köyüne vasıl olduklarını -Sonu 6 ıncı sagfalla-



.a Sayfa6 

"'Alman Milletine -, Lozan muahe
desinin yıldönümü. 

Fihtenin Hitabesi - Başı 1 inci sahifede -
nmız iize rindeki bütün müdahale 
bağlantılarını kopardı .. 

........... lmlil ................ mmı ........................... . 
• • «Türkiye, bilakaydü~art anrak 

72 Çevıren: M. Rahmı Balaban Türk'ündür. Türkiye'de Tiirk'ten baş-

Böyle ümitler aldatıcıdır. 

Hadiselerin tutumu arasına gi
ren her kuvvet, derinleşmede 
devam ve nihayet işini ikmal 
eder. İlkönce bir kez ihmal 
ettikten sonra, sonraki müla
haza, onun tesirlerini artık 
durduramaz. 

Şimdi, daha müsait zaman 
gelir, diye, ikinci bir hataya 
daha düşmiyelim, hemen işe 
geçelim. Bu sayededir ki is· 
tikbali yaratabiliriz. Fakat o 
istikbali yaratmak için, bizim 
ekeceğimiz tohumlardan baş
kasına, ancak hayalci bir in
san inanabilir. Bizi idare eden
lerin, buna, bizden daha iyi 
anladıklarını inanmak isteriz. 
Binaenaleyh onlar, tamamen 
aydın gördüğümüz, işlerinin 
başına geçsinler. Alman adını 
kirleten bu hicabın, yeni ter
biye ile yıkandığını acaba 
gözlerimizle görecek miyiz .. 

Devlet, bu misyonu üstüne 
almağa razı olsun : Halk ter
biyemiz evrensel olacaktır. 
Devlet, bütün ülkasında onu 

kuracak ve bütün vatandaşlara 
verecektir. 

lll. - Devletin bu işi ele 
almasını, bilhassa, bütün va
tandaşlara verilebilmesi için 
isteyoruz. 

Ana babaların çoğu, çocuk
larının böyle kendilerinden ay
rılmasına razı olmıyacaktırlar. 
Çünkü işin sonunu göremez· 
ler. Şimdiye kadar devlet de 
bu işi, mecburi yapmadı. Bek
liyor ki vatandaşlar kendileri 
razı olsunlar. Böyle bir rızanın 
husulü için ise, seviye yüksel
medikçe, mümkün değildir. iş 
böyle bırakılırsa, eski görenin 
daha asırlarca sürer gider. 

Devlet adamları arasında 
bazıları var ki tt>rbiyeyi : "Ol
masa da olur, lüks birşey .. ,, 
Nazarile bakıp bütçede müm-
kün olduğu kadar az para ay
rılması fikrindedirler. Bizim 
projeyi : Belki başarılabilir, 

belki de başarılamaz, şüpheli 
birşey gibi görüyorlar. Böyle 
bir ihtiyati, takdirle karşılarız. 

- Sonu var -

Madrid yakininde 
muharebe var .. 

-Başı 5 inci salıi/ede
üçü daha gelmiştir. Dün ak
şam bunlara asiler tarafından 
üç hava taarruzu yapılmıştır. 

Horçgir İngiliz torpito muh
ribi asi tayyarelere ateş açmış 
ve tayyareleri uzaklaştırmıştır. 
Şamrok sefinesi Sevil'e gitmiş
tir. lngiliz ve Amerikan tcba
sını alacaktır. 

Malaga ve Sevil' e iki harp 
sefıncsi daha gönderilmiştir . 

İngiltere'nin Madrid sefiri, 
ısyanın başladığı andanberi 
San Siyastiyen 'de bulunmakta 
idi; bunun ıçın Londra' dan 
doğrudan doğruya emir ala
mamaktadır. 

Tanca, 23 (Radyo)- Mad
rid' den buradaki İspanyol harp 
gemilerine henüz hiçbir, emir 
gelmemiştir. 

lspanya'nın Tanca'daki mü
messili M. Moreno Fransız 
konsolosuna iltica etmiştir. M. 
Moreno'yu hem Madrid hüku
meti, hem de asiler tevkif et
mek istemektedir. 

Sen Sebastiyan'a bir Fran
sız muhribi gelmiştir. 

Roma, 23 (Radyo) - M. 
Mussolini beş harp sefinesin· 
den mürekkep bir filonun ls
panya'ya İtalya 'nın menafiini 
muhafaza için gitmesini emret
miştir. 

Devanpor, 23 (Radyo) -
Buradan üç harp sefinesi daha 
f spanya sahillerine hareket 
etmiştir. 

Barselon, 23 (Radyo) -
Katalan hükumeti Saragosaya 
takviye kıtaatı göndermiştir. 

Madrid, 23 (A.A)-Madrid 
hükumeti ısyamn bastırılaca
ğına emin görünmektedir. 

Paris, 23 (A. A.) - isyan 
hareketinin bu son yirmi dört 
saat içinde kat'i inkişaf ede· 
ceği anlaşılmaktadır. Madrid 
üzerine yürüyen asilerle hüku
met kıtaları arasında büyük 
bir müsademeye intizar edil
mektedir. 

General Mola'nın maktul 
düştüğü haberi tekzibedilmek
tedir. 

Tanca' da bulunan İspanyol 
harp sefineleri 2 zırhlı, bir 
top çeker ve 2 teslim edilmiş 
posta vapurundan mürekkeptir. 

Paris 23 (Radyo) - İspan
yada vaziyet değişmemiştir. 

45 ayaletten yalnız onu hü
kumete sadık kalmış, 35 asi
lerin elindedir. 

Merakeşten de kat'i ve mtis
bet bir haber gelmemektedir. 
Çünkü muhabere ve muvasa
la kesilmiştir. İsyan hareketi 
Bosk ayaletlerinde daha mü
sait karşılanmıştır. Çünkü bu
rada, halk Madrid hükume
tinden memnun değildi. Bun
ların kısmı azami nıutlakiyet 
taraftarıdırlar. 

General Molanın askerleri 
halen Madrid' e 50 kilometre 
yakın bir mevkidedir. ilerle· 
mek ıçm cenuptan hareket 
eden General F ranko kuvvet
lerinin yaklaşmasını bekle
mektedir. 

Madrit, 23 (A.A) - Hü
kumet Kordu' daki asilerin sa· 
at 14 te teslim olduklarını teb
liğ etmektedir. 

Cebelüttarı k, 23 (A.A) -
Vali vekili beynelmilel muka
velelere mugayir olarak İspan
yol fasından gelen tayyarelerin 
Cebelüttarık üzerinde uçmala
rını lspanya'nın Fas yüksek 
komiserliği ve askeri kuman
danlığı nezdinde şiddetle pro· 
testo etmiştir. 

Madrit, 23 (A.A) - Baş· 
vekil B. Giral Havas Ajansı 
muhabirine beyanatta bulunarak 
vaziyetin git-gide hükumetin 
lehine salah olduğunu söyle
miştir. Başvekil Alderete şeh· 
rinin bu sabah asilerden geri 
alınacağını ve donanmanın bu 
gün Tetouanı topa tutacağını 
beyan etmiştir. 

Mumaileyh general F ranco
nun halihazırda Melilla'da bu
lunmakta olduğunu ilave eyle· 
miştir. 

Valencia'dan hareket etmiş 
olan hükumet kuvvetleri Al
manza'yı işgal etmiş olup Al
bacete üzerine yürümektedir. 

ka!\ının sözü ve rolü olamaz. Tür
kiye, istiklalin bütün mana ve şü
mulünü n ~fsinde taşıyan bir devlet 
müessesesidir. Türkiye "de kapitü
lasyon yıkı~mt~tır ve yeni ,i kabul 
edilemez.• E>-aslan dabilınde bü
tüulüğümüzüo lıütün anahtarlarını 

alarak Türkiye 'ye döndü.. Dünya
nın en büyük dahisine arkacla~lık 

eden Lozan kahramanı, hi\ şüphe
siz, şimdi, 1\Iontrö mukavclenaıne
siniu de imzalanması ile eserinin 
en son parlak l'af hasın, idrak et· 
ıniş huluuuyor .. Atatürk yol açıyor, 
o ha.,,arıyor ve Türki)e, durmadan 
ilerli} or: 

Ne mutlu, Türküm, diyene!. 

Orhan Rahmi Gökçe 
------

Le Jurnal, Türkiye 
tam hakimiyetine 

kavuşmuştur, diyor. 
- Başı 1 inci sagf ada -

İngiliz mücadelesinde ve İngiltere
nin mli:;tcrek emniyetin uzakla~

ma;.ı hisı;ini vermesinde idi. 1\1. Pol 
Bonkur'un mesai si ınuvaffakıyeti 

temin etti. Mühim olan şey itilafın 
istinasızl imzasındadır. 

Le jurnal şöyle yazıyor: 
Mukavelenin lıusmiyeti Türki

yenin tekrar tam hakimiyetine kn· 
vuşmasındadır. Kapıyı yalnız ken· 
disine yardım paktile hağli olanla
ra açacaktır. Bu kombinezon yalnız 

Cenevre makinesinin aczine inlıis••r 

etmiyor, bizi doğruca e,,ki tedafüi 
ittifaklar sistemine döndürüyor. 

Atina, 22 (A.A) - Eski 
hariciye bakam Argiropulos 
Etnos gazetesinde yazdığı bir 
makalede diyor ki: 

Montrö konfe: ansı netice· 
!erinden memnun olmalıyız. 

Çünkü Montröde alınan ka
rarlar isbat etmiştir ki Türkiye 
gibi taahhütlerine riayet eden 
devletler haklı taleplerinde 
tatmin edilebilirler. Elde edi
len anlaşma ile boğazlarda 
hayati menfeatleri olan bütün 
devletler tatmin edilmişlerdir. 

Diğer bazı gayri ask.eri mın
takalara ait anlaşmaların da 
tadil edileceği ve Yunanistana 
ait Limni ve Semendirek ada
larmm da aynen boğazların 
mukadderatına nail olacağı 

ümit edilebilir. 
Paris, 22 ( A.A ) - Yeni 

Boğazlar mukavelesini mevzuu 
bahseden Tems gazetesi, bu 
mukavelenin milletler arası 
teşriki mesai ve anlaşma si
yasetinde bir merhale teşkil 
ettiğine dair başlıca murah
hasların sözlerini hatırlatarak 
bunun ehemmiyetini tebarüz 
ettirdikten sonra diyor ki: 

Harici siyaseti Tevfik Rüştü 
Aras tarafından idare edilmiş 
olan Ankara hükumeti Boğaz
lar meselesini ortaya atmakta 
gösterdiği iyi niyetin mükafa
tını görmüştür. Ankara hüku
meti maddelerin ruh ve miı· 
nasını bozan bir tarzda dev· 
!etleri emrivaki karşısında· bı
rakmaktan içtinap etmiştir. 
Türkiye'nin gösterdiği dürüst
lük muhalif tezlere rağmen 
anlaşmayı çok kolaylaştırmıştır. ..................... 
Bilbaodan hareket etmiş olan 
kuvvetler de Burgos' a doğru 
ilerlemektedir. Tayyareler Hu· 
seca'yı bombardıman etmişler
dir. Buradaki garnizon isyan 
hareketine karışmış idi. 

Seville yakınındaki Tablada 
tayyare meydanı da hükumet 
tayyareleri tarafından bombar
dıman edilmiş ve bütün ben
zin tanklarına bombalar atıl
mıştır, ki bu hal asiler için 
bir felakettir. 

Eser cidden güzeldir 

inhisarlar Vekili 

Vekil, vali ve misafirler, 
Şehrimi2de bulunmakta olan 

Gümrük ve inhisarlar vekili 
Rana Tarhan, dün Çamaltı 
tuz şehrinde ikmal edilen sof
ra tuzu fabrikasını ve diğer 
tesisatı tetkik için Tuzla'ya 
gitmiştir. Vekilin refakatlerin
de vali Fazlı Güleç, saylav 
Akosman oğlu İzzet, İnhisar
lar umum müdürü Mitat Ye
nel, tuz şubes~ müdürü Cavit, 
İnhisarlar baş kimyageri Ek
rem Necmi bulunuyordu. 
. Vekil Rana Tarhan ve refa
katlerindeki zevat sabahleyin 
saat sekizde otomobille İzmir
den Tuzlaya hareket etmişler 

ve Tuzla müdürü mühendis 
Sezai tarafından karşılanmış

lardır. 

Müdürlük dairesinde bir 
müddet istirahattan sonra tuz
lada yeni vücnde getirilmiş 

olan bütün inşaat ve tesisat 
gezilmiş birer birer görülmüş

tür. Tuzla müdürü Sezai, bü
tün bunlar hakkında kendile
rıne izahat vermiştir. Sofra 
tuzu fabrikası hakikaten gö
rülıncğe değer bir müessese
dir. Dünden itibaren işleme
ğe açılan bu fabrika, sofra 
tuzu imaline başlamıştır. Mo
dern ve mükemmel bir mü
essese haline getirilen fabri
kada beheri birer veya yarım
şar kiloluk paketler halinde 
günde 50-60 bin paket sofra 
tuzu istihsal olunmaktadtr. 

Bu fabrikadaki tesisat saye· 
sinde tuzun rütubet cezbeden 
hassaları izale edilmekte, yıka
nan tuzlar övütülerck fırın
larda kurutulmakta ve un ha
line getirilerek paketlere oto-

. matik bir şekilde doldurul
maktadır. Bütün bu ameliye 
esnasında tuza c l değmemek
te ve her iş makine ve 
elektrik kuvvetilc yapılmak· 

tadır. Fabrikayı ve tuzladaki 
yeni İnşaat ve tesisatı takdirle 
karşılıyan vekil Rana Tarhan, 
Tuzla müdürü Sezaiye mem· 
nuniyetini bildirmiştir. 

35 seneden beri Tuzlada 
çalışan ve artık çok ihtiyar· 
lamış olan Tahir çavuşun 

yaptığı hizmetleri takdirle din· 
liyen vekil, bu emektar işçinin 
ücretini artırmak suretile tal
tifini emretmiştir . 

Bütün hayatını tuz işlerine 

hasreden Tahir çavuşun, de
mokrat vekil Rana Tarhan'la 
müsafahnsı, orada hazır bulu
nanları teheyyüç etmiştir. 

Tuz tavaları ve bu tavalara 
deniz suyu sevkeden yeni lu· 
lumbaları gözden geçiren ve
kil, Tuzla'nın ihtiyaçları hak· 
kında Tuzla müdüründen iza
hat almıştır. Tuzla' da en mü
him ihtiyaç, su ve iskele mes' e· 
leleridir. Tuzla' da içme suyu 

tuzlada işçilerle beraber. 
yoktur. Foça'dan ve Urla'danJ 
su getirtilmektedir. 

Tuzlaya su temini için şim
dilik bulunan çare artezyen 
kuyusu açmaktır. Evelce bun.a 
teşebbüs edilmiş ve 63 metre 
derinliğe kadar inildiği halde 
su bulunamamıştı. Daha de
rine inilmek suretile su aran
masına çalışılacaktır. 

İskele mes'elesine gelince, 
bu iş te önümüzdeki sene 
içinde bitirilkcektir. 

Vapurların doğrudan doğ
ruya yanaşıp kolayce tuz yük-
leyecek bir betonarme iskele 
yaptırılması tasavvur edilmek· 
tedir. Bunun için sontai ve 
keşif yaptırılacaktır. 

Tuzlanın en mühim ihtiyaç
larından biri de Çiğli köyün-
den Tuzlaya kadar uzanan 
16 kilometre uzunluğundaki 
harab şosenin tamiri mesele
sidir. Gümrük ve İnhisarlar 
Vekili, bunun için yüksek bir 
alaka göstermiştir. 

Tuzlada çalışan amelelerin 
yatakhanelerine, aşçı, kahveci, 
bakkal ve saire dukkanlarına 

varıncaya kadar tetkik eden 
Vekil Rana Tarhan, tetkikatı 
neticesinden memnun kalmış
tır. Yeni inşa edilen, ameleye 
mahsus hamam, hastane, me· 
mur ve amele çocukları için 
inşa ettirilen beş dersaneli 
mektep, modern memur evleri 
çok cazip ve ihtiyaca cevap 
veren birer bina olarak gö
rülmüştür. 

Vekil ve refakatlarındaki 
zeval, bütün Tuzlayı dolaşan 

elektrikli tramvay arabalarile 
ve her tesisat önünde inip 
görmek suretile iki saaltan 
fazla tetkikte bulunmuştur. 

Samimi hasbihallerle geçen 
öğle yemeğinden sonra vekil, 
umum müdürü, tuz müdürü, 
başkimyager ve tuzla müdürü, 
müdürlük dairesindeki çalışma 
odasında akşama kadar de
vam eden müzakerede bulun
muşlar, Tuzlanın satış, sevk, 
nakliyat, yeni ihtiyaçları ve 
diğer muhtelif işleri hakkında 
görüşmüşlerdir. 

Vekil, vali Fazlı Güleçle 
dün akşam Tuzladan şehri· 
mize dönmüştür. 

Bugün şehrimizde inhisarlar 
ve gümrük müesseselerinde 
tetkikler yapacaklardır. Güm
riik ve inhisarlar vekili, Pa
zartesi günü Afyon yoluyla 
Ankaraya, i hisarlar umum 
müdürü ile Tuz müdiirü deniz 
yoluyla lstanbula dönecek
lerdir. 

Avusturya'da af 
Viyana, 23 (A.A) - Cumur 

reisi bir emirname ile her
hangi partiye mensub olursa 
olsunlar bütün siyasi mahkum 
ve mücrimleri affetmitşir. 
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ı•mı·r vomatanl•""ı ildnları Jzmir beWiyeainden lzmir 1 inci icra M. dan: lacatmdan ikinci artırma yok- Hususi Ö~etme 
• A~ &tJ Elmas'ın Emlik ve Eytam tur. Satış peıin para ile olub o• · 

1 - Temizlik itleri hayvan- bankasından ödünç aldığı pa· müşteriden yalnız yüzde iki Fen, biyoloji, fizik, kimya Mıt. Mv. satın alma komisyonundan: 
Beher kilo-

Mıktarı Tahmin edilen sunun tahmin Teminatı mu· 
Kilosu mecmu tuan edilen fiati vakkate akçesi 

lannın bft' senelik ihtiyacı için raya mukabil bankaya ipotek buçuk delliliye masrafı almır. ve riyaziye gibi derslerden ga· 
kilosu iki buçuk kuruştan iki eylediti lzmir'de Karşıyaka' da ipotek sahibi alacaklılarla yet ucuz bir ücret mukabilın 

L. K. K. S. L. K. 
• 

9553 50 00 90 716 52 

Cinsi 

Linit ma· 1061500 
den kömürü. 
Linit ma· 394800 3948 00. 1 00 296 10 

bin yirmi beş lira bedeli mu- Donanmacı mahallesinin Ça- diğer alakadarların ve irtifak de ders almak istiyenler her 
bammenle başkitiplikteki şart- kıroğlu sokağında eski 61, hakkı . sahiplerinin gayri men- gün saat10 - 12 ve 16 - 18 de 
name veçhile seksen bir bin yeni 69 numaralı haneye de- kul üzerindeki haklarını husu- Elhamra bitişiğinde Milli ku 
kilo kalın buğday kepeği alı· mir kapıdan içeri girilince bir siyle faiz ve marafa dair olan tüphaneye S. T. rumuzile mü 
nacaktır. Açık ekailtme ile taşlık ve büyük bir bahçe ve iddialarını işbu ilin tarihinden racaatlan D. 4 

den kömürü. 
Minakasanın tekli ihale tarihi gün ve saatı 
Kapalı zarf 31/Temmuz/936 cuma günü saat 16 da 

ihalesi 7 / 8 / 936 Cuma günü bahçe içinde muhtelif cins itibaren yirmi gün içinde ev· J • • ·ı· f • 
saat on altıdadır. iştirak için ataç ve asma ve tulumba su· rakı müsbitelerile birlikte me- zmır sıcı 1 ıcaret 

Açık ekliltme ,, ., ,, ,, ,, " 16/30 " 
1 - lzmir Mst. Mv. kıtaatının yukarıda cins ve miktarları 

yüz elli ilci liralık muvakkat yu mevcuttur. Bahçenin etı afı muriyetimize bildirmeleri icab memurlutundan: 
teminat mekbuzu veya banka dıvarlarla çevrilmiıtir, Bahçe· eder. [Neşet Karan] ticaret unva 

yazılı iki kalem linit maden kömü~ . ~ki kıt'a ş~rtna· 
me ile ayn ayn biri Jcapalı zarf bınsı açık eksıltme 

teminat mektubu ile söylenen 
den bir kapı ile çıkılır, bir Aksi halde haklan tapn nile lzmirde ikinci beledıy 
kömürlük te mevcuttur. Taş- sicillince malum olmadıkça caddesinde 25 numarada her 

auretile eksiltmiye konmbştur. 
2 - ihaleleri hizalarında yazıh tarih gün ve saatlarda lz

mircle kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda ya-

güa ve uatta encümene gelinir. •-~- b ı d h kal ı lıkta camew İ1" kapıdan pay aşma an ariç ır ar. türlü mallar üzerine toptancı-
2 - K.şıyaka tramvay hay- girilince bir sofa dört oda 19-8--1936 tarihinden itibaren lık yapan Neşet Karan'ın ışbu 

vanlanmn bir senelik ihtiyacı mutbak ve heli mevcuttur. şartname herkese açıkbr. Ta- ticaret unvanı ticaret hüküm 
için kilosu dört kuruştan bin 12 ayak merdivenle yukan lip olanlann yüzde yedibuçuk lerine göre sicilin 1768 nu
iki yüz lira bedeli muham· çıkilınca bir salon ve üç oda teminat akçası veya milli bir marasına kayt ve tescil edil 
ınenJe bqkitiplikteki şartname bir mutbak, hamam ve helası banka itibar mektubu ve 34/ diği ilin olunur. 

pılacakbr. e •.. M e o 

3 - Şartnameleri hergün komısyonda gorulebıl.ır. . 
• 4 - istekliler ticaret f>dasın~a !'ayıtl~ olduklanna daır ve· 

silca göstermek mecbunyetındedırler. . . 
5 - Eksiltpıeye iştirak edecekler 2490 sayıl! kanunun ıkı 

ve üçlincü maddelerinde ve prtnamelennde yazılı ve· 

veçlıile otuz bin kilo arpa vardır. 4500 lira kıymetinde 7779 dosya numarasile lzmir lzmir sicili ticaret me-
ahnacakbr. Açık eksiltme ile olan bu evin mülkiyeti açık ar- 1 inci icra memurluğuna mü- murluğu resmi mühür~ 

sikalarile kapalı zarf için teminat ve teklif mektup· 
lanm ihale saatinden enaz bir saat evvel komisyona 
venniı bulunacaklardır. Açık eksiltme için de ihale 
saatinden evvel komisyonda hazır bulunmalan. 

ihalesi 7 / 8/ 9'36 Cuma günü tırma ıuretile ve 844 numa- racaatlan ilin olunur. ve F. Tenik imzası 
saat on altıdadır. lttirak için ralı emlak ve eytam bankası H. iş No. 710 2287 f 

kanunu mucibince bir defaya zmir Sulh hukuk hakim 1 • 
doban liralık muvakkat temi- lzmir ikinci icra memurlu- ğinden: 

15 19 24 29 2170 

Mt makbuzu veya banka te- mahsus olmak tartile artır· ğundan : 2280 lzmir telafon şirketi tarafın· 
minat mektubu ile söylenen maaı 11911936 salı günü saat Gyyri menkul açık artırma dan lsmail Ihsan ikinci beyler 

_ 1. 11 de icra dairemiz içinde ya- ı·ıan· 1 o. No. 936/66 
Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: . aiin ve saatta encumene ge ınir. soka~nda 96 numarada Taf 

·- pılmak üzere 30 gün müddet· 5 • • 

1 - Beher tanesine biçtlen ederi 30S kuruş olan 64 bın 
650 tane kilim kapalı zarfla eksiltmeye konulmut~r. 

2 - ihalesi 10 ağustos 936 p~artesi günü saat 15 tedır. 
3 - Şartnamesi 986 kuruşa M. M. V. sa. al. ko. dan alınır. 

3 - Karııyaka tramvay hay- le sablıta konuldu. lzmirde Mehmet Necatiye borç lan gazinosu müsteciri aley-
vanlannın bir senelik ihtiyacı lu hacı Halilin mutasarrıf bu- hine ikame olunan davanın Bu artırma neticesinde satış 
için kilosu bir kuruştan iki bedeli tahmin olunan kıyme· luncfutu Hacı lbrabim mahal- ceryan etmekte olan mubalce-
yüz lira bedeli muhammenle tin yüzde yetmişbeşini bulursa lesinin ikiçeşmelik caddesinde mesinde müddeialeyh namına 
başkitiplikteki prtname v~- ençok artırana ihalesi yapıla- 256 eski 326 yeni ve 115 ada yazılan ve tebliğ edilmek 
bile yirmi bin kilo saman alı- caktır. Aksi takdirde 2280 3 parsel ve tapunun 6 defter üzere gönderilen davetiyenin 
nacakhr. Açık eksiltme ile numaralı kanuna göre satış 46 ıncı sahifesinde kayıtlı 6 borçlunun ikametgihmm meç· 
ihalesi 718 l 936 Cuma günü geri bırablacaktir. Satış peşin metre murabbaı terbiinde kain huliyetine binaen bili tebliğ 
saat on albdadll'. fttirak için iade edilmiş olduğundan müd· 
on beş liralık muvakkat temi· para ile olup müşteriden yal- bir bap 300 lira kıymetli dik- dei vekilinin istemesi üzerine 

4 - ilk teminat 11110 liradır. . 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde ~azılı bc!gelerle 
birlikte teklif mektuplannı ihale saatinden bır saat 
evvel M. M. V. sabn alma komisyonuna vermeleri. 

24 27 31 7 2257 
nız Yüzde ikibuçuk delliliye kim tarihi ilindan itibaren 30 

nat makbuzu ıle söylenen gün masrafı alınır. l•bu gayri men- gazete ile ilanen tebligat icra 
ve saatta encümene relinir. kul u·zen"nde beyr bangı· bı·r gün müddetle açık artırmaya sına karar verilerek bu bap· 

&ııılr kadastro miidiirliiğiin-
V-- -•-- çıkanlmıştlr. Talip olanlann tak" h k 15 9 4 - ~9ıy~ tramvay bay- cekilde hak talebinde bulu- 1 mu a eme • -936 tari-

L---' •• .ot. d · ber dd 1 · cenubu t b' lik 'ht" y kıymeti muhammenenin % 7 h · - d"f S 1 gü ·· t imali birinci IUWUOn, puaı emır çen ca e en, . van annın ır sene ı ıyacı nanlar ellerindeki resmi vesaik ıne musa ı a ı nu saa 
L-. b T vfik Rünii Aras bulvarları ve Cumhura- · · k"l 'ki b k kuru-+.. buçuğu nisbetinde pey akçası 10 a bı k 1 ld ğ d ıuaya, gar ı e ~·.. . . ıçın ı osu ı uçu ~ ... n ile birlikte yirmi gün zarfında ra ı mış o u un an 

fet meydanı ile çevrilmiş olan Gündoğdu mahallesınm kadas· sekiz yüz yetmiş beş lira be- lzmir icrasına müracaatları veya milli bankanın teminat yevmi mezkur ve saatta müd-
tfoıuna başlanmıştır. deli muhammenle başkatip- lizımdır. mektubu vermeleri ve artırma dei aleyhin bizzat veya mu-

Yubnda budutlan gösterilen saha içind~ gayri menkul mal· likteki prtname veçlıile o"uz 24/8/936 tarihine tesadüf eden saddak vekaletname ile bir 
v.-a bu mallar üzerinde .avni haldan buluDanlar o mahal· Aksi halde haklan Tapu si· kil d ed d 
-r- ~-- ti bet bin kilo kaba butdaY ke- rilince malum olmadıkça pazartesi günü saat ıs te, ve gön erm iği tak ircle 

,._ bulunan kadastro postasına bet aiin sonra müracea ~ .Mııı ı ktı A le ks'I k ·ı ğ. d ae e-··1 ..._ el pe •• a ınaca r. çı e ı t· payl••-·dan hariç kalırlar. dairede icra olunacaktır. Miic- gıyap aran ven ece ı ave-
~~ alrnalan ,,.... kendilerine ven en """',,annam en 1 h 1 / I C _....... - ti ak k ı k ,~- ·-ı- d k b ·ıa me i e i a esi 7 8 936 uma 20/8/1936 tarihinden itibaren terilere ait talipler bu husu- ye m amına aim oma a· bilzat yazarak veya posta memu~na ~a~ ırara · u 

1 ~ cninu· saat on alhdad 1 t"rak üzere ilin olun'ilr. 2277 
tlrilainden bet gün geçtikten sonra bır ay ıçınde gen verme •- ır. 1

1 prtname herkese açıktır. Ta- sun daireye talik olunan açık ------------
) · fu ti · ·ki r tane fot-x.....ı_ için altmıı alh liralık muvak· lı'p olanların yuz· de yedı" b•""uk artırma ••....,.amesı·nı· 13/8/936 en ve nü s kiğıtlan. tapu sene en ve ı ıe ~·.. -.... .,... .... 
ltrile sair belgelerini postalara vermeleri veya gösterm

2
e
6
l
1
e
3
n v~ kat teminat makbuza veya teminat akçası veya milli bir tarihinden itibaren okuyabilir 

bunlan yapmıyan hak sahiplerinin mallan hakkında 
9
36 banka teminat mektubu ile banka itibar mektubu ve baklan tapu sicilli ile sabit 

yılı .yasanın hükümleri tatbik olunacatı ve l7 ağustoş söylenen gün ve saatta encü· 33/21083 dosya numarasile olmayan ipotekli, alacaklılar 
ginünden itibaren yukarda yazılan yerlerdeki g~yri henk:!!ie mene gelinir. • lzmir 1 inci icra memurluğuna ile diğer alacaklılann ve irti-
rin tahdidine başlanacağı ve sınmrlan dıv~, çıt, ta ~ p 24 28 31 4 230t müracaatlan ilin olunur. fak hak sahiplerinin bu bak-
gibi görünen vasıtalarla çevrilmemit yert.in k~len~u!r: 1 - Beher metro murabba1 H. lı No. 220 2286 lann111 ve bu hususta faiz ve 
veya demir kazıklar dikilmesi ve b9 ıayn ~e kul y(iz kuruştan ikiyüz elli iki masarife dair olan iddialannı 

1~ pyn men • lımir 1 inci icra M. elan: smırlan ~erilmiyen ve iag;~-mevcui 1 wkuf eb- lira bedeli muhammenle 85 evrakı müsbitelerile 20 gün 
lerinde bülunmıyanlann tahClidi ere ve 2282 adanın 252 metro murabba- Yusef kızı Ester'in Emlik içinde icra dairesine bildirme-
linin sözlerine f6re yapılacatı illn olan*. mdaki 40 ve 41 sayılı arsa- ve Eytam bankasından ödünç leri aksi halde haklan tapu 

i•d•• ı•• "'•• ı k ·ı ·bal · aldıil na .. ya mukabil ban-zıııir kadastro mu ur ugan- annın ayı arbrma 1 e 1 eaı kaya i;;;1c eylediti lzmir' de sicillile sabit olmadıkça satış 
bqkitiplikteki prtname veç· bedelinin paylaşmasından ha-

d I / 36 - - ikinci karatat mahallesinde 
ewı• hile 3 t 7 9 cuma gunu riç kalacaklı ve tayin edilen 

... al d •---•-& '- Şehit Nant bey aokamnda 
Ka.J-..&....osu l63ta tarafından yapı•-ut elan ve 7 haziran. .9 .. 36 saat on b a yapıuıauuır. ar 5• zamandan artırma bedeli, gay-

uuu- .. uu..,. ı ı li · k · · dok liral-'- 7 kapsa, 7 taı' numaralı ada 
tari'h ftftıll:2 v~ 2 ayılı y. A.ır ve Aftadolu gaz. ete en e ı nı tıra ıçın on uz • ri menkulün % 7 5 ini bul-

71.U nk il l - '-'--t t · t kb 630 narsel 7 de ve tapunun 
Yapllml' Olan •·-···lık mahalleaindeki . pyn me u er. e muvmuu1 emına ma uzu ,- madı~ takdirde en ıon artır· .... .....,. ı d ı - 22-2-933 tarih cilt 2, sıra S6 5• 
bundan evvel l'la'"n edilmic bulunan muh.telıfb mahalle e

1
r ~n.,~ ite söy enen gun ve uatte en· manın taahhüdü baki kalmak 

Y il &iUJ - l' · numarada kayıtlı haneye dört 
leri peydeı pey bitirilen oayn· menku enn eyanname erı 1 b cumene ge ınır · üzere art111ııanın 15 gün daha 

0 l b e b laf merdivenle yukan çıkıl-
tarihinden 15 gün sonra her hafta aa ı, ~m a, perşem 2 - Beher metro mura • dılcta bir koridor üzerinde temdit edilmek suretile 8/9/ 

.. 1 · K ..J k · tarafından tetkik olunacakbr. baı 200 kuruştan afbviiz dok· ld b 936 tarihine t•• .. du·f eden salı gan en a:ıastro omısyonu L-•-ı-- bul n1an ~- so a ir oda ve karşıda iki -
Sö .. · k ilerde ayni JIAAIAlı una n yı· san sekiz lira bedeli muham· od saat ıs te gavri menkul en 

z~ geçen gayrı men u kağt da 20 numaralı binada a, merdivenle yukanda bir ~ .. 
kık mınarede saçmacı hamam so n b • ü menle 58 sayılı adanın 34,9 lcaridor üzerinde solda bir çok artırana ihale edilecektir. 
kadastro komiıyonuna salı, çarpmba, perşem e gun metro murabba1ndaki 20 sa~ı oda bir -utbak ve lcarşıda Satıı peıin para iledir. Mal 

• ti .. t etmiyenlerin hakları 2613 sayılı ka· L--kir l"kt ki tartnam ... 
~caa arm ve muracaa L- 1 1 cak kanaate go·re arsası Utl9 ıp ı e e ü... oda ve mutbak yanında bedeli alınmadan teslim alın-

h-lcü 1- • - kosn;.vftftf"A. rwsı 0 a h"I 31 /7/ 936 - - ..,, nun u maenne gere -r,··- 2281 veç ı e cuma gunu heli vardır. 2000 lira '-·me- madan teslim edilmez. 
1--yt ve •-ıbı"t ol . .:-...:.-a.. ilin olunur. 1 d k -~·rma ••1 
IWI u; ......,... saat on a tı a açı ...... tinde olan iıbu hanenin mülkl- Mal bedeli verilmez ise 
Menemen Urb8yhğından ile ihale edilecektir. lftirak yeti açık artırma suretiyle ve ihale karan feshedilir ve ken-

k f . . · için elli iki buçuk liralık mu- 844 No. lı emlik ve evhlm ban- dinden evet en yu-kse'- telclı·f. 
1 _ Bel d' ait TN •ı binası eşi ve proıesı mucı· -'-ka . kb .1 r- .. 

e ıyeye d · kt · t · t v~ t temınat ma uzu 1 e kası kanunu mucibince bir te bulunan kimse arzetmic ol· 
b. b h-'!-e ifrat edilecetin en ıcraaı mıı ezı amıra _ d .., 
ı:ıce se ze 111111 ..ı • "ba 15 .. -dd ti söylenen gün ve saatte encu- efaya mahsns olmak .... ~,·ıe dum• bedel ı·le alma~a - ... 

ve "ın-•t ı"ti 14/7/936 taribin.,.en ıb ren 8'U'1 mu e e ,,. pn 5u 5 ·-· 
• ._ mene gelinir. artırması 31/8/1936 pazartesi olursa ona ihale edilir o da 

açık ebiltmeye konulmUfblr · . . . - - Se l'k ki be " .. .. 11 d · 
2 _ f:kailme ili 2917 /936 tanhınc rastlıyan çarşamba gunu 3 - ne 1 rası şyuz gunu saat e icra daire- razı olmaz veya bulunmazsa 

d · k ı ___ ,_....._ elli lira bedeli muhammenle miz içinde yapılmak üzere 30 i,.,.. dairesince hemen ıs '"'n 
... 1 ıs te belediye dairesin e ıcara 1 ın~u... r- 5u 

k t. 3664 ı· 66 k _...... ikinci kordonda yalı cadde· gün müddetle sablı~a konuldu. müddetle artırmaya çıkanlır. 3 - Bu iJin muhammen ıyme ı .. .ıra .u•ur-· B a 
d AL 7 s b ti d t nat ak sinde 1 ~. 160, 162 numaralı u artırma neticesinde aatış Bu artırmaya alakadarlara teb-

Taliplerin bu miktar üzerin en 7V ' nı~ e n ~ elmSı ibli~ b . b' bed ı· b 1 
,.eai .. ermesi ve ihaleyi müteakip bu temınatanı 7" e 5 depo ve yazı anenın 1F se· e 1 er ne o ursa olsun litc hacet olmayıp yalnız ilanla 
:_ ". mukaveleye batlaması mecburidir. Noter masrafı nelik kirası batkitiplikteki borcun ödenmesi tarihi 2280 iktifa olunarak en çok, artır-
'""lllell ve . . şartname veçhile 31 n I 936 numaralı kanunun mer'iyete ma ihale edilerek her ilci hal-
ile ilin ü reti delliliye resmi talibine aitt_ır. . .. .. . al d k x.;rc1·x.; tarih ~ 

d d 1 b ı cum günü saat on b a açı 5• ı5. ten sonraya mü· de birinci ihale edilen kimse 
4 - Bu ı"!ile ait şartname belediye aıresın e goru e ı ır. kti d"f l 

7 

18 21 24 27 2201 artırma ile ihale edilece ·r. sa ı oması hasebile kıyme- iki ihale arrsındaki farktan ve 
-.~-..~-111!!11--.~-~~~:.....;ıı.r----T ...... ~--ı ıftiralc için kırk bir lira yirmi tine bablmıyarak ençok artı· diğer zararlardan mes'ul ol--e bediryC)llarmcllln: . bet kuruttuk mllV8kkat temi· ....... llzerine ihalesi yapıla- dutu ve tapu harcının bele-

u__ ..,.0 :u. na~ oiinu"' Tır' e've ve -~--L'p nAYArlar Ali.· nat aaakbuzile aöylenen gün caktır. Satq 844 nu~ diye ve vakıf icanrun ve )lkcle 
~-.nçr-.._.t.ı-, __ ·~· -J .. ~ 2SfiiiJ'y, tan· ve saatte 'encümene relioir· Einlik ve Eytaaı ,bankuı ka- ikibuçuk delliliyenin 

lzmir ticaret mahkemesin· 
den: 

Müddeialeyh: lzmirde na 
mazgah caddesinde hatuniye 
mahallesinde 10 sayılı evde 
Ziya oğlu Mustafa Asım ta
rafına, 

Davacı lzmirde Ali ata 
mahallesinin cami sokağında 
3 numarah evde Mehmed Re 
cep tarafından aleyhinize açı-
lan şirket tasfiyesi davasından 
dolayı tarafınıza tebliği içın 
ğönderilen davetiye varakası 
ile arzuhal sureti ikametga
hınız meçhul bulunduğu şer
hile mübaşir tarafından tebliği 
edilmeksizin iade kılınmış ve 
şu. suretle ikamethihınız meç· 
hul bulunmuş olduğundan hu 
kuk usul muhakemeleri kanu· 
nunun 141 inci maddesine 
tevfikan ilanen tebliğat yapıl· 
masına karar verilmiş oldu 
ğundan işbu ilanın tarihi fer
dasmdan itibaren 10 gün 
zarfında layiha ile bir cevap 
vermeniz ve bir suretini da· 
vacınıza tebliğ ettirmeniz ve 
tahkikat günü olan 24·9-936 
tarihine rastlıyan perşembe 
günü saat 1 O da iz mir ticaret 
mahkemesi tahkikat hakimi 
huzurunda hazır bulunmanız 
lüzumu aksi takdirde hakkınız. 
de gıyap muamelesi yapılacağı 
ve bu davaya ait arzuhal örneği 
ile çağırma kağıdı mahkeme 
di vanhanesine asılmış olduğu 
tebliğ yerine geçmek üzere 
gazete ile ilin olunur. 2296 

SUih atm19 
Sarhoş olduğu halde Ke

mer caddesinde havaya bır 
el silib atan kahvecı llyas 

lu Salih 



V.N. 
DEUTSCHE LEVANTE LINiE 

G. m. b. H. 
"ANGORA,, vapuru 20 tem 

muzda bekleniyor 25 temmuza 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG VE BRE
MEN için yük alacaktır. 

''ACHAIA,. vapuru 31 tem· 
muzda bekleniyor HAMBURG 
ve ANVES'ten yük boşalta
caktır. 

"CHiOS,, vapuru 10 ağus
tosta bekleniyor, 15 ağustosa 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yok alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LİNES 
"EXMINSTER,, vapuru 3 t 

temmuzda bekleniyor. Nev· 
york için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME ROU-
MAİN BUDAPEŞT 

"DUROSTOR,, vapuru 1 
ağustosta bekleniyor. KôS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması BEL
GRAD, BUDA PEST, BRA· 
TİSLA VA, VİYENA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

S. A. ROYAL HONGROlSE 
DE NAVİGATION DANUBl
E:--JNE-MARITiME BUDAPEST 

·'BUDAPEST,, motörü 28 
temmuzda bekleniyor. iSKEN
DERIYE için yük alacaktır. 

''DUNA,, motörü Danub 
limanları için yük almak üze
re 7 ağustosa doğru bekle
nilmektedir. 

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

; 

•N'crA 
~ 6 !l ıu :ı~ 

-, 
( .&lraet! 0 r-· · .... ·.ı 1 

Müsabaka imtiham 
Türkiye Ziraat bankasından 
Bankamız muhtelif servislerinde çalıtbrılmak üzere müsaba

ka ile ve yüzer liraya kadar aylıkla lüzumu kadar memur alı-
nacaktır. Müsabakaya girmek için Liseleri veya Ticaret lisele
rini veyahut Galatasaray lisesi . ticaret kısmını bitirmiş olmak 
ve 18 den aşağı, yirmi beşten vukarı yaşta bulunmamak la
zımdır. 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı ve nelerden 
imtihan yapılacağı Ankara, lstanbul ve İzmir Ziraat bankala
rımızdan elde edilebilecek şartnamelerde yazılıdır. Müsabaka 
6/8/936, 7 /8/936 perşembe ve cuma günleri sabahı saat 9 da 
Ankara ve lstanbul Ziraat bankalarında yapılacaktır. 

istekliler aranılan belgeleri bir mektupla birlikte en son 
28;7 /936 salı günü akşamına kadar Ankarada Ziraat bankası 
memurin müdürlüğüne göndermek veya vermek suretile müra· 
caat etmiş bulunmalıdırlar. 22 24 26 2245 

Menemen Urbayhğından 
Menemen kasabasının su ihtiyacının temini için Menemen'~ 

20 kilometre mesafede vaki Karagöl mıntakasındaki memba
lardan talimatname mucibince tanzim kılınan şartnameye göre 
projesinin tanzimi işi 14/7 /936 tarihinden itibaren 15 güıı 
müddetle ve 2,000 lira muhammen bedelle açık eksiltmeye 
konmuştur. Eksiltme işi 29/7 /936 tarihine rastlıyan çarşamba 
günü saat 15 te belediye dairesinde icra kılınacaktır. Talip 
olanların tayin olunan vakıtta belediye encümenine müracaat 

etmeleri lüzumu ilan olunur. 18 21 24 27 2200 

Bayındır belediyesinden 
Bayındır belediyesi için satın alınacak tahminen 600 liralık 

eJektirik malzemesi 20/7/936 dan 1118/936 ya kadar yirmi 
gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. isteklilerin Bayın· 
dır belediyesine müracaatları. 19 24 23 4 2223 

............................................................ llllİll ................................................................. .. 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere, kalb ve bdbrekleı-i rahatsı~ 
olanlara, tansiyonları yüksek bulunan/ara doktorlar yalnız bunu tavsiye ederler. Pürjen Şahap 


