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Cumartesi 

25 
femmuz1936 HergOn sabahları ~ıkar, siyasal gazetedir. 

Yavuzumuz gece vakti Çanakkale önünde ve bir köylü kız.. Çanakkale'ye 
giren Mehmetcik'i kucaklarken .. 

r ' Dış B<,kanımız Tevfik Rüşdü Aras çok memnun 
---~---lstanbul, 24 (Hususi muhabirimizden) - Bu sabah Montrö'den dönen Hariciye 

Vekilimiz Tevfik Rüşdü Aras gazetelere şu beyanatta bulunmuştur: 
- "Montrö'den sizlere getirdiğim en büyük havadis, boğazlar mes'elesi gibi 

beynelmilel ve Türkiye için hayati olan bu mes'e .. enin çok iyi bir şekilde hal/e
dildiğidir. Memleketime döndüğümden sevinç içindeyim. Burada herkesi şen gör-
mek/iğim, bu sevincimi bir kat daha arttırıyor. 

Ankara"dan taggare ile gelecek olan Başvekilimi karşılayarak, seyahatim rapo-
runu kendisine takdim edeceğim ve Florga'ya giderek, Büyük Şef'im Atatürk'e, 
murahhas heyetinin tazim/eri. i arzedeceğim.,, 

\..,~----------------------~~~~~~~--~~~--..~,,,/ -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-····-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· T. 
-------

Dış Bakanımız Atatürk'e malumat arzetti. Per
şembe günü Kamutayda da beyanat yapacaktır. ___ ....:... __ _ 

Donanma Çanakkale'den ayrlldı. M. 
M. Bakanı Çanakkale'ye gidecektir. 

lstanbul 21 (Hususi) _ Du· zırı Tc,fik Hü~tii \ra "ı kahul f!l· . f-tanlml 2 ı (Hususi ınuhahiri· 
ııanmaınız Çımakkale'den ayrılmış mişlcırlir. mızdl'n) - Jlii) iik Millet l\lcdLi-
\C im c~nnda ordumuz ve halk nin :w temmuz peJlf'nıbc g,üııii 
ıarafuıılnn ı;ok hüyük uğıırlanıa tt.'· ~apar.afp fcvkaludc if;lim:ıdıı, Ilari-
:1.alıüratı yapılmıştır. Bıı meyanda ı·ip• \'ckiliıniz Tı•vfik J{ü~tii Ara 
lrnıııarıclan ıı kcr<' hir re•mi geçil ~lontrü konferan~ı ile yc•ni boğaz

yaptırmıştır. 

lı::tanlml 34 (il usu i) Ba:;· 
hakan General ismet 1nöuii akşam 
fizeri Yalova'>a gitmiştir. · 

1ııtanhul 21 (Hu u ı) - Milli 
.\liidafaa 't>kilimiz, hoğazlardııki 
ycni rnzi} et h:ıkkmıl::ı şunlan sliy· 

lt>miştir: 

- Boğazlan işgal l'ttik. Mu· 
ka\ clcnanıo mucibince tcılbir alı· 
) oruz. Knnnıtn) topl:ıntı ınd.ın 'on· 
ra Çııııakkale")e l!iclı•ecğim. 

Drdi. 
1 tı111l11ıl :? ı (IJıısıı~i) ·- Kn

ııı ııtııy toplanlı~ırıclıııı ı·H~l fırka 
ıırnlıu iı;tima edece+ \"C ıınık:n ı•le. 
.. ,·,·da ornıla gıirii,iilecektir. Kamu· 
tay miizakerP inin iki giln süreregi 
:ı ııl :ışılı) or. 

1 tnnlıul 21 ( 1\.. \) Moııtrii 

l..oııfl'rıın ına i tirnk <'den Tiirk 
nııır.ıhlıııA he·\ rti lııı Anlı:ıh "nal 
17 ,50 de f'kspres)e şehrimizi' gel· 
rnİ<.tir. Sirkl'ei j,,,tJR) onu h:ıitnn ha 
~:ı lı::ıH.ıklarl:ı donatılmış \r gcr('k 
l!••rek. i tu tıı yon içinde tlı,11111.ı 
lıiulcı ı•t• lı11lk t•llninılc> ha) rııl.larlıı 
ııı ıırıılılıııs lıı•' Nim izi kıırşılıınııi~ır. 

Hı·i icıııı; ur nııınıııa ) a\·cr Ce\'· 

ılı•t lıı')Cliıoizi k:ırşılaımştır. .. 
1 ınnbul ilb:n ı Mulıiıldin l · 

tilmlnl\ 1 ıanlnıl komutanı Ccneral 
l'' 

llaIL, a kcri akademi komutanı 
Grner::ıl Ali Fuad. merkez komu· 
trnı , emniyet direktörü, efirler Ye 
kı>n olo }ar nlkı,.lama ıncrn iminde 

h:ızır bulımnııı,.l:ırdır. 
Askeri mıızika \e a L:.er, poJis 

•nüfrczcleri elanı re~mini yap· 
nııştır. 

Hariciye Ve.kili kendi ini kar~ı· 
layanlarla giirüşl iikten onra doğru 
Pera ) · · · pa asa gıtnııştır. 

İstanbul 24 (llu usi muhabiri· 
rniı.den) - Ueisicumur Kamal Ata· 
türk, Ankara'dan tanare ile gelen 
8aş,·ekil ile birlikte haridye na-

Tevfik Rüştü Aras . 
'fı•\fik Rüştii 

heyctiıniz namımı 

]emiş ve .~toııtrii 

kıııdıı k••nrlileriııc 

ıııiştir. 

Ar:ı , nıur:ılılıa 

nrzı tazimat •'}· 
koııfrraıı ı lı::ık· 

mmn izalınt 'C'r· 

lar ınunlıl'rlt'Aİ lıakkııula izahat ,.<'· 

rl'ı'l'ktir. 

• 
lngiltere kralı 
ve M. lebrun 
Vimide merasimde 

bulunacaklar .. 
Pari , ~4 - (R::ıılyo)- Framıu: 

rı•isieuııııırıı M. I.ehrun, paznr günü 
\'iıni'yr· gidf'l'ek \C lıarbıumuıııiıle 
l~ransa °ıla maktul ılii~en Kamula
lıhır i~in ılikilı·c·ck olan fthiılt•nin 

kü~at rt•sminclı• lı:ızır lıuluııacııktır. 

:\l. Lı>bnııı'a, a~aıı rr.i i '" hir~ok 
nazırlar refnknı ctlect·klcrılir. 

f ngiltc:rc· kralı, \ iıııi'yı• lıir ~::ıııt 

ernl gitınİf hulıın:wıık w• M. JJC•h· 

run'u k::ırl\'ılayııraktır. Krnl, nıeru· 

iınılcn •mıır:ı lıu-u~i trenlr Don '11 

kaılar gid~eek 't' or:ulıııı Loııdr:ı· 

)a dönP-cektir. 

Yunanistan'da bugün grev var. 

Yunan kabines·i 
Düşmek üzere. -

Parlamenter bir kabinenin teşkil 
edilmesi düşünülüyor. 

i ... tmıbııl, 2,ı. {llll"u i muhabi· 

rinıi:ıdı·n)- Atina'dun gelen haber· 
lerc ~üre, Ahrar fırka ı lideri 'e 
halen ba§Vt•kil hııluııan gcnE>ral 
l\letnksas'ın mevkii 11arsılınıt bulun· 
nıaktatlır. Kabinenin bugünlerde 

istifa etmesi kuYvctlc muhtemeldir. 

ısrarla söylendiğine göre, Me· 

taksa kahine> i istifa ellikten son· 
rn yı•ni kabineyi Veııizeloı; parti~i 
rl'İ i )J. Sofulis te~kil edeeektir. 

fstanbul, 24 (HusuEıi) - Yuna· 
nistan '<la yarın umumi grev il un 
edileceği haberleri gelmektedir. 

Atina 24 (Hadyo) - M. Teo· 

-Sonu 2 inci sahifede-

, ____________________ ;;;;.... ____________ _ 
' 

Budapeşte'de 
Büyük bir bina yıkılmış yüzlerce 

amele altında kalmıstır. 
" 

Telefon: 2776 

Başbakanımız .1!.~f!~!.-~!'.'!!.'!~~'! ... 8:'.!.~~l:. 
Dün lstanbul'a geldi '!~'! evel toplanacaklar .. 
<""~~:;"ı.~:.L'. ·u·;;;l-·e--r·-·-·k-··0·--·n-...... -,. era n S 1 
biri nıiz cll'ıı) - , 
Başvekil gc•ıwral 

:;::~ı..~:~~~~: çarçabuk dağlldı 
ılnn tayyan· ile •----

:~~rin:.:~c , ('~'~:: Beşler konferansında vaziyete gö-
kty lın\'a isht")flllUnd:ı, lıu s:ılıalı d h b _J l l l şt>hrimizt> dönen hıırki}t' \t·kiliıııiz re Q rıQ az.~ aev et er çağırı acak. 
Tevfik füiştii Anı tıırnfınılaıı kar- Luııılra _.t ( \.A) - l ı:lc·r koıı-
şıl:ırıınıştır. li:·ıaıı·ı oııumla u,.ağ11l::ıki rı• mi 

- tt•lıliği nP~ı·ı•tıııi~tir: 

A. kamarasında .!;\ Temmuz "'~% ,ı:ı ı.oııdra· 
lla toplıın:ııı J'ruıı ıı, Bı lçikn \e 1ıı-

bir münakaşa.. giherc miimı•sııillı•d 19 ıııarl onla~· 
rrı:ı ıııı Alrnnıı h:ış,ekilirıirı 21 mart 

Nazıra, rezil lC'!ldi lcrini \'C Froıı iZ lıiikılmf'Iİ· 
nin 8 ııi nıı tı·kliflcrini n:ı:r.nrı dık· 

f tndık sıçanı, k:ılc :ılnrak :ı.ııf,rıılaki ıtl'tİ<•f')crc 

diye bağırdılar. 'armışlardır: 
I..omlrn, 2;t (A.A)- A'arıı ka

ınnrasınJa ~ir Cem Saymcn işı.iılik 
ı-igort:ıııı kaııunupu müılnfnıı cdcr
kı·n mi li nadir görüliin ı;ok ciddi 
bir bU.li<.t' olmuştur. ,\ııwlc· ııw· 

buJar<ian M. Huc1ıanaıı nazırı y:ı· 

lan &Ö) leml'klc illi ham eylemiştir. 
Kamııra reisi i e ınüıl:ıhalc \'e 

M. Rm·hanan hakkımla tf•\hih ka
rarı \CTl't'eğini söylemekle tehcliıl 
eıuıiştir. 

Yine amele nıelm-lardan .M. 
Steplıeıı Caıııpbcl ıhlıiye nazırı 

iı:in, rezil fındık sıçanı, demiştir. 
Bunun üıerinc öelsenin on :<e· 

ıkiz ılaki.lı.:a tatiline ıucc.buriyet ha· 
sıl olmuştur. ı\I. Huehanan ilt: ,\1. 

Camphel hakkmda bir te,·bilı tak· 
riri kabul t•ılilruiştir. 

l - Bütiin \\nıp:ı ınillPtll'· 
riııin lıütiiıı g:ı) rctleriniıı ı• :ı lıe

dı•f i sulhu umumi lıir lı:ıl uretilf' 
tabiye clıııekıir. 

·> Bii) 1.-. hir lı:ıl ıırrıi aıı-

c.ık aluknılnr dcvlNlniıı iş birli~i 

ile elde f'ılilı•hilir. \ c• 1111 Jııı"u ııı 

id:ımcsi lfizım olan ümit iı;i n A'. 
nıpanııı giiziikii,tr \t'}tılıııı lınki· 

.l:ıll:ı lıirlıiriıw muhalif lıloklnrn 

ayrılma ı ke) fiyctindeu ılnha fı•n:ı 

Lir~cy olamaz. 

3 - Bu sehelı ıloln' iı.ilc iiç 

hükıiııwt bt•ş Loknnıo devlt!ti .ıra· 

mııla huluşmnnın kolıı,Jıkla 'ııkua 
gelebilel~ği hir andn .. lıövle lıir 
buluşma organize: cdilııı; i ıçın 
teşeLbüıslerd~ lmlunulmn ı lüzum ıı· 
na kail Lulıınmaktadır. 

Üç büküınc•tin f:ikriıwc· ilk ı·, ' . 
Üçler konferansı ltalya-' y-;; karşı düş. 

manlık nişanesi imif .. 
Roma. !?4 (A.A) - Siyaı;i m::ıhafil I..ondra"da iiı; dc,Jctin yapmış 

~lduk~nn toplantının Homa'ya kar~ı lıasmane lıir hareket nİ§aı.e:;i oldu· 
"" mutaleasımla bulıın~ıak~a ve Avnıpr"dn lıer tyrlü nıcsai lıirliğindc hu
hııım~kt:ın kaçınmak nıyetıncle olduklarını iluvc C)lewcktcdir. 

~az~teleı- 1ıalya'nın ntıl bir \aziyette bulunmadığını ve geçenlerde 
aktcdılmış ltalyan·Alınnn itiliıfınm hunun harir. hir dc•lili oldur.unu 
yaımaktadır. " 

Me ngcre gazete i diyor ki: 
Avrupa'Ja me ai hirliği ppmaıııızın 

tortulıırıııın ıla kalılırılınuulıl'. 
lazım şartı zecri tc>dlıirleriıı 

G. J. Vekilinin beyanatı 

1 dafe~··az11m:·-ınci r 
ve tiitiin alacak! 

Gümrük kadrolarında esaslı bir 
değişiklik olacak değildi~. 

... ,. 'ı.ı-r-.J•--···- ,, . " 

Vekilin Tuzla'gı ziyareti intiba/arından 
~clıriınizde Lulunmakta olan 

gümrük \ 'C inhis:ırlar v,•kili Ali 
Rana Tarhan, tliin öğleden evvel 
,·ilaycte gelerek vali }"azlı Güleç'i 

ziyaret etıni~tir. Ôğlcdeıı oııra da 

ıııfü;ta!ıkı•m ı~c!~ki komut~nı ı;ı•ne· 
ral Burlıancttın ı ve bclcdıyc· reisi 
doktor Belıtet Uz'ıı makauılarındıı 
ziyarette hulunmu~tur. 

Y ~kil, f zmir'iıı iuhi ar ve güm· 
rük teşkilatı üzerindeki tetkikle
rine devam etmektedir. Übür •mn 
Afyon trenile Ankara'ya dönccek1tir .. 

Şehrimizde bulunmakta olan in· 

hisarlar umum ınüdürü l\f iıaı Ye
n?I \"e tuz müdürü Cu İl ıle, tet· 
lilkler )llpmaktadırlar. 

. Bir mulırrririmiz gümn1k ve in
hı arlar vekilini görerek a airıdnki 
konuşmayı yapıııı~ıır: • 

0 

S. 1 -:- Dusl"tıt.ı lznıir'de yeni· 
den §arap ımal edilecek mi? · 

C. l - İdn~e busene de> fz. 
. 'd m~r e farap yapal·ak w şarap için 

ınısketle çckirdck~ir. üzüm ınüba· 
ya:ı edecektir, 

S. 2 - Eski ) ıllarrla oldugu 

- Sonu 3 ncü sag/ada-

İngiliz dışbakanı M. Eden 
l,okamo paktıuın yerini ıuıac·ak 

bir aulnşma) ı müzakere etmek \t• 

Alman har •keti ile "ücut bulan 

vu:t.i) Ni l>iitün alakadarların iş 

lıirli~i ile bal t')lcmek olmalıdır. 

Üç hükumet hundan dola) 1 

.Alman '"t" fıal)an hükumetlerinin 
hu toplantıya j~tiraki zımnında bu 
hiikuıuetlerle irtibata gelmek zih
n~) etindcd~rlcr. Egcr hn toplantıda 
hır tcrı kkı eld edil bilirse A\TU· 
p::ı sullıunu alakadar eden diul·r 
mcs'clelerıle hittııhi mevkii nıi~:l· 
kereye konacaktır. Bu takdirde 
diğer allikadnr clcv]ctlerinde iş bir
liği ile Jhrupu sulhu için halli 
e aslı gözüken diğer nıcEo'clelerin 

de bir neticeye hag'aıımasını kola\. 
hı~tırııııık üzrrc miizakcrc sahaeın;n 
gı•ni~leıilmc•ini nıızarı ciikkate al
mak lazım gclcct•ktir. 

Loııclrıı 2 t (Badyo) Lı;ler 
konferansının ür'atle hitam lıul· 
ması h:ı)TCl uyand•rnıı tır. Ht•r fü; 

d_evlcı te,. Lokanıo mukavelesi ) t"· 

rınc ~cnı bir muka\f'lt• akdine 
hazır olduklannı bildirmişlerdir. 
Ve hu münnı1ebctle haha 'c Al· 
maııyayı ıla ) eni lrnnfera~ı;a ıla' l'l 
cdccdderdir. 

lngiliz gazı•tclP.ri. f nıriltere hii· 
J.:ıiıııctiniıı lıı!) ıwlınil .. J l~itiin ıııc--
clelerirı halliue kıır.~ı· rı· · . .. 't•r ı~ıııı 
yazınakıadırlnr • 

Ta) ıııi~ gazete i: 

Ilu konfcr.ıııs ıııüsıakhı•l IH•şll'ı 
konferan•ınıu tarih 'e 111f'\ kiiııi 
lbbit Ptıııişlerılir. 8ıııılar iııulilik 
ıw~reJilmiyeccktir. Fran ... a lıııl.l'ı· 

~ı~ti Jıu neticenin elclr edilme i 
ıçın çok ıııiilıi} im 'c mantıki lı.ı· 
rcket etnıi,.,tir. l>f'nll'kteclir. 

Püti Parizi)Cn ve Mnteıı ''.tzı·· 
t •le · (' ' e l rı, . rnıı a nın suliıpcnl'fli~i ha· 

sebile ~eııi lıir kouf<·ruıı topluıı· 
uıa,.,ıııı tcıııiıı için fazla <;alışma

sına sı•lıch cılııı u~tur. Şimcli 'eni 
hir J.okarno temin ı•tlilecck. w 

biitiln Auııpa nw ·eleleri kat'i "· 
kilde halledecektir. Demektedir. 

Lomlra 23 (A.A) ~ Bildiril
ıli~ine söre, üçler koııferan 1 hu
giin ileri siiriileıı Leşler konforau. 

sının nerede ve ııe zamaıı toplana

cağı mc 'de"ini müzakere elmİ"· 
tir. B~nunla beraber hu toplanı:. 
ııın ıııılleıler cemi} eli acıamı·ı .. _ • u e ının 
eylul ıçtimaındaıı {'Ve) )'8fulac ı; 
- . 1· aeı 
umıt eı ılmcktı!<lir: 

İngiliz nıchaf ili huniinku·· t 
l " op· 
anlıdan sonra vaziyetin iyiliğe 
<loğru mühim bir adım attığı ka· 
naatindedir. 



, 

I • ,-·-

.... 25 /7/ 936 _____________ 11111! _______ ANADOLU---------------------

DÜŞÜNDÜK L ERi M , -.. mmll!~--------------.... ~----------------111111111~--mll!l!!ll--• .... ._._ ........ ._ 

1!!::~:~~~~'":~~:.~~!~~1.::asıdı~: l '--'GÜ n Ün T e 1 g r a-f H a be r 1 eri 
ltir :ti~c:li~~~. artıyor ve artacaktı:~. Çiiııkü hu, medeni hayatın tabii Budapeştede bu·· yu·· k bı·r hı· - CAevı·"z kbüa~·ark_alü'-da 

Bir lıukmıdan garib görünen bu kat'i hüküm. hakikalle, bugünkü _ 
biçare insanın vaziyetini ifade etmekle tam hir illabet taşıyor. Delilik, 
medeniyetin yiikselmcsi, ya~ayışın tekamülü, ihtiyaçlann ço~alınası nishe· k 1 • • 1 1 
ıinde artııı.:aktır. Zengin Amerikalıyı ser\'ct ve iş izlik tesirile zn-anadan na y ı m yuz erce ame e ğünde dolu yağdı çıkarıp maceralara ve garihelerc alılırtaıı nıeıleniyet, hiç şüphesiz, zincir 1 iŞ A k 24 (AA) B • ~ 

.halkaları gibi hirbirine eklediği nihayetsiz ihtiyaçların t:ızyikilc de, maddi ' n ara, ·. .- ugu.n 
'«' maııc;vi züğürtü lıastalandıracaktır. saat 13 te şehrımıze cevız 

1 tırnbımız, ihtiyaçlarımızın çoğalma ıııdnn ileri gelmektedir. nu 1 • k it d k 1 t büyüklüğünde dolu düşmüş-
tırnlı, bizim fizik enerji ,.e mukavemetimizi mütemadiyen kemirmckteılir, en az a ın a a mış ır.. tür. Dolu 20 dakika kadar 
Bunun tabii uetiec i olarak ta u ahın mnkanizma ı hozulmakta ve niha· sürmüş, bağ ve bahçelerde 
f't, bir dimağ mc 't·le;;i ortaya çıkmaktııılır. ----------- hasara sebeb olmuştur. 

~asıl ki, kültürü yük ek bir adam hayatın i~yüzüoü ılalıa r;cııi, ve Enkaz altından çıkarılan o .. ıu··1erle yaralıların Gümüşhane, 24 ( A.A) -
daha de.riıı ı;örür, o ni bette dü~nnıe Cıleıııini bii)ühürse; nıeılı·ni aılaın 

tla, D)Dİ şekildı! daha çok ihtiy:u;Jar karşı ıncla kalarak ytınılıııakta ve d d• h •• t b•t d•l • tİ Dün şiddetli doluyu takibeden 
lıırpnlunmoktadır. llen, sen, o; <lüue kuılar Pİncınayı bilıııczt.lik. Bir kı· a e 1 en uz es 1 e 1 ememış r. yağmurlardan seller geçmiştir. 
)af••t enılifesi tıışımnzılık. Tahsilin kafanıızılnki lıuıludıı, rü~di)e ıııckte· Budapeştc, 24 (Radyo) - (Rakofski) caddesine tamirine başlanan muazzam bir bina an- Sel ·bazı bahçeleri lahribet· 
lıiııin dıvan idi. Kitab. bizim ıllcmin iitesinrlc kalan bir nesne idi. Bir sızın yıkılmış ve altında yüzlerce amele kalmıştır. Enkaz altından çıkarılan ölülerle yaralıların miştir. 
k:ıdın, dört senede bir elbise yapıırırrlı. ( I>aha fazla,ı da var ya! 1 içki Berlı•n adedi henüz layıkile tesbit edilmemiştir. ) oktu. 7..c' k va~ıtalan azılı. Hayat, va~nti olarak ıı:ıl yedide lı:ışlar. Je• 
ılidc lıitcrıli. Gece. Lir lamba oltıuJa lıaşlıyan uyklı nlcnıinJcn ilıarctti. itfaiye efradı, hummalı bir gayretle enkazı kaldırm~ğa çalışmaktadır. Bu hadise, Budapeş· oı · . l 

Bu, bir nevi atalet içinılc. te\'ckkel ve kanaatle karışık miskin ve te'de derin bir teessür uyandırmıştır. ımpıyat arı 
U) u.turucu 1>ir felsefe hakimdi. ---------.-••* ._....... ••----------

Halbuki <lünkü insan tiııi ile iptiJai hayat araı;mılaki anla~ına ,-c A c . k Bir meb'usun tenkidi ' Amerikan 
irıihat kolaylığı, artık bir hayal olmuştur. II:ıynt ,imdi zordur, çetintlir • ' etın aya ~ ................................................ - Atletleri geldiler .. 
vf': ihtiyaçlarda o nisbettc çoktur. Binaenaleyh daha fazla bir enerji ve J•zmı·r 'e gelecek s t f ı • t 
muka,emet, claha çok bir t;alışına ihtiyacı ,·ardır. osue e orma 1 e Berlin, 24 (Radyo) - Ame· 

1şıc. medeniyetin gı,tirdiği ddi!iktcki mantıki clıclılcr buulardır. Ankara, 24 (Hususi muha· ~ rikan atletleri, bugün buraya 
lo'ııknt gene ııyni medeniyettir ki, kemli do~urduğu bu maraziycti birimizden) _ Nafta Vekili geldiler ve büyük törenle kar· 

i:ı::ılcyc çalışıyor. Carilı görlinsc hile Iıu lıöylcı1ir. Ali Çetinkaya, Büyük Millet ı• ı e ı• ştı• g a 1 ed ı• yor.• şılandılar. Atletler, doğruca 
l\ledcniy-t nonnal Lir kadın oJnrak ılilşiinülse, delilik tcvlid ctıuektn Meçhulasker abidesine gitmiş-

Meclisinin 30 temmuzda ya-lıulıınrnaı;ı ile, yarı cana\'ar ve korkunç maWO.kut doğuruyor, demektir. ------- ler ve çelenk viızeylemişlerdir. 
O G k pacağı toplantıdan sonra Iz-

rhan Rahmi ö çe Mı,. f k h k tt [ k t '"' Alman gençleri, bütün Cenev· 
mir'e gidecektir. aş ere are e e esas ı ve a ı re misafirlerini alarak usulden 

Şimdiye kadar misli 
görülmiyen uçuş .. 

Saffet Arıkan bir an/asma lazımdır. olduğu üzere belediye daire-
lstanbul 24 (Hususi muha- , · sine götürmüşler ve orada izaz 

birimizden) - ~Maarif Vekili Londra, 24 (Radyo) -Lord Aksi takdirde Uluslar sosye· ettikten sonra Olimpiyat oyun· 
Saffet Arıkan bu şabah An- (Mangil) Avamkamarasına ver· tesi paktının manası kalmaz. !arının yapılacağı köye izam 

Tayyare 56 saat havada kaldı. 9374 kilo- kara'dan şehrimize geldi. diği bir takrirde, Uluslar sos- Vaziyet göstermiştir ki, nıın- eylemilerdir. 
yetesi paktının 16 ncı maddesi takavi paktlar, umumi bir /ı•f [ 'l 

metrelik uzun bir mesafe katetti. Bir kalpazan hakkında esaslı bazı istek- harbın önüne geçemiyecektır. a yan ar ve 
lerde bulunmakta ve bu mad- Buna en bariz~ misal, Alman· Habeş çete/eri Moskova, 23 (A.A) - Ağır 

endüstri halk komiserliği tay· 
yarecilik endüstrisi ve merkezi 
idaresi tebliğ ediyor: 

Ant 25 tayyaresi mürette· 
batı hiçbir yerde tevekkuf et
meksizin Moskova -Behrenk 
denizi· Fransova jozef arazisi, 
Çelyoskin burnu yolu ile Kam· 
çatkada Petropovlovsk'a kadar 
uçmak vazifesini almıştı. Bun
dan sonra eğer vaziyet ve hava 
müsait ise tayyare Amur nehri 
üzerinde Nikolayovska doğru 

uçuşuna devam edecekti. 

Ant 25 mürettebatı kendi· 
!erine verilen bu vazıf eyi par· 
lak bir surette ifa etmişlerdir. 
Tayyare 56 saat 20 dakika 
havada kalmış ve 9374 kiler 
metrelik yol katetmiştir. Bu 
mesafeden 8774 kilometresi 
evelce tesbit edilmiş olan yol 
üzerinde katedilmiş yalnız 

600 kilometresini tayyare Se
vernaya, Zemlia ve Okkoto 
denizinde tesadiif ettiği tay· 
fonlar dolayısile başka yoldan 
yapmıştır. 

Tayyare mürettebatı büyük 
müşkülatla karşılaşmış ve bun
ları büyük bir muvaffakiyetle 
yenmiştir. Sevemnya Zemlia 
mıntakasında Ant 25 kuvvetli 
bir kutup tayfununa rastlamış 
ve üst-üste gelmiş kesif bulut 
tabakaları içine girmiştir. 4 
saat tayyare~mütemadiyen kö-

rü-körüne uçarak kendisine bir 
yol açmağa çalışmış ve saatte 
700 kilometre sür' atin deki bir 
fırtınadan kurtulabilmek için 
3000 metreye kadar çıkmıştır. 

Tayyare bu esnada baştan 
başa buzla örtülmiiştür. Fakat 
tayyare Stanovuy ve Krebet 
dağlarını aşarak bu müthiş 
güçlüklerden nihayet sıyrıla
bilmiştir. 

Tayyare Kamçatka'da Pct
ropavlosvk üzerine geldiği za
man yere bir bandrol atmış 
ve Amur üzerine Nikolayevs
kc doğru yoluna devam et
miştir. Okhotz clenizi üzerin
de tayyare yeniden büyük bir 
ta~na tutulmuştur. 

Ağır endüstri halk komi
serliği bu fena hava şeraitin
den haberdar olur olmaz ko· 
miser Orenikiez' e tayyareye 
verilen vazifenin hitam bul
muş olduğunu ve art1k yola 
devam edilmemesini telsizle 
tayyare kumandam Ckalov'a 
bildirmiştir. Bunun uzerıne 

M. Stalin 
Ant 25 kesif bir sise rağmen 
mükemmel bir surette Niko
layovsk'in garbında Amur üze-
rinde Ud adacığına inmiştir. 

Tayyarenin kattiği 9374 ki
lometrenin 5140 kilometresini 
Behrenk deniıi, Kutup denizi 
ve Okhotz denizi teşkil et
mektedir. 

Şimdiye kadar misli görül· 
memiş olan böyle bir· uçuşun 
icabettirdiği fevkalade kuvvet 
ve sinir gerginliğine rağmen 

tayyarenin mürettebatını teş

kil eden üç kahraman tayya· 
reci Cekalov, Baydukov ve 
Beliakov neş'elidirler ~e tam 
surette s1hhattadırlar. Tayyare· 
nin vaziyeti de mükemmeldir. 

Moskova, 23 (A.A) - Tas 
Ajansı bildiriyor: 
"' M. Stalin, Molotof, Orconi· 
kidze, Voroşilof ve ldanov 
Ant 25 tayyaresi mürettebatına 
aşağıdaki telgra(ı çekmişlerdir: 

Biraderane selamlarımızı ve 
muhteşem uçuşun muvaff akı
yetle başarılmasından dolayı 
hararetli tebriklerimizi kabul 
ediniz. 

Sizin cesaret, mertlik, ta· 

şebekesi tutuldu. denin, aynen tatbikini taleb ya'nın hareketidir, binaen-
lstanbul, 24 (Hususi muha- eylemektedir. aleyh, Uluslar sosyetesini teş- Yeniden çarpıştılar 

birimizden) - Yeni gümüş Lord (Mangil) bu takririnde kil eden devletler arasında Roma, 24 (Radyo) - Adis-
paraları taklid eden ve piyasa ezcümle diyor ki: sulhü vikaye edecek tedbirler Ababa' dan bildirildiğine göre, 

d b 1 b k almak ve daima müşterek ha· ltalyan orduları Kovare' de te-
a süren ir ka pazan şe e esi Uluslar sosyetesinde aza k l k l 

re et ey eme • fızımdır. mizlik harekatına başlamış· 
meydana çıkarılmış, kalpazan- olan elli üç devletin rolü, bir Alakadar nazırların hepsi lardır. 
lar aletlerile birlikte yakalan- takım formal'telerle ı"ştı·gal et d ı • Lokarno konferansın a bulun· Adis-Ababa'nın 120 kilo-
mışlardır. mek değil,, herhalde ve her duklarından, Lord (Manfil) in metre cenubunda Habeş çe-

B d k • ? hangi bir vak'a karşısında müş· t k · · vah ·ı · b u . a am ım. a rırıne ce verı memış, u telerr ile çarpışmalar olmuş ve 
tereken sulhü kollamak ve bu baptaki münakaşa, gelecek bu çeteler dağıtılmıştır. hal-

/ zmi t civarın. _e_s_a_s __ da_h_i_li_n_d_e __ ç_al_1ş_m_a_k_t_ır_. __ Ç_a_rş..:_a-=ın=b=a='=y=a:::-t_al_ik_o_Iu_n_m_u_şt_u_r ._ yan kuvvetlerinin geçtikleri 

da ne arıyordu? Her devlet tebeasını himaye yerlerde, Habeş'ler dehalet 
lstanbul, 24 (Hususi muha- etmektedirler. 

birimizden) - İzmit civarında etmek üzere faaliyete geçti. İstanbul'da 
dolaşan ve harekatından şüphe H •• k A t M d • d 
edilen Oska isminde bir ec- u .u me a rı Lozan Günü .. 
nebi yakalanmış ve mahke-

lstanbul, 24 (Hurusi muha-

meye verilmiştir. c·ıvarında magv luA P' birimizden) - Lozan günü 

Atatürk'le İngiliz • İstanbul üniversitesinde mera-
- ---·----· .... ------- simle kutlulandı. Birçok ha-

kra/ı arasında Madrid'de anarşi başladı. İspanya tipler ateşin nutuklar söyle· 

telgraf/aşma Fransa' dan silah istemiş ! . . diler. 

Ankara, 23 (A.A) - Bü- cı·m Lon _Jos Madrit, 24 (Radyo) - Ame· Madrid ile (Barselon) da aı 
yük Britanya kralına karşı rika'nın (Ekspurt layn) vapuru tramvaylar işlememekte ve şenliğe gelecek 
tevcih edilen suikasd dolayı- Marsilya yükünü tahliye et· halk, heyecan içinde bulun· H h 
sile K. Atatürk ile Sekinci Istanbul, 24 ( ususi mu a-

mek ve ondan sonra derhal maktadır. birimizden) _ İstanbul festi-
Edvard arasında aşağıdaki Barselon'a gı"derek oradakı" A ·ı . "d ·w. h b y sı erm ı are eltıgı ar valinde bulunmak üzere u-
telgraflar teati olunmuştur: Amerika tebaasını almak üzere tayyareleri, Cebelüttarık'taki l hl" c· L d 

Majeste Sekizinci Edvard nan ı pe ıvan ım on os ta 
Londra müstacel emir almıştır. hükumete sadık harb gemile· gelecektir. 

(Düken) adındaki Fransız rinc bombalar atarak mühim y · t 'd 
Zatı şahanelerine tevcih edi· ·d d F b unanıs an a torpı osu a, ransız te aa- hasarat yap~ışlardır. Hasara 

len menfur suikasttan kurtul- sını himaye etmek için (Tan· Bugün grev var!. 
'd l ) h uğrıyan gemiler, tamir için maları o ayısile Majestelerine zer e areket etmiştir. -Başı 7 inci sahifede-

h t b "ki · · d · B ı· 24 (R d ) D (Malasına) destigahlarına yol-en ar e rı erımı ve enn er ın, a yo - oyç- toki , parlamenter bir hükünıctin 
sempatimi bildiririm. lant ve Amiral Şer Almanya- !anmışlardır. ic~kili İ\·in hütüıı kunetile ı;alı~:ı.-

K. Atatürk nın ispanya' daki tebaasını hi- Madrit, 24 (Radyo)- Vazi- cıı~nı ,.e hiilün partilerin, bıı nok· 

K A k T k maye etmek için ispanya su- yet, çok naziktir. Şehir dahi· tada hirl~~ıııcı-ıi lti1.1ın scJdiğini eöy· 
. tatür Ür iye Reisicumuru lemi~tir. 

Ankara }arına hareket etmişlerdir. linde anarşi Başlamış ve bir Tcotukis, ıniitcakibcıı Populcr 
Sempati ve tebriklerini bil· Paris, 24 (Radyo) - (Si· çok müesseseler yağmıya uğ- partisi ile \'cnizeli tlt•r parti~i ba~· 

diren çok nazik telgrafınızdan yera Kardörano) da asilerle ramıştır. Ecnebi teb'alar, ken- kanlarını Zİ)arf"l etmiştir. 
dolayı samimi surette teşekkür hükumet kuvvetleri araı;ında dilerini alıp götürmek üzere -----------

ederim. Edvard 8 vukua gelen kanlı bir muha- gelen kendi vapurlarına bine- t:Jir Ce-
-----------• rebede, hükumet kuvvetleri rek mütemadiyen uzaklaşıyor- sed bulundu 

hammül, soğukkanlılık ve yıl- mağlup olmuşlar ve perişan lar. Paris'ten gelen haberlere 
mazlığımzla iftihar ediyoruz. bir halde ric'at eylemişlerdir. Evelki gün Burnava'nın Ka-

göre, elli Fransız vapuru, Fran- 1 
Sizlere Sovyetler birliği kah- Bu muharebede harbiye na- vaklıdere köyü civarında zmir-

sız ve Belçika tebaalarını al- k d ramanı unvanının verilmesi ve zırımn yaveri (Rolyo dö Kaşro) Kemalpaşa şosesi enann a 
mak üzere ispanya sularına l d tayyare kumandanı Ckalova ağır surette yaralanmış ve tay- bir fundalıkta 70-80 yaş arın a 

30,000 tayyareci Baydukov ve yare ile Madrid'e naklcdil- hareket emrini almışlardır. tahmin edilen bir kadın cesedi ' 
Beliakova yirmişer bin ruble miştir. Paris'len gelen bir haber, bulunmuştur. Adliyece tahki-
mükafatı ita edilmesi hakkın· İtalya'nın (Monte Kokolo) İspanya'nın Fransa'dan silah kata başlanmış, fakat kadının 
da merkezi icra komitesine zırhlısile (Prens Mariya) posta istediği şayiasını tekzib et· hüviyetini tesbit etmek müm· 
müracaatta bulunduk. vapuru, İtalya tebeasını alıp mektedir. kün olamamıştır. Vücudunda 

Samimiyetle ellerinizden sı- gotürmek üzere Barselona ha- Başbakan Kiroga'nın öldü- yara, bere olmadığından ece· 
karız. rekct etmişlerdir. rüldüğü de söyleniyor. lile öldüğü tahmin ediliyor. 
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Montrö'den - • '- a 
Çıkan ş E H 1 R H A B E L E R 1 ,_çı_·md-ikle_r --il 
Neticeler •• 

Dün içimizden gelen bir 
duygu tufanı içinde sabahlara 
kadar kutladığımız Montrönün 
doğurduğu neticeler, yalnız 
zaruri ve mütebariz bir hak· 
kın tanınmasından ibaret bir 
hadise değildir. Montrö'nün 
millctlerarası hukuk bak1mın
dan olduğu kadar milletler-
arası moral bakımdan da ge
niş bir portesi vardır. 

Milletlerarası paktının bir
birini kov.ılıyan emrivakiler 
karşısında yediği darbe ile 
devrimiz milletlerası yaşayışı
nın şüphesiz en yüksek bir 
abidesi olan Milletler cemi
yetinin maddi ve manevi var· 
lığının ne kadar sarsılmış ol
duğunu tekrar etmek istemi
yorum. Yalnız artık Milletler 
cemiyetinin bize çizdiği yol 
ile ve daha açıkç.ası karşılıklı 
dayan ve inan içinde hiçbir 
mes' elenin halli mümkün ol
mıyacağı ve Milletler cemi-
yeti fikrinin hiçolmazsa henüz 
daha olgun bir fikir olma.dığı 
kanaatı yeryüzünde umumıleş-
meğe başlamıştı. Montrö, işte 
bu fikri sarsan ilk mühim ha
disedir. Montrö Hariciye ve
kilimizin pek veciz bir tarzda · 
ifade ettiği gibi "Yese düşen 
birçok yürekleri kuvvetlendir
mekte ve dünyaya yeni bir 
ümit ateşi vermektedir.,, 

Artık pekala anlaşılmıştır 
ki: filen tatbikine imkan kal
mıyan bir muahede ve bir 
mukavelenin cebri vasıtalara 
müracaat etmeksizin Milletler 
cemiyeti yolu ile de hallet-
menin imkanı vardır. . Muka
veleleı in akdi ve feshi hak
kında fertler arasınında hakim 
olan hukuk prensiplerinin dev
letler arasında tatbiki, dev-
letler arası ihtilaflarını yüzde 
doksan halleder. 

V c bu tarzı haJler millete 
inan ve itimat verir. Milletler 
meselelerinin bu çerçeve için
de halli bu işe iştirak edenler 
için fedakarlıklar ister. Kar
şılıklı fedakarlık, milletlerarası 
hukuk fikrinin olduğu kadar 
ahlak fikrinin de yüksekliğine 
delalet eder. Çünkü ıyı ve 
faziletli maksat ve gayretler 
uğrunda intacı bir hutbinliklc 
dayanmaktan ve bir nokta 
üzerinde saplanmaktan ziyade 
fedakarlıkta bulunmak için 
hiç şüphe yokki temiz ve ah· 
laki bir harekettir. işte Mon
trö konferansına iştirak eden 
devletler birçok milli menfe
atlerin biribirilc çarpışmış ve 
karşılaşmış olmasına rağmen 
milletlerarası müşterek mede
niyeti ve kültürü menfeatine 
bugünkü hal tarzı daha uygun 
olduğundan konferansla ilgili 
olan devleti er böyle bir nokta 
üstünde bu fazileti göster
mekle devletler hukuku tari
hinde yeni açılan bir safhanın 
güzel bir niimunesini vücude 
getirdiler. insanlık ve mede
niyet davası karşısında kaza~ 
nılan bu zaferde en çok yen 
olan ve en çok öğiinmeğc 
hakkı olanlar bizleriz. Aziz ve 
büyük şeflerimizin itinalı el
lerile hazırlanarak Milletlerce· 
miyctine sunulan bu eser, 
Kemalizmin milletlerarası hu· 
kuk telakkisinin bir eseri ol
mak itibarile de çok mühimdir. 

Yurda emniyet ve inan tel
kin eden ve Türk medeniyeti 
tarihinde bir anıt olacak olan 
cumuriyet rejiminin bu büyük 
armağanı Türk milletine kutlu 
olsun. N. A. KÜÇÜKA 

Maliye erkanı ara
sında değişiklik 
Şehrimiz defterdarı Ihsan 

Pırnar'ın Maliye Vekaleti mu
hasebat umum müdürlüğüne 
ve Vekalet tahsilat müdiirü 
Nazif Menemenlioğlunun iz. 
mir defterdarlığına tayinleri 
hakkındaki emrin gelmesi bek

leniyor. 
Haber aldığımıza göre evelce 

lzmir defterdarı iken Ma.Vekaletil 
varidat umum müdürlüğüne 

tayin edilen Kenan Yılmaz, 
Maliye Vekaleti tetkik bürosu 
azalığına ve maliye müfettiş
lerinden İsmail'in <le varidat 
umum müdürlüğüne tayin edil

mişlerdir. 

İstanbul defterdarlığına da 
lstanbul maliye murakiplerin
den Kazım tayin olunmuştur. 

Göztepe'nin yeni 
Gardenpartisi .. 

Qöztepe kulübü, her sene 
Reşadiye'deki gazinoda ver
mekte olduğu gardenpartinin 
gördüğü büyük alakayı nazarı 
itibara alarak bu sene, mev
simin en zengin ve en güzel 
gardenpartisini Şehir gazino
sunda ve 8 Ağustos cumartesi 
günü akşamı vcrmeği karar
laştırmıştır. Şimdiden çok bq
yük hazırlıklara başlanmıştır. 

Bisikletli seyyah 
Dünyayı devret
meğe çıkmış .. 

Şa: ki Türkistan gençlerin
den M. Tahir Al. Hiiseyni bi
sikletle şehrimize gelmiştir. 

Bütün dünyayı bisikletle do
laşmağa çıkan bu genç, Ma
layadan hareket ederek· bisik
letle şehrimize kadar gelmiş
tir. Buradan Ankara ve lstan· 
bula gidecek, Avrupa'ya ge· 
çecektir. Bu müteşebbis genç 
Fransızca ve İngilizceyi gayet 
iyi konuşmaktadır. Muvaffakı
yet dileriz. 

lzmi 'in limanı 
Mutahassıs 

milyon 

•• raporuna gore 
liraya çıkacak. 

lnmir limanından bir görünüş .. 

on 

Bundan evel şehrimize ge- hassısın vermiş olduğu rapor 
lerek lzmir'in müstakbel li- teksir ettirilmiş ve suretleri 
manı hakkında tetkikler yap- iktısat vekaletinden diğer ve
mıs olan iktısat vekaleti mü- kaletlere gönderilmiş, müta-
şaviri mütehass~sı Yon Der- lea istenmiştir. 
porten, telkikatına ait rapo- Bu mütalealar toplandıktan 
runu iktısat vekaletine ver- sonra fzmir müstakbel !ima· 
miştir. Haber aldığımıza gö- nının yeri hakkında kat'i bir 
re bu raporda müstakbel iz- karar verilecektir. Şimdiki li-
mir limanının Halkapınar' dan manın, istikbalde geni~letil-
Turan 'a kadar uzanan sahada ınesine maddeten imkan gö-
yapılması muvafık görülmüş- rülmemektedir. Ve Halkapı-
tür. Fakat iktısat vekaleti, bu nar'dan Turan'a kadar uza· 

Türkiye, 
Avusturya 

··---
Türkiye - Avusturya arasın· 

daki ticaret ve klering anlaş
ması 23-7-936 tarihinde yeni
lenmiş ve keyfiyet Türkofislere 
tebliğ edilmiştir. 

Tevkif edilecekler 
Ondan sonra m:rhakemc 

olurtacaklar 
1 Birinci teşrinden mer'iyete 

başlıyacak olan (Meşhud suç
lann muhakeme usulü) hak
kındaki kanun şehrimizdeki 
alakadarlara gelmiştir. 

Bu kanun mucibince umu
mi adaba mugayir hareket 
edenlerle yollarda sövmek, 
harfendazlık etmek, adam döv
mek, evlenme vadile kızları 
kirletmek, başkasına zarar ver
mek, suiistimal etmek, kumar 
oynamak, ruhsatsız eğlence 
yeri açmak, sarhoşluk, otomo
bil, otobüs ve tramvayları hal
kı telaşa düşürecek kadar 
hızlı sürmek gibi suçları işli. 

yenler tevkif edilerek muha
keme olunacaklardır. 

işletme müdürü Tahsin 
Devlet demiryolları sekizin

ci işletme müdürü Tahsin, 
Nafıa Vekaletlnin daveti üze· 
rine Ankara'ya gitmiştir. Üç 
gün kalacak ve sonra şehri
mize dönecektir. mes'cle çok mühim olduğun· nan sahada vücuda getiril-

dan diğer vekalet' erin de nok- mesi teklif edilen liman için Şapka kanununa 
tainazarlarını almayı muvafık 10 milyon lira sarfetmek la- Aykırı hareket .• 
bulmuştur. Onun için müte- zım gelecektir. Bayraklı'da Mahmud oğlu 

akı şarap ı• malaA t ~uön:Ü:~~ı~a~~~atat~~n:a;~~ 
' • şu sardığından zabıtaca tutul-

h an esi kuruluyor. i:~~:~rıa;:---
Halkapınar'da büyük bir fabrika Vekilinin Beyanatı. 

ı·nşa edı.fmesı· du•·şu••nu••[u·~vor. -Başı 1 
inci sag/ada-

.. 

inhisarlar umum müdürlüğü 
tarafından İzmir' de şarap ve 
rakı imali için Halkapınarda 

'.J gihi oma iınııli için lznıirdcıı kuru 

bir fabrika inşası için tetkikat 
yapılmaktadır. Bu • imalatha
nenin büyük bir de deposu 
bulunacaktır. 

fiziiın \'C hurda incir alınacak mı? 

C. 2 - Gı·çen yıllar.1a oldu~u 
t;ihi lıusene clı~ idare kuru ihiiııı 

ve Jıımla incir ula<"aktır. 

. 3 Buseııc ular~ hıııir 

üzüm piyasası ne Ayni zamanda bir de ihraç 
iskelesi olacak ve Türkiye'yc 
deniz yolu ile nakledilmek is
tenen müskirat, bu iskeleden 
vapurlara kolayca yüklenecek
tir. Halkapınar mevkii, ayni 
zamanda demiryolu kenarında 
olması itibarile de fabrikanın 
inşası için muvafık görülmek
tedir. Bu fabrika, Ege mınta
kası vilayetlerile diğer birçok 
vilayetlerin ihtiyacını tatmin 
edecek büyüklük ve mükem
meliyette olacaktır. 

ınınıaJ...a,.ıntlun tütün almak uip·· 
ıiade midir? 

C. 3 Her ııeue oldıı~u •ı;ihi 

vakit ac;llacak? 
--------

Simsarlardan bir kısmı ay başın
da acılmasını istiyorlar. 

' 
Şehrimizdeki alakadarlara 

gelen maliimata göre Mene
men, Salihli, Alaşehir, Manisa 
ve ·Kemalpaşa ile Kasaba ha
valisinde mühim mikdarda 
üzüm sergilerde bulunmakta
dır. Bunlardan bir kısmı, bil
hassa Menemen havalisindeki 
sergilerde bulunanlar, bu ay 
başında İzmir Borsasına geti
rileC'ektir. Ay başında lzmir 
Borsasına getirilecek kuru üzüm 
mikdarının (1000) çuval kadar 
olacağı kuvvetle tahmin edili
yor. Her sene Bor~ada (3000) 
çuval kuru iizüm birikmeyince 
piyasa açılmaz. Fakat bazı 
simsarlar, Borsada fazla ınik
darcla üzüm toplandıktan son
ra alıcıların daima nazik dav
ranarak fiatleri düşürmek iste
diklerini ileri sürerek bu sene 
özüm piyasasının geçiktirilme
den ve Borsaya (1000) çuval 
üzüm gelince açılmasını iste

mektedirler. 

* "'* Dün Buca ve Ôdemiş'tin 

şehrimize mühim mikdarda la
ze bardacık (incir) getirilmiş 
ve satışa çıkarılmıştır. 

Zehirli gazlar 
Yannki pazar günü mual

lim M. Ôzlarhan tarafından 
parti merkezinde saat 1 O da 
parti ocak baŞkanlarına ze-
hirli gazlardan korunma mev
zuu etrafında bir konferans 

verilecektir. 

Mmtaka J. kumandanlığı 
Mmtaka jandarma kuman· 

danlığına kaymakam• Ziya ta· 
yin edilmiştir. Bu hafta içinde 
Ankara'dan şehrimize gelerek 
yeni vazifesine başlıyacaktır. - ... ... .. . . ,' . . . : . ' . . 

ELHAMRA Telefon 2573 

Bugün iki büyük film birden 

1·-viyana Bülbülü 
Martha Eggcrth 

2 - Fahir bir delikanlının hikayesi 
Marie Belle 

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

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

bu~rııe ılc funir nıuııakıı•ın<lım tÜ· 
tiin müha) an eılilCt't'~İ talıiidir. 

S. ı - Bu yıl mmıakoıııızda 

yetişen tütünl~ri ncfasctçc iılare 

na6ll buluyor? 

· C. ı Bıı~cnc ha\ıılnrın yağ· 
murlu n~ kapalı geçmesi Eık dikil· 
mi~ tiitünlı•rJı• küllcmı· \ 'C lıullık 
ha.,lalıkları yapıı~ış ·ı da tütüıılerılı· 
ha,.ka hn ,talık o!marlığındıııı \ ' C ha· 
valar da iyile.,ti~indcn umumiyet 
itibarile E~e tütün mahsulü mat
hip e\ :ıfa yetişmekte rn idrak edil· 
mrktedir. 

S. 5 - Sofra tuzu imal için 
ikmal edilen fabrika ne ,akJt is
tih ale lıaşlıyncak \'C mamulatı ne 
vakıt piyasaya çıkacaktır? 

C. 5 Tuz kurutma \C i)ğüt· 
me fahrikası kurulmuş ve i~lemc~c 
haşlamıştır. lütcabhide ulan mu· 

kavelesi mucibim·c tccrübt·lcri ya· 
pılıp matlup evsafta ul<lıı~u anla· 
~ıldıktan sonra istih nlıita başlı)a· 
cak ve ondan sonra pİ)aSa)a ofra 
ve nmthak tuzu çıkanlacaktu. 

S. 6 - Tuzla'da daha başka 
lcEıhat 'ıicuıl.ı getirilmek nıutasın
\'er midir? 

C. 6 - Çamaltı tuzlasında ar· 
tcziyenle tatlı 'SU çıkarılmağa çalı
şılacaktır. 

S. 7 - Gümrük antrepolannın 
liman idnresi'?e devrinden dola), 
gümrük kadrolarında taef iye yapı· 
lacak nıı? 

C. 7 - Gümrük amharlannın 
dcniudcn dolayı gümrük kadrola· 

rında csa lı Lir dc.ğişiklik olacak 
değildir. 

Haracmezad 
' 

Koca satılıyor! 
Aman allahım, daha neler 

duyacak, daha neler göreceğiz: 

il kadını, kos-koca müftüyü 
müzayedeye . çıkaı ınış, peşin 

40 liraya satmış. Bilmem oku
dunui mu? 

Ay~e namında bir kadın, 
genç ve dul bir kadına gitmiş, 

- Seni bir müftü ile ev
lendireceğim! 

Diyerek kandırmış, kırk li· 
rasını dolandırmış. Hatta bir 

. defasında, genç kadını alıp 
kendi evine götürmüş ve ora
da miiftü rolünü oynıyan bir 
adama takdim e1 miş. Bilahare 
müftüyü pazara ç:karan Ayşe 
ortadan ka) bolduğu gibi müf
tü de uçmuş, gitmiş. Bu sah
te müftü ile Ayşe'nin kurduk
ları tuzağa diyecek yok:ur. 
Geçenlcrdo pazara çıkarılan, 
yakışıklı, fakat mevhum bir 
doktordu. Bu dafa ise, sıra 
müftüye geldi. İnsanların en 
zayif tarafını istismar etmek, 
bir zeka işidir elbet.. Kendi 
kendime düşünüyorum. Yarın 
öbür gün, bizim meslektaşlar
dan birini ortaya çıkarsalar 
ne olurdu? 

- Muharrir ha! Aman al
lahım, istemez öylesini! Cebi 
delik münevver değil mi? Elin
de kalem, yaz, bire yaz, uy
dur bire uydur! 

Mesela, bir şairi satılığa çı
karsalar neler söylemezler : 

- Şair mi, onunla da ev
lenilir mi hiç? Zavallı adam 
bulutlara bakıp, sonra gez 
dikip ağlıyacakl Bir kafiye 
bulamayınca geceleri uyumı· 
yacak, bazen serseriliğe vurup 
diyar diyar dol 1şacak. Yal
dızlı kelimelerle karnını doyu
racak. Bunu koca diye kim 
alır? 

Koca satışı yapanlar, bun
lara hiç yanaşmamışlar. Evvela 
doktoru ortaya koymuşlar. 

Çünkü halk dilinde, doktor 
çok para kazanır, doktorluk 
temiz, yüksek bir meslektir. 
Keza, müftü, etliye, sütlüye 
ka. ışmaz, köşede oturur, rahat 
rahat vakit geçirir. Bunlar var
ken, başı dumanlı şairi, bahtı 
belalı muharriri öne sürecek 
değiller ya! 

Mesela, bir kc...sap koca sa· 
tışında hiç rağbet görmez. 

- Et, et kokar. Burnunun 
ucundan kan dökulürl 

Cevabını basarlar. Bittabi, 
bir sebzeciyi beğenmez, .bir 
bakkalı istemezler, bir san'at· 
karı sevmezler. Hazır lop gibi 
ağıza inecek, ballı bir incire 
can atarlar. 

Bu hadise bize, piyasada 
koca buhranı doğduğunu da 
anlatıyor. Gençler tedrici bir 
şekilde evlenmekten uzaklaş
maktadırlar. Bu suretle ken· 
diliğinden, dünyanın her ye· 
rinde olduğu gibi, koca buh
ranı meydana çıkmakta ve bu 
buhrandan istifadeye kalkan
lar da, işte böyle ihtikara, do
landırıcılığa sapmaktadırlar. 

Dul kadınlara ve genç kız
lara tavsiye ederim: 

Dikkat etsinler. Kapılarını 
çalıp ta, hoşa gidecek sözlerle 
mükemmel fotoğraflarla koca 
satışına gelmiş kadınlara yüz 
vermesinler. Ağızlarını poy
raza açmış olurlar 

Çimdik 



. 

Siyaset ve Aşk 
Edebi, Tarihi, macera romanı 

Usta ve fettan kadın, guya 
hayret edecek. zaman henüz 
gelınemiş gibi sözüne devam 
ederek: 

- Size getirilen L:.ız nerede 
bulunuyor şimdi? Diye sordu. 

- Pibulet mi? Onun için 
henüz hiçbir şey düşünmüş 
değilim. Fakat bu kızdan şüp
he etmek benim için çok müş
küldür. Dük Lodovik bu klZl 
doğduğu zamandanberi gay"et 
iyi tanır. Namus ve iffetinden 
bana birçok defalar takdirlerle 
bahsetmiştir. Kıymet ve ehem
miyetini· bilmediği ve bilmi
yeceği evrakı nasıl olurda 
çalar?. 

- Bu kız ne kadar zaman-
danberi Paris'te bulunuyor? 

- Üç, nihaydt dört haf
tadanberi .. 

- Bu kadar müddet, her 
şeyi öğrenmek için kafi gel
mez mi? . 

Lüsi, sözlerini o kadar ga
rib ve isnadkarane söyliyor-
di ki Hanri bilhassa bu nok
taya dikkat etmek mecburiye
tinde kaldı. 

Lüsi sör.üne devam ederek: 
- işi bu yoldan takip etmek 
Hizımgeldiğini farzedelim, dedi. 
Sizin Pibulet'iniz köyde na
muslu ve latif bir kız olabilir, 
çünki orada kendisini fenalığa 
sevkedecek bir muhit ve va
sıta yoktur. Fakat Paris'te 
bilhassa hizmetine girdiği ka
dını düşünürseniz... Bundan 
ilerisini artık siz düşününüz. 

Biraz sustuktan sonra: 
- Bu kızı istintak ettiniz-

mi?. Diye sordu. 
- Hayirl 
- Neden?. 
- Çünki mümkün değildi. 

Ben uyandığım vakit bu kız 
yoktu. 

- Ya ... Gördünüz mü?. 
Biraz sustular. Sonra Hanri 

Lüsi'ye: 
- Sii dün akşam ne vakit 

gittiniz.?. Diye sordu. 
- Saat 10 dal 
- Fakat ben hiç farkede-

medim. 
- Tabii, çünki çok yorul

muş idiniz. Derin bir uykuya 
daldığınızı görmüş ve gitmiye 
karar vermiştim. Ben giderken 
gayri tabii hiç bir şey yoktu. 

Bütün bu sözler, Hami'de 
şüphe uyandırmıyacak bir me
haretle söylenmekte idi, Han
ri biraz ·düşündükten sonra: 

- Teşekkür ederim ve özür 
dilerim. Dedi. 

- Özür dilemek mi? fakat 
ne için? 

ANADOLU -----
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve lıaşyazganı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Umumi ne~riyat ,.e yazı işleri 

müdiirü: Hamdi Nibhet 

idarehanesi: -
İzmir İkiaci Beyler &okağı 

C. Halk parti&i Jııinaaı içinde 
Telıraf: İuıir - A DOLU 

Teılefon: 2776 -l'osta kuta .. 405 

ABONE. ŞERAİTi 
Yıllığı 1200, allı aylı&ı 700, ü9 

aylığı 500 kuru~tlll' 
Yaltancı memleketler için seaelik 

abone ücreti 27 liradır 
Her yerde 5 kuruftur -CünO geçmiş •üıkalar 25 kum~tur. 

ANADOLU MA TBAASTNDA 
BASILMIŞTI& 

78 .. 

- Her şey ıçın. Sizi uyku
dan uyandırmış olmak, sizi 
böyle üzmüş bulunmak için .. 
Fakat, bu dosya bulunmadığı 
takdirde benim şeref ve na
musumu kaybedeceğimi tabii 
biliyorsunuz değil mi? 

- Bu kadar bedbin olma
yınız, canım. Mareşalın emrile 
tahkikata gelecek olan zabıta, 
dosyanın kimin tarafından ça
lındığını ve dosyayı meydana 
çıkaracaktır. Bu suretle sizin 
şerd ve namusunuza hiç bir 
leke gelmiyecektir. 

Lüsi, bunları söylerken Han
ri'nin boynuna sarıldı ve göz
lerinden öptü. 

Ve mağmum bir tavurla: 

- Yalınız tahkikat esna
sında benden bahsetmemenizi 
çok rica ederim. Dedi. Bir 
gün size zevce olacağımı dü
şünürseniz bu ricamın ne ka
dar haklı olduğunu takdir 
edersiniz. Gece sizin evinizde 
olduğumu amirleriniz bilıne
melidirler; çünki sizin metre, 
siniz olduğuma hükmedecek
ler ve belki de izdivaç müsa
adesini vermiyeceklerdir, 

- Hakkınız var! 
- Ben, sekiz gün içinde 

bu elem ve ıstırab verici ha
disenin lehinize kapanacağına 
eminim. Bundan sonra da asıl 
kendi işlerimizi düşünürüz. 

' 

Hanri, masumiyet, samimi
yet ve ciddiyetine bir defa 
daha hayran olarak Lüsi'den 
ayrıldı. 

-12-
Hanri cadde de rast geldi

, ği bir arabayı durdurdu, ve 
bu arabaya binerek doğruca 
Harbiye dairesine gitti. 

Kendi odasına giden kori
dordan geçerken Marki Dö 
Galiffe ile karşılaştı. Marki 
yüzbaşının sarılığına bakarak: 

- Ne oldunuz?. Ne var?. 
Diye sordu. 
• Hanri elile müphem bir 
işaret yaparak· 

- Hiç! Dedi. Mareşala he
men söyliyecek bir işim var, 
bunun için buraya geldim. 
Bakan yukarıda mıdır? 

- Evet! 
Hanri evvela kendi daire

sıne girdi. Kasketini yerine 
koyduktan sonra Mareşalın 
kapısına vurdu. 

-Sonu var-

1 Borsada 1 
Üzüm sat.şiarı: 

Ç. Alıcı K. S. 
111 H. z. Ahmet 9 
12 S. Emin 8 
7 S. Süleyma. 11 50 
4 Vitel 9 50 

134 
521116 
521250 

Zahire satı fları: 

K. S. 
9 50 

10 
11 50 
9 75 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
6 Vagon buğ. 6 7 

1107 Buğday 6 7 
73 Arpa • 3 30 3 75 
36 Bakla 4 25 4 25 
25 Nohut 4 75 4 75 

1 Nöbetçi eczaneler 1 
Bu akşam Başdurakta Sıh

hat, Karantinada Eşref, Ke
merde Kamer ve Eşrefpaşada 
Eşrefpaşa eczaneleri açıktır. 

• • Asiler re ısı 
--•·+•·---

Ne diktatörlük ya
pacak, ne krallığı 

iade edeceğiz, dedi 
Rahat, 24 (A.A) - Jour

nal gazetesinin muhabirine be
yanatta bulunan asilerin reisi 
general Franco demiştir ki : 

- Tanca üzerine yürüyerek 
ihtilatlar çıkarmak fikrinde de
ğilim. Ancak isterim ki hükü
met gemileri bu limanı üssül
hareke olarak kullanmasınlar. 
Açtığım hareket ispanya' da ' 
krallığın iadesini veya müste
bit bir diktatörlük kurulmasını 
katiyen istihdaf etmiyor. ls
panyol milletinin samimi his
lerine aykırı düşen hiçbir şey 
yapılmıyacaktır. Zafer elde 
edildikten sonra ordu tekrar 
kendi işile meşgul olm~a baş
lıyacaktır. ----

Gene tazelenmeğe 
mi başladı? 

Roma 24 (Radyo) - Fran
sız gazetelerinin grev hakkın
daki neşriyatına rağmen, Fran
sa' da grev çoğalmakta ve ye
niden bir takım fabrikalar, 
ameleler tarafından işgal edil
miş bulunmaktadır. ( Bordo 
Roen ) ile ( Mon Bul bar' da ) 
kapitalistler verdikleri teminatı 
yerine getirmediklerinden, bu
radaki fabrikalar kapanmıştır. 
Çiftliklerde çalışan ameleler de 
ayrıca grev ilan ettiklerinden, 
mahsulat tarlalarda ve halile 
durmaktadır. 

Son gelen haberler, Bcl
fur' daki fabrikaların da kapan
dığını bildirmektedir. 
Bundan başka Paris'teki ga
rajlar da kapanmıştır. 

Habeşistan'da 
Vaziyet İtalya 
Lehine imiş ... 

Roma, 24 (Radyo)- Mesa
jero gazetesi Habeşistan' daki 
temizleme harekatı hasabile 
vaziyet lehte inkişaf etmekte
dir. ltalyan'lara karşı çok bü
yük bir düşmanlık sahası olan 
yerler de kolaylıkla teslim 
alınmaktadır. 

Göller mıntakasında general 
Belloza, işgal ve temizlik ha
reketlerine devam etmektedir. 
Şimdi Habeş hükumetinin bile 
girmemiş olduğu kısımlar iş

gal edilmektedir. 

Roma, 24 (Radyo)- Habe
şistan' daki kuvvetler erkanı 

harbiye reisi mareşal Dö Bo
no'ya mareşallık asası veril
miştir. 

Adis-Ababa, 24 (Radyo) -
Seyyar temizlik kuvvetleri 
Adis~Ababa 'dan 150 kilometre 
mesafede bir Habeş kuvvetini 
dağıtm1ya muvaffak olmuştur. 
Her iki taraftan maktul ve 
mecruh çoktur. 

Asmara' da Raslardan birisi 
ve birkaç papas daha iltica 
etmişlerdir. Ras Kassa'nın 
kardeşi de iltica edenler ara
sındadır. 

General Bcllozo' da göller 
mıntakasını tamamen temizle
miştir. 

Veda 
Paris, 24 (Rabyo) - is

panya sefiri (Dökardönas) bu
giir reislcumur M. Lebrun'u 
ziyaret etmiş ve dendisine 
veda eylemiştir. M. Lebrun, 
sefire (Lejyo~ dönör) nişanını 
vermiştir. 

Hükumet kendi kuvvetlerinin muhakkak olarak kazana-

Her iki taraf zaferi kendi
lerine mal etmektedirler .. 

Reisicumur M. Azana beyanname neşretti. 
Asilerin bir hücumu akim kQldı. Asiler ise 
Barseloniı almakta olduklarını bildiriyorlar. 

ispanya Fasında ilk• isyanı çıkaran e/rad 
Seville, 24 (A.A) - Gene- kuvvetlerinin Madrid civarında 

ral llano bu gece matbuat yapt'klan bir hücum hareketi 
mümessillerine beyanatta bu- akim kalmıştır. Madrid'in zap
lunarak şimalden Madrid'e tına anbean intizar olunmak
doğru ilerlemekte olan gene- tadır. 
ral Mola ordusunun Madrid'e Madrid, 24 (A.A) - Royter 
60 kilometre mesafede bulu- Ajansından: 
nan Somosierra dağlarında Dünkü · gün çok çetin müca-
bir muzafferiyet kazanmış ol- delelcrle geçmiştir. Şimdi hü-
duğunu söylemiştir. General kumet kuvvctlcrile asiler Mad-
Madridin yakında ele geç.irile- · rid'in şimalindeki dağlarda 
ceği kanaatında olduğunu ve karşı karşıya bulunmaktadır. 
halkçılar cephesi liderlerinin Hükumet elinde bulunan bütün 
şimdiden payitahttan kaçmağa takviye kıt'alarını sür'atle şi-
başlamış olduklarını ilave et- male doğru sevketmektedir. 

Hükümct bir tebliğ neşre-
miştir. derek kendi kuvvetlerinin mu-

Gencral, Madrid ve Barse- vaffakıyetleri hakkında teminat 
lon tarafından yapıla~ tebliğ- vermiştir. 
lerin doğru olmadığını söyle- Bununla beraber asiler ileri 
miştir. Mumaileyh Barselon'un hareketlerinin durdurulmamış 
Faşist kuvvetler tarafından olduğu iddiasındadırlar. 
bombardıman edilmiş oldu- Royter Ajansmın öğrendi· 
ğunu ve yakında iabtoluna- ğine göre, Veteran adındaki 
cağını ilave eylemiştir. iki lngiliz torpido muhribinin 

Madrid, 24 (A.A) - Gece bu sabah Sainl Sebastiene 
yarısında reisicumhur M. Aza- gelmesi beklenilmektedir. 
na bütün lspanyollara hita- Madrid, 24 (A.A)- Valan-
ben radyo ile bir beyanname siya'dan gelmekte olan amele 
neşrederek onları Cumhuriyeti milislerinden mürekkep bir 

k t 
y d t t "k kuvvet dün öğleden sonra ur armaga ave ve eşvı 

eylemiştir. Madrid'e vasıl olmuştur. Ken-
dilerini kesif bir halk J<ütlesi 

Müşarünileyh, Cumhuriyetin bekliyordu. Yüz kamyonla nak-
daha şimdiden muzafferı"yeti ]edilen milisler halkın alkış-
kazanmış olduğunu ilave ey- lan araşında tüfenklerini sal-
lemiştir. lıyarak ve yumruklarını havaya 

Dahiliye· nazırı general İla- kaldırmak suretiyle etrafa se-
no'nun Seville'deki vaziyetin lam vererek Madrid 'c girmiş-
nazik olduğunu beyan etmi~ lert milislerin arkasından hü-
ve general Mola ordusunun cum kıt'alarına mensub moto-
Sierra Guaderanda inhizama sıkletçilerle sivil muhafızların 
uğratılmış ve hükumet kuv- otomobilleri geliyordu. Sev-
vetlerinin her taraftan gelen kıyatı hücum kıtaatı muhafız-
telsizlerle faşistlerin şehri ele ları idare ediyordu. 
geçirmek üzere olduklarına Cuneca ayaleti köylüleriyle 
dair bulunan haberler tekzip milisleri de bu harekete iştirak 
olunmaktadır. etmişlerdir. 

Madrid radyosu eski baş- Londra, 24 (A.A) - lngil-
vekil M. Gulroga'nın öldürül- lere'nin Madrid bi.iyi.ik elçisi 
müş olduğu şayiasını tekzib lspanyol harb gemileri Tan-
elmişlir. geri harekatlarında intinat 

M. Guiroga öldürülmüş ol- noktası olarak kaçmağa dc-
duğu haberini gazetecilere vam ettikleri takdirde vücuda 
bizzat kendisi tekzip etmiştir. gelecek beynelmilel güçlükler 

Seville, 24 (A.A) - Asi- üzerine İspanyol hükumetinin 
lerin umumi karargahından naz.arı dikkatini celbetmek için 
bildirildiğine göre, Hükumet emir almışbr. 

Roma, 24 (Radyo) - İs
panya' dan alınan son haber
lere göre vaziyette düne nis
betle bir değişiklik yoktur. 
Yalnız hükumet kıtaatı ile 
asiler arasında şiddetli muha
rebeler yapıldığı muhakkaktır. 
Dün asilerin tayyare kuvvet-
lerinin muvaffakıyetleri söylen
miştir. 

General Franko beyanatta 
bulunarak, bir Fas gazetesine 
Cebelüttarık taarruzu hakkın-. 
daki neşriyatına cevab ver
miştir. Bu münasebetle Fran
sanın Madrit hükumetine silah 
ve mühimmat vermesini ten-
kit etmiştir. 

Paris gazeteleri Madrit hü
kumetine yardım ettiği için 
hükumeti şiddetle tenkit et
mektedirler. Sağ cenah gaze
teleri, bilakis façistlere yar
dım edilmesini istemektedirler. 

Eko Dö Pari: 
"Hükumet bu hareke~i ile 

İspanya' daki komünizmi tak
viye etmektedir.,, 

Demektedir. 
Barselon, 24 ( Radyo ) 

Katalonya' da komünizm hü
küm sürmektedir. Asayiş kafi 
dereçede temin edilmiş olmak
la beraber, Alman şoselerini 
tecavüzden kurtarmak mÜil}
kün olmamaktadır. 

Madrit'te de ecnebilerin em
niyet ve servetini muhafaza 
imkansız bir h~le gelmiştir. 

Roma, 24 (Radyo) - isti
fani Ajansı Paris'ten bildiri
yor: 

Tanca'ya bir halyan harp 
sefinesinin gelmesi Mussolini
nin beynelmilel lisanla karış
ması demektir. halya hükü
meti beynelmilel Tanca'da his
sesine düşen vazifeyi yapmağa 
başlamlştır. 

Londra, 24 (Radyo) - Mor
ning Post bahriye muharriri: 
"Son isyan hareketi hasebi le 
ispanya sahillerinde bulunan 
harb sefincleri hariç olmak 
üzere Akdenizde bulunan fazla 
harb sefinelerimiz geri dön
müştür.,, Demektedir. 

Ayni muharrir, Akdeniz'de 
bir muhrib ve bir de torpil 
koyma filolarının fazladan bu
l~ndurulacağını tekzib etmiştir. 

Suikastcı 
' Hakaret amiz 

Mektup yazmış .. 
Londra, 24 (Radyo) - lıı

giltere kralına suikastta bu
lunmak istiyen Makmaon'un 
muhakemesine bugün devanı 
edilmiş ve suçlunun, hadise· 
den evel İngiltere Dahiliye 
Nazırı Sir Con Simons'a gön· 
dermiş olduğu hakaret arniı 
mektup okunmuştur. 

Müddeiumumi, ittiharnnarne· 
sini okuduktan sonra rnuha
keme, gelecek haftaya talik 

edilmiştir. 
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Şarlken orduları Alman ve İspanya hu
dudlarından Fransa'ya tecavüz ettiler. 

Bir gece, bütün düşmanlar, 
sekizinci Hanri, Papa ve Şa
rlken incile el basarak Fran
sa lehine hareket etmiyecek
lerine yemin ettiler. 

* * • 
Kral biı .nci Fransova, Mi-

liino'yu istirdad için büyük bir 
ordu kaldırmış, kiliselerden 
borç. olarak birçok altın almış, 
Sen Marten dö Tur'un gümüş 
parmaklıklarını eritmiş, şahsi 
emlakini yüzde oniki faizle 
rehin etmişti. 

Sarraflar bu vaziyetten mem
nun değildiler; bunların bir 
kısmı, gayri memnunlara her 
zaman açık olan Burbon'ların 
Paris'teki konağına iltica et
mişlerdi. 

Parlamento da vazifesini iyi 
~.görmüyor, mümanaat gösteri· 

yordu. Hasılı, Paris'te bir ho
murtu devam edib duruyordu. 

Kral, şiddet göstermek lü· 
zumunu hissetti ve yedinci 
Şarl zamanında olduğu F ran· 
sa'nın lngiliz'lerin eline teslim 
edilmiyeceğini ilan etti. Ve 
Turnel kapıları önünde birkaç 
sehpa dikildi, birkaç kişi de 
ibret teşkil etmek üzere bu 
sehpalara sallandırıldı! 

Fransova, bu icraattan son
ra ltalya yolunu tuttu. Yol 
üzerinde, Sen Piyer lö Marti
ye' de Normandiya ayanı Be
ze' den. Diyan dö Puatiye'nin 
kocasından, Dük dö Burbo
nun Burbonez' den geçerken 
kendisine baskın vereceği ha
berini aldı. 

Bunun üzerine kral birinci 
F ransova, baş kumandanının 
memleketin idare merkezi üze
rine ccsarctll~ ve korkmadan 
yürüdü. 

Burbon merkezi olan Mu
len 'den hasta olduğunu ba
hane ederek hareket etme· 
ınişti. 

Kral, hasta olduğunu iddia 
eden Burbon'un baş ucuna 
kadar geldi ve seferde bu
lunduğu müddetçe kendisini 
kral kaymakamı olarak hıra· 
kacağını fak~t emin olmak 
için de kendisini ltalya'ya ka· 
dar beraber götüreceğini bil· 
dirdi! 

V c gülerek: 
- Siz ltalya'da, Marinyan-

da olduğu gibi piştar kuman· 
danlığmı yapacaksınız, ve gene 
Milano'yu zaptcdeceğizl 

Dedi. 
- Sir .. Sizden birkaç gün 

müsaade isterim. Çünkü, böyle 
hasta halde ve teskere ile 
harba gitmek mümkün olamaz 
sanıyorum! 

Kral fazla birşcy teklif et· 
medi , ve yoluna devam etti. 
Burbon da kuvvetli bir katıra 
binerek dağlık yerlerden, zaptı 
mümkün olmıyan müstahkem 
şatosuna gitti ve orada ka· 

pandı. 
Kral, Liyon' da 

rın Gaskonya'ya, 
da Şampanya'ya 
haber aldı. 

İspanyol' la· 
Alman'ların 

.girdiklerini 

Bu iki haber üzerine teha· 
lükle hazırlandığı ltalya sefe
rinden vazgeçti ve hudutları· 
nın müdafaasına karar verdi. 

ilk iş olarak Dük dö Bur· 
bon'un başını getirene büyük 
bir mükafat vadedildi; ve tu-

tulan birkaç şeriki cürmünden 
de hiyanetin biitün şekil ve 
tafsilatı anlaşıldı. 

imparator kuvvetleri Alman
ya ve ispanya hudutlarından 
mütemadiyen ileı }emekte idi· 
ler, Paris'te telas ve heyecan 
büyüktü. Birinci Fransova, eski 
sürlerin harabiye yüz tu~muş 
oldukları cenubi kısımda si-
perler ve hendekler kazdırttı. 
Buna rağmen Paris'li!er emin 
değildiler. 

Rabele: 
- Bu sürler böyle bir şe· 

hir için ne kadar aciz ve kıy· 
metsizdirler; bir inek bile 
kuvvetli bir tos vurmakla bun-
ları yıkabilecektirl Diyordu. 

Kral, Paris'lileri temin için: 
- Paris'i kaybetmektense, 

hayatımı kaybetmeği daha iyi 
bulurum.. Şehri sizinle birlikte 
müdafaaya yahud hep birlikte, 
ölmeğe davet ederim. Eğer 
ben harb sahasından ayrıla· 
rak yanınıza gelmiyorsam, bile, 
karımı, çocuklarımı, annenı ·, 
yer üzerinde malik olduğuı l 
en aziz şeyleri size gönderi· 
yorum. Diye haber gönderdi. 

Dük Dö Burbon, bir h z· 
metçi kıyafetinde ve hasta 
halde, tam bir ay Fransa'nın 
içinde dolaştı, durdu. Ancak 
ayın sonlarında Almanlar tara
fına gitmeğe ve asker başında 
mevki almağa muvaffak oldu. 

Fakat kral, zafer yıldızının 
altında doğmuş idi. Ve birinci 
Fransova, Dük'ten kılıcını is
tediği zaman, Burhan kin ve 
hiddetle: 

- Krala söyleyiniz ki beni 
kılıcımdan pişdarlık kuman
danlığını alarak dük Dalan
son' a verdiği zaman mahrum 
etmiştir, cevabını gönderdi. 

- Sonu var - · -----------
Milli takımımız 

dün gitti. 

.. _______,,,_ -
İzmir' li Fuad 

lstanbul, 24 (Hususi muha
birimizden) - Olimpiyadlara 
iştirak edecek milli fudbol ta· 
kımımız oyuncuları bugün Ber· 
lin 'c hareket etmişler ve spor
cular tarafından uğurlanmış· 
}ardır. 

Milli takım, ilk maçını üç 
ağustos pazartesi günü Nor
veç milli takımı ile yapacak· 
tır. Tak1mımız bu maçta galip 
gelirse ikinci maç, Alman 
milli takımı ile olacaktır. 

.Yugoslavya başve • i 
Dış bakanımız T. • A a 

• yadinov·ç imzayı müteakip 
a derhal bir ebr·k telgrafı çekti. 

lt~l>:a'nFın imzasına-i-~-tı-.z-a_r_e_d-ebiİi;iz. Bir Romen gazetesi, İngilte-
re nın, ransız, Rus, Romen nazar noktasını kabul ettiğini yazıyr ..... 

Bükreş, 23 (A.A) - Gaze· 
t~ler Montrö hakkındaki ncş· 
rıyatlarına devam ediyorlar. 
Adc\ diyor ki: 

Yeni mukavele Avrupa sul
hunun umumi menafii bakı
mından tahlil edilecek olursa 
lngiltere'nin ilk defa olarak 
kat'ı ve ameli bir şekilde teş
kilatlı kollektif emniyete iş
tirak etmiş olduğu göriilür. 
Titulesko'nun müdahalesi üze· 
rine lngiltere bu sahada 
Fransız - Rus- Romen nok
tai nazarını kabul etmiştir. 

Bu gazete Titulesko'nun 
Romanya menafiinin korun
makta olduğunu ve Türk
Romen dostluğunun ehem
miyeti hakkında söylediği söz-
leri tebarüz ettirerek makaleyi 
bitirmektedir. 

Belgrat, 24 (A.A) - Ava· 
la ajansı bildiriyor : 

Montrö konfeıansından An
kara 'ya dö11mekte olan Türki
ye Dı7 işleri bakanı Dr. T ev
fik Rüştü Aras ve Türk mu
rahhas heyeti bu sabah Belg· 
rat'tan geçmiştir. 

Dr. Aras durakta başbakan 
ve dış işleri bakanı B. Stoya
dinoviç adına dış işleri bakan 
muavini B. Martinetz tarafın
dan karşılanmıştır. 

Bu münasebetle beyanatta 
bulunan Dr. Aras, Montrö 
konferansı esnasında Türkiye
ye yaptığı yardım dolayısilc 
Yugoslavya'ya teşekkürlerini 

bildirmiş ve demiştir ki : 
Konferansın ınuvaffakiycti 

yalnız Türkiye için değil fakat 
bütün Balkan antantı için bir 
muvaff akiyet teşkil etmektedir. 
Türkiye'nin Montrö mukavele
namesini bu ay sonunda tas
dik etmesi muhtemeldir. 

Dr. Aras Prav<la gazetesine 
aşağıdaki beyanatla bulun· 
muştur: 

imzayı miiteakip dostum 
Stoyadinoviç'in bana gönder-• 
miş olduğu telgraftan dolayı 
bilhassa memnun oldum. 

Gazetecilerin; ltalya mu· 
kavelenameyi imza edecek mi? 
sualine Dr. Aras şu cevabı 
vermiştir: 

B~ hususla hirşcy bilmcyo
ruın. Fakat memnuniyetle bu
na intizar edelim. 

Dr. Aras ayrıca şunları söy-
lemiştir: 

Sovyetler birliği mukavele
namcyi ayni günde tasdik 
edecektir. Ve Montrö' deki İn
giliz heyeti ise daha ilk gün
den itibaren Türk noktai na
zarı ile mutabakat halinde 
bulunmuştur. 

Sofya, 23 (A.A) - Bulgar 
ajansı bildırıyor: 

Ankara'ya dönmekte olan 
Türk murahhas heyeti başında 
dış işleri bakanı olduğu halde 
bugün saat 16,30 da Sofya· 
dan gcç1 ·iştir. Bulgar başba
kanı M. öscivanof Turk ha· 
kanını i~arşılamak üzere Ora· 
gonıan istasyonuna kadar git
miş ve orada Dr. Aras'ı ken
di salonlu vagonuna davet 
ederek Sof ya'ya kadar kendi
siyle samimi görüşmelerde bu· 
lunmuştur. 

Tevfik Rüşdü Aras, M. Stogadinov:ç 
Sofyada konuşmalara istas· ' muştur. lki muhatap Türk-Bulgar 

yon salonunda devam olun· 1 münasebetlerinin iyi inkişafını 

in 
Evvela Makdonald ve Saymen'un, sonra 

Baldvin'in çekilmesi bekleniyor. 

M. Makdonald, oğlu 'ltC kızı 

Lond_ı~, 23. (A.A) - Star Star gazetesi M. Boldvin'in 

bir kl're daha büyük bir mem
nuniyetle miişahede etmişlerdir. 

İstasyonda Dr. Aras, saray 
marcşalı Panof, dış işleri genel 
sekreter vekili Sarafov, siyasi 
daire direktör vekili ve proto
kol direktörü Petrov, Coma· 
kov matbuat direktörü elçi 
Balabanov ve dış işleri bakan
lığı d iğer yüksek memurları 

tarafından selamlanmıştır. İs· 
tasyonrla ayrıca başta elçi 
Berker olmak üzere Türk elçi
liği memurları, Yugoslavya, 
Yunanistan elçileri, Çekoslo· 
vakya ve Romanya maslahat
güzarları, Sofya Türk-Bulgar 
dostluk cemiyeti mümessilleri 
ve gazeteciler de hazır bl'Jlun· 
muşlardır. Ayni trenle Mon· 
trö' deki Bulgar heyeti de Sof· 
ya'ya donmüştür. 

Romanya'da dış 
bakan vekaleti .. 

Bükreş. 24 (Radyo) - Bu: 
gün neşredilecek bir kral ira· 
desi başvekil M. Tatareskoyu 
hariciye bakan vekili ilan ede· 
cek ve asıl hariciye bakanı 
bulunmadığı zaman bu vekil 
harici işlerim tedvir edecektir. 

ZABITA: 

ir Kaza 
Manevra 
Esnasında oldu .. 

Evvelki gece Alsancak is
tasyonunda manevra esnao;ında 
bir kaza olmu~tur. Devlet de
miryolları amelesinden Habib 
oğlu Mustafa, gece elinde bir 
fener olduğu halde manevrayı 
idare ederken bindiği vagon
dan başını fazla dışarı çıkar· 

mış ve ilerisini görmek iste
miştir. O sırada başı demir 
bir direğe çarpmış ve yere 
düşen amele ağır suretle ya· 
ralanarak hastaneye kaldırıl-
mıştır. 

100 Lira 
g~7:elesının dıploması mu ha- bu iki zatın istif asını müteakib 
~ırı M .. Mak ~?nald ile M. çekileceğini tahmin etmektedir. 
ayıne~ıı~ hugunlerdC' istifa Buna mukabil dün akşam 

Nasıl çalınmış! 
Birinci kordonda Şehir ga

zinosu önünde Şoför Hamid 
oğlu Kazım 198 numaralı oto· 
mobil içinde uyumakta iken 
29 numaralı otomobil şoföru 
Mehmed: 

~lmcler~nn~ muhtemel oldu- Veslminisler koridorlarında M. 
gunu bıldırmektedir. ~ Boldvin'in kralın taç giyme 
. ~· Mak J?onal~ sı~~ı vaz- merasiminden sonra çekile· 
ıyetı dolayısılc vazıf~sını terk- ccği ve o zaman kabinede 
e~ecek, M. Saymen de başka ufak mikyasta tadilat yapıla· 
hır vazifeye tayin olunacaktır. cağı söylenmekte idi. 

Fransa'da yabancılar Bi r kardinal ve siyaset 
Roma, 24 (Radyo) - Ga- Viyana, 24 (Radyo) _ 

zcteler, Fransa'da bulunan ya- Avusturya başpapazı kardinal 
}~ancı tcbcalar hakkındaki neş- lmiçcr bir beyannamı' ncşre-
rıyata devam etmektedirler. derek Alman - Avusturva uz· 
Bu gazeteler, yalnız Marsilya- !aşmasını tes'it etmiştir~ 
da 201 bin yabancı bulunduğu Vest Blak gazetesi verilen 
ve bunların 126 bini ltalyan umumi. affı da sulh için fay. 
olduğunu kaydediyorlar. · dalı hır eser addetmektedir. 
lngilız kralınm kabulü 90 kişi zehirlendi 
.Londra, 24 (Radyo) -Kral ·a~ahire, 24 (Rady~) -. . Ba-

8 ınci Edvard, bu ün İn il- Y. gıda maddclerı yıdıklc-
' . g g rındcn dolayı bir k ·· d 90 

tere nın Roma sefiri Dromon k" . h" . . oy e 
ile Anı "k • k" L d ışı ze ırlenmışlerdır crı a nm es ı on ra R k · 

f .. . k b 1 c or sc ırını a u eylemiştir. 
DolfüsUn yıldönümü Londra, 24 (Radyo) 

. Avam kamarası, gece yarı-

fü ~ıy~~1:• ~.4 (R~.d~~) .-. ?,ol- sından bir saat sonraya kadar 
s n. olumu yıldonumu muna- çalıs;mış ve sonra clağ l . 

seb ti b .. b .... A ı mıştıı. 
e .ı e ~ u?'un ulun vus- Kamara, bu celsede 34 saat 

turya da ayınler yapılmış ve bilainkıta müzakerelere de-
matem tutulmuştur. vam eylen· t" . ı ış ır. 

- Burnava'ya müşteri var. 
Diyerek kendisini uyandırmış 
ve Kazım, mü~tcrisini Burna· 
;a_'y~ gotürdüklcn sonra aldığı 
ıkı lırayı cebine koyarken ce
binde taşıdığı yüz liranın ça
lınmış olduğunu görmüştür. 
Zabıtaca tahkikata başlan-
mıştır. 

Nara atmış 
Değirmcnd caddesinde 

sarhoş olarak ..ıra atan Halil 
oğlu Eşref, zabıtaca yakalan
mıştır. 

Dövmüş 
Birinci Kordon' da Jozef kızı 

Jozo'nun evine giden Petro 
Oğlu Jan, Jozo'nun kocasını 
dövmek istemiş ve üzerine 
hücum etmiştir. Jozo kaçarken 
arkasından sandalye atarak ba
şından yaralamış ve kendisi 
tutulmuştur. 



~Sayfa 6 ---------------------
Al' Alman Milletine ' 
Fihtenin Hitabesi 

•• 
Montrö'de temin 
ettiğimiz muvaffa. 

Furunlanmış Ve Tam Kurutulmuş 
•• 

GURGENLER ZINCiAL 
DA BULUNUR 7-3 ·-------·ç---·M-R•h-.•B-l •b•• kıyeti kutlulayorlar .. 

evıren: . a mı a a an 
Ankara, 24 (A.A) - Mont-

Diğer bazı devlet adamları 
da : Şimdiye kadar terbiye 
hususunda yayılan işleri iyi 
bularak, hakkında henüz bir 
fikirleri olmıyan yeni plana 
iştirak etmek istemiyorlar. 

Bize gelince biz bu adam
lardan b1rşey ummiyoruz ; yal
nız e, r bu temel işin teme
lini atma onhr n dine bırakı· 
lırsa buna artv')r•ız . 

Başka a ~ nlı:ı r da vardır ki 
fen ve fels 0 fede derindirler ; 
bunlar ödev' r'ni ciddi tuta
caklardır. İnsan ve mukadde
ratı üzerine ; beş riyetin bu 
günkü ihtiyaçları üzerine sağ· 
lam ve muayyen fikirleri var· 
dır. Ah .. işte bu adamlar, bir 
kez inansalar ki bizi tehdit 
eden barbarlıktan ancak ter
bıye ile kurtulabiliriz .. Bunlar, 
yeni terbiyenin yaratacağı yeni 
ipsanlığın silohetini daima göz
leri öniinde tutabilseler.. Kur· 
tuluş için bundan başka yol , 
olmadığına inansalar ... 

Ancak bu adamlardır ki 
beşeri işlerin en yüksek ida
recisi ve çocukların vasisi sıfa-

• tile ; ancak tanrıya ve vicda
nına hesap verecek olan, dev- ' 
lete : Çocukların saadeti için, 
terbiye hakkını veriyorlar. 

Askerlik hizmetini vatandaş· 
farın isteğine bırakan bir dev-
let var mı ? Vatandaş istesin 
istemesin askerliğini yapmıya
cak mı ? Terbiye işi de böyle 
mecburi tutulmalıdır. Evelden 
askerlik : Gönüllü idi. Sonra
dan gönüllülerin, güdülen erek 
için, az geldiği görülünce mec
buri tutuldu. Terbiye işi de 

bugün bu durumdadır. Bu 
mecburiyeti tatbikte yalnız ilk 
nesil için güçlük görülecektir: 
Bu nesil işi anlayınca, kendi
liğinden itaat hasıl olacak ve 
böyle terbiye edilen bir nesil 
de vatan için silaha daha se
ve seve sanlacaktır. 

lşterseniz ilk snalarda mec
buri terbiye işini, askerliğin 
ilk sıralarında olduğu gibi, 

bazı kayıtlarla tahdit edebilir· 
siniz. babaları okula gönder
miyen çocuklar, bilahare mil
lef n içinde, eski durumun na
sıl insan yetiştirdiğini göste
ren zavallı örnekler olurlar. 

Bu terbiye, bütün ve vatan· 
daşlara şamil, milli olmalıdır. 
Zira bizim dilimizi konuşanla
rın hepsi yeni bir ırk teşkil 
etmek mecburiyetindedirler. Bi
naenaleyh herkes, bu terbiyeyi 
bütünvatandaşlara temin işini 
üstüne almalıdır. 

Yeni terbiyenin ne olduğu
nu bütün Alman'lar, Alman'ca 
vasıtasile, anlıyacaklardır. Ec
nebinin bu terbiye vasıtalarını 
tamamen kendine mal edebi
leceğini sanmıyorum ; alayım 
dese bile bunun başka yerden 
geldiği belli olacaktır ; bina
enaleyh kendisine tamamen 
mal edemiyecektir. An.'lla bi
zim için güçlük yoktur ; ~Ün· 
kü herşey hazırlanmıştır. Ve 
hemen işe koyulmalıyız. 

Birbirinden başka başka, 
Alman devletleri olması bizim 
için bir bahtiyarlıktır. Bu şu
be şube olma, vaktile bazı 
felaketlerimizi mucip olduysa 
da, bugün bu milli iş için 
faydalı olabilir. Belki bu dev· 
Jetlerden bazıları : Bu terbiye 
işinde, bulundukları durumdan 

memnun olacakları yerde, ter· 

biyeyi öteki devletlerden da
ha ileri götürmeği ülkü edine
ceklerdir. Filhakika bu yeni 
terbiyenin küşat resmini yapa· 
cak olan millet ; en üst mer· 
tebeye çıkacak ve bütün diğer 
milletlerin hürmetini, sevgisini, 
şükranını kazanacaktır. Ve ona, 
yeni milliyetin hakiki temelcisi 
gözüle bakacaklardır. 

Bu millet, öteki milletlere : 
Jzinden gidilecek örnek ol
duktan başka, muhtaç olduk
ları cesareti de verecektir ; 
onların tereddütlerini izale ede-
cektir. Onlara, yeni terbiye 
hususunda, ilk kitap ve ilk 
üstat olacaktır. Ötekiler bu 
işde ikinci mevkii işgal ede
ceklerdir. 
Teşekkür olunur (Ki bu ara

m;zda bütün yüksek hislerin 
tamamen kaybolmadığını gös· 
termektedir) ki Alman devlet
lerinin çoğu : Hangisinin da
ha yüksek medeniyete sahip 
olduklarını aralarında müna
kaşa ettiler : Bazıları bizde 
fikir ve matbuat hürriyeti da
ha geniş, dediler. Bazıları biz
de okullar ve üniversiteler da
ha mükemmel, dediler. Bazı
ları da mazideki ön ve liya
katlarını öne sürdüler vesaire ... 
Fakat bunlar hakkında ne ile 

rö boğazlar konferansınıtı mu
vaffakiyetle neticelenmesi do
layısile Yugoslavya, Irak, Ef. 
ganistan başvekillerile İsviçre
nin Ankara sefiri Hanri Mar
tin' den Başvekil İsmet in önü
ne ge1en tebrik telgrafları ve 
bunlara verilen cevaplarda aşa· 
ğıdadır: . 

Başvekil general ismet İnönü 
Ankara 

Başta Celaletmaab kral haz
retleri olduğu halde boğazları 
mes'elesini görüşen Montrö 

konferansını büyük bir alaka 

ile takib etmekte ve sevindi
rici neticelerini beklemekteydik. 
Türk hakimiyetini boğazlar 
üzerinde yeniden ihya eden 
mukavelenamenin imza edildi
diğini Ekselans Şükrü Saraç
oğlu tef yazısında tebşir etmek 
lütfünde bulundu. Türkiye'nin 
kazandığı işbu hukuki ve si
yasi parlak muvaffakıyet dola
yısile kendim ve arkadaşlarım 
namlarına en samimi tebrik· 
lerimizi arzederken gerek dev
let reisimizin ve gerek mille
timizin ve hükumetimizin öz 
kardeş Türkiye'~in tutacağı 
her yolda parlak muvaffakı· 
yctlcr kazanmasını candan di
lemekte olduklarını beyan ve 

hiiküm verilecek ? _ Ancak derin saygılarımı sunarım. 
şimdi verebiliriz : Bütün mil
lete şamil ol.ması lazım olan 
bu yeni terbiyedir ki bu bap
ta mehek olabilecektir. 

-Sonu var-
-------

ödemiş'te 
Boğazlar zaferi 

bayramı 
Ödemiş, (Hususi) - Mont· 

rö zaferi burada parlak su
rette tes'it edilmiştir. Şehir 
kimilen ışıklar içindeydi. Ban· 
do muzika, güzel parçalar ça
lıyordu. Çanakkale saylavı Dr. 
Mustafa Bengisu hoparlor kar
şısında Çanakkale hakkında 

bir konferans verdi ve hara· 
retle alkışlandı. · 

Saat ikide mukavelenin im· 
zası müjdesi geldi. Sürekli bir 
alkış ve "Yaşasın Atatürk, ya
şasın cumuriyet,, avazeleri yük
seldi. istiklal ve Cumuriyet 
marşları çalındı. Ödemiş sa
baha kadar bayram yaptı. 

Ertesi gün Cumuriyet mey
danında bir miting yapıldı. 
İstiklal marşından sonra Öde
miş Belediyesi namına mual
lim Hamdi Akman boğazlar 

mes' elesi etrafında zaman za
man alkışlanan bir nutuk irat 
etmiş ve Atatürk Türkiye'sinin 
bu işde gösterdiği muvaffakı· 
yeti büyük bir şükranla teba
rüz ettirmiştir. Bunu Parti adı
na Muharrem Baron'm nutku 
takip etmiştir. Derhal Atatürk'e 
ve büyüklere tazimat ve bağ· 
lılık telgrafları çekilmiştir_ 

Müteakiben Atatürk abide

sine çelenk konmuştur. 'Ve 
burada cumuriyet marşı söy· 
lenmiş, tezahürat yapılmıştır. 
Gece Halkevinde bando ile, 
radyo ile, ulusal parçalar çal
mak, rakkaslar yapmak, havai 
fişekler yakmak suretile eğle
nilmiştir. 

Binlerce kişi hep bir ağız
dan cumuriyet marşını söyle
miş ve halk unutulmaz bir ge· 
ce yaşamıştır. 

Yasin Ellıaşimi 
reisi elvüzcra 

Yasin Elhaşimi hazretleri 
reisülvüzera Bağdad 

Boğazlar hakkında Möntröde 
cereyan eden ve ahiren hüs· 
nü neticeye iktiran eden mü
zakerattan dolayı başta haş· 

metlu kral hazretieri olduğu 
halde dost ve komşu) Irak 
hükumeti tarafından gösteri· 
len alakaya son derece mü
tehassis olduk. Bu vesile ile 
gerek namı devletlerine ve 
gerek mesai arkadaşları na· 
mına vaki tebrikata teşekkür· 
lerimi arz ve kardeş Irak 
hükumeti ve milletinin refah 
ve tealisi için en samimi di

leklerimi derin saygılarımla 
takdim eylerim .. 

ismet lnönü 
Ekselans f smet lnönü 

Ankara 
Montrö konferansının nihai 

neticesinden ziyadesilc bah
tiyar olarak kraliyet hükume
tinin hararetli tebriklerini ka
bul buyurmanızı rica ederim. 

Stoyadinoviç başbakan 
Ekselans Stoyadinoviç baş· 

bakan 
Belgrad 

Ekselansinızın Montrö kon
f eranşının nihai neticesi mü
nasebetile yollamış olduğu 
tebrik telgrafından ziyadesile 
mütehassis olarak gerek cum
huriyet hükumetinin gerek 
şahsımın samimi teşekkürlerini 
kabul buyurmanızı rica ederim. 

İsmet İnönü 
Ekselans ismet lnönü 

Ankara 
Boğazlar hakkında elde cdi· 

len iyi netice ve muvaff akı
yetten dolayı gerek Efgan hü
kumeti adına gerek kendi 
adıma en samimi tebriklerimi 
yollamakla kesbi şeref eyler 
ve Türk Cumuriyetinin terakki 
ve refahı hakkındaki emelle· 
rinizin tahakkuku için temen
nilerimi bildiririm. 

Muhammed Haşim 

Efgan Başvekili 

Rutubet ve sıcakta katiyen şeklini değiştirmez 
kereste ararsanız 

ZINGAL GÜRGENİ 
ALINIZ . 

Mobilya, karoseri imalatı icin ideal kereste GÜRGENDİR , -.. 
IAlman;a, beşler konferan 
sı ictimaına davet edildi .. 

Hususi öğretmen 
Fen, biyoloji, fizik, kimya · 

ve riyaziye gibi derslerden ga· 
yet ucuz bir ücret mukabilin
de ders almak istiyenler her 
gün saatlO - 12 ve 16 · 18 de 
Elhamra bitişiğinde Milli kü-

. 
lngiltere, Fransaya as
keri teminatını tazeledi. 

- -------
Alman gazeteleri verilen karar.lar tüphaneye s. T. rumuzile mü-

' racaatları D. 4 

,üzerinde mütalea serdetmiyorlar. -U-cu_z_,-t;;iz, taze --Londra, 24 (Radyo)-Brük
selde toplanacak olan Lokarno 
konferansının tarihi, Almanya 
ve Romadan alınacak cevab
lardan sonra tesbit edilecektir. 

iyi haber alan mehafilde 
söylendiğine göre, iiçler kon
feransının dün ö~leden son
ra ki celsesinde, İngiltcrc'nin 
Belç.ika ve Fransaya yardım 
taahhütleri göriişiilmüştür. 

Fransa Başvekili Leon Blum, 
İngiltere'nin taahhütleri baki 
kalması liizumunda ısrar et
miştir. Söylendiğine göre, İn· 
giltere Fransanın bu teklifini 
kabul eylemiştir. 

Londra, 24 (A.A) - ln
giliz-Fransız- Belçika müza
kereleri sırasında yeni bir 
Lokarno yapılmasını bekliyen 
Fransız ve Belçika heyeti mu· 
rahhaslarına açıkça anlatılmış-_ .................. . 

Ekselans Muhammed Haşim 
Han Başvakil. 

Kabil 
Boğazlar hakkındaki müza

ketelerin nihai neticesi müna
sebetiyle gerek kendi namla- · 
rına, gerek Afgan hükümeli 
namına göndermiş o!dukları 

nazik tebrik telgraflarından 
dolayı gerek kendi adıma, 

gerek cumuriyet hükumeti adı
na ekzclansınıza samimi su
rette teşekkür eder ve Afga
nistan' ın refahı hakkındaki en 
hararetli temennilerimi bildi· 
ririın. 

ismet lnönü 
Ekselans general .ismet in

önü Başbakan. 
Dolmabahçe sarayı 

lstanbul 
Ekselans Reisicumur Ata· 

türk'ün müteyakkız önderliği 
altında Cumuriyet Türkiye'si· 
nin Montrö' de kazandığı muh
teşem diplomatik muvaffaki
yetten dolayı derin tebrikle
rimi bildirir ve Türk milletinin 
sevincine samimiyetle iştirak 

ederim. Hanri Martin 
lsviçre elçisi 

Hanri Martin 
lsveç elçisi 

lstanbul 

EkselAnsınızın Montrö kon
feransının iyi neticelenişini 

münasebetile göndermek lüt
funda bulunduğu tebrik tel· 
graf ı mufadından ziyadesile 
mütahassis olarak en samimi 
teşekkürlerimin kabulünü riça 

ederim. 
ismet lnönü 

tır ki Lokarno anlaşmalarının 
Almanya tarafından feshi üze
rine verdiği askeri teminatı 

lngiltere idame etmektedir. 
Berlin, 24 (Radyo) - Al

man matbuatı üçler komisyonu 
münasebetile çıkan tebliği 

neşretmiş fakat hiç bir müta· 
lef;\ dermiyan etmemiştir. Ga
zeteler yalnız Avrupa vaziyet 
umumiyesinin umumi bir te.ş· 
rikimesaiye ihtiyacını yazmak· 
tadırlar. 

Londra, 24 (Radyo) - Lo
karno meselesi için burada 
toplanan üçler konferansı, bu
tün İtalya ve Almanya ile 
muhabereye başlamıştır. Fran
sa'nın Berlin sefiri M. Ponso, 
Belçika'nın Berlin sefiri ve ln
giltcrc'nin hususi murahhası 
Vilyem Strase'ye giderek, Al-
manya hariciye nezareti umuru 
siyasiye müdürü umumısını 

ziyaret etmişler ve üçler kon
feransının dünkü mukarrera· 
tını tahriren vermişlerdir. 

Omuru siyasiye müdür umu
misi (Von Vifof), Almanya'nın 
temcnniyatını izhar etmiş ve 
mukarrerat notasını alarak, 

Hitlcr'e takdim edeceğini bil
dirmiştir. 

Roma-dan gelen haberlere 
göre de, Fransa' nın Roma se
firile Belçika ve lngiltere mas-

ilô:c ve tuvalet , 
çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 

Sıhhat 
Eczanesi 
Kücük salepci hanı , , 

karşısında 
------ . 
lahatgüzarları, ltalya hariciye 
nazırı Kont Çiyano'yu ziyaret 
etmişler ve ftalya'yı konferansa 
davet eylemişlerdir. 

Londra1 24 (Radyo) - M. 
Blum, bu sabah, Makdonald'la 
uzun müddet konuşmuştur. 

Delbos'ta, Rusya, Polonya ve 
küçük itilaf sefirlerini kabul 
etmiş ve Lokarno mes'elesi 
hakkında verilen kararları bil

dirmiştir. 
· Londra, 24 (Radyo) - M. 
Leon Blum, bugün konferans 
delegasyonlarına hususi bir 
ziyafet vermiştir. Bu ziyafette; 
Nevil Çemberlayn, Lord Eden, 
Lord Halifaks, (Düf Kopcr) 

ve daha birçok zevat hazır 
bulunmuşlardır. Ziyafetten son
ra M. Lcon Blum, Paris' e ha· 
reket etmiştir. 

Arap grevinin yii-
•• •• •• •• zuncu gunu .. 
-------

Filistin ve Suriye Arapları 
arasında birleşme mi? 

Kudüs 24 (Radyo) - Yahudi gazeteleri, bugün siyonıst 
teşkilatı reisile yaptıkları bir mülakatı neşretmişlerdir Siyonist 
şef, yahudi muhaceretin in gayri muayyen bir müddetle talik 
edildiği hakkındaki şayiaları tekzip etmiştir. 

Diğer taraftan Arak gazeteleri Londrada bulunan Arap 
murahhaslarından aldıkları bir haberi neşretmişlerdir, Bu ha· 
bere göre yahudi muhacereti muhakkak surette durdurulacak· 
tır, Arap grevinin yii1iincii günü için büyük milli ve dini me
rasim ve tezahürat hazırlanmaktadır. Dini merasim ayni şekil
de ve ayni zamanda hem camilerde ve hem kiliselerde ya

pılacaktır. 
Lida knı;abas ı isyan dolayisilc kasabaya tarhedilen 5000 

lirayı protesto etmiştir. 
Davar Yahudi gazetesi, Filistin Arap~arı, Suriye Araplarile 

Berutta son bir içtimada birleşmişlerdir. Halen Filistin'de bir 
Suriye heyeti mahsusası mevcuttur ve bu heyet Filistin Arap
larına silah, mühimmat ve para temin etmektedir. Demektedir. 

Kudüs 24 (A.A) - Dün T elaviv mektebine atılan bir bom· 
ba altı kişinin ağır surette yaralanmasına sebebiyet vermiştir. 

Arap mehafili İngiliz komisyonunu eylulden evvel gelmiye
ceğine dair olan haberden dolayı memnuniyetsizlik göstermek· 

tedirler. 



~ 251·11936 ·------------~~~~~~~~ANADOLU---------------~~~-.... Sayfa 7 ~ .- Izmı·r· vakıflar dı·rekto"·rıu··g" u··n-/zmir Komutanlığı ilanları Mst. Mv. Sat. al. Ko. dan: Mikdarı 
Mst. Mv. Sat. al. ko. dan: . . . Cinsi Kilosu den: 
1 - Hava kıt'atmm (29700) kilo kesilmiş sığır etı ıhtiyacı Saman 132500 Eşrefpaşa caddesinde senelik kiraları 144 der lira tahmin 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 1 - Kasaba askeri kıtaat hayvanatının yukarıda cins ve olunan 617 ve 621 No. lı iki ev yeniden tamir ettirilerek 

936 b günü saat on altıda mikdarı yazılı bulunan saman ihtiyacı açık eksiltmeye dd l k 2 - ihalesi 6 ağustos perşem e k . 31-5-937 gününe kadar olan kiraları on gün mü et e açı 
lzmirde kışlada Mst. Mv. Sat. al. omısyonunda yapı- konulmuştur. artırmaya çıkarılmıştır. tsteklilerin ihale günü olan 4-8-936 

1 k 2 - ihalesi 7 ağustos 936 cumct günü saat 16 da açık d k l · l 

3 
- Tacah t~r. d'len mecmu tutarı (6979) lira elli kuruştur. eksiltme ile Turgutluda askeri satın alma Ko. nunda sah günü saat 15 de vakıflar ire tör25üğüne30mürac4aat arı 

a mm e ı f' . . - b k k ilan olunur. 
4 _ Beher kilosunun tahmin edilen ıatı yırmı uç uçu yapılaca tır. 

3 - Şartnamesi hergün satın alma komisyonunda görü-
kuruştur. . l b l 

5 _ Tem'ınatı muvakkate akçesi (523) lira el.lı. kuruştur. e i ir. 
b ı 4 - Muhammen fiatı bir kuruş 25 santimdir. 

6 - Şartnamesi hergün komisyonda görüle ı ır. . Teminatı muvakkntesi 125 liradır. 

Akhisar Tica
ret ve Sanayi 
Odasından: 

ve bekçi ücreti gibi masraf- . 
ların müşteriden ayrıca tahsil 
olunması. 

7 - istekliler Ticaretodasında kayıtlı olduklarına daır ve- isteklilerin belli gün ve saatta Turgutlu askeri satın 
sika göstermek mecburiyetindedirler. . · alma komisyonunda bulunmaları. 25 28 31 4 2317 

2 - Hesabı carilerde faizin 
ticaret kanunu ahkamı daire
sinde her üç ayda bir resül
male kalbedilmesi. 8 

_ Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 1~1 Ziraat Bankas1 Akhisar san-
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazı1.• ves•- Uşak Belediyesinden; dığı <2219) sayılı ödünç para 

kalariyle teminat ve teklif mektuklanna en az bır saat Belediye fen memurluğu münhaldir. 936 bütçesindeki ücre~ verme işleri kanununun ikinci 
evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 84 liradır. Bu mikdar 937 sene&inde artırılacaktır. Aşağıdakı maddesi mucibince 1936 se-

22 25 29 2 2258 şartları haiz olanlar vesikalarile birlikte Belediye reisliğine on nesi için verdiği ödünç para 

Mst. Mv. sa. al. ko. rs. den: 
1 - Diyanbekir' de yaptırılacak yapılar kapah zarfla ek-

beş gün zarfında müracaat etmelidirler. verme beyannamesi sicillin 
t - Türk teb'ası olmak. (224) sayısına kayl edildiği 

3 - Banka muamelatında 
bu muameleler ne kadar az 
imtidat ederse etsin bir lira
dan aşa komisyon tahsil edil
memesı. 

4 - Borçluları şubemizin 

mütemekkin bulunduğu mahal
leden başka yerde sakin bu
lunan senedatı tüccariyenin 
iştira muamelatında ihtiyar 
olunacak muhabere masrafla· 

2 

3 
4 

siltmeye konmuştur. . 
Keşif bedeli 240467 lira 15 kuruştur. ilk ınanç parası 
13274 liradır. . 
ihalesi 3 181 936 pazartesi saat 15 tedır. . . 
Keşifname resim ile idari ve fenni şartnamesmı almak 
istiyenler 12 lira 5 kuruş karşılığında komisyondan 

2 - Askerliğini bitirmiş bulunmak. ilan olunur. 
3 - Nafia Fen mektebi mezunu olmak. Akhisar Ticare ve Sanayi 
4 - Resmi dairelerde çalıştı ise bunlardan aldığı evrak Odası resmi mühiir ve imzası 

serbest ise yaptığı inşaat ve buna mümasil işler için vesikalar. Akhı·sar Kay-
____________ _.:;2~3--~2~4--~2~~5 ___ 2_6 _______ 22_6_6 _ 

lzmir belediyesinden: makamlığına : rmın alınması. · 

alınır. l . . 2490 
5 - Eksiltmeye girecekler ilgili bulunan ~r ıç~n . sa-

yılı kanunun iki ve üçüncü maddelerınd~ ıstenı~en v~ 1- Cinsi 
Semer ağac• 
Kıl kolan 

Bedeli 2279 sayılı kanunun 2 inci 
Lira 

maddesi mucibince tanzim edil-Miktan 
5 - Faiz ve komisyonun 

15 günden aşa hesap edilme
mesi. 

B d l k Bakanlı<Ttndan alınması geregın fennı ehlı-
aym ır ı t:ı· d k' .. I ez 

l . . ·hale günün en se ız gun evve m -

200 adet 

250 " 

30 
20 

miş beyannamemizdir. 
105 A) Bankamıza Akhisar san-

C) Kanunun neşrinden evel 
aktedilmiş olup müddetleri iti
barile kanunun mer'iyetinden 
sonraya da şamil olan ikrazat 
ve tevdiat mukavelelerinde ta
yin olunan faizlerin mukavele 
müddetlerinin hitamına kadar 
birincisi üzerinden tahsil et· 
mek hakkımız mahfuzdur. Ma
haza bankamız bu faizlerden 
ancak kabiliyeti tahsiliyesi 
olanlar üzerinde bu hakkı isti
mal edecektir. 

yetname er ıçın ı d d ı k 
k- Bakanlığa müracaat edilerek bura an a a ınaca 

ur . • rt de istenilen ve behemehal 

Kıl yem torbası 

Saz 
24 dığı 18/6/933 tarihinden iti-

179 haren ikrazatına % 12 ye 

150 ,, 
80 deste 

bel~elerl.e ıdarı _şa name 'kl birlikte teklif ve te-
verılmesı mecburı olan vesaı e . 
minat mektuplarını da ihale saatinden en kgeç _hır saat 

1. k d M M V satın alma omısyonuna 
evve ınc a ar . 2169. . 15 21 25 30 
vermeleri. -

Yukarıda cins ve miktarlarile muhammen bedeli yazılı 
dört kalem malzeme başkatiplikteki şartname veçhile 

Mst. Mv.sat, al. ko. rs. den: • 
,1 Edremit garnizonu ihtiyacı için 625 ton arpa kapalı 

3117/936 cuma günü saat onaltıda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. iştirak için onüç buçuk liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile söylenen gün ve saatta 
encümene gelinir. 

Bedeli zarf usulile satın alınacaktır. 
ihalesi 29 /Temmuz/ 936 çarşamba günü saat onda 2 - Cinsi Miktarı Lira 

2 Ed mit'te askeri .&atın alma komisyonunda yapılacaktır. Kalın sicim 30 kilo 18 

3 
Ar;:nın tahmin edilen mecmu tutarı 34375 liradır. ince sicim 20 ,, 20 

4 Teminatı muvakkate akçesi 2578 lira 15 kuruştur. Dört telli keten ipliği 6 ,, 12 
5 _ Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Kanaviçe 50 ,, 15 
6 _ istekliler Ticaret odasın?a . kayıt.lı olduklarına dair Üç telli keten ipliği 10 ,, 20 

vesika göstermek mecbunyetmdedırle. . Kolan ipi 150 adet 6 
7 _ Lksiltmeye iştirak edecekler 2490 ~ayılı kanunun. tkı Yarımlık urgan 325 ,, 81,25 

- - .. addelerinde ve şartnamesınde yazılı vesıka- Beygir çılbm 100 ., 13 
uçuncu m "h l · d 
larile temenat ve teklif mektuplarını .' a e saatın en Beygir yuları 150 ,, 37,50 

b
. at evvel komisyona vermış bulunanacak· 222,75 

en az ır sa 8 14 21 25 ·k l ·ı h b d ı· l Yukarıda cins ve mı tar arı e mu ammen e e ı yazı ı 
lardır. 206B dokuz kalem malzeme başkatiplikteki şartname veçhile 

Mst. Mv. Sa. Al. Ko. nundan: . / /936 - - t 1 d k k 'it ·ı 
1 M M 

. . kışlaya yaptırılacak 252 lıra 20 kuraş 31 7 cuma gunu saa onatı a açı e sı me ı e 
- st. v. ıçın k k ' it fl ihale edilecektir. lştirak için onyedi liralık muvakkat 

bedeli. keş'ıfl"ı elektı'rı'k tesisatı açı e sı me sure ı e kb 1 1 - -teminat ma uzu i e söy enen gun ve saatte encume-
miinakasaya konmuştur. k ne gelinir. 14 18 21 25 2159 

6 l .. ·· t onbeş buçu ta 
2 - ihalesi l 1-ağustos-93 sa ı gunu saa Kazım Özalp bulvannın Bas· desinin 65 sayılı adasının iki 

N t l a komisyonunda k lzmirde kışlada Mst. v. sa ın a m mahane meydanile Kültürpar ara yolu ile Vasıf Çınar cad-

3 
4 

5 

6 

yapılacaktır. arasındaki parçasının kordon desi üzerinde kalan molozla-
Teminat muvakkate akçesi 19 _liradır... taşları çekilmesi ve iki taraf rın kaldırılması ve zemının 
Sartname keşifname ve resm1 her gun komisyonda ve orta yaya yollarının imla tesviyesi ve yolların açılması 
görülebilir. . ve tesviyesile Kültürpark ka- işi kapalı zarfla eksiltmiye ko-
lstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına daır ve- pısı önünde 400 metre murab- nulmuştur. işin heyeti umumi-
sika göstermek mecburiyetindedirler. . baı adi döşeme yapılması işi yesinin bedeli keşfi dokuz bin 

Ek 
'it · t'rak edecekler 2490 sayılı kanunun ıkı başkatiplikteki keşif ve şart- sekiz yüz yirmi dokuz liradır. 

·sı meye ış ı . . K 'f . 49 k .. .. .. ddelerinde ve şartnamesınde yazılı vesı- name veçhile 31 /7/ 936 cuma eşı ve şartnamesı uruş 
ve uç.uncu ma kkatelerile birlikte ihale saatinden evel günü saat on altıda açık e~- mukabilinde baş mühendislik-

kalan ve tcmınatı muva 1 2314 25 30 4 9 siltme ile ihale edilecektır. ten tedarik edilir. 
k . da hazır bulunma arı. l omısyon İşin bedeli keşfi altıyüz altmış şin bedeli, baş mühendis-

M st Mv sat. al. komisyonundan: . yedi lira altmış kuruştur. iş- likçe verilecek istihkak rapor-

1 
· B ·h 'ft' b"ıçilen ederi 170 kuruş olan onbeş hın tirak için elli liralık muvak- lan mukabilinde müteahhit 

2 
3 
4 
5 

e er çı ıne k ·1 . k 1 t çift yemeni kapalı zarfla e sı ~mt~e .. onul m1u1ş dur.d. kat teminat makbuzu ile söy- belediyeden arsa almak sure· 
ihalesi 3/ağuston/936 pa.zartcsı gunu saa e ır. lenen gün ve saatte encümene tile tesviye olunacaktır. ihale 
Şartnamesi yüzyirmi sekız kuruşa ko. dan alınır. gelinir. (2177} 15, 18, 21, 25 günü 4-8-936 salı günü saat 
ilk teminat 1912 lira 50 ku~uştur.. 

2490 
Bayındırlık sahasında l.sm~t on altıdadır. İştirak için yedi 

Ek ·ıt girecekler kanunı temınat ve sayılı paşa bulvarına çıkan vah Ku- yüz otuz yedi lira on sekiz 
sı mey~k' üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle zım Dirik caddesile cumuriyet kuruşluk muvakkat teminat 

kanunun 1 ı ve · J • d b" t k d kb b k · birlikte teklif mektuplarını ıha e s~atın en ır saa meydanından Maltızlara a ar ma uzu veya an a temınat 

1 
M M v sa al· ko. na vermelerı. 15 20 25 30 üçüncü kordonun ağzı ve b~s- mektubu ile 2490 sayılı ka-

evve · · · · · mahaneden eski fuvar yerme nunun tarifi dairesinde hazır· 
Msl Mv. Sa. Al. komisyonundan: . . b kadar uzanan belediye cad· lanmış teklifler ihak günü 
1 __:_ Mst. Mv.in göstereceği ~erde 293 lıra 5? kuruuş .c- desi ve doktor Mustafa Enver olan 4-8-936 da saat onbeşe 

del keşifli lağım kanalı ınşaatı açık cksıltme suretıle caddesinin 63 sayılı adanın kadar encümen başkanlığına 
mtinakasaya konmuştur. üç ara )'Olu ve mesudiye cad· verilir. 2225 19 22 25 29 

lhales'ı 10 ağustos 936 pazartesi günü saat onbeş -
M '" l k · ı··mı·r ha~ı·cı· askerı" satın alma ı·la"nları buçukta lzmir'de kışlada st. mv. satın ama omıs· .., ,. 

. 2 

Burnava Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
yonunda yapılacaktır. 

3 _ Tem inat muvakkate akçesi 22 lira 2 ku~uşturd. _ .. 
4 - Şartname ve keşifnamesi her gün komısyon a goru-

Cinsi Mahalli Miktarı Umum tahmin 
Kilo ı tutan 

3300 
930 

Muvakkat 
teminatı 

248 
70 lebilir. ki d . 

istekliler ticaret odasında kayıtlı ?ldu ~rına . aır ve· 

Saman Burnava 220000 
Saman Ödemiş 62000 

5 600 45 

kadar faiz ve komisyon tahsil 

edilecektir. 

Bu suretle tahsil edilecek 
yüzde 12 den fazla faiz ve 
komisyonlardan 18/6/933 tari
hinden itibaren kanun ile mu
eyyen idarei hususiye payı 
tahsil edildikçe ayrılacaktır. 

B) Umumi bir müessese 
olan bankamızın aleni bir su
rette cereyan eden muamele
leri icra Vekilleri Hey' etince 
tasdik edilmiş ve sicilli ticareti 
tescil ve ilan edilmiş olan esas 
mukavelesile bu mukavele da· 
iresinde tanzim kılınmış ve 
şubelerce mabihüttatbik bulu
nan talimatnameler ve bu ta
limatnamelerle merbut matbu 
fermüllerde münderiç ahkam 
dairesinde ceryan etmekte ol
duğundan bunlann alelmüfre
dat şeraitini tadat etmeğe lü
zum görülmemiştir. 

Ancak ötedenberi hariçte 
ve memleket dahilindeki bilu
mum bankalarca tatbik edil· 

1 mekte olan ve devamı tatbi
kinde banka ve bankacılık 

ishak. Hüseyin 
Akhisar Ticaret ve Sanayi 

Odası resmi mührü 
.-a:ıı ..... ı-=mm• ...... 

1 
noktasından hayati mazeret 1 

olduğu derkar bulunan bazı '. 
banka teamülleri müşteriden ' 

r 

onun lehine ikrazat muamela- ; 
tile müterafik olarak yapılmak-

1 

ta olan bazı maddi hıdematın I 
tezammun ettiği masrifi yine 
müşteriye ödemeği amir bu
lunmaktadır ki bankamız bu 
nevi ayrı hizmet mukabili üc· 
retleri yukarıda yazılı had ile 
mukayyet olmaksızın ve fakat 
müşteri namı hesabına yapı· 
lan hakiki masarif miktarını 

hiçbir veçhile geçmemek su
retile tahsilde devam etmek
tedir. Mevzuubahis banka te
amülleri mucibince vaki olacak 
zaruri muklesabatımızla ban
kacılık muktezası yapılan hiz
metler mukabili yapılan tah
silatımızın belli başlıları şun· 

lardır. 

1-Müşteri hesabına yapılan 
bütün hakiki ve ayrıca hizmet 
mukabili masraflar ezcümle 
sigorta, ardiye veya mu haf aza 

Memur aranıyor 
Türkçe, Fransızcayı, usu

lü muhasr.beyi bilir ticaret 
usullerine vakıf, yazı maki
nesi kullanabilir bir bay la
zımdır. Bunlarla beraber 
Almancayı bilenler tercih 
edilecektir. 

İstekliler ikinci kordonda 
Şahin zade sokak N. 18 Ah
met Ragıp üzümcüye mu
racaat etsinler. 
~ır:!IB .... -~ Uti.llitml!EB1ımıl•• 

İzmir ikinci icra memurlu 
ğundan: 2306 

Nilüfer' e borçlu f\fadan 
Harikliya'ya ait Buca'da ser 
vili sokağında 9 numaratajl 
ev: bir sene müddetle kiraya 
verilmek üzere tarihi ilandan 
itibaren on gün müddetle açık 
artırmaya çıKarılmıştır, Talip 
olanlar İzmir ikinci icra me 
murluğunun 933-5500 sayıl 
dosyasına müracaatları ve mez 
kur evin kirasını en fazla ar 
tıran ile mukavele yapılacağ 
aftı aylık icar bedeli peşinen 
alınacağı ve mukavele harcı 
kiracıya ai<l olduğu mukavele 
tanzimi 4 ağustos 936 tari 
hinde saat 15 te memuriyeti 

ihale tarihi 

-
1 

mizde yapılacağı ilan olunur. 

Saat Salihli Şarbay-Gün 

29171936 Çarşamba 10 llıg" ından• 
29/7/936 Çarşamba 11 ' 
29/7/936 Çarşamba 11,30 Urayımız elektirik fabrikası 

sikalarmı ve bu işi yapabileceklerıne daır lzmır nafı~ 
fen he etinden en az sekiz gün evvel alacakları ehl~-

Saman Gaziemir 40000 
ı --:- Yukarıda miktar ve mahalleri gösterilen kıt'aların ihtiyacı 

sureti le satın alınacaktır. 
olan (Saman açık eksiltme için ayda yetmiş lira ücretli 

bir makinistlik açılmıştır. 
y . k · a O'Östermek mechurı-

yctname vesıkalarını omısyon h 

yelindcdirler. 'k' 
. . . k d ı.ı 2490 sayılı kanunun ı ı 

6 ·- Eksıltmeyc ıştıra e ece~.er 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnames~nde .yazılı ve· 
sikaları ve teminat muvakkatelcrile birhkte thale saa
tinden evvel komisyona v..:rmiş bulunacaklardır.2316 25 29 4 8 

2 
3 
4 
5 

Açık eksiltmesi 2917 /936 çarşamba günü hizalarında gösterilen saatlarda yapılacaktır. 
Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminat miktarları hizalannda yazılıdır. 
Şartnameleri nergün komisyonda görülebilir. 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla teminatı 
muvakkate makbuz veya banka mektuplarile muayyen vaktinde Burnavadaki askeri 

satın alma komisyonuna gelmeleri. 14 18 22 25 

Fabrikanın Peter ve Roslon 
marka iki motörü vardır. İhti
sası olanların ehliyalnamcle
rile yirmi beş Temmuza ka· 
dar müracaatları ilan olunur. 

21 23 25 27 2229 
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Fratelli Sperco Hellenic Lines Çeşme ılıcaları •11111111111111111111111111111ı.. Doktor .1111111111111111111111111111111 

Vapur Acentası Limited = A. Kemal Tonay 1 
ROYAL NEERLANDAIS Hamburg - Bremcn, Rotter· eu·. yu·. k Tu·. rk·ıye Otel ve =Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı:j 

KUMPANYASI Jam -Amsterdam ve Anvers = •ttaım1alıan<! i~tını}onu l..ıır\'ısıuduki diLı·k ı-okal.;: lmşıml. 30 sap- §§ 
"VULCANUS,, vapuru 13 limanları için her ay munta· Gazı·nosu Açıldı h C\' ,.e ınuayenchııııesind~ sahalı <:aat 8 ıl~n ukş:ım saat (, :ı k:ıdar = 

temmuzdan 18 temmuza kadar = lınstalannı k:ıhul eder. := 
zam iki sefer yapacaktır. = i\f -limaımızda olup ANVERS, (J O Ü = ür:ı<'.aat eden lııtc:.talnra y:ıpılması lazımgelen sair t:ıhliliit w: §§ 

AMSTERDAM ROTTER Ren, İskandinav ve Baltık "B Y K T RKIYE,, oteli yeniden tamir ve telvin edildi. Her ınikro~kopik rnıınyı'neleri ile veremli hastalara ) ııpıhna,..ma cevıı:a = 
' • limanları için doğru Konşi· türlü konförü cami, tertemiz takınılan ile saygılı misafirlerinin = giiriilen Pnomotorakıı mnayenelıanesincle mnntazanııın yapılır. = 

~~~ür~~~~~~ limanları mento ile eşya kabul eder. emrine amadedir. Yataklar banyosu ile beraber 100 kuruştur. •llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 11111111• 
"CERES 27 Anglo-Euytian Mail GAZiNO san'atında mahir bir aşçı başının pişirdiği temiz, J • S hh t • t• • 

muzda geli~ ~a~~~~tosta ~N~ 0 • taze ve nefis yemeklerle bu sene iştihar edecektir. zmır ı a ve ıç ımaı mua-
vERs. ROTTERDAM, AMS- line Muntazam servis · Taze ve temiz meşrubat ve mekulat · Venet mÜdÜr)Üg"' Ün. den.• 
TERDAM ve HAMBURG li- Marsilya ve lskendcriye için Ucuz fiyatlar · Elverişli tabldot, 
manları için yük alacaktır. 9600 tonluk "Cairo City., va· Enaz En çok 

Kilosu 

2305 

Temiııa ı 
akçesi SVENSK ORİET LINEİN puru her ay Pireden munta· Cinsi Kilosu Tutarı 

T. L. 
1000 

T.L. 
75 

"GOTLAND,, motörü 20 zaman iki sefer hareket ede- Koyun eti 2000 2500 
temmuzda ROTTERDAM, cektir. 

Dana eti 1500 1700 425 
455 
567 

32 
35 
43 

HAMBURG, COPENHAGE, Yolcu fiatinde tenzilat: Kok kömürü 10000 14000 
DANTZiG, GDYNİA, GO· 
TEBURG, OSLO ve İSKAN· 
DINAVY A limanları için yük 
alacaktır. 

"V ASALAND,, motörü 30 
temmuzda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra ROT-
TERDAM, HAMBURG, CO
PENHAGE, DANTZIG, GD· 
YNİA, OSLO, GOTEBURG 
ve iSKANDINAVYA liman· 
ları için yük alacaktır. 

SERVİCE MARITIME 
ROUMAIN 

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

Yolcu ve yük alır. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak için 
2ci kordonda tahmil ve tahliye 
binası arkasında Fratelli Sper· 
co vapur acentalığına müraca
at edilmesi rica · olunur. 

Tele. 2004 2005 2663 ..... ____ .. 
W.F. H. VAN
DerZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVANTE LINlE 

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

muzda bekleniyor 25 temmuza 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG VE BRE
MEN için yük alacaktır. 
"ACHAİA,, vapuru 31 tem· 

muzda bekleniyor HAMBURG 
ve ANVES'ten yük boşalta· 
caktır. 
"CHİOS, , vapuru 10 ağııs· 

tosta bekleniyor, 15 ağustosa 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yok alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXMlNSTER,, vapuru 31 

temmuzda bekleniyor. Ncv· 
york için yük alacaktır. 

SERVİCE MARİTIME ROU-
MAİN BUDAPEŞT 

"DUROSTOR,, vapuru 1 
ağustosta bekleniyor. KOS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması BEL· 
GRAD, BUDA PEST, BRA· 
TISLA VA, VIYENA ve UNZ 
için yük alacaktır. 

S. A. ROYAL HONGROISE 
DE NA VIGATION DANUBI· 
ENNE-MARiTİME 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. 

Pire·Marsilya seyahat müd
deti 7 5 saat, 

Port·Sait ve lskenderiye li· 
manian için "VELOS,, vapu
ru her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha· 
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

Fazla tafsilat için Pasaport 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. 
Umumt Deniz Acentahğı 

Limited . Türkiye Ziraat bankası 
acentasına müracaat olunması. M••f tt• t)• v • f 

Telefon = 3111 u e ış namze ıgı ve şe 
·o·ı-iv-ie .. r·v·E·Ş·ü-re•k•a;; namzetliği müsabaka imtihanı 

L. •t d Türkiye Ziraat bankasından: 
ımı e 

1 T A t 1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 
v apur cen ası ff k t d · .. 1.. k d "f · d' . . . . muva a ıye erecesıne gore uzumu a ar mu ettış namze ı 

Cendelı Han, Bırıncı Kordon ve şef namzedi alınacaktır. 
Tel. 2443 2 - Bu müsabakaya girebilmek için siyasal bilgiler, mül-

rı;,~~6ı~~1AN LIN~~ kt~. kiler veya Yüksek ticaret ve iktısat okulasından veyahut hu-
. d b k"ı vapukru l a kuk fakülteşinden veya bunları yabancı memleketlerdeki ben· 

zıran a e enme te o up zerlerinden diplomalı olmak gerektir 
Londra ve Hul için yük ala- M" b k . 
caktır. 3 - usa a a 3, 4 ve 5 ağustosta Ankara ve .stanbul 

"MARDINIAN va uru2? Ziraat bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar yol pa· 
haziranda bekle~:nekt: olup raları verilerek Ankaraya getirilip sözlü bir imtihana tabi tu-
Liverpool ve Glasgow için tulacaktır . 
yük alacaktır. 4 - Müfettiş namzetlerine 140 ve şef namzetlerine 130 

"DRAGO,, vapuru temmuz lira aylık verilir. 
ortalarında Londra, Hul ve Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 
Anversten gelip yük çıkara· imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe 
cak ve ayni zamunda Londra, geçirileceklerdir. Ankarada umum müdürlük servislerinde çalış-
ve Hul için yük alacaktır. tınlacak olan şef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra eh· 

"LESBIAN,, vapuru 15 tem· liyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edileceklerdir. 
muzda Liverpol ve Swansea- 5 - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar 
dan gelip yük çıkaracaktır. Ankara, İstanbul ve lzmir Ziraat bankalarından elde edilebilir. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 6 - istekliler ar!nılan belgeleri bir mektupla en son 27 / 
"SOFIA,, vapuru 25 hazi- 7/936 pazartesi günü akşamına kadar Ankara Ziraat bankası 

randa Hamburg ve Bremen· teftiş heyeti müdürlüğüne göndermek veya vermek suretile 
den gelip yük çıkaracaktır. müracaat etmiş bulunmalıdırlar. D. 12 2149 

Pamuk 1250 kilo 
Sağır, dilsiz, körler müessesesinin bir senelik ihtiyacı olan 

ve yukarıda isimleri ve miktarları ve muhammen bedelleri ve 
teminatı muvakkate akçeleri yazılı dört kalem erz.ak vesaire 
kanuna tevfikan 15 gün müddetle ~çık eksiltmeğe çıkarılmış· 
tır. 7/ 8/936 cuma günü saat 14 te Sıhhat ve içtmai muave-
net müdürlüğündeki satın alma komisyonunda ihalesi yapıla
cağından isteklilerin malsandıkları teminat akçesi makbuzlarile 
birlikte müracaatları ve şartnamelerini görmek için hergün 
Sıhhat müdürlüğüne başvurmaları ilan olunur. 25 29 1 4 

lzmir muhasebei hususiye 
müdürlüğünden: 

Bedeli sabıkı 
Lira K. 

3500 00 
Dinsi 

Küçük Salepçi oğlu hanı 
Yeri 

lzmir' de kemeraltı 
caddesinde 

ldarei hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cinsi gös· 
terilen akar üç sene müddetle kiraya · verilmek üzere 15 gün 
muddetle yeniden artırmaya çıkarılmıştır. 

Şeraiti öğrenmek isteyenlerin her gün hususi hesaplar mü· 
dürlüğü varidat kalemine ve pey sürmek isteyenlerin de ih

0

ale 
günü olan 6-8-936 perşembe günü saat 10 da depozito mak
buzları ile birlikte vilayet daimi encümenine müracaatları. 

2273 21 25 28 30 

, lzmir muhasebei hususiye 
müdürlüğiinden: 

Bedeli muhammeni 
Lira K. Cinsi Yeri 
150 00 F ort markalı eski otomobil Sıhhat garajında 

Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğüne ait istimalden sa-
kit bulunan fort markalı bir adet 'eski otomobil bedeli peşi
nen tediye . edilmek şartile satılmak üzere 15 gün müddetle 
artımaya çıkarılmıştır. 

Talip olanların şeraiti öğrenmek üzere hergün hususi he
saplar müdürlüğü varidat kalemine ve pey sürmek itteyenle· 
rin de ihale günü olan 6-8-936 perşembe ğünü saat 10 da 
depozito makbuzlarile birlikte daimi encümene müracaatlaaı. 

2274 23 25 28 30 

Devlet demiryollarından 
lzmir • Soma - Alaşehir mıntakasından lzmir' e sevkoluna· 

cak kuru üzümlere mahsus maktu ücretli tarifede isimleri ya· 
zılı bulunmıyan istasyonlarla bu mıntakanın haricinde kalan 
istasyonlardan İzmire nakledilecek kuru üzüm ücretleri, İzmir 
istikametinde ilk maktu ücretli istasyona kadar olan mesafeye 
a!t ücretin bu maktu ücrete ilavesi suretile hesap edilecektir. 

Bu teşmil 1-8-936 tarihinden mer'idir. 21 25 29 1790 2230 
30 Tem uz 936 da müsabaka ile 18-28 yaş arasındaki orta 

mektep ve lise mezunlarından 60 istasyon memur namzedi 
alınacaktır. imtihanlarda müsavi derecede kazananlardan lise 
mezunları ve ecnebi lisan bilenler tercih olunur. Askerliğini 
yapanlar terhis teskeresi ve askerlik yaşindakiler de şubenin 
resmi bir vesikasını göstereceklerdir. Talipler istida ile An-
kara'da Umumi müdürlüğe ve lstanbul, Balıkesir, İzmir, Afyon, 
Adana, Malatya ve Kayseri' de işletme müdürlüklerine ve 
Mudanya'da işletme amirliğine mürac.artla mektep diploması , 
nüfus cüzdanı, askerlik vesikasının istasyon şefliğince resmi 
mühürle tasdikli birer suretini ve polis veya belediyeden bir 
hüsnühal ilmühaberini istidalarına bağlıy~caklardır. imtihanlar 
Ankara ve i~letme merkezlerinde yepılarak kazananlara 57 
lira ücret verilecektir. Tatiplerin imtihan yerlerine gidip gel
meleri parasız temin olunacaktır. 1664/2132 15 25 

8 inci işletme Alsancak ve Halkapınar depolarına gelecek 
22,000 ton kömürün vagonlardan yere tahliye ve istif yapıl-

~... ~'... ması ve lokomotiflere verilmesi 10.8.936 Pazartesi günü saat 
"'1/' Wiıı., ~ 16 da İzmir Alsancakta 8 inci işletme binasında kapalı zarf 

- usulile eksiltmiye konulmuştur. : ll · Muhammen bedel kömürün tahliye ve istifi için ton başına 
.r.- 'lK n n rn n / ., ~ ILJ ı• ıs ve lokomotiflere verilmesi için ton başına 25 kuruştur. Is-

/ llJ,I 11.J _;<. V 1 teklilerin (660) lira muvakkat teminat vermeleri ve aranılan 
• ~ / vesikalarla işe girmiye kanuni manileri bulunmadığına dair 

J
)J,. ,/ --:ı beyannameleri ve teklif mektuplarını ayni gı1nde saat 15 c 

( .&Ira O!l g D.o. I'• '< .o.sıj kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler Al-
sancakta 8 inci işletme müdürlüğünden parasız alınır. 2307 ................................................................. ~ ........................................................... .. 

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

Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere, kalb ve b6brekleri rahatsız 
olanlara, tansiyonları yüksek bulunanlara doktorlar yalnız bunu tavsiye ederler. 


