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Hicbir zaman Habeşistan'da 
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ltalyaya serbesti vermemıştır 
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sekra:"izin b:~an~· Doktor Muhlis na-
ızmı:e Huku- I ·· ıd .. ·· ıdu·· '> 
mete Halk.. Si O UfU • 

. --·---- ~--------~~~-~-~ 

diğer taraftan da Akdeniz 
statüsünün ha-ili lazımdır.,, 

DeriJir anlaşma 
vEaynaşma 

icinı bulunuyor .. 

Müteveffanın zevcesi Anadolu ya 
hadiseyi anlatıyor ve , 

f ı;ıaııl>ull 1. muhabiri ıııizJt·n)
İzmir'tlı şt>lıriıııizt· gelişimlt' 
AtatiirJoırafından kabul edilip 
İzmir •ikleri hakkında izahat 
wren biliye \ekili v~ parti 
genci rı•teı·i Şükrü Kaya, ga
zctecil de beyanatta bulunmuş 
ve ezele şunları söylemiştir : 

Pr. Nissen'den 30 bin lira istiyor. 

Boğazların askerlikten tecridi hükmünü kal
dınnak için komitece formül huni umuş gibidir 
. -------
Italya, Pantellaria adasını tahkime başladı. Türk, 
ecnebi gazeteciler, Atatürk'e saygılarını bildirdiler1 

Montrö l (A.A) -... Tehli~: 

"/Jir' de idari bakım
dan ikü.metle halk ara
sınd derin bir anlaşma 
fJe ıynaşma vardır ki, 
bun rejimimizin feyzi 

Teknik komite Türk projf'ıai· 1 ıaı llll 
nio mukncleııaınenin nıeri)ete gir-

rueaine ve tasdikiue dair olan l ;ı 1 
eli maddesini tetkik c>tmiştir. 

Komite, harp tehdidi halinde 1111 
alına(',ak tedbirleri nazarı itibara 
alarak mukavelenin imzaSloı müte
akip husuri bir protokol ,.a ıta,;i}e 
boğazlar hölgeeinio silahtan tcccidi 
baUında halen mevcut olan hük
mi11 derhal ilgam pren•ihini tasdik" 
içi11 ugari bir adet ve müddet 
tayinint derpiı eden .bir sistem ile 
menızuç olarak kabul ctmittir. 

Tahrir komiteei hau ,Jıukuki 
~ ~ itibara alarak 
mflı:ı~ip bir fon1teJ mray•cait.r. 
Komite 13 Gncü mııdılenin 3 cü 

rıkral!ına tayin edilecek bir ev·rnl- matik 

den ihbar ile rilc::u hali müstesna nıadan 

Montrö"de Türk gazetecileri .. 
lenıaı.lıırla 7.eıııirı lıazırlaıı- olımı~ olan aksiilıimeHeriu had ma-

olmak üzere mukavele müddetinin rılınası 
kendiliğinden uzamasını derpiş 
edeq !;ar büküm iliveaint karn 

\ 'C zecri ıcdLirleriıı kulrlı- lıi) ~ti zail olmadan "'el haşlaınağa 
yüzünden lngilterc"dc ha. ıl imkan yoktur. 

venuiftir. 
Knwite, bu auretle mtılı..a•c1e 

projesinin ilk okunmamru bitirmiş

tir. B• hafta içinde ikinci okun

.__ Y•~ ve raporunu konfe· 
ranaa verecelJ;tir. 

• 
ita/yan gn7..P.fP.dleri taiıbp v.P.rine 

takdir görüyorlar. 
Roma, l (Radyo) -- İtalya propaganda ve matbuat nazın (Dino 

Alfiycri) ; uluslar sosyf'tesi asanl>lcsinJe Halıeş imparatoruna karşı yap
tıklan hakaretten dolayı mütecaviz l•al) an gazetc('ilerine hir telgraf 

olak kagdetmekisterim.,, 
~ .) 

M.Hitler ve M. 
l't1ussolini 

ANenizde bir vapur
da '711 konuşacaklar? 

stanhul l (lluııu 1 mubahiri

uıiııen) Almanya rlf'\'let reiQi 

,M. fitler. yaz tatilini Ak.denizde 

bir ı\lmaıı 'apurunı.la geçiret"ektir. 

Bu ruüdılet zarfıııda halya başve· 

kil M. Mu eolini ilr> bir konuşma 

)a1acağı ııöyleniyor. Tahakkuku 

taldirinıle bittabi hu mülakatta 
ı\v.rupa meı'e.leleri ve iki memle
tı.~in durumu koauıulaeak, bunun 
eh~ınmiyelİ de büyük ol•r.aktır . 

• uıunmışl 
Roma. l (Radyo) - M, Mus

solini ile M. llıtler'in bugünlerde 
Akdenizde bir miilakat yapacakları 
haberi kat'i surette tekzip edil· 
ıııektcdir. 1•tuıhul, 1 (Uu&\IRİ muhabiri

mizden) - Monı.rö b9ğazlar "on
feranaı cunıatteai günft toplanabak-

çekmiş ''" kenılilcrini tebrik (!) t"ylcnıiştir. • ............ ~ ................... ~ .......... ~ .............. ~ ............ ~·~· ............................................. ~.-·•·••4 

~r. Dıt ,akanımız Tevfik Riittü 
raı, konferans müzakerelerini ta

k' .. 
ıp ıçın gtd~ olan Türk ve t't'• 

nebi guetecller ~refine bir çay 
7.iyateti ven.aittir. Ziyafete ittirak 
eden betb gueteciler Atatflrk•e 
telgnl Qellerek tasimlorini anet
ıoitlerdir. 

Fransa sulh icin icabederse harbetmeğe hazırdır , . 

Assaıİıblenin Dünkü içti
maı Çok Hararetli Oldu. 

-----·-------

Müteveffa doktor Muhlis ve zevcesi Pakize 
J)ünkü .. ayımızda, .ı\JımLa cm- Tupta~ı ıinıarhanesindc sertabip 

h. ı t eı;" ınua,ini iken Manisa'Ja yrniden 
ra1.ı akli)e \C asa ı)e ıa an ~ı 

· · ı k .1\1 t ı · ·· ı" lula" t•dilen ha tanc}e ba~hekinı cı;..:İ ı,aş hekımı ı o · tor u ı ıs uı . 
ölümü hakkııııla lıir telgraf lıahcri olarak tayin edildi. (3 ll) Burada 

L' 1' 932 -.em• ine kullar ç.alı~tı. lzmir, vardı. Bunda, operatör M. ~ema .n 
1 1 k J:\lanLa \C mülhakatı ile rliğer ci-

müddeiumuıııiliğe nıiiracaat t'. c o ·-
r N. t v·ır ,-ilavc·lcrde müteaddit hasta· tor '.\hıhliı;'in, pro c ör I ı e ara· ' • 

·ı ""ld" -1 l " ların da\"Ctiııt> ko,tu, onlann İ)İlc~-
fından yanlış lı•davi ı " u ııru c u-
11-" hakkında lıir iıl<liacla lııılıııulu- melerinc çalı~lı. O insanlığın biitüu 
"u mc7Jvctlcrini nefbinde toplamı~ lıir 
uu hihliriliyorılu. • 
" hekimıli, bir kibar ıloktordu. 932 

Dliu }ıir ıııubarririıniz, ıniite- d 
t de tekaüde 11<'ykı·dilıli. Akıılıin e 

'l,ffa doktor .Muhli ·in zınir'tle 
bulunan ,e Aleanc~k·ıa oturan 

Mani11a maarif sıhha müft·tlişliğine 
ta,in olundu. 934 senesi kanunu• 

7.ev('cııi Pakize ile konuşmu~tur. ' k 
evelindc Eşme'de Kolankaya me -

ııiıdise ile tee &üale.ri tazelenen ve 
tebini teftişten dönerken arabanın 

artan za,•allı kadın, bu ölümün devrilmesile ol ayağı kınldı, Eşme 
hikitvesini §Ö} lece atlatmıştır: G . 

. .a .... ·ıın ı·asıı tababeti akli- Jiııpan~rine göuderildi. ,, .. <''"Y' 
ye cemi)eti a1.a ındandı. İstanbul -Sonu 6 ıncı say/atla-

Boğazlar konferansı önümüzdeki 
cumartesi günü toplanıyor .. 
Londra, ı (Haılyo) Dcyli Telgraf gazcteoıinin yazdığına görf', 

l\lontrö Boğazlar konft•raıısı <'unıarteı;i glinii hfiyeti umumiye içtimaı 

yapacaktır. 
• İngiliz murabhatıı M. Staıılıop lıu arada Lundra·ya gelr~ektir. Çünkü 
mesai nezaretinde huzuruna ihtiyaç vardır. 1\1. Stanhop Londra'dan Mont
röye giderken hük.6metten tam alıilıiyet almı~ huluna('.aktır. 

TAŞLAR 

intiharlar ve gazeteler lstanbul, l (Husu. i muhabiri· 
miaden) - Gelen haberlere göre, 
ltalya, Malta civannda, askeri nok
tai naurdan hftyilk bir ehemmiyet 
tapyaa Raotellaria adasında tahk:i. 

M. Eden, M. Leon Blum Ve M. Litvinof, Müte-
1 

caviz vaziyetinde bulunan Italyaya karşı yeni1ı metodlar bulunması lüzumundan bahsettiler. 

Matbuat kanunu bizi bazı mevzular üzerinde takyid 
etmiştir. Bu meyanda intiharlar da vardır ve gazeteler 
müsaade almadıkça intihar vak' al arını yazamazlar. Bu
na ilaveten, yazılabilecek olanların şeklini de alakadar 
makamlar tayin eder. Demokrat memleketlerin hiçbirin
de bu şekilde takgidat yapılmadığını me1Jzuubalıs ede
cek değiliz. Ancak şu var ki, kanunun takyidatı karşı
sında, gazeteler, gene kanunun ve halkın gözü önünde, 
ve cümle oyunları yaparak intihar vak' al arını harıl ha
rıl yazıyorlar. Ortada dt!Jğişen sadece kelimelerdir, ifa
dedir. Fakat buna mukabil bir kanun kaçakçılığı patlak 
vermiştir. Mesela, birisi sefaletten, açlıktan, işsizlikten 
intihar etmiş. Yazılma müsaadesi verilmeyince gazeteci 
kaleme yapışıyor ve şunları yazıyor: 

mat yapaıa&a başlamıştır. 

Lo~~r~ l (A. ~) - Salahiyet
tar İagılıs ınehafıli M. Eden ile 
M. Blum 'un bir Akdeniz misakı 
akdi için mfizakerata girişilmesi 
lwm getnıekte olduğu neticeııine 
va91l olduı.naa dair olan haber
lere ""' lurme& vermektedir. 

8 1J baberl«;re bijhaaaa kaadedi
lBc~aL~~naksın bir makalesidir. 
..... 6irflniJd" . . l . M iğıne göre bu mes-

e "eyı • Fclen yapmış olduğu gö-
ruşmelerde M Blu 1_ 1 • m •Urca amış 
ise ıle M. Fılen'in bu h k. • apta ı ta-
aav~ur 'ı·~--nıyet~eti hakkında sükut 
etmıı o uuğu rıvay~ edilmekteclir. 

Burada yürütülen mütalea a 
göre, Akdenizin siyasi •l&tüıü m;s
"1eainin müzakere t>dilmeei icahe
der. Filhaıtika bir taraftan ilahe. • 
ti•taıun statüsü ınes·elesini, diger 

t~n~o hoğazlann statüı;ü me -
~ ,. ını halletm".k gert'ktir. 

ı ihayet böyle bir misak akdi 
için yapılaealt miiz.alterelere diplo-

-------
Rua ·Japon Buhranı 

Had Bir Devrede! 
Parla, l (A.A) - Havas ajan· 

•ının Tokyo'dan alılığı bir telgrafa 
göre, yakında Budapette'de açıla· 
cak olan parlimentolar konferan
sındaki Japon de~ai Sovyet-japon 
bahnaanın fevkalide had bir tekil 
aldlpu bildinniftir. 

Uluslar sosyetesinin geni binası .. 
Cenevre, 1 {A. A) - Milletler ılilııwkteılir. Bıma nazaran Haheş 

ı•emiyeti asamlılesi .M. Vauzclacl"ı 
iııtirak ('den 51 rl'yin t 7 sile ha~
kanlığa seçrnittir. 

Celseyi saat l 7 de M. Fden 
açmıs \e .M. Benes"in a~arnhle lıaş-

kanlığından istifa;ıına dair olan 
mektubunu okumuştur. l~tc tam 
bu sıracla ecaoi salona giriyorılu 
ki, biraz eonra M. Vanzcland ha~
kanlıga seçiımiştir. 

Bunu müteakip ltalyan ıniı
mt>ssili N. Vanzelaml'o lıalyan no
tasmı verdi. otada hadiselerin 
mee'uliyeti Habeşistan'a yüklctil
mekte vr hal km f tal yan impara
torluğuna iltihak hareketi kayde-

ıluruınuııun milleler ı·cmiyt•ti tara
fından lıakkilt- takdir t>dilmesine 
intizar eden vahim meıı'elelerin 
halli için milletler cemiyeti ile ye
niden fiili te.şriki mesaiyi' amade 
hulunınııktaılır. Hoına milletler ı·c· 
nıiyctirıin ısllilıını t('t~ik için de 
tt>~riki me;1ai\'t' anıaılf".-lır. 

\ ' 
Başkan saııt 18,.10 ela ~eraşi· 

ye tıöz verıli. 
• Krallar kralı kemali ve karla 

kürsüyt· do~ru ilerlemiş, fakat hu 
anda matbuat trihüııünden İtalyan 
muhabirler ıslık ve lıaıımane ~öz
lerle gürültü ı;ıkarmışlardır. 

Negüıı, İtalya tarafından yapı· 

lan hütün teklifleri ulıı!'una iha
net etrnf'nıt•k iı;in reddetmiş oldu
ğunu sö,·ledi. 

Matbuat locaı;ında ltalyan mu
lıahirler tekrar ıslık çalmıya ve 

hasmane sözlerle gürültü etmeye 
başlamışlar ve buna mukabil bütün 
mecliıı Neeaşi'yi alkışlamış ve sami 
sıfatile bulunan halkta gürültü çı-

karanlara karşı vaziyet almıştır. 
Milletler cemiyeti tarihinde 

ilk defa olarak başkan gürültü 
yapanları dışarı çıkarmak iı;in po
lise müracaat etmiş, İtalyan'lur 
polisede itaat etmediklerinden jan
danna gelerek kendilerini otomo-

- Sonu 6 ıncı sag/ada-

"Filan yerde filan kişi ölü olarak bulunmuştur. Yanı 
başında bir tabanca görülmüştür. Alnına saplanan kur
şun, bu tabancaya aittir. Bu zavallı adam, son günlerde 
işsizmiş. Bazı arkadaşlarına da ıstıraplarından bahsedi
yormuş .. Zabıta, zavallının nasıl· öldüğünü tahkika baş
lamıştır.,, 

Bu, zoraki teoessül edilmiş bir ifade ve gazı hilesi
dir. Her okuyan; o adamın intihar ettiğini anlar. Fakat 
yazıda böyle bir i/ade ve ima yoktur. Keza karısını vu
rup ta intihar eden bir adam için de şöyle gazılabiligor: 

. . . • • • Kişi karısına üç kurşun sıktıktan sonra mer
divene doğru gitmiştir. Bu sırada bir siltilı usi daha 
duyulmuştur. /çeıiye girenler zafJallıgı merdiven başın
da ölmek üzere bulmuşlardır. Son sözleri şu olmuştur: 

"Ben fJurdum. Kabahat benim.,, 
Ve bu ifadenin manası da bal gibi intihardır amma 

kelime oyunu yapılmıştır. Ortada tadili ve tashihi lt!
zım gelen bir şey vardır diye düşünügoruz. Acaba bu 
şeg nedir? SAPAN 

• 
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B!r Alman gazetesine giJre: ı Şükrü Kaya 

eo-~a·z_-fa_--r·me_S,·e. lesinin 1 T {gr af Ha her leri Edirne'ye 
t h b b k hareket etti .. 

. an ıne _ ır a ·~·· Fran!z •· ıtalyan eski anlaş- hil~;:an::~il~ ~u~:-1i -~:i 
ita/ya Ya karşı cephe mi? lngilte- • •• •• sekreteri Şükrü Kaya, Trakya 

nas 1n1 n 1 ryu z u bölgesi valilerinin toplantısına 
re'nin rolü ve geçirilen safhalar.. , • riyaset etmek üzere bu akşam 

Eski mualde, Habeşfsian'm işgalini istemek Edf;t~b:l•c1a Bcrlincr Tagblat'dan : 

Bundan tam 170 yıl önce, 
bir Türk padişahı, "Venedik
lilerin kötü niyetle yaptıkları 
tecavüzlere karşı koymak,, 
için, dar bir boğazın her iki 
sahiline birer kale yaptırdı ki, 
işte boğazlar meselesi de bu 
tarihte başlar. 

Bu mesele 1809 a kadar, 
bir çocuk gibi emekleye-emek
leye yürüdü ve komşu mem
leketlerle çıkan anlaşmazlıklar 
arasında alelade bir mesele 
diye dolaştı. 

Napolyon zamanında bir 
Avrupa meselesi halini aldı · 
işe Jngiltere de kanştı ve bo: 
ğazları kapattırdı. Bu tarihten 
sonra artık büyüyen bu mil
letler politik mesele, dünyanın 
büyük münazaalı meseleleri 
arasında yer aldı. 

Her büyük Avrupa harbı 
yeni bir merhale demektir. 
Sonuncu harptan önceki, dün· 
ya harbma kadar vardı : 

lngiltere, zayıf düşmüş bir 
osmanlı devletine, Rusya'nın 
arzusu hilafına olarak boğaz· 
ları kapattırdı. 

Sonuncu merhaley"i ise, bo
ğazların tekmil vapurlara açık 
bulundurulması ; "Silahsızlan· 
ma ile Avrupa'yı tatmin et· 
mek için., kısmi bir tedbir 
olmak üzere boğazları çeviren 
mmtakanm askersiz bölge ha
line sokulması teşkil etmek
tedirki. bu merhale de Mont
rö konferansı ile bugünlerde 
sona ermektedir ; teknik te· 
ferruat üzerindeki fikirler bi
ribirine ~uymamış bile olsa, 
konferansa iştirak etmiş olan
lann hepsi de buhususta aynı 
kanaati taşımaktadırlar. 

Bu merhale sona ermekte
dir ve hem de asıl ilgili olan, 
Türkiye, lngiltere, Ruiya ara
sında bir harp çıkmadan so
na ermektedir. Nasıl oluyor 
da sona eriyor? Sualinin ce
vabı hiç beklenmemiş biribi
rine bağlı şeylere varmakta
dır. Bu biribirine bağlı olan 
şeyler ise, Almanya, Fransa 
ve boğazların münasebeti ve 
gene Negüs ile boğazların 
münasebetidir. 

1932 de yapılmış olan Lo· 
zan andlaşmasından beri bo
ğazlar serbestisinin geçirdiği 
ehemmiyetli safhaları aşağıda 
birer birer kaydediyoruz: 

1 - On yıl hiçbir şey ol
madı. "Boğazlar,, mes'elesi 
unutulmuş ve halledilmiş sa· 
nıldı. Bir genç millet bunun 
yolunu anyor. Ve bunu mil
letler cemiyeti dışında yapı· 
yor. ilk dost olarak Sovyetler 
birliğini buluyor. ikincisi ise 
ltalya' dır. Bu d~ dünya har· 
hından sonraki işlerin duru· 
mundan memnun olmıyan bir 
memlekettir. ltalya mukabil 
siklet bulmağa çalışıyor. Bu 
siklet merkezini, ucu, Belgrad 
ve Paris' e çevrilmiş ve İtalya 
önderliği altında bir Balkan 
birliği şeklinde kurmak istiyor. 
Teşebbüs muvaffakıyetsizlikle 
neticeleniyor. 

ltalya müteesir bir halde ke· 
ura çekilmiş dururken Ro· 
ma'nın yardımına hacet kal

dan Türki e ile Yun · n 

arasındaki dostluk meydana 
geliyor. ilk defa olmak üzere, 
Balkan memleketlerinin istik
lallerini kazandıkları görülü
yor. 

· 2 - 1933 Mayısında, Av· 
rupa'nın sayısız hukukçu ve 
askeri mütehassısları birçok 
komisyonlarda, silahsızlanma 
konferansının hususi mes' ele
lerini halletmeğe uğraşıb du
ruyorlar. Fakat, teferruattan 
olan mes'elelerin ancak poli· 
ti kanın esas m~s· eleleri halle
dildikten sonra düzeltileceğini 
farkedemiyorlar. 

Onlar, Avrupa bünyesinin 
çöküşündeki gürültüyü işitmek 
istemiyorlar. O ana kadar za· 
ten pek hoşlanna gitmiyen 
müsavi hak mes' elesi birden· 
bire tehlikeli bir şekil aldı. 

Ancak, Türkiye bu çökün
tünün gürültüsünü işitti. Ce· 
nevre konferansının askeri kuş 
dilile konuştuğu zaman, o da, 
müsavi haklan düşünüyor ve 
lngiliz teklifinin, müteharrik 
topların kaldırılmasını istemesi 
ve yalnız sabit tedafüi tertibatı 
kabul etmesi bir haksızlık ol
duğunu söylüyor. Zira, sabit 
toplar boğazlarda yasaktır. Bo· 
ğazlar yalnız müteharrik top
larla korunmalı imiş. Henüz 
Milletler cemiyetine katılmamış 
olan Sovyetler ise arka planda 
gizleniyor. Cenevre' de ilk defa 
olarak "BoRazlarn kelimesi 
ortaya çıkıyor. Ne fc(;ı lngı-

·1iz'ler yan çiziyorlar. Bu mevzu 
bir yıl hiç kendini göstermi
yor. 

3 .- Mayıs 1934, Politik 
durum tekrar değişiyor. Tür
kiye, Yunanistan 'la, Romanya 
ile, Yugoslavya ile birlikte 
Balkan paktını yaptı. 

Bu paktta ise, Roma'nın 

canını sıkan gizli bir madde 
olduğu söyleniyor. Mussolini, 
Asya' daki müştakbel ltalyan 
yayılışı hakkında Ankara'yl 
çok sinirlendiren nutuklar söy
liyor. Cenevre'dc herkes, Tür
kiye'oin, boğazlar meselesinde 
yeni bir ileri hareket planı 
hazırladığını hissediyor. Sir 
Saymen, Türk, Yunan, Bulgar 
mümessilleriyle uzun uzadıya 
görüşüyor. 

Netice: Boğazların tahkim 
edilmesi teklifi müddetsiz ola· 
rak başka bir zamana atılıyor. 
Buğazlar ağza alınmadan ye
niden bir yıl geçiyor. 

4 - Nisan 1935, Stresa'nın 
parlak günleri. Fransız'lar Al
manya'dan şikayet ediyorlar: 
Çünkü Almanya askerlik mü· 
kellefiyetini tatbik etmeğe ka· 
rar vermiştir. Bulgar'lar, Türk
ler sınırları yakınında biriktir
diler diye, . avazları çıktığı 
kadar dert yanıyorlar. Türk'ler 
tekrar "boğazlar., diyorlar. 
Bu kelime gittikçe ehemmi
yetli bir şekil alıyor. 

lngiliz'lere gelince, onlar da 
artık, "aldınş edip ses çıkar· 
mal" demiyorlar, bu mesele, 
Roma konferansındaki mesele
lerle alakadardır. Diyorlar. 
Roma konferansı! Bunu hatır
lıyan var mı? Bu konferans 
Tuna meselesini halledecekti: 

değilstiklilini tekeffül ediyordu. 
Paris, l (Radyo) Ajans Havas yazıyor: Fransız hükumeti; ltalya ile Fransa arasmd~ .akt· 

edilmiş olan muahed- etrafında malumat vermektedir. • Bu malumata göre, 1906 tarıhınde 
iki devlet arasında iılanan bir muahede, İtalya, Fransa ve lngiltere'nin Habeşistan' daki 
haklarını tayin etmekir. Bu muahede; ayni zamanda Habeşistan'ın istiklalini tekeffül eyle
mekte ve üç devlette,içbirisine Habeşistan' da münferiden hareket etmek s.elahiyetini v~r
memektedir. Fransa, diye · kadar bu muahedeye riayet ederek harek~t etmış ~e Habeş_ıs: 
tan'da yayılması için ya'ya hiçbir zaman ve herhangi bir muahede ıle serbestı vermedığı 
gibi, Cibuti'den silah mühimmat geçirmesine de müsaade etmemiştir. .... 
Necaşi Asamblede Heye
canlı ~ir Söylev Verdi. _ _.. __ 

Necaşi, harbn fecaati hakkında izahat vermiş, 
Habeşistanın 'alnız bırakıldığından bahseylemiştir 

Cenevre, 1 (Radyo) - l.ıs- 935 de Habeş topraklarına ltalya aleyhine tatbik olu· 
lar sosyetesi asamblenin en- girdiklerini anlatmıştır. nan zecri tedbirlerin kaldınl-
kü toplantısında söz alan [a· . imparator nutkuna devam masile, Habeşistan'ın tamamen 
beş imparatoru, ezcümle le· ederek: yalnız bırakıldığı görülüyor. 
miştir ki: - Habeşiştan, cemiyet mu· Şimdi ben, 52 devletten taah-

- Mili ti · f r kavelesine daima sadık kaldı hu·· dnamelerle vadetmiş olduk-
d tt

. e Çe~. ck~.mıye hınh~. ı· ve hürmet etti. Mütecaviz ol-
ma e ım. un u taa ule- . 1 I l ları yardımı istiyorum. Habeş · · · . . . duğu tesbit edılen ta ya a ey-

drı~ı yderıne gAedtırlec:ğınıkzanı:· hine de zecri tedbirler tatbi- hükumeti, Habeş milleti bu 
ıyor um. a etın uvvte k b d talebinde musirdir.,, 
J b 1 kine başlandı. Fa at u te · 

ga e e ça acağı zannında hı· birleri akamete uğratmağa ça- Demiştir. 

Necaşinin nutku onbeş da· 
kika kadar sürmüştür. lmpa· 
rator, bundan sonra alkışlar 

arasinda kürsüden inerek ya· 

lunuyordu.m: Milleti?1e ihan:t lışan bazı devletlerin hareket
etmemek ıçın ltalyan !arın teo:- leri beni hayal inkisarına uğ· 
liflerini reddettim, böyle hı· rattı. Bütün ricalarıma rağmen 
reket etmekle, tecavüze uğra· bana maddi yardımda hulu· 
yacak bütün milletleri müda· nulmadı. Habeş milleti bun-

.J -· -ır > ...... A~ ;t'c•-:".. nrlrnis ve faa etmis --lar.qÖ'ımdan emın l .Jft.. '" ~ ·· · ı. :_ ı .. ,,.~ .. :;~ ··r o 

cı muştur. oturmuştur. 
ı ım." 

Necaşi, bundan sonra har· 
bin fecaatı hakkında izahat 
vermiş ve ltalyan'ların tonlarca 
iperit gazı kullanarak halk 
arasında telefata sebebiyet ver· 
diğini, kendi işleri ve güçleri 
ile meşgul binlerce kişiyi öl
dürdüklerini anlatmış ve: 

Balkan antantı Küstahtan 
ve K. itilaf. ne beklenir ki? 

- "Buraya harp hakkında 
sizlere malumat vermeğe gel
dim. " 
Demiş, son yirmi sene zar· 

fında ltalya ile Habeşistan 
arasındaki münasebetlerden 

Müşterek emniyet
ten ayrılmıyacak .. 

fstanlml ! (Hu usi muhabiri· 
ınizden) - Milletler ı·enılyeti esas
lannın ve nizamatının tadili ilr 
ıslôlı edilmesi bakkrndaki cereyan· 
lar üzerine kiiçük itilaf w: Balkon 
antantı, mü,terek emni} et e!asını 

bozacak hergangi hir ;değişikliğe 
karşı hcrabcn-ı: muhalefet etmek 

bahsetmiş, onüçler komitesi... kararını ''ernıişfordir. 

nin raporunu hüsnüniyetle ka· Türk-Rus 
bul ettiğini ve fakat Romanın 
Habeşistanı fetihten vazgeç- ticaret itilafı .. 
memiş olduğuna, hazırlanmak· İstanbul, l (Hususi muhabi
ta devam ettiğini, Paris mua· rimizden) - Türk·Sovyet ti
hedesini tanımadığını söyle· caret itilafnamesinin müddeti 
miş, Val - Val hadisesinden bitmiştir. Bu itibarla muahede 
sonra nihayet üç teşrinievvel yenılenecektir. 

anlaşma kayıdsız şartsız olarak 
statükonun m~hafazasında ısrar 
etti. Avusturya ise, artık bu 
kaba dünya ile hiçbir suretle 
temas etmiyecek bir şekild~ 
pamuğa sarılacaktır. Neçare:ki, 
konferans bir türlü toplana
madı. 

5 - Şartlar. lngiliz'lerin 
ümid ettiklerinden çok daha 
çabuk ve hem de, bambaşka 
bir surette değişti. Daha 1935 
Eylulünde, Kahire ve Süveyş
ten, Hayfa ve Atina' dan, ln
giliz'ler harb gemilerini şarki 
Akdeniz' de toplamaktadırlar. 
f talyan harb gemileri fırtınalar 
yüzünden Yunan limanlarına
sokulmak zorunda kaldılar. 

On iki ada tahkim edil· 
mektedir, diye haberler yağ
mağa başladı. Vapur şirket· 
leri boğazlann kapanmasmdan 

kında Cenevre' de görüşüldüğü 
sıralarda, boğazlardan üç gün 
hiçbir vapur geçmedi. 

Zecri tedbirler hakkında ka
rarın verildiği ayni günde Tür
kiye dış bakan vekili Kamu
tay' da şu beyenatta bulundu: 

"Miletler arası durum sükun· 
suzluk vermektedir. Türkiye, 
kendini beklenmiyen bir vazi· 
yet karşısına görecek olursa 
icap eden tedbirleri almakta 
gecikmiyecektir.,, 

Bir Paris gazetesi lstanbul· 
dan şu haberi veriyor: Tür
ICiye, boğazları altı saat zar
fında mayın 'la kapamağa ha
zırdlr Bu .takdirde, vapurların 
ğeçmeleri için dar bir geçid 
bırakllacak- tır. Ancak bu ge
çid de çabuk kapatılabilecektir. 

Çerkes Re-
şid'in marifeti .. 

lstanbul, 1 (Hususi muha
birimizden) - Maruf vatan 

hainlerinden ve Çerkes Etem'in 
kardeşi Reşid'in şuraya buraya 
beyannameler göndererek te
fevvühatta balunduğu anlaşıl

maktadır. 

Y ugoslavya milli 
takımı gelecek 

İstanbul, 1 (Hususi muhabi
rimizden) - Yugoslavya milli 
takımı 11 ve 12 temmuzda 

milli takımımızla iki maç yap· 
mak üzere şehrimize gelecektir. 

Son bahar, Akdeniz' e karşı· 
lıklı yardım paktlan havası 

içinde geçti. 
6 - 1936 martında "Ruh 

haletinin anı., gelmişti. Ren'in 
işgalinden beş gun sonra, Ce
nevre' nin delik kulaklıları, 
Türkiye'nin Almanya'yı ken
dine örnek alacağını söyleme
ğe başladılar. Bunun üzerin· 
den on gün geçmemişti ki, 
Türkiye dış bakanı garbi Av
rupa'yı dolaştı. icap edenlerle 
görüştü. Bu iş te bu suretle 
bitirildi. işin yalnız formül ta
rafları kalmıştı. 

Ancak, asıl mes'ele şudur: 

Macarlarla Bulgar reviziyon 
isteklerini bildirdiler· Kü ük 

IJcorktuklan için, tam Habeş 
ani mazb ındaki saldıran hak-

Vaziyet değişti. lngiltere ar
tık "Boğazlar" lafmı işitince 
hiç şaşmıyor. Bilakis her türlü 
yardımda bulunmağa hazırdır. 

Yüz seneyi geçiyor ki, ilk de· 
fa olarak, Türkiye, lngiltere, 
Rusya anlaşmışbr. Anlaşmış
lardırl Çünkü, şarki Akdeniz· 
de bir devlet, hiç farkına va
rılmadan o kadar kuvvetlendi 
ki, milletler cemiyetindeki 50 
devletin terviç etmemesine 

Denizcilerimiz in 
bayramı 

lstanbul, 1 (Hususi muhabiri
mizden) - Bugün 1 temmuz 
olmak münasebetile kapotaj 
şenliği yapıldı ve denizcileri
miz bayramı tezahüratla kut
luladılar. Taksim abidesine 
çelenkler kondu, nutuklar söy
lendi ve bugünün Türk deniz-
ciliği ve ticareti için taşıdığı 
ehemmiyet tebarüz ettirildi. 

Alman'lar 
lnönü'ne fahri 
doktorluk verdiler .. 

lstanbul, 1 (Hususi muhabi· 
rimizden) - Alman üniversi· 
tesi, Başbakanımız General is
met lnönü'ne fahri doktorluk 
tevcih etmiştir. 

Japon askeri 
heyeti geldi 

lstanbul, 1 (Hususi mqha
birimizden) - Bir Japon as· 
keri heyeti, tetkikat yapmak 
üzere şehrimize geldi. 

Subayların 
Terf i Listesi. 

Ankara, 1 (Hususi) - Milli 
müdafaa vckileti, subayların 
terfi listesini hazırlamaktadır. 

ltalya ayan 
reisi latanbul' Ja .. 

f ,.tanbul, 1 (Hususi muha· 
birimizden)- Geçenlerde Sof· 
ya' da verdiği konferansta çok 
manidar ve mütecavizane be
yanatta bulunan ltalya ayan 
meclisi reisi F edcrgani şehri
mize gelmiştir. Şehrimizde cu-
ma gününe kadar kalacalcbr. 
------

Konser 
Ankara Musiki Mektebi Şan 

muallimi Suzan Naymam bu 
akşam halkevinde lzmir'li Pi· 
yanist Rozati rcfakatile bir 
Şan konseri verecektir. 
· Sesini ve kudretini lzmir'li· 
lere tanıtan ve sevdiren bu 
iki üstad, davetlilerine güzel 
bir gece yaşatacaklardır. 

Maaşlar verildi. 
Dün resmi daireler memur· 

larına temmuz maaşları, be· 
lediye memurların haziran ma· 
aşları dağıtılmıştır, 

rağmen, istediğini yapmaktan 
kendisini hiç kimse alıkoya
madı. Boğazlar mes' elesinin 
hayatından bir merhale sona 
ermiştir. Fakat bir diğeri ba~-
lamaktadır. Zira" Montrö'deki 
hal sureti, ltalya'ya karşı bir
leşmiş bir cephe halinde te· 
celli etmiştir. Bu cephe he· 
men hemen aynı anda Cenev· 
re' de dağılacaktır. 

Bundan sonra, devletlerin 
Akdeniz' de hangi gruplara gi· 
recekleri, batın için botazla
rın kapanacağı en iyi Ankara · 
dostu kim olacağı mes 'el esi, 
henüz kestirilemez. Muhakkak 
olan birşey varsa, o da, her 
kim şarki Akdeniz' de menfe· 
atlerini korumak zorunda ise, 
girift bir vaziyet olduğu tak
dirde boğazlardaki seyrisefain 
tanziminde belli başlı bir nü
fuz kazanmak için, istikbalde 
Ankara'nın tekmil arzulaı:ını 

göz önünde tutacaktır. 
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Montrö'den Anadolu karilerine: --
ŞEHiR HABERLE En Çok Hangi Maddele

,c - r re itiraz Ediliyor? 
A - Denizcileri-

.vr.upa 'nın dertleri o kadar çok mizin bayramı 
Avni Doğan Şerefine 

Veri len Ziyafet 
Yağmur 

Ve Fırtına 
kı, imparatorla uğraşamıyacak! .. 

Montrö Boğazlar konferansına gi· 
d~;k;d-;ş;m--;zY.flü~~Yo; 

Montrö, 25 (Hususi)~ Dün 
projemizin en çetin safhası 
görüşüldü. Mutad olarak umu
mi, fakat gizli içtimalar (iki 
sa attan fazla devam etmediği 
halde dün içtimaın üç saat 
sürmüş olması da görüşülen 
mevzulann ehemmiyetini ve 
müzakerelerin en zorlu devre
si~de .bulunulduğunu göster
mıye kıfayet eder. Dünkü mek
tubumda da biraz işaret etmiş 
olduğum gibi boğazların tah
kimi esası kabul edildikten 
sonra proiemizin üzerinde en 
çok tevakkuf edilecek madde
leri altıncıdan onuncuya kadar 
olan kısmıdır. 

Bunların arasında hiçbir ta
rafın itir~zına veya ihtiraz kay
dı dermıyan etmesine meydan 
kal~?d~n kabul edileni yalnız 
sekızıncı maddedir. Bu mad
dede bir harp vukuunda Tür
kiye' de muharipler meyanında 
olduğu takdirde boğazlardan 
harp sefinelerinin geçnıesi hak
kındaki kayıdlar ve hükümleri 
ihtiva etmektedir. Diğerleri 
az çok itiraza uğramış, şu dev
let Karadeniz' e girmesine mü
saade edilecek gemi hacimleri 
Üzerinde, beriki devlet te Ka
radeniz' den Akdeniz' e geçecek 
gemilerin tabi tutulacağı ka
yıdlar hakkında ihtirazı kayıd
~ar dermiyan etmiş ve nihayet 
ış daha ince elenip sık do
kunduktan sonra murahhas 
heyetlerin kabul edebı'l v • 

b. . . ecegı 

~r şekıl verılmek üzere tek-
nı~ ~omisyonuna havale ed'l
rnıştır. ı 

. Bugünkü umum"ı . t' d . . . ıç ıma a 
pdro!emızın mütebaki üç mad-
esı de gözden . 'ld'kt geçırı ı en 

sonra .Projenin birinci okun-
~ası nıhayet bulmuş olacaktır. 

u suretl~, teknik ve yahud 
Y.azış komıteleri kendilerine ve-
nlen direktifler d h·ı· d d d l . . a ı ın e ma -
k e &nn yeniden alacakları şe-
illeri hazırlarken baş murah-

haslar da C , 
yarın enevre de 

toplanacak olan milletler ce-
miyeti (Konsey) inde hazır bu
lunabilmek ve nihayet .. .. -.. d k onu 
muz. e i salı günü İtalya'ya 
tatbık edilmekte olan zec .. 
tedbir1eri kaldıracak olan (~~ 
sanb1e) ye iştirak edebil k .. me 
uzere muvakkaten buradan 
aynlabileceklerdir. 

Salı günü zecri tedbirler 
kaldırıldığı takdirde ltalya'nın 
derhal murahhaslarını Montrö
ye göndereceği tahakkuk et
miş gibidir. Bu suretle bir 
Akdeniz devleti olmak sıfatile 
boğazların tahkimi işindeki 
alaka ve menfeati aşikar olan 
bu hükumetin de müzakerele
~in başlangıcı demek olan bu 
ılk . safhasına iştirak etmesi 
temin edilmiş olmaktadır. 

Dün konferans koridorlann
da .... 

gunun ,en mühim mevzuu 
Habeş imparatorunun asanble
ye iştirak edeceği hakkındaki 
haberler idi. Daha şimdiden 
Necaşi ile mülakat için paça
lan sıvamaya başlayan ve 
hatta sual listesini bile hazır
lamış olan gazete muhabirleri 
var. Herkes toprağını terkd
mek zaruretinde kalmış olan 
krallar kralının asanblede ne-

ler söyliyebileceğini ve niha
yet bu ifadelerin muhtelif 
memleket murahhasları tara· 
hndan ne şekilde telakki edi
lecekini merak ile beklemek· 
tedir. Diğer _taraftan Necaşi
nin İsviçre toprağına hangi 
sıfatla geleceği de düşiinele· 
cek bir mes' ele gibi ortaya 
sürülüyor. Hatıralardadir ki, 
İsviçre hükumeti İtalya'ya tat
bik edilen zecri tedbirler işin
de bitaraf kalmıştı. Bu vazi
yete göre Necaşi'nin Cenev
re'ye bir imparator sıfatile ve 
yahutta bir sabık hükümdar 
şeklinde gelmesine müsaade 
edilmiyeceği muhakkaktır. Ne
güs için Cenevre'de buluna
bilmeye yalnız bir yol kalıyor 
ki o da Habeş murahhasları
nın reisliğini deruhte etmesi
dir. Habeş imparatoru ancak 
bu sıfatla gelirse İsviçre hü
kumetinin muhalefetine maruz 
kalmıyacaktır. Eğer asanblede 
hiç beklenmiyen bir sürpriz 
zuhur etmezse Necaşi'nin ileri 
sürebileceği müdafaalar bir 
nümayiş mahiyetinden daha 
öteye geçemiyecek gibi görü
nüyor. Avrupa kendi derdleri 
başından artarken ve hergün 
bir köşeden siyasi ufukları b11-

landıran yeni bir mes' ele zu
hur ederken Habeş işlerile 
daha fazla uğraşmıya hiçte 
meyyal değildir. 

Hamdi Nüzhet -------
Belediye 

IMemurl<ırı. 
Bir imtihandan ge. 

cirilecektir. 
' Belediye zabıta memurları 

iç;n açılmış olan kursta ders
lere son verilmiştir. Belediye 
zabıta memurları, kursta gör
dükleri muhtelif derslerden 
umumi bir imtihandan geçiri
leceklerdir. İmtihan, pa1artesi 
günü yapılacaktır. İmtihanda 
muvaffak olamıyan memurla
rın açığa çıkarılacakları söy
leniyor. 

Kordonun 
Dösenmesi. , 
On günde 
tamamlanacaktır .. 

Birinci kordon'un Bandırma 
parke taşile döşenmesine de
vam edilmektedir. 

Gümrükten Konağa kadar 
olan ve döşeme ameliyesi de
vam eden sahada işin fazla 
uzaması, ikinci kordonun çok 
dar olması yüzünden seyrüsefer 
işlerini çok güçleştirmiştir. Onun 
için müteahhide, döşeme ame
liyesi devam eden kısmın, en
çok on gün içinde tamamen 
tefriş edilmesi için tebligat 
yapılacaktır. ----Avrupa'ya gidecekler 

Maarif müdürü Ali Rıza ile 
Kız Enstitüsü müdürü Hasip 
ve refikası muallim Aayşe ile 
daha üç muallim, Maarif Ve
kaletinin müsaadesile Alman' -
yada bir tetkik seyahatine 
çıkacaklardır. 

-.•. ._,, __ --······---Dün aralarında 
kut/ulandı 

Çok samimi bir gece geçti ve güzel duy Toz dumandan göz 
gözü görmüyordu 

Dün kaputaj bayramı idi. 
limanımızdaki bütün gemiler 
merasim bayraklarile süslen
mişti. Liman mensupları ile 
işçilerinin ve denizcilerin gö
ğllsleTine rozetler takılmıştı. 

gular, fikirler karşısında kaldık. 
Dün de İzmir' e ve civar 

köylere yağmur düşmüştür. Bu 
mevsimde askıda bulunan tü
tünlerle bağlara yağmurun 

zararı vardır. Öğleden sonra 
bir fırtına çıkmış ve şehirde 
toz topı aktan hiçbır şey gö
rünmemeğe başlamıştır. Bu toz 
fırtınası bir saat sürmüştür. 

Denizcilik müesseseleri bi
naları da bayraklarla süslen· 
mişti. 

Şehrimizde denizciler namı
na bir heyet Vali Fazlı Gü
leç 'i ziyaretle kaputaj bayra
mını kutlulamıştır. Bu arada 
matbaalar. da ziyaret edilmiştir. 

Deniz mensupları ile işci
leri, kaputaj bayramını kendi 
aralarında samimi bir şekilde 
kutlulamışlardır. 

Geceleyin de limandaki va
purlarda ve denizcilik mües
seselerinde elektrikle tenvirat 
yapılmıştır. ----

Liman isleri ... 
Yeni Bütçe ve 
Kadro Tasdik Edildi .. 

Liman işleri umum müdür
lüğü bütçesile kadrosunun İk
tısad vekaleti tarafından ha
zırlandığım yazmıştık. Yeni 
bütçe ile kadronun yüksek tas
dike iktiran ettiği telgrafla 
şehrimiz liman işleri umum 
müdürlüğüne bildirilmiştir. 

Yakında yeni kadro gelecek 
ve yeni teşkilat kurulacaktır. 
Yeni teşkilatta gümrük antre
pov depoları da Liman i~leri 
umum müdürlüğüne geçecektir. 

Yunanistan .. 
Uzümleri .•. 
Bu sene az olacak .. 

Türkofis'in Atina şubesin
den şehrimiz .. Türkofisine gelen 
malumata göre son yağmur· 
lardan bu seneki Yunan üzü
münün rekoltesi ehemmiyetli 
miktarda azalmıştır. Bundan 
evvelki keşiflerde Yunanistan 
üzüm rekoltesinin 25,000 ton 
olacağı tahmin edilmişti. Son 
yağmurlar, rekolteyi bu mik
tardan daha aşağı düşüre

cektir. 

NUmune sergisine alSka 
İkinci teşrinde İktısat Ve

kaletinde aile sanayiini ve kü
çük san'atları teşvik için bir 
milli nümune sergisi açıla
caktır. Bu sergiye şehrimiz
deki alakadar müessesler ta
rafından büyük ehemmiyet 
atfolunmaktadır. Şehrimiz ti
caret odası, sergiye iştirak 
etmeleri için elişi sanayii ile 
alakadar bütün müessesleri, 
bu sergiye iştirak için teşvik 
etmiştir. 

Eski parti başkanımız Avni 
Doğan'm, parti vazifesinden 
ayrılması münasebetile, dün 
akşam parti tarafından şehir 
gazinosunda şerefine bir ziya· 
fet verilmiştir. Ziyafette vali 
ve parti başkanımız Fazlı Gü
leç'le lzmir' de bulunan me
buslar, belediye reiı;, askeri 
erkan, devair müdiranı, mek· 
tep müdürleri, gazeteciler, par
ti ve şehir meclisi üyelerinden 
bazıları hazır bulunmuşlardır. 

Ziyafet çok samimi bir şe· 
kilde geçmiş ve toplantı geç 
vakte kadar devam etmiştir. 

Valimiz ve yeni Parti başka
nımız söz alarak, evvela Avni 
Doğan 'la olan şahsi ve hususi 
hayatının maziye ait parç:ıla
rını anlatmış, Mülkiyenin asil
zadeler mektebi olduğu tarihte 
halk içinden gelmis halk ev
latları olarak nasıl buluştukla
rmİ anlatmış, A~ni Doğan'ın 
temiz, sağlam seciyesini, yük
sek bilgi ve iş kabiliyetini 
tebaruz ettirmiş, Avni Doğan'la 
olan ayrılığın hakikatte bir 
ayrılık ifade etmediğini, 
kendisi ile Avni Doğan'ın 
et - tırnak vaziyette bulun
duğunu söylemiş ve söz
lerine devam ile İzmir' e geli
şinde duyduğu memnuniyet 
sebeplerinden başlıcasının Av
ni Doğan gibi çok değerli bir 
arkadaşın ve bundan evel Ha· 
cim · Muhittin gibi emektar 
bir zatla çalışıp açtıkları bir 
fırka yolu üzerinde hazırlatıl
mış olarak iş görmek, ikincisi 
tanıdığı bir muhitte kıymetli 
arkadaşların arasına karışmış 

bulunduğunu söylemiş ve Av
ni Doğan'la olan çahşma şe

killerinde esas tuttuğu kafa, 
iş ve ruh birliğini tebarüz 
ettirerek Avni Doğan şerefine 
kadeh kaldırmıştır. 

Valimiz alkışlanmış ve bunu 
müteakip Avni Doğan, duy
duğu derin heyecanı anlatmak 
için söz vermek fırsatını bah
şettiğinden dolayı valimize te
şekkür ettikten sonra, yerini, 

vali Fazlı Güleç gibi karekteri, 
fazileti ve bilgisi yüksek bir 
şahsiyete vermiş olmaktan mü
tevellit memnuniyetini anlat
mış, kendisinden evelki arka
daşı Hacim Muhiddin'in kıy
metini tebarüz ettirmiş ve mu
vaffakiyet mevzuubahs olunca 
başlıca amilin muhit ve zemin 
olduğunu söyleyerek İzmir'li
lerin ve İzmir'in hususiyetlerini 
ve yüksek varlıklannı bilhassa 
işaret ettikten sonra, vali Fazlı - . ELHAMRA Telefon 2573 

Bugün matinelerden itibaren 

· İki büyük film birden 

1 - ŞEN DUL 
Moris Şövaliye - Janet Makdonald 

2 - Beyaz Gömlekliler 
Klark Gabl - Mima Loy 

Duhuliye 20 Kuruştur. 
SEANSLAR: 4.30 da Beyaz Gömlekliler, 6 da Şen Dul, 

7.45 de Beyaz Gömlekliler, 9.15 de Şen Dul -

Güleç'in ae nutkunda kaydet
tiği veçhile Atatürk'ün Şefliği 
altındaki hadise ve yenilikle
rin tamamile memleket ve 
millet menfaatine uygun oldu
ğunu anlatmış, İzmir' e karşı 
sevgilerini bildirmiş ve vali
miz ~erefine kadeh kaldırmıştır. 

Avni Doğan'dan sonra eski 
parti başkanı Baiıkesir sayla
vı Hacim Muhiddin söz ala
rak her iki hatibin gösterdik
leri teveccühe teşekkür ile bu 
vazifelerin birleşmesinin haiz 
olduğu ehemmiyeti tebarüz et
tirmiş ve sözlerinin sonunda : 

- Vali Fazlı Güleç'i ta 
maiyet memurluğundan, nahi
ye müdürlüğünden, vali mua
vinliğinden tanıyan lzmir, şim
d: onun yeni vazifelerinde de 
emrine hazırdır, hepimiz parti 
işlerinde onun emrindeyiz. 

Demiştir. 

Futbol şü. 
besi ajanlığı 

Spor yeni teşkilatında tek
nik heyetler yerine getirilecek 
olan ajanlar tesbit edilmek 
üzeredir. Bir habere göre be
lediye reis muavini Suad 
Yurdkoru'nun, spor işlerinde 
ötedenberi gösterdiği alaka 
ve muvaffakiyet nazarı itibara 
alınarak kendisine futbol şü
besi ajanlığı teklif edilmiş, 
fakat Suad bunu kabul et
memiştir. K~yfiyeti Suad.dan 
sorduk. Bize; 

- Hayir, ne bana soruldu, 
ne de ben reddettim. Bun
lardan haberim yoktur. 

Dedi. 

Türkkuşu 

Seferihisar kazası bağların
da tahribat yapan Nrano No
ros hastalığının, alman ted
birlerle kısmen önüne geçi!
miştir. 

Denizli -
• 

lzmir treni. . 
Aktarma suretile 

işliyecek. 
Seylaptan Denizli - İzmir ara

sında tren seferlerinin durdu
ğunu yazmıştık. Hattaki bo
zukluk, Kuyu~ak istasyonun
dan ötededir. Bozuk kısmın 
tamirine çalışılmakt d r. 

Bugünden itibaren Kuyu
cağa kadar aktar.na suretile 
yolcu ve bağai kabul edile
cekse de ticaret eşyası kabul 
edilmiyecektir. 

Aktarmalı seferlerin birkaç 
gün devam edeceği ve hattın 
acele tamirindeı sonra doğru 
seferlere başlanacağı haber 
alınmıştır. ----Komisyon toplandı 

Fuhuş ve fuhuş yüzünden 
l.mla-?an htistalı\d:ub mücadP.le 

komisyonu, dün Sıhhat mü
dürlüğünde doktor Cevdet 
Saraçoğlu'nun reisliği altında 
toplanmış ve muhtelif işler 
üzerinde kararlar almıştır. 

üyeleri 

lnönü Kampına 
Gidecekler. 

-------------------------
120 üye, lnönü kampında Sovyet müte-

hassıslari tarafından çalıştırılacak. 
Havacılığı memlekete yay

mak ve yarının havacılarını 
hazırlamak için büyük feda
karlıklara katlanan Hava ku
rumumuz Ankara - lstanbul, 
İzmir, Adana, Bursa : Kayseri 
Türkkuşu şubelerinde muvaf
fakıyet gösteren gençler için 
lnönü'nde yüksek bir uçuş 
kampı tesis etmiştir. 

Üçay devam edecek olan 
bu kampta gençlere Rus mü
tehassısların nezareti altında 

en değerli uçucularımız tara
fından nazari derslerle bera
ber her türlü uçuş ve paraşüt 
talimleri gösterilecek ve kamp
ta bulunacak askeri talim he
yeti tarafından da askeri yük
sek ehliyetname alabilecek 
şekilde yetiştirileceklerdir. 

Bu kampta muvaffakıyet 
göstererek iyi bröve alacak 
olanlardan ihtiyat subay ol
mak hakkını haiz bulunanlar 
ihtiyat hava subaylığına ayrı

lacaklardır. 
Talebelerin lnönü kampına 

gidip gelme masraflarile ora
daki iaşe masrafları kamilen 
Hava kurumuna aittir. 

Edindiğimiz malumata göre 
kampa İstanbul, Ankara, İz
mir Türkkuşu şube1erinden 
25 şer, Adana, Bursa şubele
rinden yirmişer, Kayseri şube
sinden de beş talebe gönde
rilecektir. 

Fakat Türkkuşu üyelerinin 
ekserisi mektep talebesi oldu
ğundan ve bunların imtihan-
larım müteakip onbeş günlük 
askeri kamp dahi bulundu-
ğundan hava kurumu bu kamp 
vaziyetini nazarı itibara alarak 
üyeleri buna göre muhtelif ta
rihlerde ve ayrı gruplar ha
linde lnönü'ne sevkedecektir. 

Bunun için fzmir Türkku
şundan gidecek üyelerden 
dahi muallim mektebi talebe
leri 917 /936 da; lise talebe-
leri 2117 /936 da talebe olma
yan serbest üyeler de muallim 
mektebi talebeleri ile ilk ka
file olarak 917 /936 da planör
lerle beraber İzmir' den hare
ket edeceklerdir. 

Gençlerimize muvfakiyetler 
diler ve kendilerini burada 
gösterdikleri gibi İnönünde de 
göstererek güler yüzle avdet
lerini temenni eyleriz. 
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S 1 Çimdikler 1 
. İyasel ve Aşk "-H-a-ya_tı_n p-e-şin-de-· 

Sabahleyin vapura bindim .. 

Edebi, Tarihi, macera romanı Aşağı yukarı herkes, işini, va
ziyetini, ihtiyaçlarını konuşu
yordu. Vapurdan çıktık. Her
kes bir kannca sürüsü halin-Dük, Hanri'nin odasına gir· 

di. Hanri benzi sap·sarı olduğu 
halde ve kolu boynuna asılı 
karyolada yatıyordu. Karyola
nın yanıbaşında küçük bir 
masa üzerinde de bir sürü 
ilaç ve pansuman vardı. 

63 .. 

- Ta kendisi! Bu kız şim· de rızkınm bulunduğu yere 
di Paris'tedir. Dostlarımdan doiru gitmeğe başladı.. Ha· 
bir Bayanın, Kora'nın yanın- yabn peşine takılmışız. KenCJi 

Rezalet Çıkaran Mahut 
ltalyan Gazetecileri 

-----~--~---------~ dadır. Kora'nm müsaadesini midemiz, kendi ihtiyaçlarımız 
alir Pibulet'i buraya getiririm. için, çoluk çocuğumuz hesa-
Bu kız, güzel ve yüksek ruh· bma, istikbal diye diye koşu-
lu bir kızdır, sana bir anne yoruz. Ve hayat bizi, korkunç, 

Mütecavizler, dün geceyi hapishanede geçirmiş
lerdir. İtalya'dan direktif almışlar. 

Dük: 
- Vah zavallı dostum vah .. 

Dedi. Düelloda yaralandığmı 
Goliffet'ten haber aldım, he
men buraya koştum. 

Ehemmiyetsiz blr yara .. 
- Sebebi? 
- Sebebi mi? Fakat. 

şefkatı ile bakar. Kendisine kuyvetli dalgalarının arasında Cenevre, ı ( Radyo ) -
ilanı aşk 'etmekliğini tavsiye cılız bir çöp gibi sağdan alıp Asamble'nin dünkü toplantı· 
etmem, çünki bu kızm Paris'te sola atıyor, soldan tutuyor, sındaki hadiselere bizzat şahit 
vasısıyım, demektir, geriye, ileriye fırlatıyor. Ha- olanlar, İtalyan gazetecilerinin 

kim olan odur, biz onun ar· 
Hanri güldü ve: iki kısım olduklarını ve bir 

kası sıra gidiyoruz. Cilvesine, 
- İyi bilirsin ki başım aşk kahrına, tebessümüne, herşe- kısmının ellerinde düdükler 

ile o kadar hoş değildir! dedi. yine eyvallah diyoruz. Onun bulunduğunu bunlardan bir 
Dük, lokantada Goliffet'in karşısında hiçbirimizin babayi- kısmının yerli ve bir kısmının 

- Azizim, herkese karşı d f ı 'd · ı · b I sözlerıni düşünerek: ğitliği para etmiyor.. a ta ya an ge mış u un-
gizli tuttuğun bu sebebi bana d ki 1 k d' l 

h d b B 
- Bu iddiayı Cezayir' de · Dün, ·bir dostumdan şöyle u arını söy eme te ır er. 

iza e e ilirsinl. enden eski, bir fıkra işittim: Bunlar arasında, iki de ga-
b d k b . k d veya bizim Koderus'te yapmak 

en en ya ın ır ar a aşm Bir kurd, uzun bir yolcu· zete sahibi vardır. Locasında 
k mümkündür. Fakat Paris'te?. 

yo tur, sanıyorum. luktan sonra epice yorulmuş. oturan ftalya'nın Cenevre kon-
R. d · L d B Paris melekleri bile şeytana 

- ıca e erım o o.. u Bakmış ki, yol ortasında bir solosu ve Faşist teşkilatı reisi 
sırrı muhafaza müsaadesini çeviren bir yerdir! Dedi. deve dı'z ço··kmu"ş, gevı'ş getı"-
b b h t Ç 

.. k. h - Teklifini kabul etsem M. Rayman'un, M, Vanzelant 
ana a şe · un ı mu ası- riyor. Kendi kendine; tarafından Habeş imparato· 
mım olan adama bu hususta bile, bu kızı gece burada alı- - Kendı'mı· -dem:ş- şu de- ld . • runa söz veri iğı zaman aya-
söz verdim. koymak mümkün değildir. venin kuyruğuna bağlıyayım ğa kalkarak dişarı çıkmış ve 

- Madem ki vaziyet böy· Çünki tek karyolam var, bu- ve uyuyayım. Elbette deve hadise bu anda vukubulmuş-
ledir. Bu hususta israr etmek nu da görüyorsun ki ben iş- kalkınca Öen de uyanırım, işi- tur. Asamble reisi, gürültü 
fikrinde değilim. Seni Paris'e gal ediyorum! me giderim. karşısında zabıtanın müdaha· 
geldiğin zamandanberi görme- - Ne zararı var. Pibulet Ve tutmuş, kendi kuyruğu· lesini istemiş, fakat ltalyan 
diğim için çok müteessirim. nerede olsa, bir kanepe Üze- nu devenin kuyruğuna bağla- gazetecileri polislere yumruk 
Mamafih bundan sonra seni rinde de yalar! Senin bilhassa mış .. Bir müddet sonra deve sallamışlardır. Bunun üzerine 
yalınız bırakmıyacağım. gece bir bakıcıya ihtiyacın ayağa kalkmış. Kurdun kuy- jandarmalar salona girmişler 

Hanri, Dük'e teşekkür ma- vardır. ruğ'u galiba çok sıkı bağlı ve on gazeteciyi tevkif etmiş-
karnında tatlı bir tebessümle Hanri, hala tereddüt içrnde bulunuyormuş. Deve kalkınca lerdir. 
mukabele etti. idi. çözülmemiş. Deve, kendi kuy- Bunlardan ikisi müstantik 

Dük sözüne devam etti: Bunun da sebebi, Lüsi idi. ruğuna bağlı ağır bir cisim tarafından isticvap edildikten 
- Bu apartman cidden gü· Bu genç kadın, Hanri'nin nez- bulunduğunu anlayınca deh- sonra serbest bırakılmıştır, diğer 

zel. Memnun oldum! Dedi. dinde genç ve... Güzel bir şetli surette ürkmüş ve baş- sekizi mevkuf bulunmakta-
- Fena bir daire değil. Üç kızın mevcudiyetini ne zaman lamış koşmağa... dırlar. 

oda var. Odalann üçüne de olsa, ir veya geç, haber ala- Kurd, Federal müddeiumumi ile 
birbirinden geçilebilir. caktı. Belki de hatınnı sor- - Aman Allah aşkına de- Bren şehri müddeiumumisi 

- Ala. Sana şimdi kim mak üzere ge-ldiği vakit, yani ve ağabey, etme eyleme! telefonla görüşmüşler ve bu 
bakıyor? en kısa bir zaman içinde bunu Diye bağırmış.. Deve fer- sekiz gazeteci hakkında ka-

- Bakanlık doktoru, düel- öğrenecekti. yadı duydukça daha çok ko- nuni takibat yapılmasını ka-
loda bu doktor hazır bulun- Dük, bu sırrı bilmediği için şar, tekmeleri yerleştirirmiş.. rarlaştırmışlardır. Mevkuf bu-
muştu. Kurdun kafası, beli, taşa, 

noktai nazarında ısrar etti ve: lunanlardan ikisi gazete di-
- Seni kim tedavi ediyor ağaca, şuna buna çarpa çar-

H d. ·· " " d' l b rektörü, diğerleri muhabir· demek istemedim. Doktor ol- - ay ı, sozumu m e u pa, zavallı mahlük öyle bir 
halde yalnız kalma! mecruh dirler. Bunlar; geceyi hapisa-

madığı vakit senin işlerine kim hale gelmiş, iler tutar yeri nede geçirmişlerdir. 
bakıyor? İlaçlarını kim veriyor? bir adam için akla gelmez bir kalmamış .. 

çok tehlikeli haller mümkün· Cumuriyet müddei umumisi, 
- Emirber neferim! çok Bir müddet böyle kanlar mevkuf bulunanları bizzat sor· 

sadık bir askerdir. Bütün ah- dür! Dedi. içinde süründükten sonra, til-
H . • · guya çekmiştir. 

lak ve tabiatları mı da bilir. anrı nın cevap vermedi- kiler, çakallar vaziyeti gör-
. · D 'k L d k Gazeteciler, Necaşi'ye hi· 

- Sadakat işi bu bir ta- ğım gören iı 0 ovi ken- müşler. Kurtla bu iki mahluk taben: 
ft k 1 F k di kendine kararını verdi. d k' IA k k 1 k ra a a sın. a at , sana bir arasın a ı eze ı ıs anç ı - Katil; harp meydanına 

emirber, bir erkek bakamaz! - Sonu var - malumdur. Başlamışlar kurtla dön!. 

Hele bir mecruha bakmak 1 Borsada 1 eğlenmeğe.. - Kahrolsun fellah!. 
herkesin harcı bir iş değıldir. . Tilki yaklaşmış, Diye bağırmışlar, hakarette 
Bir kadın, şef katlı bir kadın -0~-llmll!~----ııııilıiııı--• - Yahu ·demiş· arkadaş bulunmuşlardır. 

zum satışları: eli lazımdır. Muhakkak surette kurt, ne bu hal, nereye gidi- lsviçre'de, yabancı bir dev-
bir kadın lazımdır. Ç. Alıcı K. S. K. S. yorsun? let reisine veya bir diplomata 

56 Vitel 8 8 50 Hanri Dük' e hayretle bakı- Kurt devenin kuyruğunda karşi irtikap edilen hakaret 
b 14 Şınlak z. bi. 8 50 9 75 il k ld h ld yor u sôzlerden bir şey an- sa anma ta o uğu a e ce- cürmünün çok şiddetli cezayı 

11 S. Gomel 8 50 8 50 lamıyordu. Dük: 
81 

vap vermış: müstelzem olduğu bildirilmek-
- Bana, Koderus' o geldi- - Nereye gittiğimi ben ne tedir. İsviçre kanunlarına gö-

518726 
gin vakit sana genç bir kız bilirim ya?. Devletlı1 deve re, bu gibiler en az bir sene 

5188~7 
takdim etmiştim, hatırlıyor- hazretlerinin istediği yere ka· hapse mahkum olurlar. 
mus~n? Diye sordu. z. yağı sahşları: dar gideceğiz. Amma ölü, Asamble reisi M. Vanzeland, 

- Evet. Pibuletl Kilo Alıcı K. S. K. S. amma diri.. Ferman şimdi Habeş imparatoruna bir mek-

1

,----------- 9224 Muh. alıcı 38 41 50 onundur, bize laf bile düş- tup göndererek ictinabı kabil 
ANADOLU Zahire satışları: müyor.. olmıyan dünkü hadiselerden 

--·-- Ç. Cinsi K. S. K. S. Bu fıkrada olduğU gibi, aşa- dolayı cemiyet namına özür 
__ G_ü_n_lü_k_s....:iy:;_a_s_al....:g:!...a_z_et_e __ 215 Ton buğ~ay 5 6 75 ğı yukari hepimiz, hayahn pe· dilemiştir. M. Vanzeland, bu-

Sahip ve başyazgaoı - 1'.T b . l 1 şine takılmışız. Tıpkı kurt kar- günkü toplantıda da teessür-
H d R .. d" ôKTEM ıY6 ete .. ı eczane el !.! • b ı · b' ay ar uş u ~ ueşın aşına ne ge mışse, 1· lerini resmen ve alenen beyan 

Umumi neşriyat ve yazı iQleri B k K l 'd H z'm de b ı· N 'd " u a şam emera b a i· 1 aşımıza 0 ge ıyor. etmiş, ecaşi en özür dile-
nıüılürü: Hamdi Nüzhet S "' } h lal, Güzelyalı'da Güzelyalı, aga so a çarpa çarpa, er miştir. 

İdarehımesi: - h b k · Tilkilik'te Faik, Eşrefpaşa'da gün ayatm ir te mesini yiye Bütün bu hadiselerin, ltalya 
fr.ıııir 1kinci Ilayler sokalh · k' · · l'ks k c. Halk partili lıina~ı içi:de E~refpaşa eczaneleri açıktır. yıye, ımımız mete ı iz, İ- ile Milletler cemiyetinin vece· 

Telgraf: lzmir _ A..~A DOLU ----------- mimiz işsiz, güçsüz gidip du· miyete dahil devletlerin arası-
Telefou: 27i6 - Pobla kutu"u "105 Bir muhasip iş ruyoruz.. Devletlu hayat haz- nın yeniden açılmasına sebep 

ABONE ŞERAİTİ retlerinin eşşeği çüş deyince- olacağı söyleniyor. Bu hadi-
Yıllığı ] 200, altı aylığı 700, üç arıyor. ye kadar. Onunla ipi kopar· senin mürettep olduğu sanıl-

aylığı 500 kur11~tur T' h l d l d f k ·...., ıcaret ane er e usu ü e - ma imkanı olsaydı, çoğumuz maktadır. 
YaLanrı memleketler için ~enelik 

abone iicrcti 27 liradır teriye göre defter tutmak ve ipsiz gezerdik .• Fakat bağlan- Cenevre, 1 (Radyo) - Se· 
Her yerde 5 kuru~tnr muhasebe işlerinde çalışmak hınız çelikten daha zorlu.. kiz İtalyan gazetecisi Sen·Tan 

- üzere bir muhasip iş aramak· H y t 'd · l t ha · ha s'nd b 1 nmakt Günü geçmiş nüshalar 25 kuru,tur. a a mı emızeçenge a mış. pıs ne ı e u u a-
tadır. Talip olanlar gazetemiz Ayrılmaklığm imkanını bula- dırlar. Kendilerine lokantadan 
idare memuruna müracaat et· bilen yiğite aşkolsun. yemek getirilmesine müsaade 
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ile görüştürülmemektedirler. 
Cenevre, 1 (Radyo) - Mil

letler cemiyeti nezddindeki 
beynelmilel matbuat cemiyeti 
azası, Milletler cemiyeti tari
hinde misli olmıyan hadise 
olarak tavsif ettikleri f tal yan 
gazetecilerinin hareketini tak
bih eden bir takrir kabul et· 

mişlerdir. 

Takrirde, Habeş imparato
rundan ve asamble reisinden 
özür dilenmektedir. Bunların 
hiçbiri beynelmilel matbuat 
azası değildirler. Rezalet çıka· 
ran gazetecilerin Roma' dan 
direktif aldıkları anlaşılmak
tadır. 

Şimal Afrikasında 
Yeni çarpışmalar oldu. Bir ölü, 

birkaç yaralı var. 
Cezair, 1 (A.A) - Şimal Afrikasında bazı hadiseler vuku· 

bulmuştur. Oranda miJliyetperverlerle halk cepheleri taraftar
ları arasında çıkan kavga neticesinde bir ölü, birkaç yaralı 
vardır. 

Kostantinde 400 grevci bir treni taşlamışlardır. İki jandarma 
mukabele ederek grevcilerden birini yaralamışlardır. 

Kostantinin iki muhalif partisine mensup gruplar arasında 
bir kavga çıkmıştır. Bir polis komiseri yaralanmıştır. 

Habeşistan'da Olanlar 
İtalyanlar müşkülat çekiyorlar. Ne 

imparator, ne ltalya? 
Cibuti, 1 (Radyo) - . Gore'den gelen seyyahlar, Necaşi'nin 

bu mıntakada bütün nüfuzunu kaybettiğini söylüyorlar. Maa
mafih Gorede'kiler İtalyan'lardan da geri durmaktadırlar. Bu 
seyyahlar diyorlar ki: 

- Gorede'ki hükumet, yerli ve sivil memurlardan müte· 
şekkildir. Bunların işgal edilmemiş diğer mmtaka\arda hiçbir 
nüfuzları yoktur. 

İtalyanlar. Adis-Ababa - Dessie yolunda müşkülata uğra
maktadırlar. Bu yol, sık sık Habeş çeteleri tarafından basıl· 
maktadır. 

Vatan tehlikesi karşısın
da fırkacılık. 

Cemiyetlerin feshi mes'elesi hala 
münakaşa edilmektedir. 

Paris, 1 (Radyo) - Cemi
yetler hakkındaki takrir üze· 
rine açılan münakaşa meb'u
san meclisinde dün geceye 
kadar devam etmiştir. 

Hükumetin izahatından son
ra meb'us M. Negare takriri 
müdafaa etmiş ve Dahiliye 
bakanı ile hükumet namına 
M. Ramet tarafından verilen 
izahatı kabul etmemiş ve de· 
miştir ki: 

Ateş salib 6 kanunuevel 935 
te sağ ve sol cenahlara men
sub cemiyetlerin lağvini ka
bul etmiş ve M. Blum da bu 
karara iştirak etmişti. 

Dahiliye bakanı şu cevabı 

vermiştir: 

- Bu beyanata hürmet 
ederim. Eğer sol cenahların 
da askeri mahiyeti haiz bir 
teşekkül gösterilirse, kanun 
namına bu teşekkülü hemen 
feshe hazırım. 

Takrir sahibi komünist te
şekküllerinin lağvı lüzumunda 
ısrar etmiştir. Bundan sonra 
Radikal sosyalistlerle komü
nistlerden birkaç meb'us söz 
almış ve hükumeti müdafaa 
etmiştir, 

Bunun üzerine mecliste çok 
.. .. r· ıkmı hr. Dahili e 

bakanı bu gürültülere hitaben: 
- Müsyüler, sizi vatani va

zifenize davet ederim. Burada 
kavga için değil, memlekete 
hizmet için bulunuyoruz. 

" Hala vatanı tehdit eden 
birçok tehlike vardır. ,, De· 
miştir. 

Müzakerat henüz bitme· 
miştir. 

Yeni Romanya 
tayyareleri 

Bükreş, 1 (Radyo)- Fran
sız fabrikalarına ısmarlanmış 
olan tayyarelerden yedisi Bük· 
reş'e gelmiştir. 

Tayyareleri Bükreş'e geti
ren Fransız zabitleri lehine 
büyük tezahürat yapılmıştır. 

Almanya' da 
Askeri teftiş .. 

Berlin, 1 (Radyo)-Harbiye 
Bakanı Von Blonberg, hudut 
kıtalarının teftişine başlamıştır. 

Teftiş Sar havzasından ba~
lamıştır. 

Resmi değilmiş! 
Londra, 1 (Radyo) - Al· 

manya'nın hava kuvvetleri ba
kanlığı müsteşarı general Mil'in 
Londra'yı ziyareti resmi bir 
mahiyeti haiz değildir . 
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~ Birinci Fransova ~c·şehrimizde bir do- f!!Q{,,, it(. B :J 
BÜYÜK TARiHİ TEFRiKA landırıcı yakalandı ~~~--~111~±~~~~~ 

Çeviren: F. ş~mSeJJin Bentioıı)Bu adam A. D;ğan'ın adını bile Milli Takımımız Macar-
Parlamento, nihayet 22 yaşındaki kral- k il ,k J. l d l ~ k lkt lara 5 -1 Galip Geldi 

dan ürkmeğe mecbur kaldı.. u anara o an ırıcı ıga a ı _ • 
Ortalığı bir müddet kollı- J _J b • 

Fransova, karısını kolları Yok .. Buna tahammül ede- yan Ömer Sipahi, faaliyete Takımımız dün fevka aae ır 
arasına aldı ve: mem. Parlamentom, bir asır- ge~mek zamanının geldiğine 

- Merak etme karıcığım. danberi bukadar fena idare hükmederek Şiritçiler karşı- oyun göstermiştir. 
Daha genciz. Üçüncü çocuk edilmemiştir. Herşey çığrmdan . sın da Hırdavatçı Yako ogv lu 

J' hd I k IA · t b b d b' lstanbul, 1 (Hususi muha- lamaz hücuma geçtik, ikinci ve ıa o ur. Bunda merak çı tı; ma ı vazıye er a ır Albağli'nin magv azasına gitmiş. d 
edacek ne var sanki? Gelecek halde düşündüklerimi ve irade- birimizden: Telefonla) - Ma- dakikada Rebii sağdan al ığı 

b 1 içeri gırınce: ll .. l b' 1 le 
seneye bir daha doğurmak lerimi M. dö Savua'ya i di- _ Siz nasıl esnafsınız, car Boçkay takfmı bug~n mi i pası guze ır vuruş 8 go 
mümkün değil mi?. receğim, ·o parlamentoda si- takımımızla uçuncü maçını çevirdi. · ı d k 1 müştenyc böyle mi itibar edi- O k · · d Dedi. zın e münakaşa e ece tir.. yaptı. Stadyum, pazar gün- yun ço serı geçıyor u. 

B 1 b Dedi. lir. Ben sizden mal almağa nünden daha kalabalık .-idi. Macar'lar kalemizi sıkıştırıyor· 
d 

ununa eraber, Fransova P I 'h b geldim, demiş· ve kc n:Jisine l 1 h h f 
a ikinci çocuğunun bı'r kız ar amento, nı ayet u yir- Seyirciler arasında saylav ar, ar, oyun emen emen nısı 

··k· d k' k l h k"k' l:ir dondurma ısmarlamalarını h d d B' olmasile müteessirdi. Çu"'nku" mıı ı yAşın a ı ra ın, a ı ı Sovyet büyük elçisi M. Kara- sa amız a oynanıyor u. ır-
h b. h"'kA d ld .... k t söylemiştir. Bohor Alba~li. k ·· l · · k l · · k rt ep bir oğlan çocuk içı'n ha- ır u um ar o uguna anaa :s l: al, sefarethane ter erkanları aç şut crını a ecımız u ar· 

l getirdi ve uzlaşmayı "Kralın derhal bir sandalye ikram d S ğ · l · k l · ·ı k 
zır anmışlardı. O kadaa kı' da bulunuyorlardı.! ı. a ıç. erı a ecı ı e ar· 
F , kat'i emri üzerine,, kaydile ederek dondurma ısmarlc: mış. ı h ld k d 

ransova'nm bı'r velı'ahdının d k Sahaya evela Macar'lar çık- şı.aştığı a e topu yu arı an 
tas i e mecbur kaldı. ve kendisile görüşmiye başla- k b f .ı_ d "' 

dünyaya geldimni bütün Av- tılar, halkı selamladılar. Milli atara ir ırsat Kaçır ı. ına· 
0

• - 11 - Dolandırıcı Ömer Sipahi mıştır. Ömer Sipahi: 1 k f 11" J rupa payitahtlarma bı'ldı'rmek Ö takımımız alkı~lar arasında car ar ço avu u oynıyor ar· 
Fransova dö Şatobryan t · b f ı· t - Bana Çorum'lu mer d '' k d f'k için gidecek sailer, atları ha- zmır za ıtası, aa ıye e ge- çıktı. Mutat meı asimden sonra dı. 20 inci aii a a ı ·ret 

1 Kral, Ambuaz'ın büyük or- b' d l d k l derler, maden ticareti yapıyo- k 1 k k y · Ad"I zır anmış ve bekliyorlardı. k çen ır o an mcıyı ya a a- takımlar yerlerine dizildiler. sa at anara . çı h. erme ı 
Y rnanı ya ınında, sevgili ~ahi- ff k l B rum. Urla'da bir oğlum var, B f k ı d ·· ı 

oksa .. Zavallı Klod da an- . . l d' h' h l mağa muva a o muştur. u Macar'lar en kuvvetli takım- alın1ı. ugün ev a a e guze 
. b nını sa ıver ı; şa ın ava a· • Ü S h' adı Necip'tir, attarlık yapıyor, 'd f M nesı gi i hep kız mı doğura- nırken: adam, Çorum lu mer ipa ı larilc oynıyorlardı. Milli takı- oynıyan miı a aamız, acar 

caktı? namındadır ve 36 yaşındadır. or.a 300 liralık mal alacağım. mım z şu şekilce idi: muhacimlerin bütün akınlarını 
- Uç.. Uç.. Yükseklere I o· k ht l'f d 

Parlamentonun murahhasları uç!. Dedi. şsiz, güçsüz bir halde do- ıyere mu c ı eşya an Cihad; Hüsnü, Yaşar; lbra- durduruyorlardı. Blr aralık 
krala hürmetle müteveffa kral Av, uzaktan büylik gürül- !aşıyor ve bazı büyüklerimizin sipyrişlerde bulunmuş ve ken· him, Hakkı, Reşad; Fikret, Macar soliçi de sakatlanarak 
o~ikinci Lui'nin parlamentoyu tülerle devam ediyordu. Fakat adını vererek İzmir'deki bazı disinde bütün bir beşyüz lira· Şeref, Gündüz, Sayid, Niyazi. sahadan ayrıldı. Ye,.ine ba,-
dın1emek büyüklüğünde oldu- kral, sebebini bilmediği halde ticaretaneleri dolandırmak iste- lık bulunduğunu söyliyerek: Hakem Şadi Tezcan. kası alındl, Son dakikalarda 
ğunu bildirdiler. dalıyor, ve iç sıkıntısı geçiri- yordu. - 450 Liranız varsa beş- Oyuna 5,35 te Macar'larm Macarlar daha seri oynadıla ... , 

F Yordu. Yozgat saylavı ve lzmir yüzlüğü vereyim, malı hazır- h b fakat gol çıkararnadılar. 40 ransova evvela kızardı, l k d .. ücumu ile aşladı. Müdafaa-
s Birden, hükümetin baş res-. eski Parti Başkanı Avni Do- ladıktan sonra a ır en e ust mcı dakikada bek Hüsnü ba-onra sap-san kesildi ve mu- h tarafını veririm. mızda kırılan bir hücumlerin-
rahhaslara: samı, mü endis, mimar ve ğan'a benzeyişinden istifade den sonra top ortalarda do- cağından bir tekme yidiğin-

P makinisti, Milano dukasının etmek istiyen bu şahıs ; bir Demiş, fakat mağaza sdhibi: den sahadan ayrıldı. Yerine 
- arlamentomda iyi, akıl b k _ Bizde beşyüz liranın laştı, solaçığımıza geçti. Fik-

ve müdebbir adamların oldu- sa ı ressamı Leonar dö Vin- müesseseye bu değerli sayla- t•· l d ,, t k Lütfi girdi. 44 üncü dakikada ·• · d üzerini verecek derecede para re ın orta a ı5ı opu mer ez 
ğunu biliyorum. Fakat kötü çı yı görmeğe gitti. vımızın ismini everip dolan- muhacim kaleye attı. Macar'ların şütü direğe çarptı. 
geveze, dedi-koducu olanla; Kluks konağının yanındaki dırıcılık yapmak istemişse de yok. Sonra verirsiniz. Ceva- Ve maç 5-1 galibiyetimizle 
d d küçük gölde kuğular sessiz, yakayı ele verdigv i için hı' rşey hında bulunmuştur. Fikret yetişerek kafa vuruşu bı'tt·ı. 

a var ır. Bunları tanıyorum.. ô s· h" rt · .. ·ı M k I · I k 
S ı sessiz dola ıyorlardı. Burada yapamamıştır. mer ıpa ı, e esı gun ı e acar a esı ağ arma ta -

öy enen nutukları da biliyo· geleceğini söyleyerek çıkıp git- tı. Birinci dakikada yapılan F enerbahc, enin 
rum S ] f' · d 1 ressamın ikametinden sonra Tahkikata göre Ömer Sipahı", .. e e ımın a a etinden h miştir. Ertesi gün tekrar mağa· bu gol, ofsayt olduğundan V: [ J.. .. .. 
bahsediyorsunuz dcgvil m'ı?.. erşey harikulade görünmeğe izmir'e gelince fevkalade şık ö ı ı aonumu · · · 

b l . H zaya giden mer Sipahi: sayılmadı. Üçüncü dakikada İstanb.ul, 1 ( Hususi muha-
Pekala. Ben de tıpkı selefim aş amıştı. er ziyaretinde bir halde giyinmiş ve Ankara - Daha bazı mallar ala- sağdan attığımız bir korner- b d ) p ·· .. 
gibiyim,· kendı'me ı'taat ettı'rme- yeni bir harika ile karşılaşı· otelinde misafir kalmıştır. Fa- 'rimiz en - azar gunu cağım. Demiş ve bir sürü eş- den istifade edemedik. Do- k l 
sin

1

i bilirim. Müsyüler.. Fran- laşıyordu. kat bir müddet sonra Bey~- • d h . - t · r Fenerbahçeniıı uru uşunun 
d b h 1

. ki . ya a a sıparı:ş e mış ır. kuzuncu dakika; Niyazi sağ· 28 inci yıl dönümü merasimi 
sa a ir kraldan başka b. -Sonu var- ir ote ıne na etmıştir. Ömer Sipahi, işi bulundu- d b' . . Gu"n-

k ırşey · an ır ınış yaptı ve yapılacaktır. Bu münasebetle 
yoDtuedr.ı·. Bergama haberleri ğunu, eşyanın tamamen anı- düz'e pas verdi. Sait, Gün- atletizm müsabakaları olacak 

balaı'lanmasmı söyliyerek istas- dü 'd ld ğ t · · k il A z en 8 1 ı opu ıyı u a- ve Fener - Boçkay arasında da 
ylar gPrfr par! t B d Jı J f h •b f E k • yonda bir işi bulunduğundan narak beklerı· atlattı, kalec"ı ı"le 

Papa ı'le ya-p .... ıla'n u l amen o, ergama a o u a rı a ı - s ı l 'd c ğ' . b'ld' . t" bir maç yapılacaktır. z aşma ev- ace e gı e e mı ı ırmış ır. karşı karşıya kaldı ve güzel 
rakma bir dağ yıgv k d b . . t . :ı ·ı k Mağazadan çıkıp giden bir plase vuruşla ilk golümü- Fener galip 
kaAğıd daha 'ılaA tı~ı a ar ır camı amır eaı ece . ö s• h' b ' k •• l t ve e tı. Bu sı- mer ıpa ı, ırço gun er zü yaptı. • stanbul, 1 (Hususi muha· 
rada,. bu uzlaşmanın tamamen Kızılay kurulu haftayı yaşat- uygun görmediğinden yaptırıl- geçtiği halde görünmemiştir. Henüz santer olmuştu ki, birimizden) - Bugün yapılan 
aleyhınde bulunan .. · · k d f d masını uygun bulmuş ve yeni Mağaza sahibi, beşyüz lira sag"' dan gene bı'r hu"cum yap· futbol maçında Fener küçük-
d h lkı unıversıte ma ve bugün en isti a e et- l · d .. h d'" .. 

e a teheyy" · · k d gelen vakıflar işyarı lbrahim mese esın en şup eye uşmuş tık ve top Gu"'ndu"z"..ıen Fık- leri İstanbulspor'u 3 - 2 ye-
d B 

uç ıçın çalışı- mek için çok çalışma ta ır. ğ b' k d u 
Y?r u. unun için ba Törenle açılan kızılay haf- derhal faaliyete geçmiş, ve ke· ve ma azanın ır enarın a ret'e, Fikret'ten tekrar Gün- nerek şampiyon oldular. 
kıfata lüzum go"r"ld" zı tev- · b' · t rt' şı'flerı· yaptırılmıştır. Yakında duran ambalajlanmış eşyanın d" ' ' ld' k b l ------
kat D' u u ve avu- tası zengın ır pıyanıo e ıp alınmadığını da görerek zabı- uz e ge ı vt- sı ı ir şut a A d. l . 
d (. ısom .tevkif edileceği sı- ettiği gibi halkın üye olması bu işin bitirileceği muhakkak ~-·yı haberdar etmiştir. Ömer onuncu dakikada ikinci gölü- r ıye mese esı 

a ırar ettı. 1 k d '-4 ld Ü 
Kral da S , için de beyanname dağıtmıştır. sayıma ta ır. Sipahi, zabıtaca Tebşir otelin- müz o u. st üste yapılan /şfetme müdürü 

b . ' yısım, avua ların Kızılay gecesi çok güzel Bakır çayı üzcrındeki şeytan de tutulmuş ve tahkikate baş· bu iki gol Macarları şaşırtmış, 
ul pıç oğlunu parlamentoya, olmuştur. Halkevi bahçesi kan- köprü bakımsızlık yüzünden lanınca kendisinin bir dolan- bizim takımı .harekete getir· Tetkik ediyor . .. 

uz_ aşman.ın tasdikinı· temı'n ı'çı·n d'll I l h l n·ıhayet yık · · M k 1 · · D 1 D ll 8 · · gonderdı. ı er e . süslenmiş havuz ara arap o muş ve · dırıcı olduğu anlaşılmıştır. : mıştı. acar a esını mütema- ev et emiryo arı ıncı 
Bu piç, parlamentoya yalın gezici ışıklar yakılmıştı. Bu tırılmıştı. Bu]lun için de ted~ Burla biraderler ticarethanesine diyen sıkıştırıyorduk. 15 inci işletme müdürü Tahsin, dün 

kılıç ve müsellah adamlarının gecenin Rahmi Balaban tara- birler alınmıştır. gidip parti başkanı Yozgad dakikada merkezden bir hü- şehrimiz Ticaret Odasına gi-

b fından verı'len konferansla kıy· Dolu zararları 1 A D cum yapt k N' · G" d" derek Oda Genel Sekreteri aşınöa girdı'.. Hatı'plerı'n bı'r say avı vni ogv an oldugv unu ı ' ıyazı, un uz-
t. · k l R h · Kınık nahiyesine son gün- d ld ,, · M h d Al' Et •· · t kısmı haAla" uzun ı'tı'raz nutuk- me ı yü se tilmiştir. a mı söyliyerek maden ticareti işin- en a ı5 ı topu musaıt vazi· e me ı en ı zıyare 

B l b !erde iki defa ceviz büyüklü- k ı d t · · 1 l d k 1 l · d d a a an çok alkışlanmıştır. den bahsettigw i ve Borla bira- yette a eye gön erdi. e mıştır. stasyon ar a a an 
an ıra e iyorlardı. Kralın Ad ğünde dolu düşmüş tütün!.~~- mahsullerin 24 saatlık ardiye 
dayısı ~unlara ehemmiyet bile liyemizde terfiler muk ve bağlara çok buyuk derlerle ticaret için görüşme- Top, direğe çarparak Ma- tarifesinden lzmir iktisadiya-
vermedı ve: Ağırceza rrisi Agah Laçin zararlar vermiştir. Ekinler su lerde bulunduğu tesbit edil- car kalesine üçüncü defa ola-

b · d rı· · k · d Ş d M I d h tının göreceği zarar ve devlet 
- Kralın emirnamesi oku- ır erece te ı etmış ve maa- altında kalmıştır. Bu zararla- miştir. Oteldeki odasinda suç ra gır i. im i acar ar a a demiryolları şehir emtia büro-

nacakl. Dedı'. şı 55 liraya, müddeiumumi · delili olarak bazı vesı'kalar cJüzgün oynamag"' a başladılar, nn tesbiti için zıraat memuru sunun faydalerı hakkında gö-
S.usan parlamentoya şu ira· Ekrem Köyay da bir derece Kınık'a gitmiştir. bulunmuştur. 'Çorum'dan ya- fakat müdafaamızın güzel oyu· rüşülmüştür. Tahsin, tetkikat 

dcyı sert bir sesle okudu: terfi ederek maaşı 45 liraya Tütün tarlaları bozularak pılan tahkikatta Ömer Sipa- nu karşısında bütün hücumları yapmakta olduğu bu iki me-
"Hakimi mutlak kral haz- çıkanlını_ştır. Hufkuk Ahakkimk~ yaz mahsulü dikilmek imkan- hi'nin, Çorum'da tütün tüccarı akim kalıyordu. 39 uncu da- sele hakkında devlet demir-

li · I Niyazi Okay ter ian se ı lan da araştırılacaktır. Şükrü'ye bir te1graf çekerek kikada Macar kalesi önünde ll d' 1. b' re erı, par amentonun uzlaş- . yo arı umum mü ur üğüne ır 
h"I" d'k ceza hakimliğine rızası üzerınc Dün Kozak nahiyesinin Yu· 3500 lira istediğı de anlaşıl- k~rışıklık oldu. Gündüz, aya- d k mayı a a tas ı ve neşret- rapor gön erece tir. 

m . h tayin edilmiştir. karicuma ve Terzi Haliller mıştır. ğına gelen topu, sıkı bir vu- Otobüslerde perde 
emesme ayret etmektedir. b ki 

Bu uzlaşmanın tasdikini dayı- Niyazi Okay kendisini her· köylerine de ceviz üyü ü- Tüccar Şükrü, Ömer Sipahi- ruşla Macar kalesi ağlarına Şehrimizin muhtelif semtle· 
k d' 'şti ğünde dolu düşmüştür. Ora- · b ı f ç -d taktı · · l b" 1 d · mızın temin etmesini istiyor ese sev ırmı · nın u te gra mı orum mu - · rıne ış eyen oto us er e temız 

ve · d d' Ceza hakimi ile sulh haki- daki bağları da bozmuştur. deiumumilix.;ne vermiş ve Ço- Derhal hücuma geçen Ma- perdeler bulundurulması için 
ıra e e ıyoruz. Arzumuz .ıs• 

ancak böyledir!,, minin de terfie şayan olduk- Arazi tahrir müfettişi rum müddeiumumiliği, bun· car'lar, bir dakika sonra, sağ Belediyece otobüsçülere teb-
- Bu irade. parlamentoda lan bildirilmiştir. Maliye Vekaletince arazi dan lzmir müddelumumiliğini açıklannm ayağile ve kaleci- liğat yapılmıştır. Ha\l'tl iyiden 

soğuk bir duş gibi tesir yaptı. Vakıf işleri tahrir komisyonları lzmir mm- haberdar etmiştir. mizin vakitsiz bir çıkışından iyiye sıcakladığı için otobüs 
Kralın dayısı: Berg&ma'da çini tuğladan takası müfettişliğine Halis. Hakkında tutulan tahkikat istifade ederek ilk gollerini yolcularının güneşten korun-

- Müsyüler, dedi. Kral siz- yapılmış çok güzel bir Selçuk şehrimize gelerek vazifesine baş- evrakile sulhceza hakimliğine atlılar. 44 üncü Dakikada of- masını temin edecek perdeleri 
den hiç memnun değitdirl minaresi vardır. Bu Tiirk'ün lamıştır. Teftişe, Değirmen· verilen Ömer Sipahi, isticva- saytten attıkları bir gol de 24 saat zarfında takmıyanlar 

Parlamento tevillere, parla- kıymetli bir abidesidir. Fakat dere nahiyesinden başlıya· hında suçsuz olduğunu ve do- sayılmadı ve birinci devre 4-1 ceza göreceklerdir. 
me.nto hil~lerine sapmak su- yıllardanberi bunun etrafını caktır. Arazi tahrir komisyon· landırıcıhkla alakası bulunma· lehimize neticelendi. Manisa - Akhisar yolu 
retıle vakit kazanmak istedi. çevirerek korumak imkanları !arının bir aylık mesaileri hak- dığını söylemişlir. Fakat de- i kinci devre: Şehrimiz Nafıa işleri mü-
Kral büsbütün hiddetlendi ve bulunamamıştı. Bu defa Ber- kındaki raporlar, kazalardan !iller gözönüne alınarak Ömer Takımımızda değişiklik ya- dürü mühendis Nuri Manisa -
parlamento murahhaslarına: gamaya gelen İzmir vakıflar şehrimiz muhasebei hususiye Sipahi'nin tevkifide karar ve- pıldı. Fuad sağiç mevkiine, Akhisar arasında inşa edilen 

- Venedik ayanına benze- direktörü Mazlum bu güzel müdürlüğüne gelmeğe başla- rilmiştir. Hakkındaki tahkika- Rebii solaçığa, Fikret de sol şosenin kabul keşfi için Ma-
mek mi istiyorsunuz?. abidenin . böyle bırakılmasını mıştır. ta devam olunacaktır. hafa alındı. Oyun başlar baş· nisa'ya gitmiştir. 
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Dr. ~~~ ~:ı- Assamblenin dünkü i~timaı. M. Baidvin 
sd olduruldu. latif a ger-

-BQfı 1 inci sahi/ede- nafii bundan başka birşey gilterc hükumeti zcçri tedbir- Ll L • ? 
- Başı 1 inci sahi/ede -
orada geçirdi ve ayağını kendi 
sardı. Ertesi gün Manisa'ya ge· 
tirildi. Moris Sinasi hastanesine 
yatırıldı ve daha ertesi gün 
saat onikide "Anestezi lümier,, 
yapıldı. Ayağı, 40 kilo sıkle· 
tinde bir taş sarkıtılmak su· 
retile sarıldı ve bir hafta yattı. 
Hastanenin sertabibi Necdet, 
hastamızın Cerrahpaşa hasta· 
ncşine nakli lüzumunu ileri 
sürdü, biz de götürdük. 28 
kanunuevel cumartesi günü 
bizzat profesör Nise tarafın· 
dan ameliyat yapıldı . Ben iki 
gün sonra hasta zevcemin ya· 
nına gittim. Profesör bana: 

- Ayakta uzunluk, kısalık 
yoktur. Biraz çıkıntı olacaktır. 

Dedi. Ayağı alçıda olarak 
şeker bayramının ikisine ka
dar hastanede kaldı. Profesör 
hariciye baş asistanı doktor 
Hazım, doçent Fahri; 

- Nereye isterseniz gide
bilirsiniz. Sarğılan açabilirsi· 
niz, tehlike yoktur. 

Dediler. Cevcem! 
- Alçının gene sizin tara· 

fmızdan açılmasını isterim. 
Dedi. O gün hastamızı Fa-

6hte bir akrabamızın evine 
kaldırdık. Profesörü getirdik. 

- Ben Avrupa'ya gidiyo
rum. Kal teşekkül edinceye 
kadar alçı ve tel ayakta du· 
rarak. 

Dedi ve Avrupa'ya gitti. 
Onun Avrupa'da bulunduğu 
sırada, eve doktor Hazım gel
di. (27 kanunusani) hastayı 
görüp gitti. 

1 Şubat cuma gece yansı 
hastaya bir titreme geldi ve 
onu müteakip hararet 41 de
receye yükseldi. Sabahleyin 
saat dokuzda hastayı tekrar 
Cerrahpasa hastanestne kal
dırdık. Ayağı rontkene alındı. 
Hastamızın parmağından mü
temadiyen kan alınıyor ve 
muayene ediliyordu. Meğer 
sıtmadan şüphe ediliyormuş. 
5 şubatta hastamızı operatör 
M. Kemal'in muayenehanesine 
götürmek istedik. Doçent Fah· 
ri müsaade etmedi ve bana; 

- f cabeeerse gece müda
hale ederiz. Esasen bugün 
profesörde Avrupa' dan gele
cektir. Lazım geleni yaparız. 

Dedi. O gün profesör gel
di. Hastada birşey olmadığını 
söyledi. Tekrar parmağından 
kan alındı. Ne kültür yapıldı, 
ne de ponksizo. 7 şubat ge
cesi, hastaya serom yapıldı. 
Zevcim bunu görünce; 

- Şimdi hatırınıza gelen. 
Ölümle kar~:ılaşmış bulunu· 
yorum. 

Dedi. Ertesi gün hastamızı 
M. Kemal'ın kliniğine götür
dük. O vehameti anladı. Zev
cimin akrabasından diş tabibi 
Halil Salih, operatör doktor 
Marko ve daha iki operatö· 
rün müvacehesinde hemen 
ayağının alt kısmını açtı, bir 
buçuk bardak cerahat çıkardı. 

Zevcim bu ameliyattan son
ra bana: 

- Oh, rahat ettim. 
Dedi. Fakat operator M. 

Kemal. Buna rağmen ümidini 
kesmişti. Bize; 

- Maalesef -dedi- kurtara
mıyacağız. Cerahat kana ka
nşmıştır. İki gün evvel getir
seydiniz ya ayağını kesmek 
ve yahud başka şekilde bir 
ameliyat yapmak suretile kur
tarabilirdik! 

Zevcim, ayağının kesilmesini 
istiyordu: 

billerle ve halkın haamaoe haykır- değildir. Herkes sulh isteyor, lerin kaldmlmasmdan sonra- çeR eşecR mı. 
malan araomda polia komiserliğine tereddüd ve tecavüzün devamı ayni siyasette ısrar ve devam 
sevketmişlerdir. 'h d' · · d b k d k · 

S
·L· d . . bıl cı anı en ışe ıçın e ıra mıştır. e ece tır. 
ua.unet av et ettJti samın • .. 

tün bu hadiseler zarfında itidalini Sulh namına yapılacak muş- Bütün hareketlerimiz, siya-
muhafua etmit olan Necati Habet terek mesainin akim kalaca- setimiz sulhün temini ve bey
lisanile nutkunu aöylemeye batla· ğını sanmıyorum. Bununla be- nelmilel kanunlann muhafazası 
mıştır. Bu nutuk Fransızca ve İn· raber silahlanma faaliyeti 
gilızceye <:-evrilecektir. önünde herşyi gül renginde 

Cenevre 1 (A.A) - Nec•ti'nin gördüğümü iddia etmiyorum 
nntku Franıızca ve İngilizceye ter. 
cüme edildik.ten sonra aıamble fakat ıulhun galebesine itima-
celııeai bugün saat W,30 da tekrar dım büyüktür. 
toplanmak: Qzere talik edilmittir, Burada her murahhasın ar· 

Cenevre, 1 (Radyo) - Bu kasında hükumetler ve hüku· 
sabah Cenevre'de ıosyetede metlerin de arkasında bütün 
M. Blum radyo ile neşredilen milletler vardır. Ayni his ve 
bir nutuk irad etmiotir. arzu umuma şamildir. Silah· 

M. Blum: linma yarı~ına da nihavet 
"l~te, muahedeler iki mü- vermeliyiz ki sulhu temin ka· 

him tecavüz karşısında bulu· bil olsun. 
nuyor. Birisi Ren tecavüzü, di· Cemiyeti akvam bir akadc
ğeri de Uluslar sosyetesi pak· mi değildir. Sulhu muhafazaya 
tına karşı Habeşistan'a yapı· memurdur. Fransa, sulh için 

· lan tecavüzdür. icabederse harbe kadar yürü-
Hpbeş tecavüzünün askeri yebilir. 

safhası bitmiş fakat Cenevre- Demişti. 
deki siyası safhası henüz bit- Akşam üzeri saat 16 da 
memiştir. sosyete ikinci celsesini yap-

F ransa hükumeti burada mıştır. 
sade İtalya menafiini değil Bu celsede Cenubi Afrika 
fakat bütün Avrupa menafiini murahhası söz almış ve : 
nazarı itibara almaktadır. - ltalyan'ların ihdas ettik-

Avrupa'da sulhu muhafaza, leri çirkin tecavüz, müşterek 
Fransa'nın en büyük emelidir. bir teşebbüsü -istilzam eyle· 

Bugün Uluslar sosyetesine miştir. Cenubi Afrika hüku
konmuş olan esas ve hayati meti bu müşterek teşebbüste 
mes' ele, Avrupanın istikbali mevki almıştır. 

esasına matuftur. 
Şimdi, lazım olan sosyete· 

nin takviyesi ve son tecrübe· 
den alınan neticelerin hemen 
tatbikidir, Fransa murahhası
nın da bu sabah söylediği gibi 
mütecavize karşı otomatik bir 
müdafaa vücude getirmeg la
zımdır. Ve bunun için devlet· 
ler ricalinin kafalarında bir 
yenilik ihtiyacı vardır. Zecr! 
tedbirlerde muvaffak olama· 
mak, değişmesini istediğimiz 
bu zihniyetten doğmuştur. 

Butün devletler, taahhüd· 
lerini mutlak surette yerine 
getirmek kararını vermelidir· 
ler? Mukarrerat ve taahhüd-
leri hususi menfaatlere oyun· 
cak yapmamak gerektir. 

Uluslar sosyetesine mensup 
devletler, bu mensubiyeti can 
ve gönülden kabul etmeli ve 
icabında göstermelidirler. 

M. Blum'un dediği gibi 
sosyeteyi bu esas dahilinde 
takviye etmelidir ve sosyeteye 
mensup devletler, ilk davette. , 
mütecavizlerin kar~ısında her 
fedakarlığa hazır bulunmalı
dırlar. 

Sekizinci Edvard 

Londra, 1 ( A.A ) - M. 
Baldvin; muhaliflerin kabineye 
hücumlarını artırdıkları bir 
anda uzun süren gaybubeti 
siyasi mehafil tarahndan baş
vekilin istifasinı gerekmiyece· 
ğinin bir alameti addedil
mektedir. 

Bazı kimseler başvekilin 
sıhhi vaziyetitinin iyi olma
dığını söylemekte, diğer bazı 
kimseler ise kendisinin hasta
lık bahane edebilmek ve Tem-
muz veya Ağustos ayında çe· 
kilmek için Chegurs 'de otur
makta olduğunu iddia etmek
tedirler. 

ve istikbaldeki emniyetidir. Hükumetim, uluslar sosye
Bugün Avrupa için yeni bir tesinin kararına hürmet lüzu
istikbal başlamıştır. Uluslar munda ısrar eder. Zecri ted· 
sosyetesi yeniden kuvvetlen- birlerin devamını isteriz. De· 
dirilecek ve bu suretle sulhün miştir. 
tekeffülü mümkün olacaktır. Kanada murahhası ve Lon-

Bu hadiseyi ve ceryanı dra fevkalade komiseri ~ 
memnuniyetle karşılarız. lbıl- Vensan Hated : 

Baştan başa endişe içinde 
bulunan cihan için Uluslar 
sosyetesini ümid ve iltica yeri 
yapmalıyız. f ngiltere hükumeti 
bu celseden itibaren bu esas· 
lar dahilinde çalışmağa hazır
dır. Yalnız mes'ele derin ve 
esaslı tetkike layık olduğun

dan eylül içtimaında müza
keresini muvafık buluyorum. 

ıBenes'in 
lıstif anam esi 

ya'nın da bu ceryana katıla· - Müşterek emniyet namı· 
cağı son verdiği muhtıradan na 16 ıncı madde muciliinc.e 
anlaşılmaktadır. ittihaz olunan zecri tedbiri• 

Biz, İngiltere ile birlik Av- mütecavizi hareketten men içiti 
rupa sulbünü sağlam yola ko- ittihaz edilmiştir. Fakat buğün 
yabileceğiz. Fransa'nın hedefi lltalya harp etmemektedir. He
ve maksadı işte bunlardan define varmıştır. 
ibarettir. Bunun için zecri tedbirler 

Milyonlarca insanın da me- kaldınlmalıdır. ltalya'yı doğru 
- yola getirecek başka tedbirler 

- Ben memleketime tek lazımdır. Demiştir. 
ayakla da yıllarca hizmet ede- M. Eden söz alarak : 
bilirim. 

Diye ısrar ediyordu. Fakat 
M. Kemdi vakti geçmiş bulu
yordu. Doktor Orhan Apti 

geldi.Hastanın septisemi olduğu
' nu, kurtulamıyacağmı söyledi ve 

zevcim 12 şubat gecesi göz
lerini hayata yumdu. 

Ölümünden iki gün evci ya· 
nında bulunan akrabasından 
avukat Şemseddin'e: 

- ihmal ve teseyyüp yü
zünden gidiyorum. Şahsi hu
kukumu aramaklığmı sana bı· 
rakıyorum. 

Dedi. Bana da ölümünden 
üç dört saat evci şunlan 
söyledi : 

- Şimdiye kadar hiçbir 
hastam üzerinde ihmalim yok· 
tur. Fakat l!Mlltktatlvunın 
ihmal ve likaydİIİDa kurban 
gidiyorum. 

• • • 
Zavallı kadının anlattıklan 

bundan ibarettir. Davayı, dok
torlar ve avukatlarla uzun te
maslardan sonra bizzat açmış, 
30 bin lira ile beraber profe· 
sör Nise'nin tecziyesini iste· 
miştir. ikincisi Afyon Lisesinin 
onuncu sınıfında, biri Ticaret 
mektebinin son sınıfında, di
ğeri de Maliyede olmak üzere 4 
çocukları vardır. Gerek bizzat 
Sıhhiye Vekili, ğcrekse Manisa 
valisi Murad Germen, aileye 
karşı daima büyük alaka gös· 
termişlerdir. 

- Söylenen sözleri ve Ne
caşi 'nin dünkü nutkunu büyük 
bir dikkatle dinledik. Bu söz· 
ler bizi cidden müteessir et
miştir. Uluslar sosyetesi erkanı 
Habeş - ltalyan ihtilafında 
icabeden kararları vermiştir. 
Ve zecri tedbirlere iştirak et· 
mişlerdir. Bu tedbirlerin mu
vaffakıyetle neticelenmesi, şu· 
nun ve bunun bir hatası eseri 
değildir. 

Bugün vaziyetin değiştiğini 
iddia edenler f ngiltere hükii· 
meti, Habeş'istanda eski vazi
yetin iadesi imkanım görse, 
ve zecri tedbirlere iştirak 
eden diğer devletler de böyle 
bir imkan• görmüş olsalar, 
hemen harekete geçmekte zer
rece tereddüt göstermiyecek· 
lerdir. 

lngilterc hükumeti, askeri 
bir tazyik ve hareket olmadan 
Habeşistan'ı ftalya'nın tecavü· 
zünden kurtarmak mümkün 
değil kanaatindedir. Böyle 
askeri bir hareketin yeni bir 
cihan harbı çıkarması da müm· 
kündür. Bunun için zecri ted
birleri artık faydasız buldu
ğumuzu söyliyebilirim. 

Habeşistan'ın İtalyan asker· 
leri tarafından işgaline gelince; 
22 Kanunusani'de on sekizler 
komitesinde verdiğimiz karar 
mucibince, İngiltere diğer dev· 
letler gibi siyasetini zerre ka· 
dar değiştirmiş değildir. in-

Konsey resisi olmak sıfatile, 

bütün, azaların arasında 

ittifakı efkar mevcut olduğunu 
gördum, bu, ümit verici mesut 
bir ve:ıiyettir. Bunun için sos
yetenin istikbaline emniyet ile 
bakmak mümkündür. ,, 

Demiştir. 

M. Litvinof: 
- ltalya - Habeş ihtilafı, 

İtalya' nın sosyete paktına karşı 
ihanet ve tecavüzidir. ittihaz 
edilen tedbirlere rağmen ltalya 
tuttuğu yoldan geri dönmemiş 
ve Habeşistan'ın mühim bir 
kısmını ışgal edebilmiştir. 

Habeş ordusunun harikulade 
bir cesaretle harbettiğini gör· 
dük, fakat muhnik gazlar ve 
tayyarelerin bombalan karşı· 
sında mukavemeti edememiş
lerdir. Harp devam etmedi·. 
ğine göre zecri tedbirler de 
faydasız kalmışbr. 

Müşterek emniyet maalesef 
temin edilememiştir. 

Amerika hükumetlerinden 
bir kısmı sosyete cephesinde 
yüzmüşlerdir. Mütecavize karşı 
ittihaz edilecek tedbirleri, bir 
çok muğlak davalar arasında 
hükümsüz bırakmışlardır, 

Burada, bazı devletlerin 
kendi menfeatlerini sosyeteye 
karşı olan taahhüdleri fevkin· 
de tuttuklarım söylemek, bey· 
nelmilel siyasi ahlak namına 

lazımdır. 
Uluslar şosyetesinin bu te· 

şebbüste büsbütün muvaffakı
yetsiz kaldığını söylimem. Fa· 
kat daha fazla muvaffakıyet 
için, hedef etrafında daha sıkı 
bir alaka ve rabıta lazımdır. 
istikbalde bu cihetin temini 
lazımdır. Demiftir. 

•• 
Gönderdiği mek-

d . ? tupta ne ıyor ...• 
Cenevre, 30 ( A.A) - Çe

koslovakya cumhur reisi M: 
Benes, Milletler cemiyeti umu· 
mi katibi M, Avenol'a bir 
mektup gönderip yeni vazife. 
sinin asamble toplantılarına 
başkanlık etmesine mani bu
lunduğunu ve bu sebeple baş· 
kanlıktan istifa eylemek mec
buriyetinde kaldığını bildir
miştir. 

M. Bcnes bu mektubunda 
diyor ki: 

" Cemiyetin buğünkü günde 
karşılaştığı zorluklar onun ile
risi hakkındaki nikbinane ka
naatlarıma zerre kadar halel 
getirmemektedir.,, 

Yamanlarda 
Bazı vatandaşlar 
meccanen bakılacak. 

Verem mücadele cemiyeti
nin Yamanlarda açmış oldu-

ğu kampa, dün ilk gurup çık· 
mıştır. Cemiyet, fakir olanlar· 
dan istirahat& ihtiyarı bulunan 
gençlerimizi, her sene yaptığı 
gibi sıra usulü tatbik ederek 
onbeşer gün müddetle kampa 
meccanen alacak ve bakacak
tır. On kişilik ilk meccani ka· 
filesi de bugünlerde kampa 
çıkacaktır. İşçi ve esnaf ku
rumları birliği tarafından da 
zayif ve istirahata muhtaç 
olan işçi ve esnaflar, Yaman
lar kampına gönderileceklerdir. 
Yunan bankası müdürü 

Almanya'ya gidiyor 
Atina, 1 (Radyo) - Yunan 

bankası müdürü M. Barba-. 
resko bu haha Berlin' e gide
cek ve Atina' da doktor Şaht 
ile başlamış olan müzakerata 
devam edecektir. 

-Kiiçük Haberler 

Amerika se/iri: 
Roma, 1 (Radyo) - Birle

leşik Amerika hükumeti Ro· 
ma'ya hususi sefir göndermek
tedir. Roma'nın Amarika se
firi halen Amerika' da ve hasta 
bulunmaktadır. 

Bir istifa 
Mevyork; 1 (Radyo) - M. 

Erber Lemans, Nevyork vali
liğinden istifa etmiş fakat 
iiçüncü defa olarak istifasını 
geri almıştır. Bu hadise, Ruz· 
veld'in yeni intihabatta Nev
york'ta kazanacağına delil sa· 
yılmaktadır. 

Habeşistan'da ltalyan 
faaliyeti 

Adis·Ababa, 1 (Radyo) -
Burada 500 yolcu alacak bir 
otel inşasına başlanmıştır. 

Muhtelif yerlere radyolar 
yerleştirilmiştir. Asmara·Masa· 
va arasında yeni bir otobüs 
seferi tesis edilm!ştir. 

lspanya'da dahili vaziyet 
Madrid, 1 (Radyo) - Baş

vekil mecliste bir nutuk irad 
ederek harici ve dahili vazi
yeti izah etmiş ve demiştir ki: 

Müfrit sol ve sağ cenah 
mensuplar.nın ihdas ettikleri 
vaziyet cumuriyet reıımını 

tehdit etmektedir. 

ltaly~n 
Muhtırası .. 
/tal.ya Habefiatan'a 
Götürdüğü medeni
yeti anlatıyor •.• 

Cenevre, 1 (A.A)- ltalyan 
muhtırasının Habe"iMan;:la 
medeniyet eseri hakkındaki 
kısmında şöyle denmektedir: 

İtalya yerliler hakkında hak
kaniyetli muameleyi teminat 
altına almaktadır. Ve bunların 
maddi ve manevi sosyal · terak
kilerini kolaylaşiırmağa çalışa· 

caktır. Halkın bu amacın ba
şarılmasına iştiraki için yerli· 
ler merkezi hükumet nezdinde 
daha evvel ihdas edilmiş olan 
kooperatif meclise kabul edi· 
leceklerdir. Dine ve asayış ile 
ürf ve adete aykın olmıyan 
mezheplere riayet edilecek ve 
halk serbestçe dilini kullana
caktır. Kölelik ve hidematı 
şakka ilga edilmiştir. ltalya; 
Polis, O memleket müdafaası 
hizmeti müstesna olmak üzere 
yerlilerden kıtaat teşkil edil
memesi prensibini tatbike 
amade bulunmaktadır. Müba· 
dele ve transitin serbestliğini 
temin için her türlü tedbirler 
alınmıştır. Ve tecim hususunda 
bütün memleketler hakkında 
haklı bir muamele tatbik edi· 
lecektir. 

Sıhhat memurları arasınd 
İzmir merkez küçük sıhhat 

memuru Haydar, Osmanili 
kazası seyyar sıhhat memur· 
luA-una, merkez seyyar kü· 
çük sıhhat memuru Sami 
Bozdağ kazasına tayin edil· 
mişlerdir. Adana merkez sıh· 
hat memuru Hikmet ve Bursa 
sıhhat memuru Neş'et, İzmir 
sıhhat memurluklarına tayin 
edilmişlerdir. ----

Kumar oynarken 
Yeni müzayede bedestenin· 

de açıkta zarla kumar oyna· 
dıkları ddrülen Hüseyin oğlu 
Arab Nuri ile Mehmed oğlu 
Tevfik tutulmuşlardır. 
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. /zmir Komutanlığı ilanları Cinsi, miktan ve tahmin edilen bedellerile muvakkat temi- Çine icra dairesinden: Jzmir sicilli ticaret 

natı yukarıda yazılı iki kalem gıda maddesi 3 temmuz 936 Alacaklı: lzmird'e Eski ka· 
Mst. Mv. Sat. Al. Komisyonundan: tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de kapalı zarf suretile saplar'da Ali Ramiz vekili memurluğundan: 
1 - Beytüşşebap ve Hikarideki kıtaat askerivenin 115000 alınacaktır. avlıkat bay Sadık. lzmir' de taşcılar içinde de· 

kilo fabrika unu kapalı zarf usulile eksiltmeye kon- Şartnamesi 137 kuruş mukabilinde komisyonda her gün ve- Borçlu: Çine'nin Bucak kö· mir ticaretini Menemenlizade 
muştur rilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle teklifi lb h" H"l · G d 'l 

· yünde H. Mehmed oğlu Ali. ra ım ı mı ve ör es i 2 - ihalesi 16 temmuz 936 perşembe günü saat onda muhtevi mazrufları belli gün ve saattan bir saat evvel Kasım· S I ll T Hüseyin Avni unvanı altında 
B b r•tın alma komisyonunda yapı- paşadaki bulunan komisyon başkanlıg"' ına vermeleri. atı an ma ar: apunun eytüşşe apta askeri ~ 17 21 27 2 (3301) 6 sayı ve . 5 /11/ 930 günlü yapmakta iken bu kerre (lb-
lacaktır. ,... f rahiıiı HiJmi Menemcnlioğlu 3 - Teminat muvakkate akçesi 1552 lira 50 kuruştur. Burnava Tümen satın alma komisyonundan. Bucak köyünün marn Recep 

4 - Şartnamesı· her gu"'n komı"syonda görülebilir. O ve Belenarkası mevkiinde şar- ve Hüseyin avni Onay) unva-1 - demiş'teki topçu taQurunun senelik ihtiyacı olan 
5 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve- 72,000 kilo kuru otunun 24/6/936 çarşamba günü sa- kan mer'a, şimaleiı yörük Ali, nını almış olduğuna mütedair 

sika göstermek mecburı"yetindedirler. 15 l d garben tarik, cenuben Uzun sürküler ticaret kanunu hü-at te açık eksiltme suretile yapı an münakasasın a 
6 - Eksiltmeye işt"ırak edecekler 2490 sayılı kanunun iki b h k"l 1 'b · f" Ali oğlu Mustafa tarlalarjle kümlerine göre sicilin 1719 e er ı osuna veri en üç kuruş yirmı eş santım ıat 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi- komutanlıkça pahalı görüldüğünden on gün temdidle mahdud 35 dönüm tarla 400 numarasına kayt ve tescil edil-
kalarilc teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından yeniden açık eksiltme suretile satın alınacaktır. lira kıymetli ve gene keza ta- diği tian olunur. 
en az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklar· 2 - Açık eksiltmesi 6/temmuz/936 pazartesi günü saat 15 punun 7 sayı ve 5 /11/ 930 1 Sirküler 
dır. 26 2 7 12 te yapılacaktır. günlü Bucak köyü civarında İzmir sicilli ticaret memur· 

Ms. Mv. sat. al. komisyonundan: 3 - Umum tahmin tutarı 2160 lira olup muvakkat temi· şarkan Hacı Mehmed Ali, şi· luğu resmi mührü ve F. Te· 
. Mikdarı Beher kilosunun tah- Tahmin edilen natı 162 liradır. -t malen gene Mehmed .Ali, gar- nik imzası 

Cinsi Kilo min edilen fiati mecmu tutarı 4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. ben sahibi senet, cenuben Sirküler 
K12. s

25
. L. K. 5 - f steklilerin muayyen vaktinde Burnava' daki askeri sa- Om er oğlu tarlalarile mahdud lzmirde taşcılar içinde 

41 15491 00 tın alma komisyonuna gelmeler. 1888 50 ı· k tı· ·· d"' ·· 
Un 126450 
.. 64920 ıra ıyme ı uç onum numaralı mağazada "Mene· 

1122 5500· 8115 00 Burnava Tü~en satın alma komisyönundan: tarlası aslı bin lira alacağından menli zade İbrahim Hilmi ve 
12431 25 1 - Gaziemir' deki alayın sooelik ihtiyac! olan 60,000 kilo alacağını tcminen haczedilen Gördes'li Hüseyin Avni,, fir-

" 99450 
Teminatı muvakkatesi 

kuru otunun 24/6/936 çarşamba günü · saat 11 de açık yukarıda tafsilatı söylenilen ması altında demir üzerine 
eksiltme suretile yapılan münakasasında beher kilo-

1 > . f" k iki kıt'a tarla 450 İra mu· ugrw aştığımız ticaret işlerimizin suna verilen üç kuruş .yirmi üç santım ıat omutan· h k 
1
. b l 

L. K. Münakasanın şekli ihale tarihi gün ve saatı 
1162 00 Kapalı zarf14/temmuz/936 salı günü saat 15/30 da 

~~ ()() il ,, " " il ,, ,, 16 ., 

1 
00 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 16/30 .. 

~st. Mv. kıtaatının yukarıda cinsi ve miktarları yazılı 
uç kalem Un ihtiyacı üç kıt'a şartname ile ayrı ayrı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - . ihaleleri hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlerde 
lzmir' de kışlada Mst. Mv· satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 -=- Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
4 lste_kliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

yesıka göstermek mecburiyetindedirler. 
5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve Üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 
kalarile. teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bır saat evvel komisyona vermiş bulunacak-

- lardır. 1889 27 2 7 12 
Mat. Mv. satın alma komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Beher kilosunun tah· Mecmu tutarı 
Kilosu min edilen fiati 

Patates 21600 
7040 
6640 

K. S. 
6 00 
6 25 
6 25 

Lira K. 
1296 00 

" 440 00 

. ihale tarihi 
415 00 

gün ve saatı 
Teminat muvak· Münakasa 

kate akçesi şekli 
L. K. 
97 20 Açık münakasa 9rf cmmuz/936 perşembe günü 

33 00 

31 13 

il 

,, 
,, 

" .. 

saat 15/30 da 
" 

saat 16 da 
il 

1 - lzmir M t M k saat 16/30 da 
1 •. s k. v. ıtaatınm yukarıda cinsi ve miktarları 

yazı 1 uç alem patats ihtiyacı üç kıt'a şartname ile 
2 _ İ~:ie~~ı h~çı~ eksdiltme suretile münakasa konmuştur, 

1 . 'd 
1 kıza arın a yazılı tarih, gün ve saatlarda 

ımırl ektışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
yapı aca ır. 

3 
4 

Şartnameleri her gün komisyonda g·· ··ı b'l' 1 t kl"l T oru e ı ır. 
s e ı er icaret odasınd k ti ld ki 

vesika göste k b . a. ayı ı e u arına dair 
5 _ . Ek .1 • r~e mec urıyetındedirler. 

s~. t~e~~ ıştırak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve uçuncu maddel · d . · 

erın e ve şartnamesınde yazılı vesı· 
~ladı ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale sa· 
a ın en evvel komisyonda hazır bulunmaları. 

M 24 28 2 7 
st. Mv. satın alma komisyonundan· 1973 

1 C"h . 
- ı eti askeriyece muhtelif mıntakalara yaptırıl~_cak 

400 ton kara nakliayatı açık eksiltme suretile muna· 
kasaya konmuştur. 

2 
- ihalesi 18/temmuz/936 cumartesi günü saat onda lz

miktr' de kışlada Mst. Mv. sat. al. ko. nunda yapıla
ca ır. ! : Tah~in edilen mecmu tutar.ı 1780 liradır. 

5 _ Temınatı ~uvakkate akçesi 133 J~.r~ 50_-~uruştur. 
Şartnamesı hergün komisyonda gorulebılır. . 

6 - istekliler ti~ret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 
rsika göstermek mecburiyetindedirler. 7 

- Eks~ltmcye iştirak edecekler 2490 sa_yılı kanunun i~i 
ve uçncü maddelerine ve şartnamesınde yazılı vesı-
kaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saa-

---. · tinden evci komisyonda hazır bulunmalan. 2 7 11 15 

1 Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: 

2 = Muhtelif yerlerde yeraltı benzin tankı yaptırılacaktı~. 
Bu işlerle m~gul olan firmalar M. M. V. hava mus
teşarlığı inşaat şubesine müracaat ederek fenni ma· 
lumat aldıktan sonra hiçbir taahhüdü tazammün et
memek şartile proje ve tekliflerini Tem muz 936 sonuna 

1 
kadar mezkur ~ubeye vermeleri. · 

-= 819 24 26 28 30 2 5 9 12 16 19 23 26 

- /~mir harici askeri satın alma ilanları 
Deniz le . d 

Cinsi va~ım satın alma komısyonun an: , . 
Mıktan Tahmin edilen bedel Muvakkat temınat 

K Kilo Lira Kuruş Lira Kuruş 
oyun eti 456()() 18240 00 

Sıtır eti 32900 9212 00 2058 90 

d ammen ıymet ı ve orç u bu kerre {iktisap eylediğimiz lıkça pahalı görüldüğünden 10 gün tem idile yem- B d H M h d • ı l kt ucak köyün en · e me soyadı ile terkip eylediğimiz Clen açıkeksillme sureti e satın a ınaca ır. 
2 - }.\çık eksiltmesi 6/temmuz/936 pazartesi günü saat oğlu Ali ba tapu uhdei tasar- lbrahim Hilmi Menemenlioğlu 

11 de yapılacaktır. ' rufunda bulunan menkul veya ve Hüseyin Avni Onay firması 
3 - Umum tahmin tutarı lSOO lira olup muvakkat temi· gayri menkuller 1 O 181 936 ta· ile devam eylediğini bildir-

natı 135 liradır. · rihine müsadif pazartesi günü mekle sevinç duyanı. 
4 - Şartnamesi hergün komısyo'rida görülebilir. zevali saat 9 dan 15 te icra Şirketimizi ilzam eden akit 
5 - lstekliJerin muayyen vaktinde Burnava'daki askeri sa· icra dairesinde ihale edilmek ve taahhütleri ve sair hukuki 

tın alma komisyonuna gelmeleri. 1886 üzere 26 /6/ 936 tarihinden iti· işleri firma ile birlikte kullan· 
Burnava Tümen satın alma komisyonundan: haren ve açık artırma yoluyla dığımız münferit imzalarımızla 
1 - Burnava' daki topçu alayının senelik ihtiyacı olan satışa çıkarılmıştır. Şartname muteber olduğundan aşağıda 

2 

307 ,000 kilo kuru otunun 24/6/936 çarşamba günü ve sair evrakı müteferriası yazılı imza örneklerinin gözö· 
saat 10 da kapalı zarf usulile yapılan münakasasında 26 161936 tarihinden itibaren nüne alınmasını saygılarımızla 
beher kilosuna verilen üç kuruş ondokuz santim fiat herkesin görebmilesi için açık rica ederiz. 
komutanlıkça pahalı görüldüğünden bir ay zarfında bulundurulmaktadır. Ortaklardan lbrahim Hilmi 
pazarlık suretlle satın alınacaktır. İhale günü mal muhammen Menemenli şöyle imza eder: 
ilk pazarlığı 6/temmuz/936 pazartesi günü saat 10 da kıymetin yüzde 75 ini bulduğu İbrahim Hilmi Menemenli 
yapılacaktır. <.ı surette ihale yapılacaktır. Aksi oğlu ve Hüseyin Avni Onay 

3 - Umum tahmin tutarı 9210 lira olup muvakkat temi· halde son pey sahibinin ta· fzmir 
natı 690 liradır. ·.ı ahhüdü baki kalmak üzere 1. H. Menemenlioğlu 

4 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. artırma onbeş gün daha tem· 
5 ı kl ·ı · k · d B 'd k k · Ortaklardan Hüseyin Avni - ste ı erın muayyen va tın e urnava a i as erı sa- . dit edilmiş olacağından on , 

tın alma komisyonuna gelmeleri. 1887 beşinci güne·müsadif 25;8/936 Onay şöyle imza eder: 
"h" d ı ·· ·· · . lbrahim Hilmi Menemenli Manisa askeri sa. al. komisy~nun<Jan: tarı m e sa ı gunu aynı sa-

l - Manisadaki kıtaat askc;f:iyenin kapalı zarfla münaka· atte en çok artırana ihale olu- oğlu ve Hüseyin Avni Onay 
d b izmir sa a ulunan 80700 ki:lo sığır etine verilen fiat pa- nacaktır. 

halı görüldüğünden pazarlıkla satın alınacaktır. İpotek sahibi alacaklılarla H. Avni Onay 
2 - ihalesi 4/temmuz/936 c.;marlesi günü saat onda Ma· diğer alakadarların gayri men- Umumi No. 5702 

nisa'da askeri satın alm3 komisyonunda yapılacaktır. kul üzerindeki haklarını hu- Hususi No. 6/125 
3 - Muhammen bedeli 13 ~uru_ş 85 santimdir. susile faiz ve masrafa dair Dairede okunup anlatılan 
4 - Teminatı muvakkatesi .evvelki muhammen bedeline olan iddialarını evrakı müs- bu 30 haziran 1936 tarihli 
· göre 1211 liradır. 

/ 
· bitelerile yirmi gün içinde sirküler altındaki firma ile 

5 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. icra dairesine bildirmeleri, birlikte konulan imzaların, lz-
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesi· , aksi surette hakları tapu si- T l d 41 N ı 

ka göstermek mecburiyetlndedirler. . mir' de: aşçı ar a o. u 
ry cillile ·sabit olmadıkça satış v d t" ti · t" l d 7 - Pazarlığa iştirak edecel.~~er 2490 sayılı kanunun· iki magaza a ıcare e ış ıga e en 

ve üçüncü maddelerinde~ \re "şartnamesinde yazılı vesi- bedelinin paylaşmasından ha· "İbrahim Hilmi Menemenli· 
kalan ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saa- riç kalacakları ve irtifak hakkı oğlu ve Hüseyin Avni Onay,, 
tinden evvel komisyona·'müracaatla;ı. 18 23 28 2 ~ sahiplerinin de ayni suretle şirketi şerikleri zat ve hüvi· 

--~~--~----.....~~.,~!!~--~-;;,;;..;;;;;...:,;;,..;:__ · hareketleri icap edeceği ve yetleri marufumuz lbrahim 

Çeşme. . ı ... ~ .. -ı·r· 'ıcaları taliplerin muhammen kıymetin Hilmi Menenlioğlu ve Hüseyin 
yüzde 7 ,5 nisbetinde pey ak- Avni Onay'ın olup bizzat va· 
çası veya milli bir bankanın zettiklerinden firma ve imza
teminat mektubunu icra da; 

Bu··yu·· k ru·· rkı .. v., e· Otel ve iresine tevdileri ilan olunur.. lan tasdik kılındı. 1936 senesi 
haziran ayının otuzuncu salı 

Gazinosu; Açıldı Mücellit gu~~·c. lzmir üçüncü noteri 
O O (J 1 · Tahsin Amur resmi mühürü 

"B Y K T IJK YE,, oteli yeni4~n tamir ve telvin edildi. Her A ı ı• Rıza ve vekili Ali Raif Günyer im-
türl~ konförü ~mi, tertemiz takımları ile saygılı misafirlerinin zası 
emnne amadedır. Yataklar banyoşu ile b~raber 100 kuruştur. Umumi N. 5703 
GAZiNO san'atında mahir bir .. aşçı .başının pişirdiği temiz, Yeni kavf a/ar Hususi No. 6/125 

· taze ve nefis yemeklerle b~. :sene iştihar edecektir. AT 34 B · ··ı ·· h d 
C TŞlSl 1 YO u sırgu er nus asının a-

Muntazam servis · Taze ve temj~ meşrubat ve mekulat · , Q • irede saklı 5702 umumi No. lu 

-~~~-~U~cu!'lz-flİiy•alltl•ar-· •E•JİJveiııırllİişilliiı.iitaiilbiildlioiiıitii, -----..iiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiii~liiiiiiiiiiiiiiiiii.ii9I aslına uygun olduğu tasdik 

Gümr_ük muhafaza genel komtanlıgı""' Istan- kılındı, 1936 senesi haziran 
ayının otuzuncu salı günü. 

bul Satın alma kÖmİSYODUDdan,• T. T. İzmir üçüncü noteri 
Tahsin Amur resmi mühurü 

İşin cinsi Miktarı Tasınlanan tutar İlk teminat Tarihi Günü Saatı ve vekili Ali Raif Günycr 
Muhafaza eratı ıçın 942 tane imzası. 
kaput. 
Muhafaza eratı ıçın 1868 takım 
kışlık elbise. 

25379 Lira 40 K. 

Muhafaza memur- 1160 takım 18629 Lira 60 K. 
ları için elbise. 
Muhafaza eratı için 3106 takım 15856 Lira 13 K. 
yazlık elbise. 

1904 Lira 17/7/936 Cuma 15 te 

1398 Lira 1817 /936 Cumartesi 11 de 

1190 Lira 2417/936 Cuma 11 de 

1 - Gümrük muhafaza komutanlığı için yukarıda yazılı kaput ve elbiselerin kapalı zarfla 
eksiltmeleri yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsafları komisyondadır. 
3 - Erat kaput ve elbiselerinin şartnamesi 127 kuruş mukabilinde alınır. 
4 - istekliler kanuni vesikalarile birlikte teklif mektuplarını bir saat evvel komisyona 

• vermeleri. 27 2 7 14 3500/1857 

lzmir tramvay ve 
elektrik sosyetesin .. 
den: 

Şebeke ameliyatı dolayısile 
cereyanın 2 ve 3 temmuz 1936 
günlerinde saat 7 den 17 ye 
kadar Eminiye, Nesibiye, Ab
dullahefendi, Zühre. Şeı ifiyc, 
Tilkilik ve Müftü sokaklannda 
kesileçeği sayın abonelerimizce 
bilinmek üzere ilan olunur. 
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ffellenic Lines W. F. ff. VAN- Kimyevt ve bakteriy.oloji raporları haiz 1 LAN 
• • EE CO Yüzlerce senedenberı sıhhata faydası mü. "' • • . .. .. 

Lımıted Der z & • cerreb olan lzmir-Urla Malgaca içmeleri Sagır dilsız ve korler mu~ 
Hamburg - Bremen, Rotter- v. N. ~ 1 J D 1 sesı· bnad k • d dam-Amsterdam ve Anvers DEUTSCHE t.EVANTE LINIE sama OmJSYODUD aJI 

limanları için her ay munta- G. m. b. H. Karşıyaka'daki Sağır dilsiz ve körler müessesesinin bir se· 
zam iki sefer yapacaktır. "MACEDONlA,, vapuru el- ...._ J nelik ihtiyacı olup ilişik listede isimleri ve miktarları yazılı 31 

Ren, lskandinav ve Baltık yevm limanımızda olup AN- kalem erzak vesaire kanununa tevfikan eksiltmeye konulmuştur· 
limanları için doğru Konşi- VERS, ROTTERDAM, HAM- lzmir · Çeşme şoS<·si üzerinde güzel manzaralı oteli, gazino, lokanta . 4-7~936 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat tam 9,

5 
da 

mento ile eşya kabul eder. BURG ve BREMEN limanla- ve hakkııliycsirıdc milşterilcrinirı her türlü istirahat. iaşe ve ihtiyaçlan ıhalesı yapılacağından isteklilerin ihale günü sıhhat ve içtimai 
Anglo-Egytian Mail rına yük kabul etmektedir. temin edilmiş olan mu_avenet müdürl~~ün~e müte.şe~kil bu~unan komisyona gelme· 

L . "DELOS,, vapuru 7 temmuz Urla Malgaca içmeleri Ierı ve şartnamesını gormek ıstiyenlerın hergün müessese mü· 
ıne da beklenmekte olup 11 tem dürlüğüne müracaatları ilin olunur. 

Marsilya ve lskenderiye için muza kadar ANVES, ROT- - · Hakkında Dr. müderris Raşit Talı- Cinsi En az En çok 
9600 tonluk "Cairo City" va- TERDAM, HAMBURG ve BRE- sin'in Urla Malgaç içme suyu; Kar-

lispat"ın Şurprudel Zals suyuna ezher 
puru her ay Pireden munta· MEN limanlarına yük alacaktır < l'ihet rüçlıandır.• Buyurdukları bu 
zaman iki sefer hareket ede- "CHJOS., vapuru 11 tem- eu; ınüz.min miılc \'e be\ap te,en-

cektir. muzda bekleniyor. Bremen, rıüçlcri, karaciğer, dalak hastalıkla· 
Yolcu fiatinde tenzilat: Hamburg ve Anversten yük nnrla ıniiınıin safra kesesi ve safra 
Pire-Marsilya seyahat müd- çıkaracaktır. yollan iltihaplannda, safra, kum ve 

deti 75 saat, "ANGORA,, vapurn 20 tem ta~lannda, müzmin inkıbazda, şiş-
Port-Sait ve İskenderiye li- muzda bekleniyor 25 temmuza maulık, oakrie ve şeker hastalıkla· 

manian için "VELOS,, vapu- k d ANVERS ROTTER nnda, bağırsak. şiriJ, sulucan, me· 
a ar ' • 1 NIDC yollan iliih.. Gibi büoyevi has-

ru her hafta pazartesi günü saat DAM, HAMBURG VE BRE- talıklarda seri ve şifabahş olduğu 
12 de muntazam Pireden ha- MEN limanları için yük ala- ı:;ayın halkımızın yüksek ve degerli 
reket edecektir. Yolcu ve eşya caktır. Merhum Müderris Dr. Raşid Tahsin tecrübelerile sabittir. 

kabul eder. AMERiKAN EXPORT LINES 
Fazla tafsilat için Cemal 

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

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

Limited 
Vapur Acentası 

Cendeli Han, Birinci Kordon 
Tel. 2443 

THE E.LEERMAN LINES Ltd. 
"GRODNO,, vapuru 25 ha

ziranda beklenmekte olup 
Londra ve Hul için yük ala
caktır. 

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

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

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

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
"SOFIA,, vapuru 25 hazi

randa Hamburg ve Bremen
den gelip yük çıkaracaktır. 

Fratelli Sperco· 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

0 VULCANUS,, vapuru 27 
haziranda gelip yükünü tah
liyeden sonra BURGAS, VAR-
NA, KôSTENCE, Jimanlan 
için yük alacaktır. 

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

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

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"PELEŞ,, vapuru 3 tem
muzda gelip 4 temmuzda Pi-

"EXAMINER,, vapuru el
yevm limanımızda olup Nevw
york için yük alacaktır. 

lstanbul üniversitesi arbr
ma, eksiltme ve pazarlık ko
miyonundan; "EXMOOR,, vapuru 13 

temmuza doğru bekleniyor. 
New-York için yük alacaktır. 

JOHNSTONWARREN EINES 
1 - Bedeli keşfi 35696,55 lira olan hayvanat ve nebatat 

enstitülerine yapılacak mobilyalar kapalı zarf usulile eksiltme
ye konulmuştur.ihale 17/6/936 perşembe günü saat 15 te rek
törlükte yapı'acaktır. Bu işe ait şartname vesaire 178 kuruşa 
rektörlükten pazartesi ve perşembe günleri alınır. 

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

HAMBURG 
..DUBURG,, vapuru 29 ha

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

DEN NORSKE MIDDELHAVS 
LINJE (DS. AS. SPANSKE

LINJEN) OSLO 
"SARDINIA,, motörü 15 

temmuza dogru beklenilmekte 
olup ISKENDERIYE, DIEP
PE, DôNKERK ve NORVEÇ 
limanları için yük kabul ede· 
cektir. 
SERViCE MARITIM ROU

MAIN BUDAPEŞT 
11DUROSTOR,, vapuru 8 

temmuzda bekleniyor. KôS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GAEALZ aktarması BEL
GRAD, BUDAPEST, BRA
TISLA VA, VIY ANA için yük 
kabul edecektir. 

S. A. ROY AL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANUBI
ENNE-MARITIME BUDAPEST 

"BUDAPEST,, motörü 24 
hazirana dotru beklenilmekte 
olup BELGRAD, NOVISAD, 
BUDAPEST, BRATISLA VA, 
VlY ANA ve LINZ için yük 
kabul edecektir. 

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

2 - Eksiltmeye girebilmek için 2678 liralık teminat yatır
maları ve 5000 liralık mobilye işi yapmış ve bizzat fabrika 
sahibi olduklarına dair lstanbul bayındırlık direktörlüğünden 
kağıt almaları lazımdır. istekliler o pn saat 14 te tekliflerini 
Rektörlüğe vermiş olmdlıdırlar. 27 2 7 11 (1872) 

Gümrük Muhafaza genel ko
mutanlığı Istanbul sahn alma 
komisyonundan: 

1 - Gümrük muhafaza deniz vasıtaları için 290 ton birinci 
benzinin 14 /1 / 936 salı günü saat 11 de kapalı zarfla 
ekailtmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutar 104400 Liradır. 
3 - Sartname ve evsaf 522 kuruş mukabilinde komisyon

dan alınır. 
4 - istekliler ilk teminat olarak 6470 liralık vezne mak· 

buzu veya banka mektuplarını ve kanuni vesikalaril~ 
birlikte teklif mektuplarını muayyen vakitten bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 177 24, 27, 2, 10 

11111111111111111111111n11111... Doktor ,,mm11111111111n1111111111ı 
== == 1 A.KemalTonay . 1 
§Bakteriyolog ve bulaşık, salgın lıastalıkları mütalaauı.tı§ 
§ Ba"mahane istasyonu kattısmdaki tlibek sokak başında 30 sayı· 5 
5 lı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akşam saat 6 a kadar § 
5 hastalarını kabul eder. = 

' T • _E Müracaat eden hastalara yapılması liizımgelcn sair tahlilit ve S vcu.z. temı.z, taze , § mikrosko~k muaye ı:ı eleri He veremli haatalara yapılmasına cevz.•15 

ilaç ve. t,uv~let l11iuffiliıl11111fiiiİİllilı1Hlü11'iiiıilriıiülıiüiiİıinüıir~i;j:;;: r4ı;~:S 11111nıi 
çeşıterı ,ı .............. ~----~--··---.. .. , RE, MALTA, MARSIL YA ve 

BARSELONE hareket ede
cektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. Hamdi Nüzhet Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda tahmil ve tahliye 
binası arkasında Fratelli Sper-
co vapur acentalıtına müraca
at edilmesi rica olunur. 

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

Tele. 2004 2005 2663 

Sıhhat 
Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçi oğlu 

hanı karşııında 

21 inci tertip biletleri satılıyor 

Üçüncü kefide 11-7"936 dadır 
Büyük ikramiye 50.000, mükafat 20.000 liradır. Ayrıca 

20.000, 12.000 ve 10.000 liralık büyük ikramiyeler vardır. 
Biletler hukumet önünde direktörlük gişesinde ve bi

lumum bayilerde satılır. 

Ekmek 1 inci 
Ko. kuzu eti 
Dana eti 
Sadeyağı 
Zeytinyağı 
Tuz 
Salça 
Pirinç tosya 1 inci 
Mercimek 
Şehriye 
Makama 
Kuru fasulya 
Nohut 
Toz şeker 
Sabun 
Soda 
Süt 
Yoğurt 
Yumurta 
Patates 
Kuru soğan 
Lahna 
Tomates 
Prasa 
Taze fasulya 
Ispanak 
Patlıcan 
Limon 
Odun kömürü 
Kok kömürü 

10.000 
2.000 
1.500 

800 
400 

1.300 
150 
150 
250 
600 
300 

1.QOO 
600 

8.000 
1.200 
1.000 

400 · 
1.300 

400 
600 
soo 

4.500 
3.SOO 
3.000 

10.QOO . 

Muhammen kıyır 
Lira )( 

12.000 1290 
2.500 1000 
1.700 425 
1.000 800 

500 215 
400 15 60 
100 17 50 

1.700 391 
250 50 
200 44 
350· 87 so 
700 56 
400 60 
600 157 50 
800 248 
400 2.8 

1.200 120 
800 160 

10.000 1'25 
1.500 112 50 
1.200 90 

soo ~· . 
LSQO JSO 
aıo 25 
700 56 
600 ·3() so 

S.500 187 
4.000 80 
4,000 • 140 

14.000 455 
Pamuk prese 1 nci 1.260 kilo ı 589 5 

23 26 29 2 1185 

Emldk ve eytalh banlt .. ından: 
ESas No. · Yeri · No. sı : Nev'i Depozito. 

C.23 Aydm hisar mahallesi 
C.99 Aydın merkez ramazan 

2 tai 

paŞa m. mimar sinan so. 71 
C.100 Merkez mesudiye m. gazi 

bulvarı 22 inci aokak. 6 
C.117 Merkez ramazan paşa 

t. L. 
Ev" .. ~ 

Dük~ 175 

Ev 160 

m. üçüncü sokak. 8 Dükün 100 
Ç.lllj Veysi paşa m. 2 inci so. 1 kah'!e VJJ not~·dairesi 500 
C.120 Ramazan~ m. ıqj~ , 

sinan1 sokak. .19 w.e-a 400 
C.163 Kökrülü mah. çankaya so. 43 Ev 200 · 

Mevkii ve numaraları yukan• yaııla emliılcin b~leri pe· 
şin veya taksitle taksitli olanlar 9' 9,S faize tabi olmak kar 
dile ödenmek satışı 17/7/936 cuma günü saat 10 da ihale 
edilmek üzere aÇtk arttırmaya konulmuştur. 

ihale lzmir'de Emlik ve eytam bankamda yapdaCaktır. 
Fazla malumat almak istiyenler Aydın avukatımız bay süley
man Eraydın'a bqvurabilirler. 

istekli olanların hizalannda yazılı depozitoyu veznemize ya
tırarak artırmaya girmeleri ve yanlannda üçer fototl'.'af getir-
meleri ilan olunur. 2 9 1955 

lzmir silih tamirhQ4!Sİ .abn 
alma komisyonu bMkanlığm
dan: 

1 - lzmir silah tamirhanesinin ihtiyacı için m~vcut şartna· 
mesine göre 120 ton livamarin köpıürü, açık eksi)ğıe suretile 
satın almaktır. 

il - Satan alınacak kömüre ~t ~e: Tatil pnleri dı· 
şında kalan çalışma günleri i~nde Halkapaİıar' daki lmir ıilih 
tamirhanesi müdürlüpnde görülebilir. 

111 - 17 Temıpuz 936 gü!lüne rastJıyan cuuu. ıünü. ~t 
13 te Halkapırw' daki ~mir tilih tamirbanesipde müteşekkil 
komisyonda ~ık cksiltmeıi yapılacaktır. 

iV - Belli kömürü ~eaine göre vermete İlleldi olan· 
lann bu hususa ait tekliflerile bi~likte 2~~. ~h. kanun mu
cibince 108 liralık muvakkat guvenmelenna lzmır IJalsandı· 
ğına yatırarak alacakları makbuzlarile birlikte betli ect\len g(in 
ve saatte komisyona müracaatları. 2 S 8 11 . 1967 

Seydiköy belediyeaintlen: 
Başıboş olarak bulunan bra tende ay boynuzlu 4 yqında 

bir ineğin sahibi kim ise alqıal{ üzere ~ydiköy \Jeleqi)(e,jne 
müracaat etmeleri i&an olunur. 1954 

Pürjen Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsız ırki: e ~ 1'il 118· 
böbrekleri rahatsız, tansiyonları yükseklere doktorlar bunu ~qvşiye e4_erlt1r 


