
r ' Yirmtbeşinci yıl 
No. 6654 

CUMA 

3 
Temmuz 1936 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

~ofazlar konferansında teknik ko
mite müzakerelerine devam ediyor 

1 • 

Ankara -lzmir 
Hava seferlerini ya

pacak tayyareler. 935 Alman-lngiliz deniz 
Ankara, 2 (Hususi muha

birimizden) - Ankara-lz
mir arasında yolcu taşıya
cak ve 1 O yolcu alacnk bü
yüklükte iki tayyare sipa
riş edilmiştir. Ankara - lz
mir arasında doğru hava 
postası seferlerine tahsis 
edilecek olan bu tayyareler, 
Cumuriyet bayramına ka-

uzlaşmasının Boğaz
lar işi ile alakası var mı ? ---------· --Rusya, icabında Karadenizdeki donanmasını Bal-
tık denizine geçirmek istiyor. Serbest geçme pren- ; geı;;,;f::.ektir. 
sibini teyid edecek fayda, bilcihara konuşulacak. · B '!!m 

. Moaw, ı (A.A) - Aııad-Olu Çok Umidli 
•J• .. nan buauaı surette göııderdigi 
muhabirinden: · 

Teknik komite. muka\'ele ro-
• • • 

0 k 0 
• k p 

jesının J ·mcı o ·unma~ına haşlamış 

n· mukatldenıeuiıı tahririni tahrir 
komitesine havale etmiştir. Mukad. 
ılimenin m~tni projenin he) t'Iİ 
umumiyeııi tamamen hazırlandık. 
iau sonra teabit edilecektir. 

lngiliz tleleg~i. Lozau muka
'elenameıinin birinci maddesinde 
yuılı olan serbest geçme prensibi
nin boğadann tekrar tahkiminde.rı 
mütevellit olması tabii olan tadilat-

H...n 11Uaw1Jıasımız ikinci 
hfl•t Naınan Menemençioğlu 
~· )'f!hi ınuknetenin birinci mad-

eainde te-'di • · . . .;· nı ıetemıt ve dılfc>r 
delegeler l b . . " . ( e u Mt.,.e ıttirak ~t-
mıtlerclir. 

Tfirk delege heyeti, esasen mu· 
knelede derpiş edilen ahkamdan 
n*t etmekte olan hu .b. . 

preneı ını 

asli reddetmek tasavvurunda olma· 
d~gtnı bildirmiı yalnız bu prensi· 
bın nıukavelenin baş tarafında te· 
yidindeki fayda mes·clesinin kon· 
ferans tarafından umumt celsede 
)e diler ••eldeler afbıakere edil
dik.tn aonn 1118nakap91nı iııte
ınittir. 

I...ıte •• •eçbile karar ver· 
DIİftir. 

İkinci maddedeki aağlık hiz
metleri ve diğer takılar mes'ele)i 
yeuiden noktai nazar teatieine ee
bep olmuş ve komite meı'elenin 
konferansa havalesine karar ver
miştir. 

Londra, 2 (Radyo) - lngiliz 
lliyui ~haf ili, Alman•lngıliz deniz 
"llataıaaı ile Boğazlar konferansı 
mukarreratınıo alakası olımya<'ağı 
kanaatındadır. 

Alman gazeteleri ise, Rusya
nın deni~ kuvvetlerinin artma:.ının 
ve Karedeniz f iloınnuo icahıncla 
Balbk denizine gelebilmesinin ı:ııa
tilkoyn bozdugunu idtli etmekte· 
dirler. 

Taymiı, Deyli Telgraf, Mor. 
ninA Post ve l\fançester Gardiyan 
flUdelerinin Berlio muhabirleri: 

.. Batular koaferansı kararları
tUD ve Ruııya'mn Yeni deniz kuv· 
vetlerinin 1935 Jngiliz-Alman deniz 
ml .. maııile hiçbir alakası yoktur. 
Çilakü 1935 itilAfı. miadi aelen 
harp sef 0 l • . " ıne erının tahdidi ilı· yiiz· 

Paris ve Berlin büyük elçilerimiz Suat ve Fethi 
dutlanm emin görmek ister; bil· dir. Ve bu da Türkiye cnmuriye· 
hassa Baltık denizi sahillerini daha tinin hiçbir menfoati aleyhine de· 
kolay müdafaa çarelerini ihmal ğildir. Söylenen sözler kapitalist 
edemez. Bunun için Karadeniz de- ve emperyalist dt•vletleriu çıkar· 
niz kunetlerinin İt'ahında Baltık ılıkları mızır şayialardan ibarettir.,, 
dt>niziue nakli hakkını istemeklt·· Uenıekteılir. 

Lokarnocular Toplantası 
Mü:teakip içtimalara evela ltalya, 

sonra Almanya davet edilecek. 
Paris. l (ı\.A) - lla\'a ajansı muhabirinin Cenevre'den bildirdiğine 

göre, dün Fransız, lngiliz ve Belçika bakanlarını bir araya toplayan zi. 
vafet etm:ısın<la bilhassa Lokarno devletlerioio yakmda hangi şerait içindt> 
toplanacaklan uokınsı görüşülmüştür. 

Sosyetenin niJ.fuzu 
kuvvetlendirilecek. 

. Cem•vrr, 2 (Radyo) - Fransız 

~aşkanı M. Leon Blum, gazetecileri 
kalml cclert•k şu heyanatta hulun· 
muştur: 

- Milletler cemiyetinin uğra
mış olduğu muvaffakıyetsizliL.ten 

bir an için sarsılao nüfuzunu ku\'· 
vetlendirınek mümkündür 'e bunu 
yakında temin edeceğinıi1J göre-

Fransız başbakanı M. 
Leon Blum Tahmin edildiğine g<>re ilk önce Fransa, İngiltere, Belçika ve ltaJya 

arasında bir toplantı olacak ve hundan sonra Alman,a'mn da iştirakile ceksiniz. Buraya geldiğim zaman 
hunu temin hususunda muvaffaka· ikiııd bir toplantı ) apılacaktır. , 

Bu toplantı temmuzun sonlarına doğru BrükM!I de olae~k~tr. yetsizlikten korkuyordum, fakat 
Lonclra 2 (Ra(lyo) _ Royter ajansı, Lokamo ~evletlerımo temmuz timdi küçük devh:tlerin bile kuv-

ortalanna dOğru toplanma~• karar ,-erdiklerini bildırroektedir. ,·ei maneviyeleri yüksektir. ........ ~·~· ....... ~.~· .......................................... ~.~-~·~·~·~· ............................................ ~ .. 
Sosyetede dün birçok murahhaslar s6z aldılar. 

Murahhaslar hararetli be
yanat yaptllar. Zecri ted
birler bugiin kalkacak! ------Hem İtalyaya aleyhtarlık var, hem de zecri ted-

birlerin kalkması isteniyor. Arjantin murahhası 
arazi tamamiyetine kat'i riayet istiyor. 

~ 

de 35 nishetinden başka hiçbir 
esasa iıtinad etmemektedir.,, De
mektedirler. 

• Moıkova 2 (Radyo) - İzves· 
taya P&eteıi bo~azlar konferansı 
etlafmda Ybdı&ı -bir makalede: 

1 
Asambleye rigıue edeni Bel
çika başvekili M. Vanzeland 

imparator Cenevre'ye gitmek 
üzere Londra'dan ayrılırken 
de cemiyet ile mesai birliğinde 
bulunmak mee'elesini tetkik etmek 
mecburiyetinde kalacaktır. 

. "Sovyet Raııya 1'6rk.iye'uin 18· 

Jai1ai dostudur; yalnız Ru117a hu-

Cenevre l (A.A) - Milletler 
cemiyeti anmblesinin düokü top
lantı8ıoda .M. Vanzelaod'm celseyi 
açan hitabesinden ıonra Arjantin 

Cenevre 2 (Radyo) - Uloalar 

- Sonıı 6 ıncı sag/tula-

, ' 
Avrupa' da 

llarp ihtimalleriçoğalmağa 
başladı. 

Necaşi'ye hakaret ettikleri için 
~ 

ltalyan Ciazetecile 
ri Diin Cenevre
den Kovuldu .. ------------

Bir ltalyan mümessili, Necaşi'nin nutku 
gazetecilerimizi sinirlendirdi, diyorlar. 

Gazeteler tenkitler yapıyorlar. 
Homa, 2 (Ratl}o} - ltalyan 

gazetcl'ileri birliği Uoıııa ·<la toplan
mı~ H ' Ccnevre\lc ~kaılal yapan gıt· 
zett>ciler reisine hir tt·lgraf Çl'kerek 

bu hususta bütün f tal)·an gazetı-ı>ileri
nin kentlilerile hirlik olduklarını 
hildinniş \ 'C telgrafı : Adi ·Ahaba 
firarisi (Yani cca~i) : kar~ı~ınd:ı 
gösterdiğiniz nıt"dcni şe4•aati takdir 
ve tebrik cdf'riz. Ya~asııı Diiçe, 

yapaıu ltaJyan onfıı u! urctinde 
bitirmiştir. 

Bu i-.tiınaa muhalif Uomanva 
gazetedlcrinden Elena Bafaloğlo ;la 
iştirak etmiş ve l\1. Titulesko'nun 
si;:dt•rini takbih etmiştir. 

Cenevre, l (A.A) - "1il1Nler 
eemiyetindeki r~smi halyan mfi
messili M. Bovaskolu bir mülakat 
t'Soaşında şöyle demiştir : 

Hadiseler içtinabı kabil olmı-

yan şeylerdi. Bumlan üç gün e\ el 
milletler ceıni)eti makamatına ve 
delegasyonlar reiıleriııe Nccaşi')r. 
söz \'ermenin ba,·sala) a sığmaz bir 

-Sonu 2 inci sayfada- M. Massolini 

Bir ltalyan gazetesi 
Ya bizimle anlaşacak, yahut müdafaa 
siyasetimizle karşılafacaksınız, diyor. 

Roma, 2 (A.A) Giornale 
D'İtalya gaseteai yazıyor: 

ltalya'n.n milletler cemiyetine 
te,·di ettiği muhtıra çok büyük 
ehemmiyeti haiıı bir Yetika teşkil 

etmektedir. ftalya·nın Anupa ve 
Cenevre'yc kartı takınacıağı siyasa• 
om ,·eçhesi bu muhtıranm millet· 
Jer cemiyeti tarafındao kartılanma 

şekline tabidir. İtalvan eiya~asımn 

alacağı hu veçhe gerek Avrupa 
gerek başka kıtalar memleketleri 
ııiyaııalanna tesir icra etmekten 
uzak kalmıyacaktır. ltalya, Avrupa 
ve milletler cemiyetile iş birliğin· 
den vazge~iş değildir. Ve İtalya· 
nan Cenevre'den hariç tutulmuş ol· 
ması ba~ka devletlerin tetebbüsü 
neticesidir. Bu cihet İtalyan muh-

TAŞLAR 

tıraaınıo esa noktas1dır. 

Kont Ciano'nun ukin ve kat'i 
beyanarı zecri tedbirci hüktimf"tleri 
şu vaziyete ııokmaktanır. Bu lıil· 

kumetler ya haksız .kararlann V(; 

milJetler cemiyf'tinin düşmanca Aİ· 
yasasının tashihi surctile hazır'ana
cak olan İtalya ile iş birliğine tek· 

rar dc,·am etmek yolunu tutacaklar 
yahut İtalya'nın muhakkak pasif 
olması lizım gelen nıüdafu siyasa· 
sının devamı ile klll'fllatacaklardır. 

Roma 2 (Radyo( - 4 temmuz· 
da toplanacak olan kabine meclisi, 
zecri ıedbirlerio kaldınlına&1 üze. 
rine taba sül eden vaziyeti tetkik 
edecek ve 8 temmuzda da ayni 
mes'ele için bü)Ok faşist mecli8i 
toplanacaktır. 

Alkışlar ve ıslıklar arasında 
Dünyada kendinden başkasına güvenen, ekseriya garı 

yolda lcalı11or. Daima kendi varlığına, kendi kudreti1111 
ve iradesi11e, lcendi sildhına ve milli imanına da11anan
lar, muvaffakıyet w zafer yolunun öbür tarafına geç11-
biliyorlar .• Tabii ismet lnönü'nün dediği gibi: 

Bu laalcikat, Habeş imparatorunun ve millettnin ııl
radığı /elilcetle bir kat daha kııflVetlelllli. O, Milletler 
ı:.miy.tine inandı, pakta dayandı, diplomatların sözleri
ne bel balladı. Ve nihayet bugünkü mnkie düştü .. 

imparator Milletler cemiyeti salonuna girince, ltalgaıı 
gazeteciler, başlamışlar gürültü edip ıslık çalmala.. Ve 
o kadar ileri gitmişler ki, polis ve jandarmalar /tepsini 
yakalayıp karakola götürmek mecburiyetinde kalınıılar. 
Düşmandan wf a ve mürüvvet beklenecek dfllilliir 

elbet I 
Açığa VIU'Vlan bir diişmanlık, muhakkak ki difini .sı

rıtacaktır. Gizli düşmanlılın da riyakar tebeuibnii kar
şıdan belli olıır. Binaenaleyh, ltalyan gazeteeilerirıin 
gaptıkları, düşmanlık noktasından esasen beklenebilen 
şeydir. Binaenaleyh bıınu /azla görmemelidir. 
Alkışa gelince, mihnet ve meşakkat w lıarp günle

rinde para. sildh, top, tüf ek vermeyip te koltuk .altında 
sıkışmış el /erin biri birine çarpması da kıymet i/ade et
mez. K UVWJtle tutmıgan. iş görmiyen ellerin şakırtısı, 
ne lıddiseleri deliştirebi/iyor, ne de /eldketin bulutla
rını dağıtabiliyor •. ideal insanlıiın ve iyililin sesi, göle 
kubbede daiına 6eş gere giirler ve en küçük bir akis 
bile · uyantlırmaz. Bu alkış da böyle .. 

Bu a.sırda luJdiselerden ders almalc gibi husasiget w 
llUIZİgllfleri olmıganların "I haline.. SAPAN 



~ 3 171936 ---------------------ANADOLU _____________________ Sayfa 2 ~ 

DÜŞÜNDÜKLERiM: , 

Ma~.~~~~hl~~~~~:: ~~~~hall••- l __ r_. -· ~_. e __ I_gııii __ r_a_f __ H __ a_h __ e_r_I_e_r_i __ ,.ıAm~::ü~u:::::e:çık 
daki iddia, hukuk bakımından tabii, fen ve hekimlik bakımından fevka· A 'd h eh e il • Vaşington, 1 (A,A) - Ha-
!i~e bir hadise olar~k öoi~müzde ~ul~ouyo~. Kurha~ bir beki~, hat_"yı j vrupa a arp 1 tıma erı zine 4 milyar 700 milyon do-
ırtik!p eden, profeaor hekım, hu ıddıa ve ısnad eylıyen de hır bekam· • lardan fazla bir açık ile yıllık 
ılir. Yani hadise, üç batlı bir hekim itidir. 

Şayet iddia hakikaten varid ise, Türk hekimi ballında bütün dün· b • k d h büdceyi kapamıştır. M. Ruz· 
yanın iyice bildiği, fakat bizim kendi aramızda kavnyamadığımız haza- ır at a a artıyor veld'in 4 milyar 410 milyon 
kat ve mealeki yükaeklik bir daha tebarüz ettirilmiı olacakbr. Çilnkü e olarak tahmin ettiği varidat 
oöhretli bir hekim elinin yaptığı ameliyeyi ve koyduğu teıhiai cerhetmiş, ancak 4 milyar 88 milyondur. 
bunu ·gene kendi iddiasınca· ishatada muvaffak olmuttur. Ne c;areki, •- · Çekoslovakya-Macaristan 
bu iki teşhis ve tedavi aykırılığı arasında doktor Muhlie'in tabutu da r.ransız Başbakanının Asamblenı·n du"nkil toplan Prag, 2 (A.A) - Çekoslo-
kapanmışbr. Mes'uliyet, fennin aczinde olamaz. Bizce davacı mevkiinde r ' ' • 
iki kiti vardır. Birisi Pakize (Müteveffa doktorun ze\"Ceai), diğeri de lf J d •., • •• l _J • k • l d t vakya ve Macaristan arasında 
hekimliğin şahsiyeti maneviyesi.. Ben, ikincisinin iddiasına, dileğine ve ısınaa ver ıgı soy ev, aerın a ıs er uyan ırmış ır. 14 Temmuz 1933 tarihli tecim 
fikrine daha çok kıymet veririm. Çünkü onda Türk heıdmliğioin ma· İstanbul, 2 (Hususi muhabirimizden) - Fransız Başbakanı M. Leon Blum'un, Asamblenin anlaşmasmi tamamlıyan bir 
nevi varlı!ı mündemiçtir. d .. k.. 1 t d . "ğ" k A . l h f"I' d d . k. 1 t anlaşma . a edı"lmı.ştı·r ı;oıı. v 'ul un u top an ısın a ırat ettı ı nutu , vrupa sıyasa me a ı ın e erın a ıs er yapmış ır. ımz · 

A4fıer mes iyet aandalyeeine hakikaten bir bekim gelirse, gene fik· F B b k Ih h f . . F . h .. 1 .. f d kA l h ld Almanya'da 9enllk: 
rimce 8 ". • d 1 • b d b" d t hi . t h 1 ·· r:a .. h ransız aş a anı, su un mu a azası ıçın ransa nın er tur u e a ar ığa azır o uğunu 

J Dl san a yt'nın yanı aşın a ır e Cf 81 e a Ul' DUO a Zl •• • • • •• • • B r 2 (A A ) D . 
mevki etmeai lazım gelecektir. Hadisenin hukuki ve cezai kısımlan soylemekle Uluslar sosyetesıne dahıl devletlerın muşte.rek mesaıyc bırkat daha bağlanmaları er ın, · · - enız 
bertaraf, mesleki bir mana81 vardır ki, teessürlerini cemiyetin, vatandat- lüzumunu hatırlatmış oluyor. Bu cihet, büyük bir dikkat ve teyakkuz uyandırmış ve dünden- bayramı münasebetiyle dün 
Jann hayat ve hak.lanna kadar ileri götürüyor. beri harp ihtimallerini ziyadeleştirmiştir. boğaza kadar ırmakta ve kı-

Türk hekimini yüksekten seyretleo yabancı bek.im, çok kere aldan- ------------.._.. .. •-=t-4••---------- yılannda büyük şenlikler ya· 
mış olmasına rağmen. isminin başındaki ve sonundaki ecnebiliği.o hazin H 

8 
I k ce b h es 

1
• venı· ı·ska"' n pılmış, eğlenceler tertip olun-

telillileri ve 11kisleri aJunda yüzündeki işmizazlan gizlemeğe muvaffak 1. ı muştur. 

olmuştur. Türk hekiminin çalışma ıartlan, ferağati \'e bazı hatalan her- ı · . Avusturya sefiri: 
taraf, fakat mesleğindeği hazakat ,.e vukufunu ha§kalan biliyor, biz an· fa ımafnamesı Paris: 2 (Radyo)-Awstur-
Iamıyor ~e bil~iy~ru~. Iemleket~e, be~ halde edipten, iktı~diyatçıdao, • Fransa' da kabineve yardım ede- . ya'nın yeni Paris sefiri Fon 
müt~fellırden, ıçtımaıyatçıdan, mubendisten, oundan-hundan zıyade değer I 'J Ankara, 2 (Hususi muha-

h b" Tük b ki · dı k • v l d•k •• • • b" · · d ) M 1 k t• · Grober bugu-n Paris'e gelmiş-
gosteren ır r e mı, var r. •• ce tır. 1. a nız ı tator ıstemıvor. ırımız en - eme e ımıze tı"r. ltı"matnamesini vermek 

'-' gelecek muhacirler için yeni Ankara'da Genel zı·raat Paris 2 (Radyo) - Radikal partisi ve Radikal sosyalist icra bir iskin ve yardım talimat- üzere Cumur reisi tarafından 
komitesi M. Daladiye'nin riyasetinde toplanmıştır. Bu içtimada namesi hazırlanmıştır. Talimat- kabul edilecektir. 

Serg •ıs•ı AÇI laC k mecliste tasdik edilen yeni kanunların umumunun bu partile· nameye göre Türkiyeye gelecek Amele sevkiyab: a . rin de noktai nazarına uygun olduğuna karar verilmiştir. Ayni Siraküza, 2 (Radyo) - Si· olan muhacirler bir sene müd-
içtimada Uluslar sosyetesinin takviyesi hususunda da M. Blum'u cilya vapurile 2500 amele do· 

Ankara, 2 (A.A)- 29 Teş· 
rinievelde Ankara'da Türkiye 
genel ziraat sergisi açılacak
br. Ziraat vekaletinin cumu
riyettenberi memleket ziraati
nin inkişafını göstermek mak· 
sadile tertib ettiği bu sergi 
baytar, orman ve ziraat kısım· 
larına ayrılmıştır. 

Baytar kısmı, zvotekni has· 
talıklar ve hayvan yemleri 
adındaki büyük şubelere ay· 
nlmıştır. 

Ziraat kısmının bağcılık mey· 
vacılık, sebzecilik, hububat, 
bakliyat, yağ istihsal edilen 
nebatlar, nesiç nebatları, tıbbi 
nebatlar, ziraat san'atları, an 
ve bal, ipek, tawk gibi şube· 
leri vardır. 

Orman kısmında, Türkiye 
ormanlarının, orman, ağaç çe· 
şitlerinin mıntaka mıntaka 
mevkileri ve emenajman usul· 
leri gösterilmiştir. 

Sergide teşhir edilmek üze
re hazırlanan büyük tablolar, 
kabartma haritalar grafikler
den her mahsulün 1935 sene
sindeki vaziyetini göstermekle 
beraber 12 senelik vaziyetini 
de kolayca mukayese etmek 
kabil olacaktir. 

Bundan başka Türkiye'nin 
iklimini ve iklime göre ziraat 
usullerinin taksimini göster
mektedir. Hububat, pamuk ve 
mısır ve patates ıslah istas
yonlarının çalışmalalarının ne
ticeleri, kuru iklimde ziraat 
usullerinin değiştirilmesi sure
tile alınan muvaffakıyetli neti· 
celer sergide gösterilektir. 

Sergiye memleketin her ta. 
rafından hububat ve meyva 
nümuneleri getirilmektedir. 
Bunlardan muhafazası kabil 
olrİuyanların tabii cesamette 
aun'i nümunelerini Ankara kız 
ve erkek enstitüleri talebesi 
çok büyük bir muvaffakıyetle 
hazırlamaktadır. 

Memleket mahsullerinin is· 
tihsalleri ile zirai ihracat mad· 
delerimizin ambalajlanması 
usülleri de bu sergi de gös· 
terilmiştir. iki büyük tablo 
Vivan orman çiftliğinin ilk 
kuruluşundaki çorak vaziyeti 
ile bugünkü yeşil ve muvaffa
kıyetli halini gösterecektir. 

Hazırlanmakta olan daha 
bir takım tablo Vivanlardan 
pamuk, üzüm ve incir gibi 

larda nasıl yetiştirildiğini, bu 
mahsulleri tabii cesamette gör
mek kabil olacaktır. 

detle hükumetçe iaşe edile· 
takviyeye karar verilmiştir. ğu Afrika'ya gitmiştir. 

ceklerdir. Toprak dağıtıldıktan 
Radikal sosyalist partileri halk cebhesi ile bu şekil altında Sina, 2 (Radyo) - Kalab-

her vakıt birlikte yürümeği muvafık görmüşlerdir. Buna rağ· başka muhacirlere dekar ba- riya ve Omberya vapurlarile 
Muzır haşereleri, bu haşe· 

relerin sebebiyet verdikleri 
hastallklan ve bunlardan ko
runma çarelerini, tedavi usul-

men memlekette bir diktatörlük veya soyetik bir idareye ta· şına l5 kilo tohumluk buğday 4300 amele doğu Afrika'ya 
raftar olmadıklarını sarahatle bildirmişlerdir. verilecektir. hareket etmiştir. 

Memleketin asayiş ve huzuruna taalluk edecek herhangi bir İstanbul'lular M. Mussolini'nin kızı: 
ileri hareketi bu iki radikal partisi reddedecektir. Roma, 2 (Radyo)- M. Mua· 

lerini gösteren kolleksiyonlar R 1 D lM, B l' J. • 
ve tablo kolleksiyonlan vücu· 1 oma ya Önen • a avın 
da getirilmiştir. 

Memleketimizde bu kadar A skerler 
geniş manasiıe ilk defa açıla- Dün Napoli, de 
cak olan bu sergi bir buçuk 1 
ay devam edecek ve Türk zi- tezahürat yapıldı. 
raatçisinin her şubedeki iler
leyişini gösterecektir. 

Mes'eleai ve 
gazetelerimiz 

lstanbul, 2 (A.A) Bu· 
günkü gazeteler, Habeş mes· 
elesinin Cenevre' de yeniden 
sahneye konulması ile meşgul 
oluyorlar. Cumuriyet gazetesin· 
de Yunus Nadi, imparatorun 
Asamblede hukukunu bizzat 
müdnf aası karşısında Cenev
re' nin bozulmuş bir ordugah 
manzarası arzettiğini ve dev· 
!etlerin. kaçamak yolu bulmak 
için birbirlerini siper yaptık· 
lannı söyleyor ve Litvinof'un 
dediği gibi kusurun cemiyetin 
kanununda değil, o kanunu 

Napoli, 2 (Radyo) - Prens 
Cuvana vapuru dün Afrika
dan birinci talebe gönüllü ta
burunu Napoli'ye getirmiştir. 

Napoli' de bu münasebetle 
büyük . tezahürat yapılmış ve 
Veliahd ta bu tezahürata iş· 
tirak etmiştir. Gönüllüler üni· 
versiteye giderek ehliyetna· 
melerini almışlar ve Roma'ya 
gitmişlerdir. Bunlar 83 zabit, 
153 ihtiyat zabiti, 1041 ne· 
ferden mürekkeptirler. 

Zelzele 
Japonya' da mı oldu? 

Berlin, 2 (A.A) - Ham
burg zelzele aleti dün şiddetli 
bir zelzele kaydetmiştir. Zel
zele merkezinin Japonya'nın 
şimalinde olması muhtemeldir. 

• 
ltalya 

~atbik eden adamlarda oldu- Daha baf ka ne 
gunu yazıyor. • • b ? 

Muharrir, devletleri zecri ted· ıatıyor aca a. 
birlere müracaatten menneden Peşte, 2 (Radyo) - Peşti 
sebepler bulunduğunda şüphe Hirlop gazetesi neşrettiği bir 
olmadığını kaydettikten sonra makalede diyor ki: 
asamblanin muhtemel kararını - Zecri tedbirlerin kaldı-
şöyle tahmin ediyor: nlmasına rağmen vaziyet de-

Zecri tedbirler kalkacak, ğişmiyecektir. Çünkü İtalya 
fakat Habeş ilhakı şimdilik birçok şeyler daha istemck
kabul ve tatbik olunmıyacak. tedir. Bunlar da verilmeyince 

Açık Söz gazetesi de mil- tatmin edilmiş olmıyacaktır. 
lctler cemiyeti asamblesi mü
zakerelerinden ve Necaşi'nin 
nutkundan bahsederek nutukta 
ileri sürülen fikirleri kuvvetli 
buluyor ve bütün bu hadise
lerden çıkan dersin, her mil
letin kendi kudretine güven
mesi ve başka bir şeye gü
venmemesi hakikatı olduğunu 
söyliyor. 

Fransa'daki grev 
Paris 2 (Radyo) - Cenubi 

Fransa'da, Akdeniz kıyılarında 
grev ilin etmiş olan otellerde 

G. Nikol 
ltalya'nın bita
raflıfını temin 
Etmeliyiz diyor .. 

Pariı, 2 (Radyo)- General 
Nikol "Frans Militer" gazete· 
sinde bir makale neşretmiştir. 

Bu makalede: 
"Fransa'nın menafii, harp 

ihtimalinde ltalya'nın bitaraf· 
lığını temin etmektir. Bunu 
elde etmek için çalışmak li-

Çekilecek mi?. 
lngiliz gazetelerinin 

neşriyatı 
Londra, 2 (A.A) - Times 

gazetesine göre M. Baldvin 'in 
istifası hakkindaki şayialar ta
mamile asılsızdır. Maamafih 
bu gazetenin sandığına göre 
başbakan bundan sonra avam 
kamarasında irat edilecek su
allere haftanın ancak iki gü
nünde cevap verecektir. 

Daily Telgrafta mevzuu ba· 
his şayiaların hiçbir şekilde 
doğru olmadığını teyit etmek· 
tedir. 

Daily Eksprese göre, Bald
vin 'in başbakanlıktan ayrılarak 
bakanlıksız bakan murahhas 
veya meclisihas bakanlıkların
dan birine geçmesi ihtimali 
mevcuttur. 

A rap'lar ısrarda 
Müdafaa devam 
Edecek, diyorlar •. 

Kudüs, 2 (Radyo) - Arap 
komitesi reisi Royter Ajansı
nın Filistin ahvalinde bir sa
lah görüldüğü ve isyanın ya· 
kın bir zamanda nihayet bu
lacağı hakkındaki haberini 
tekzip etmektedir. 

Arap komitesi reisi : 
"Baykotaj ve mukavemeti

miz mutalebatımız kabul edi· 
linceye kadar devam edecek
tir." Demiştir. 

Emir Abdullah da İngiliz 
gazetelerinin Filistin ile Ma
verayı şeria arasında ihtilaf 
çıktığı haberini tekzip etmiştir. 

Amerika 
Hava üssü kuruyor 

Nevyork, 2 ( Radyo ;) -
Nevyork Taymis, Alaska'da 
daimi bir hava üssü tesis edi
leceğini yazmaktadır. Bu ga
zete, bundan başka daha üç 
hava üssü tesis olunacağını ve 
Her birinin biner tayyarelik 

Jzmir fuvarına solini'nin kızı Mari An'ı tedavi 
• • k d • l eden doktorlann neırettikleri 
ıştıra e ıyor ar·· son rapora göre hasta bati 

lstanbul, 2 (Hususi muhabi- surette iyliie dopu gitmek· 
rimizden) - latanbuldaki muh- eli te r. 
telif imalathane sahipleri ve Sahteklrların 
tüccarlar, lzmir fuvanna müş- MahkOmiyeti : 
terek ve büyük bir pavyon Belgrad, 2 (Radyo) - ~ 
tutmak suretile iştirak edecek· goslavya Durphane müdürü 
lerdir. ile matbaa mildüriinün muha

Ankara Kayseri 
Otomatik te-
lef on tesisatı .. 

lstanbul, 2 (Hususi muha
birimizden) - Ankara-Kayseri 
arasında otomatik telefon hat
tının inşasına başlanmıştır. 

Hindenburg balonu 
Nevyork, 2 (Radyo) - Hin

denburg kabilisevk balonu 
Nevyork'a 51 saat 53 da.ki
kada vasıl olmuştur. 

kemesi bitmiştir. Bu iki kişi 
50 Dinarlık sahte banbıot 
yapmak ve piyasaya çıkarmak 
cürmile mahkemeye verilmiştir. 
Darphane müdürü 12, Matbaa 
müdürü de 6 seneye mahkum 
edilmişlerdir. 

Yunanistan ithallb 
Atina, 2 (Radyo)- Başba

kan general Metaksas ile Yu
nan devlet bankası müdürü 
arasındaki görüşmeden sonra 
ithalatın temdidine karar ve
rilmiştir. 

ltalyan Gazetecileri Ce
nevre' den Koğuldu. 
Başı 1 inci sahi/ ede -

şey olduğunu ihtar ettim. Bi
zim mütaleamıza göre Neca
şi' nin nutku bir tahrik olmuş· 
tur. Aralarında şarki Afrika· 
nın birçok sabık muharipleri 
de bulunan vatandaşlarım Ne-
caş!'nin beynelmilel ahlakiye
tin şampiyonu kesilmiş oldu-
ğunu gördükleri zaman infial· 
lerini zaptedemediler. Bütün 
ltalya kendilerini tasvip edi· 
yor. Bitarafane bir hüküm ver
mesi ve mübalağalara, iftira· 
lara meydan vermemesi için 
cihan efkarı umumiyesine hi
tap ediyorum. 

Milano, 2 (A.A) - Şimali 
ltalyan gazeteleri, İtalyan ga-
zetecilerinin Cenevre'de maruz 
kaldıkları muamele hakkında 
çok şiddetli neşriyatta bulun· 
makta ve bu muameleyi pro
testo etmektedirler. 

Torino'da çıkan gazetta Del 
Popolo, milletler cemiyetinin 
gazeteeilerin yakalanması gibi 
metodlarla prestijini kuvvet
lendireceğini ve Avrupa iş 
birliğini tekrar temin edece-
ğini sanmamalıdır. Bu hadise 
milletler cemiyetinin reforma 
muhta oldu nu isbat eden 

yeni bir delildir. 
Cenevre, 2 (A.A)- Cenev· 

re kantonu hükumet konseyi 
başkanı M. Nikole dün akşam 
İtalyan gazetecilerine derhal 
kanton sınırlan dışına çıkma· 
lan lazım geldiğini tebliğ et-
miştir. Bu tebliğ saat 22,30 
da yapıldığı ve ltalya'ya gi-
den son tren saat 22,52 de 
hareket ettiğinden gazeteciler 
otellerine giderek bagajlarını 
hazırlamağa vakit bulamamış
lar ve Vend kantonu mevki· 
lerinden biri olan Coppet' e 
otomobille gitmeğe karar ver-
mişlerdir. 23,50 de hareket 
eden gazeteciler Berne' deki 
ltalyan elçisi, Cenevre ltalyan 
genel konsolosu ve birçok ar· 
kadaşlan tarafından teşyi edil
mişlerdir. 

Cenevre, 2 (Radyo) - ltal· 
yanın Bern sefiri, hudud ha
rici edilmekte olan sekiz ltal-
yan gazetecisi mes'elesini pro
testo etmiştir. 

ltelya gazeteleri Cenevre 
Kantoni hududundan çıkarıl
mış ve serbest bırakılımılar· 
dır. Muhabirler kendi istekle· 
rile hudut haricine çık•cak· 
lardır. 
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3 .. Montrö'den Anadolu karilerine: 

lngiltere-Rusya tezlerin
deki ayrılıklar .. 

Er.geç Türk tezinin kabulü muhakkaktır: 
Montrö Boğazlar konferansına gi~ 

en arkadaşımız il.Nüzhet yazıyor 
Montrö, 26 (Hususi) -

Konferans dünkü celsesile pro
jemizin ilk kıraatini bitirmiş
tir. içtimaı müteakip neşredi· 
len resmi tebliğde de zikre
dildiği gibi bu ilk kıraatin 
bıraktığı hava gayri müsaid 
değildir. Vakıa ortada henüz 
kat'i şekil almış hiçbir şey 
yoktur, Maddelerin hemen hep
si ya Redaksiyon komitesine 
ve yahut ta teknik komiteye 
gönderilmiş, maddelere heyeti 
umumiyesi itibarile şöyle bir 
temas edilmiştir. Yalnız şu ilk 
kıraatin her tarafta bıraktığı 
intiba şudur : Bazı noktalarda 
Rus ve lngiliz görüşleri ara
sındaki büyük farklara rağmen 
projemiz çok fazla mukave
metlere maruz kalmadan ka
bul edilecek ve bilhassa Mon
trö konferansı - diğer emsali 
gibi - çıkmazlara saplanmadan 
nisbeten kısa bir müddet zar
fında nihayet bulmuş olacaktır. 

Baş murahhasların hemen 
hepsi bugün Cenevre' de top
lanacak olan milletler cemi
yeti konseyine iştirak etmek 
Üzere buradan ayrılmışlardır. 
Komiteler henüz çalışmaya 
başladıkları ve .ortaya hemen 
hiçbir iş çıkarmadıkları için 
ayın otuzunda yapılacak asan
ble içtimaına kadar bir heyeti 
umumiye içtimaı mevzuu bahs 
değildir. O zamana kadar ça
lışmalarına devam edecek olan 
komiteler peyderpey iş çıkar
dıkça ve bu çıkarılan işler 
bir heyeti umumiye içtimaı 
akdini istilzam edecek kadar 
biriktıkçe konferans reisinin 
davetile heyeti umumiye top
lanacaktır. 

Bu suretle ltalya hükumeti
nin de konferans mesaisine 
müsmir bir şekilde iştirakine 
imkan verilmiş olmaktadır. 

Filhakika biraz yukarıda 
işaret ettiğim gibi ortada he
nüz kat'i mahiyet almış hiçbir 
~ey yoktur. Konferansın şu 

· dört günlük çalışması netice
sinde müzakereye esas olarak 
kabul edilen Türk projesinin 
ilk kıraati yapılmış ve heyeti 
murahhasaların muhtelif mad
deler üzerindeki görüş tarzları 
anlaşılmıştır. Şimdi komite
lerde muhtelif devletlerin mü
tahassıslan bu muhtelif görüş 
tarzlarını yekdiğerlerile telif 
edecek, ortaya herkes tarafın
dan kabule layık formüller çı
karmıya çalışacaktır. Nazar 

loktas~ ~enüz malum olmıyan 
talya ıstısna edilirse Montrö 
ko~fe~?nsında bugünkü vazi
yetı şoyle hulasa etmek müm
kün olabilir : 

Sovyet Rusya boğazlar me
selesini Türkiye'nin emniyetini 
ihmal etmemekle beraber Ka
radeniz' de sahildar devletlere 
aid harp gemilerinin serbestçe 
girip çıkabilecekleri ve buna 
mukabil diğer devletlere aid 
harp sefinelcrinin muayyen bir 
tonaj esası dahilinde Karade

niz' c geçebilecekleri bir şekil 
dahilinde telakki etmiye mey
yaldir. Nitekim bazı İngiliz 
gazetelerinin neşriyatını tavzi
han dün Litvinof Yoldaş tara
fından neşredilen bir tavzihte 
de bu nokta sarahaten ifade 
edilmektedir. Sovyetler Kara-

denız'dc sahili olmıyan dev
letlere aid gemilerin muayyen 
bir tondan fazlasının boğaz
lardan serbestçe geçmesini, 
ancak milletler cemiyeti kara
rile bir tecavüze maruz kalan 
herhangi bir devlete yardım 
halinde kabul ediyorlar. Bu
nun haricinde Karadeniz' de 
sahili olmıyan devletler tara
fından Karadeniz' e geçirebile
cek gemi miktat ve tonlarının 
asgari bir hadde kadar tah
did edilmesini, Karadeniz' de 
sahildar devletlere aid harp 
sefinelerinin boğazlardan hiç
bir kayda tabi olmaksızın ser
bestçe girip çıkmalarını isti
yorlar. Sovyet dostlarımızın 
bu prensip ile istihdaf ettik
leri maksad aşikardır : Kara
deniz' deki üssübahrilerile muh
telif denizlerdeki üssübahrileri 
arasında tam bir iştirak temin 
etmek ve yarın kendilerine 
rakip olabilecek diğer devlet
lerin boğazlardan herhangi 
bir maksadla kendi filolarına 
muadil veya faik bir miktarda 
harp gemisi geçirebilmelerine 
imkan vermemek .. 

Buna mukabil İngiliz noktai 
nazarı Türk projesinin şimdiki 

şekline daha ziyade yaklaşır 
bir prensip üzerinde tekasüf 
etmektedir. lngiliz'ler Karade
niz' de sahili olan devletlere 
mahsus bir istisna kabul et
meksizin boğazlardan her iki 
istikamette geçecek harp ge
milerinin muayyen bir tonaj 
dahilinde tahdid edilmesini is
temektedirler. Vakıa fngiliz'!er 

• henüz tonaj mes' elesi üzerin
deki fikirlerini söylemiş de
ğildirler. Fakat mütekabiliyet 
esası muhafaza edilmek şar
tile Türk projesinde ileri sü
rülen tonaj miktarı üzerinde 
aşağı yukarı · farklarla uyuşmı
ya mütemayil olduklarına şüj
he edilemez. 

Bugünkü vaziyet heyeti umu
miyesi itibarile bu merkezde-

dir. İki tarafın noktainazarı ne 
suretle telif edilebileceği ve 

her iki hükameti memnun ede
bilecek nasıl yeni bir formül 

bdlunacağı bugünden tahmin 
edilemez Diplomatlar ve mü-

tehassıslar muhtelif noktaina
zarlar arasındaki bariz farkları 
törpülemektc her iki tarafın 
görüş tarzlarını telif eden for
müller bulmakta hayrete şayan 
bir maharete malik iseler de 
yarın f talya konferansa iştirak 
ettikten veya hnsusi İngiltere 
iic ltalya arasında Habeş işin
denberi meydan almış olan 
Akdeniz hakimiyeti mes' el esi 
burada da mevcudiyetini his
settirdikten sonra İngiltere'nin 
ister istemez diğer Akdeniz 
devletleri arasında mesnedler 
arayacağı ve bu meyanda is

ter istemez İngiliz ve Rus 
noktainazarları arasında bir 
yakınlık hasıl olacağı ileri 
sürülebilir. Bugüukü bu reka
bet veya görüş farkları karşı
sında muhakkak olan nokta 
Türk tezinin kuvveti ve ergeç 
her iki tarafı uzlaşmaya, üze
rinde birleşmeğe sevkedecek 
biricik meyaneci bir prensip 
olduğudur. 

Hamdi Nüzhet 

-
ŞE .H 1 R HABERLERİ 

Köylerin kal- EK o N O M I D~nize 
kınması Almanyada !ihracat mah-Duşen Balıkçı 

Beş yıllık program 
hazırlanacak ve tat. 

bik edilecektir 

sullerimizLn satlşlan. ~:~"!::ı!,~;;~;trr. 
Doktor Şaht'ın mühim beyanatı -
Üzüm ve incir üzerinden satışlar. Köylerin kalkınması hakkın

da Dahiliye vekaletinden şeh
rimizdeki alakadarlara bir ta
mim gelmiştir. 

Mühim olan bu tamimi ya~ 
zıyoruz : 

"Saltanat idaresinin her sa
hada olduğu gibi asırlara şa
mil ihmaline uğrıyan köyleri
mizin planlı bir hareketle kısa 
bir zamanda kalkınması yeni 
rejimin ehemmiyetle üzerinde 
durduğu umdelerindendir. 

Nüfusun y.üzde yetmiş seki
zini teşkil eden ve 40,000 
mikdarında olan bu köylerin 
kalkınmaları için vilayetlerin 
beşer senelik birer plan vü
cuda getirmeleri lazımdır. Bu
nun tanziminde köy kanunile 
gösterilen mecburi hizmetler 
göz önünde tutulacak ve pa
radan ziyade iş ve ayniyata 
yer verilecek, alınacak para 
köy kanununun 16 ıncı mad
desindeki mikdarı geÇmiyecek, 
aksi halde takibat yapılacaktır. 

Köy yolları inşasında bil
hassa kaza mahalline giden 
yollar birinci derecede yapı
lacak ve program bütçe ile 
mütevazin olacaktır. 

Bundan başka mıntakavi 
birlikler vücuda getirilecek, 
bunda hizmet ve faaliyete pa
radan ziyade ehemmiyet veri
lecek, azami randımanın elde 
edilmesine çalışılacaktır. 

Çalışma zamanları, ziraat za
manlarına gelmiyecek, sene 
sonunda her Vali, mıntakası 
içinde yapılacak işleri bir ra
porla VekaJete bildirecektir." 

Evlenme 
Mezbaha muhasebecisi Ş. 

Çullu'nun kızı Muzaffer Çullu 
ile Burdur saylavı Halid Ona
ran' ın oğlu garbi Anadolu 
bağcılık enstitüsü şefi Mübin 
Onaran' ın evlenme törenleri 
dün öğleden sonra belediye 
evlenme dairesinde parlak bir 
şekilde yapılmıştır. Evlenme 
töreninde lzmir'in ve Karşıya
ka' nın bütün güzide aileleri 
bulunmuslardır. Bu münase
betle bir çay ziyafeti tertip 
edilmiş ve salona şehir gazi
nosu caz takımı da getiril
mişti. Evlenme töreninde bu
lunanlar yeni çiftin bu mes'ud 
günde geç vakte kadar dans 
ederek eğlenmişler ve yeni 
çifti tebrik etmişlerdir. Ana
dolu tahrir ailesi de bu mes
ud hadise münasebetile teb-
riklerini ve saadet temenni-

-

ihracat mahsullerimizin Al
manya piyasalarındaki son va
ziyeti hakkında Berlin Türk 
ticaret odasından şehrimizdeki 
alakadarlara bir rapor gelmiş· 
tir. Bu raporda deniliyor kh 
Umumi vaziyet: 

Balkan'larda bir seyahata 
çıkan Almanya Jktısad nazırı 
ve jRayhşbank reisi doktor 
Şaht, Belgrad, Atina, Sofya 
ve Budapeşte'yi dolaşarak dön-

, müştür. Dr. Şaht bu dört dev
let makamlarile ticari ve mali 
görüşmeler yapmıştır. 

Dr. Şaht, geçtiği yerlerde 
matbuat mümessiilerini kabul 
ederek seyahatinin maksadı ve 
bilhassa Almanya'nın İktıs:d 
siyaseti hakkında beyanatta 
bululunarak arsıulusal kapita
listliğin kendini bizzat yıktı
ğını, Versay muahedesinin mil
letler arasındaki iktısadi mü
nasebetleri parçaladığını, ve 
bundan dolayı Almanya'ın ken
di iktısadi kuvvetlerine istinad 
etmek mecburiyetinde bulun
duğunu söylemiş ve demiş
tir ki: 

- Ôdeyebileceğimizin ve 
kullanacağımızın fevkinde mü
bayaatta bulunamayız. Müba
yaatımızı da ancak müşterile
r:mizden yapabileceğiz. Tek
mil dostluklarımıza rağmen 

nakid tediyeler için vesaitimiz 
yoktur. Vasıtalarımız yalnız 
ihracatımızdır. Binaenaleyh bi
ze mal satmak istiyenlerin de 
bizden mal almaları iktısadi 
bir mecburiyettir. 
Kur.u OzUm: 

Hamburg kuru meyva pi
yasasında üzümlerde bu hafta 
mühim değişiklik ve yenilik 
olmamıştır. Ancak muamele
ler, bir hafta evelkine nazaran 
daha fazladır. Fakat buna rağ
men fiatler üzerinde yükseliş 
yoktur. 

Yeni mahsul üzerinden mua
melelere devam edilmiştir. Bu 
malların fiatleri de aşağı yu
kan geçen haftaki gibidir. İz
mir ihracatçıları eski mahsul
den 7-11 numara üzümler için 
yuz kilo başına derhal yük
leme şartile 12,75-18 lira tek
lif etmişlerdir. 

Yeni sene mahsulünden ey
lül ve ilk teşrin vadeli yük
lemeler için 100 kilo başına 
7 numara içın 12,5 lira, 8 
numara için 13,5 lira, 9 nu
mara ıçın 14,5 lira, 10 nu-

17,5 ve 11 numa-

ELHAMRA Telefon 2573 

Bugün 

İki büyük film birden 

1 - ŞEN DUL 
Moris Şövaliye - Janet Makdonald 

2 - Beyaz Gömlekliler 
Klark Gabl - Mirna Loy 

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

7.45 de Beyaz Gömlekliler, 9.15 de Şen Dul -

ra için 19,5 lira teklıf etmiş
lerdir. 

Bu fiatler üzerinden mühim 
satışlar olmuştur. 

lzmir mallarının 11 numara· 
lısı ayarında itibar edilen lran 
üzümleri iıe gene idhalatçılar 

tarafından 100 kilo başına 
loke Hamburg ve ardiyede 
teslim şartile de 30 marka 
teklif edilmiştir. 
incir: 

1935 mahsulü üzerinden 
muameleler mahdud bulun
muştur. Fiatlerin, düşük oldu
ğu bildiriliyor. Yeni rekolte 
incirlerinden muamelelerin de 
bu hafta fazla olmadığı haber 
veriliyor. Eski mahsul p iyasa
sının gevşekliği tesirile idha
latçıların iııcir üzerinden mü
him işlerden çekindikleri tah
min edilmektedir. 

İzmir' den 1936 rekoltesi için 
alınan teklifler de ekstrima 
cenevin naturel inciri için 100 
kilo başına sif Hamburg 9 lira 
istenmiştir. Kilosu 60-63 ta
nelik emperyal mal 10,5 lira, 
kilosu 55-57 tanelik süperiyör 
emperyal incir için 12,25 lira 
ve 52-55 tanelik osles emper
yal incir için 13,5 lira teklif 
edilmiştir. ----

Tayyare ianesi 
Erat maaşların

ldan alınmıyacak .. 
Erat maaşlarile küçük zabit 

maaşlarının, tayın ve aile zam
larının hava kuvvetlerine yar
dım hisseleri hakkında Maliye 
Vekaletinden Vilayete bir ta
mim gelmiştir. 

Hava kuvvetlerine yardım 
vergisi hakkındaki 2882 nu
maralı kanunun birinci mad
desinin A fıkrasındaki hizmet 
mukabili yapılan bilumum te
diyeler, vergi mevzuuna alın
mış ve fıkrada (Maaş, Ücret, 
Tahsisat) tabirleri mutlak su
relte zikredilmiş olduğundan 
Gedikli küçük zabitlere veri
len maaşlarla aile ve tayın 
zamlarının bu vergiye tabi 
tutulması lazımgeleceği bildi
ril~iştir. Ancak askeri Erat'a 
veHlen paralar bir hizmet mu
kabili olmaktan ziyade harçlık 
mahiyetinde telakki edilmekte 
ve divanı muhascbatcada bu 
noktai nazar kabul edilmiş 
bulunmakta olmasına binaen 
kanun hükmü askeri Erat'ın 
maaşlarına teşmil cdilmiye
cektir. 

Sporculara 
Üzüm hediye edeceğiz 
Berlin Olimpiyat müsabaka

larına gidecek sporcularımızla, 
dünya sporcularına Ege mın
takasmın kıymetli mahsulü 
üzümlerimizden zarif ambalajlı 
paketler içinde hediyeler gön
derilmesi kararlaştırılmıştı. 

Bu hediyelikler, güzel am
balajlar ve jelatinli paketler 
içinde Ticaret odası va Tariş 
tarafından kafi miktarda ha
zırlanmıştır. Bu suretle üzüm
lerimiz için çok yerinde bir 
propağanda da bulunufmuş 
olacaktır. 

Evelki gün Turan'da istas
yon caddesinde oturan Abdi 
oğlu Sadık, kayıkla denizde 
balık avlarken ansızın çıkan 
rüzgardan kayığının devrilmesi 
üzerine denize düşmüş ve 
boğulmak tehlikesile · karşılaş
mıştır. Sadık, dalgalar arasın
da yüzerek kurtulmağa çalı
ş rken Uyanık gemisindeki mü
rettebat tarafından görülmüş 
ve kurtarılmıştır. 

H. Posta
ları istasj·onu 
Halkapınar 
sahasının heşf i .. · 

Ankara - İstanbul ve f zınir 
arasında işliyecek h ava posta 
tayyareleri için şehr"ınizde bir 
is 'asyon yapU< c'\ğını y ... znnştık. 
Vilayetçe istasyonun Halkapı

nar' da Türkkuşu üyelerinin an
trenman ) aptıkları geniş sa
hada vücuda ge' irilmesi mu
vafık görülmüştür. Bunun için 
nafıa müdürlüğü ve belediye 
fen heyeti tarafından keşif ya
pılacak ve keşif projesi Nafıa 
vekaletine gönderilecektir. 

Soyadı 
Müddet dün 
Akşam bitti .. 

lzmir' de Soyadlarını tescil 
ettirilen aile mikdarı 25,000 i 
bulmuştur. 

Soyadlannın tescili için ka
nunen tayin edilmiş olan müd
det, dün akşam sona ermiştir. 
Tescil müddeti uzatılmamıştır. 
Dün Nüfus dairesine müracaat 
edip soyadlarını tescil ettiren-

,ler çoktu. Müracaat edenlerin 
ekseriyetini yabancı kayıtlılar 

teşkil ediyordu. 
lzmir' de henüz soyadım tes

cil ettirmemiş olan tek·tük ai
leler varsa da bunlar, kütük
lerde yazılı aile mıkdarına 

göre hiçtir ve soyadlannın 
lzmir'de tescili tam bir mu
vaffakıyetle temin edilmiştir 
denebilir. Bu muvaffakıyette 
Valimiz Fazli Güleç'in, mühim 

· bir hissesi vardır. Çünkü epiy · 
zamandanberi muhtelif daire· 
lerden muktedir memurlar 
ayırarak nüfus işlerinde çalış

tırmış ve işlerin en seri bir 
şekilde neticelenmesini temin 
etmiştir. 

Dün akşam telgrafla kaza
lardan soyadlarının tescili iş

leri hakkında acele malumat 
istemiştir. lzmir' deki tescil mu
ameleleri hakkında . da bir is
tatistik tutularak Dahiliye ve
kaletine gönderilecektir. 

Ticaret yap
mak istiyorlar .. 

Alma1,1ya' dan şehrimizdeki 
alakadar müesseselere yapılan 
müracaatlarda mühim bazı fir
maların ıhlamur çiçeği, defne 
yaprağı, hah, tuzlu balık, üzüm, 
incir, fındık, krom madeni, 
hurda maden, zeytin yaprağı 

üzerinden ticaret yapmak iste
dikleri bildirilmiştir. 

Ziyaret 
Vali Muavini Cavid Ünver, 

dili, Yunan konsolosluğuna 
ziyareti iade etmiştir. 
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Aile içinde zevç ve zevce 
arasındaki mücadelelerin. ge
çimsizlikleria, hergün binbir 
tezahürü ile karşılaşıyoruz. 
Dün hukuk mahkemesinden 

Dük, Hanri'nin elini sıktı, güzel ve düzgündür. çıkanlar arasında bir müna-
emirber Filiber'in delaletile sizin yazınız ... Hiyeroglif hat- kaşa dinledim. Karı-Koca ara-
apartmanı gezdikten sonra lardan daha güç okunur. sında hatta irtibatsızlık ve 
Şeyyot sokağına doğru gitti. - Rap yapamaz mı? düşmanlık ancak bu kadar 

- 5- - Onun da yazısı sizinki olurdu. Kan-Koca tabirinin 
Mareşal Rondon öğle ye- gibidir. Hanri'nin yarası ha- ifade ve manası karşılıklı bir 

me~foden sonra biraz uyudu fiftir değil mi? sevgidir sanının. Halbuki on-
ve saat 15 te dairesine endi. - Evet. lar, bunu, tamamile düşman-
E b b . · v d F _ Yarın oturdurr.· yerde lığa tahvil etmişlerdi. 

mir er za ıtinı çagır ı. a- ~.. Otobüste bir kadını dinle-
kat mutat hilafı cevap ala- çalışabilir değil mi? dim. Kocasını çekiştiriyordu. 
madı. Ve bitişik daireye ge- - Evet. Adamcığm, düşman süngüsü 
çerek bir kimseyi bulamayınca, - Şu halde, dosyayı Han· karşısında bile bu kadar de-
kapıcıyı çağırdı: . ri'nin evine göndereceğim. lik-deşik olabileceğini hiç san-

- M. Buagemon gelmedi- Bunu götürmek vazifesini size mıyordum. Aman ne dildi o, 
mi henüz? Diye sordu. veriyorum, yarası dışanya ne anlatış, ne çeki~tirişti o?,. 

- Görmedim Mareşal ce- çıkmasına müsaade edinceye Can düşmanına karşı bile an-
naplarıl kadar evinde çalışsın.. cak bu kadar söylenebilirdi. 

- Kumandan Goliffet'i ha· - Mareşal cenaplarına bu ' Kadına hayretle baktım ve 
na çağırınız. çarenin en muvafık bir çare sonra düşündüm. 

iki dakika sonra Marki Ma- olduğunu söyliyebilirim. Erkekler de ayni şeyi yap-
reşa]ın yanına geldi; Harbiye - Pekala. Haydi iş başına. mıyor mu? Onların da bir-
bakam: . . . çoklarının içinde düşmanlık, 

- Ne oldu? düello ne ne- bir zift kazanı gibi mütema
diyen kaynamıyor mu? .. Aile 

tice verdi? Diye sordu. den pek az zaman sonra, hatları çürüdükçe, hayat bir 
Goliffet düelloyu bütün taf- Doktor Bohiye Hanri'nin ya· taraftan refahın kuyruğunu ke· 

silatile anlattıktan sonra, Han- nına geldi. Yaralı zabitin ha- serek, diğer taraftan da ihti-
ri 'nin sol kolundan yara~an- raretini dikkatle tesbit ve ' yaçların çeşidini ve sayısını 
dığını söyledi. Mareşal canı kalbini muayene etti. Vaziyette artırdıkça, evlerde de o nis-
sıkılmış bir halde: hiçbir fenalık yoktu. Ve Han- bette kızılca kıyametler sıkla-

- Ah. Dedi. Sıhhi ahvali ri'ye: şıyor, büyüyor ve düşmanlık, 
nasıldır?. - Şükür ki yara zararsız koyu bir gölge gibi evin içini 

- Dört, nihayet beş gün bir yerdedir. Vücudunuz ve sarıyor. 
sonra işine bakabilecektir. naturanız da çok sağlamdır. Bir fıkra hatırladım. Size 

Dört, beş gün.. Fakat im- Hadise hemen hissedilmiyecck anlatayım: 
k d b k L b ·· Birkaç arkadaş otururken, paratora vadetmiş idim ki,. a ar ça u geçcceK, ugun 

V M l d" · · karyolada kalınız. yarın oda içlerinden biri ayrılmak üzere e, areşa aıresme geçtı. ayağa kalkmış: 
K d. k d" · içinde oturur ve gezebilirsiniz. 

en 
1 

en ısme; - Nereye gidiyorsun? .. 
-Ah bu gençler, bu genç- Dedi. Diye sormuşlar ... 

ler .. Dedi. Kadın karşısında Saat beşte, emirber Feliber, _ Eve -Demiş- bizim evin 
hepsi de hemen ayni hale Hanri' den kışlaya giderek ye- bahçesinde uğursuz bir incir 
giriyorlar! Ne kadar uslu ve mek yimek müsaadesini istedi. ağacı var. Onu keseceğim .. 
ahlaklı olurlarsa olsunlar, - Pekala, gidebilirsin. Fa~ - Neden icabetti bu, uğur· 
gençlere itimat caiz değildir, kat iİtmezden evvel kalkmak suzluk neden ileri geliyor? 
vesselam!. için bana yardım eti - Neden mi; anlatayım: 

Goliffet mareşalı teskine Hanri kendisini çok iyi Ben vaktile evlenmiştim .. 
çalıştı : hissediyordu. Doktorun tavsi- Zevcem iyi bir kadındı. Ken-

- Yüzbaşı Buagemon, ya- yesine rağmen, yatakta kalmak disinden memnundum. Birgün 
ralandığı vakit çok müteessir istemiyordu. Emirberine daya- bu incir ağacına incir topla· 
oldu; hatta hemen iş başina narak pantolonunu giydi, üze- mağa çıkmış. Her nasılsa düş-
gelmek arzusund~ bulundu. rine de bir rop dö şambr müş, ayağı kınlmış. Kurtara-
Kendisine verilen mühim va- aldı; salona geçerek koltuk- madık zavallıyı; öldü, gitti. 
zıfeyi ne pahaya olursa olsun lardan birisine oturdu. Bir müddet sonra gene evlen-
yapmak istedi. Fakat Doktor, - Eh.. Dedi. Artık gide- dim. O da, iyi bir kadmdı. 
birkaç günlük istirahatı mut- bilirsin Feliberl Beni mes'ud ediyordu. Kendi-
lik surette lazım gördu. Bu Yalınız kaldığı anda kapı· sinden hiçbir şikayetim yoktu. 
istirahat olmazsa, sıhhi ahva- nın zili çalındı; aceba kimdi? Zavallı kadın, birgün incir 
linin büsbütün vehamet kes- Pibulet'mi yoksa?. Buna İm· ağacına salıncak kurup sal
bedeceğini de ilave etti. Dedi. kin vermiyordu? lanmak istemiş. Fakat aksiliğe 

Dairede bir aşağı, bir yu- Çünki Dük Lodovik'in azi- bakm ki ip çözülmüş ve diiş-
karl dolaşmakta Olan ihtiyar müş. Onun da belkemiği kı-

metinden sonra kafi derecede 
Mareşal: nldı ve zavallı karıcığım, göz 

zaman geçmiş değildi. ld" · · 
- Bir şey ki olmuştur, artık göre göre ö u, gıttı. 

Yoksa.. Lüsi mi idi?J. s· "'dd d h t' ne söyliye bilirim. Fakat bu ır mu et a a geç ı. 

d - Sonu oa - Evliliğe alışmış bir adam, be-rapor ... De i. 

1 1 
h 

- Pekala. Hanri'nin vazi- Borsad·a kiir oturamaz. Bil assa yaşını, 
fesini bana veriniz. . _ b~ını aldıktan. rahat ve in ti-

- Mu··mku"n degv j). Çünkü - 0-.-------.--... ı zamı sevdikten sonra .. Eş dost 
zum aahşları: d ı b · rapor olduğu gibi imparatora önüme üştü er ve enı gene 

verilecek. Hanri'nin yazısı çok Ç. Alıcı K. S. K. S. evlendirdiler. Ne yalan söylü· 
.----------ı• 34 S. Süleyma. 9 50 11 50 yeyim, bu karım, diğerlerin-

ANADOLU 28 Alyoti bi. 7 75 7 75 den daha iyi, daha güzel, da-___ , __ 
. __ G_ü,,nlük siyasal gazete 

Sahip ve haşyazganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi ne~riyat ve yazı işleri 

müdürü: Hamdi ,Niizhet 

İdarehanesi: -
İzmir İkinci Beyler sokağı 

C. Halk parti&i binası içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

TcJefon: 2776 - Posla kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yılhğı 1200, altı aylığı 700, üç 

aylığı 500 kuru~tur 
Yabancı memleketler için seaelik. 

abone ücreti 27 liradır 
Her yerde 5 kuruştur -'ünü geçmi' nüııhalar 25 kuru~tur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

62 ha fedakar bir kadındı. Fe-
518807 laketlerimi unutmak üzere 
518869 idim.. BiriÜn ansızın beni eve 

Zahire satışları: çağırdılar. Koştum, baktım. 
Ç. Cinsi K. S. K. S. Ne göreyim: 
100 Arpa 3 50 3 50 Benim kan kanlar içinde 
289 Bakla 4 7 5 4 7 5 yatıyor! 

49 B. pamuk 43 33 Bre amman, derneğe kal-
60 Ken. pala. 600 700 madı, karım öldü .. Meğer ağa-

·-----. - ----- k b 
h cın altında oturur en aşına 

Bir mu asip iş büyük bir dal dü~müş .. Bence 
arıyor. 

Ticarethanelerde usulü def· 
teriye göre defter tutmak ve 
muhasebe işlerinde çalışmak 
üzere bir muhasip iş aramak
tadır. Talip olanlar gazetemiz 
idare memuruna müracaat et
melidir. 

artık bu uğursuz incir ağacını 

kesmekten başka . çare kal- il 
madı ... 

Bu sözleri dinleyen arkadaş
larından biri hemen ablmış: 

- Amman -Demiş- o uğur· 
suz incir ağacından bana bir 
dal, bana bir dal veri Çimdik 
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Habeşistan' da bugünkü vaziyet nedir? 

Habeşistandaki lngiliz Se-
farethanesi Kaldırılmıyor! 

·-·-· . Gore'de bir Habeş hükumeti vardır. Fransa, ltal-
ya'nın Habeşistan'daki nüfuzunu tanımıyor. 

Londra, 2 (Radyo) - Adis
Ababa'dakı İngiliz büyük el
çisi Mister Barton, lngiltere'ye 
F olkston şehrine gelmiştir. ls
koçya 'ya gidecek ve oradaki 
akrabalarını gördükten sonra 
Londra'ya dönerek Cenevre
den dönecek olan M. Eden'le 
görüşecek, Habeşistan, vaziyeti 
hakkında izahat verecektir. 

Mister Barton, F olkeston
daki gazetecileri kabul ederek 
şu beyanatta bulunmuştur: r 

- İngiliz hükumetinin, Ha
beşistan' da ki sefaretinin ilgası 
mevzuu bahs değildir ve bu 
haber asılsızdır. Adis-Ababa· 
dan gaybubetim esnasında 
başkatip, sefirlik vazifesini 
görecektir. 

Habeşistan'ın akibeti ne ola
cağını soruyorsunuz? 

Bu suale hiç kimsenin ce
vap verebilmesi imkansızdır. 
Çünkü ne olacağından henüz 
kimsenin malumatı yoktur, hat
ta İtalyan'ların bile .. Habeşis
tan davası, ancak AVTupa'da 
halledilecek bir mes'eledir. 
Habeşistan arazisinin yalnız 
bir kısmı ltalyan'lar tarafından 
işgal edilmiş bulunmaktaclır. 

Henüz işgal edilmemiş olan 
arazi pek çoktur ve mühimdir. 

Paris, 2 (Radyo) - İngiliz 
gazetelerinin Hartom 'dan al
dıkları haberlere göre; Habe
şistan' dan gelen seyyahlar Ha
beşistan vaziyetinin tamamen 
İtalyan'lar lehine olduğunu 
söylemişlerdir. 

Ayni seyyahlar, Habeşistan
da Gori mmtakasmda bir Ha
beş hükumeti mevcut oldu
ğunu söylemişlerdir. 

ltalyan menabiine göre bu 
hükumetin nüfuzu pek dar 
bir sahaya münhasırdır. 

Roma, 2 (Radyo) - Şefani 
Afansı, muhtelif ajanslarla 
zecri tedbirler taraftarı gaze
teler tarafından Cibuti-Adis
Ababa hattı üzerinde karışık
lıklar olduğu hakkında çıkarı
lan haberleri resmi surette 
tekzip etmektedir. 

Hat üzerinde hiçbit fevka
lade hadise yoktur. Aians Şe
fani : 

"Harbın devam ettiği müd
detçe zecri tedbirler taraftarı 
gazeteler böyle yalan haber
ler neşredip durmuşlar, fakat 
ltalyan zaferini tehire muvaffak 
olamamışlardır." Demektedir. 

CeneVTe, 2 (Radyo) - Ce
nevre'dftki Fransız Delegas
yonu mahafilinden bildirildi
ğine göre Habeşistan' da Adis
Ababa - Cibuti tren hatbnda 
ötcdenberi olduğu gibi ltalyan 
harb vesaitinin sevkine mü
saade edilmemektedir. Fransa 
hükumeti, bunun için Cibuti
de'ki demtryolu idaresine tali
mat vermiştir. Habeşistan üze
rindeki 1 tal yan hakimiyeti F ran
sız'lar tarafından tanınmamak
tadır ve Fransa; Habeşistan'ı 
tamamiyeti mülkiyesine sahib 
bir hükllmet olarak kabul et· 

Adis-Ababa istasyonu .. 
mekte olduğundan ltalya ı bir hak iddiasına asla muva-
tarafından Habeşistan üzerinde fakat etmemektedir. 

Çin'de harb gittikçe büyüyor .. 

Japon Ordusu Bütçesin
de Rakkamlar .. 
-------------

ihtiyaç miktarı gelecek yıl.175 Milyon-
dan 750 Milyona çıkarılıyor .. 

• Tokyo, 2 (A.A) - Gelecek bütçede Japon ordusunun ihti· 
yaçhm 750 Milyon yen olarak tesbit edilmiştir. Şimdiki büt
çedeki tahsisat ise 17 5 milyondur. 

Bir taraf tan başbakan ve Sil, Finans bakanları diğer taraf~ 
tan kendi isteklerinin bütün diğer ulusal masrafla ra akdim 
edilmesini ısrar eden militaristler arasında bir anlaşma hasıl 
o] muştur. 

Kanton, 2 (Radyo) - Koan Tonk'a mensub 300 reis Nan
kin'e gitmiş ve Çan-Kay-t;ek'e Kanton'la birlikte Japonya 
aleyhine çalışmak teklifinde bulunmuşlardır. 

Ayni zamanda 37 Mareşal harbiye bakanlığına telgraf çeke
rek Kanton'luların Japon aleyhtarlığını takviye lüzumunu tav
siye etmişlerdir. 

Kanton, 2 (Radyo) - Bütün gazete ve mektuplara sansör 
konmuştur. Memleket dahilinde heyecan husulüne çalışmakta 
olan birçok kimseler muhtelif cezalarla mahkum edilmişlerdir. 

Yunanist~n tayyare ve 
mühimmat alıyor. 

Bir heyet Almanya'ya gitti. Teklifleri 
tetkik edecektir. 

Atina, 2 (Radyo) - General Marko'nun riyasetinde askeri 
bir heyet tayyare, silah ve mühimmat mübayeası için Alman
ya'ya gitmiştir. 

Atjna, 2 (Radyo) - Hava emniyeti şurası muhtelif fabrika
lar tekliflerini ve tayyare kumandanı Gazi'nin muhtelif fabri
kaları gezereb vücuda getirdiği raporları tetkik etmiştir. Ko· 
misyon bu teklif ve raporlara göre yeni hava malzemesi sipa· 
rişini tesbit edecektir. 

Yeşilova kazasında işe başlandı 

Halk, Atatürk'ün büstünü bü
yük bir sevinçle kucakladı. 
Karahanlı, 2 (A.A) - De

nizli 'nin Acıpayam kazasından 

ayrılarak Ye~ilova adı ili kaza 
halinde Burdur'a bağlanan 

Erle nahiyesinin şimdiki yeni 
kaza merkezi olan satırlara 

dün ilbay SavaŞm başkanlı
ğında daire reisleri, parti ve 

teşekküllerin murakabe heyeti 
gelerek kazayı ziyaret etmiştiı. 

Yeni kaza Cumuriyet idaresi
nin kendilerine bahşettiği bu 
yeni vaziyetten çok istifade 
edeceğini düşünerek çok se
vinç içindedir. 

Ulu Önder Atatürk'ü son· 

suz minnet ve tazim duygu
larile alkışlamış ve coşkun 
tezahüratta bulunmuşlardır. 

Kazada idare teşRilatı ku
rularak işe başlanmıştır. Vili· 

yetin yeni kazaya armağan 

götürdüğü Atatürk büstünü 

bütün köylü kucaklamış v~ 
büyük saygı ve tezahüratla 
hilkumet dairesinde hazırlanan 
yerine koymuşlardır. 

Heyetin kaza merkezinden 
ayrılışı çok heyecanlı olmuş, 

civardan gelen halkın iştira· 
kile samimi tezahüratla uğur· 
lanmıştır. 



BÜYÜK T AR/Hi TEFRiKA 

Şahadetname/erini alan mahkümlar 
Aydın (Hususi) - Aydın Halkevi kurslar .şubesi wraf ından 

Aydın h~pisanesinde açılan okuma kurumunun birinci devre-
sinin bitirildiğini yazmıştım. Kursa devam eden hapislerin 

sınavlan yapılmış ve başarıları görülen 33 mahpusa dün törenle 
belgeleri dağıtılmıştır. Törene; Halkevi bandosunun çaldığı 
İstiklal marşile başlanmış, Halkevi başkanı Neş' et Akkor bir 
söylev verdikten sonra belgeler dağıtılmış; bundan sonra bando 
bir konser vermiştir. 
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Sosyetede dün birçok mu-Gü~~i'hir 
~ Sayfa 6 3 171936 ~ 

"'Alman Milletine ____ ...,, 

Fihtenin Hitabesi rahhaslar söz aldılar. 
.............................................. 

.58 
daha ileri atılmağı göze al
mazsa ; tehlike, çizdiği hudu
da gelince, mukavemetten 
vazgeçer. 

Her kim - hatta hayatını 
feda etmek te lazımgelse -
böyle bir hudut çizmezse, mu
kavemetten vazgeçmez ; ve 
hasmı kendine bir hudut çiz
miş ise ona, nihayet, galebe 
çalar. 

Mümessilleri ve kumandan
ları, fevkalmahsus hayattan 
kaynıyan, istiklal hayatım tak
dir etmeğe ehli olan ataları
mız, Roma orduları gibi ec
nebi bir fatihin entrelerini ko
rumağa çalışan veyahut müs
takil bir milleti köle yapmağa 
uğraşan ordulara daima gale
be çalacaklardır. 

Muharebeyi böyle ya ka
zandırır ya kaybettirir bir 
piyango gibi telakki eden ; 
ve önceden mesela şu kadar 
para (Risk) edeceğini bilen 
insan, daima bir kaprisin te
siri altında kalacaktır. Mesela 
(Tarihin kendi hakkında hü
küm verdiği Muhammedi de
ğil, meşhur bir Fransız şairi
nin gözüle) Muhammed'i ala
lım. Eğer bu zat : Yü~<sek 
yaratılışı ile zulmet ve ceha
lete dalmış milletleri idare 
etmcğe davet edildiğini de
rinden inanmış ise projeleri, 
tatbikatta ne kadar sakat 
olursa olsun, muhteşem fikir
ler halinde görülür. Ona mu
kavemet edenlere : Adi, zul
mette kalmış, kendi iyilikleri
ne düşman, fena fikirlere ve 
yollara sapmış insanlar naza
rile bakar. 

Tanrıdan geldiğine inandığı 
bu mevhibesini iyi kullanmak 
için, bu zat : Herşeyi feda 
eder ve herkes onu kendisi 
kadar ulu görünceye . kadar 
durmadan savaşlara girişir : 
Bütün kainatın onun bu ilahi 
misyonunu tasd 'k etmesi ge
rektir. Eğer o, onun ne oldu
ğunu vazıhan anlıyan, fevkal-

Çeviren: M. Rahmi Balaban 

ayrı temsil edilmiştir: Birincisi 
Alman imparatorluklarında ve 
prensliklerinde. f kincisi Alman 
ittihadına dahil emperyal itti· 
faklarda. 

Amma bu, kağıt üzerinde 
ne yazılıdır ne de görülür. 
Fakat pek çok müesseselerde 
ve hayaller de zahirdir. Alman 
dilinin konuşulduğu yerlerde 
h~r Alman, kendini iki kerre 
vatandaş sayabilir : Evvela 
kendini büyüten, doğduğu 
memlekette. Sonra Alman mil-
letinin müşterek vatanında .. 
Her Alman, daha çok sevdiği 
başka bir medeniyete bağla-

' nabilir ve kendine orada daha 
uygun bir hareket sahası arı· 
yabilir. Zeka ve maharet, bir 
ağaç gibi, mutlaka muayyen 
bir yere muhtaç değildir. iste
diği yeri seçebilir. 

Kültürüne verilen istikamet ; 
kendi'lini, kendisininkilerden 
uzaklaştıran insan, başka yer
lerde hüsnükabul görebilir. 
Daha iyi anlaşabilmek için, 
zaman ve sükunet ile, kaybet
tikleri yerine yeni dostlar 
bulur. Bazan da, evelce kendi 
aleyhine hareket etmiş olan
ları ikna ile onlarla barışma
ğa muvaffak olur. 

- Sonu var-

Yunanistan misafir
lerini bekliyor 

Atina, 2 (Radyo) - Atina 
belediye reisi M. Koçyas, ge
neral Göring ve Gobels için 
büyük tezahürat yapılacağını 
ve bunların Atina belediye
sinin misafiri olacaklarını söy
lemiştir. 

VaOmur ve sıcak 
Ankara, 2 (Hususi muhabi

rimizden) - Buı\in ( Dün ) 
Manisa, Afyon ve Ortaanado
lu vilayetlerine yağmur yai
mıştır. Diyarıbekir ve İzmir' de 
sıcaklık derecesi 30 ve Anka
ra' da 29 idi. Türkiye'de en 
yüksek sıcaklık, Diyarıbekir 
ve İzmir' dedir. 

._Başı 7 inci sag/ada-
Cenevre, 2 (Radyo) - Sos

yete umumi meclisi bugün de 
müzakeratına devam etmiştir. 
Bugün sabah celsesinde Avus
turalya, Danimarka, lsviçre, 
Litvanya, Felemenk murahhas· 
ları söz almışlardır. 

Avusturalya murahhası· zecri 
tedbirlerin kaldırılması lehinde 
söz söylemiş ve: 

- Avusturalya sulh taraf
tarıdır, sulha yaramıyacak 
zecri tedbirlerin devam•na ma
hal kalmamıştır. Esasen bu ted
birlere devam imkanı da asgari 
bir hadde inmiştir,, demiştir. 

Danimarka murahhası M. 
Muş: 

- Küçük devletler, büyük 
devletleri takibetmektedirler. 
Büyük devletlere imtisalen 
biz de zecri tedbirlerin kal· 
dırılmasına taraftarız. 

Yalnız biz, böyle tecavüz
lere meydan bırakılmamasını 
isteyoru1. Bunun için de sos· 
yetenin takviyesine şiddetle 
taraf tanz. Mütecavize k.ırşı 
sade sosyeteye mensub dev
letlerin değil, dahil olmıyan 
devletlerin de hareketini temin 
lazımdır.,, Demıştir. 

İsviçre murahhası M. Mota 
şunlan söylemiştir: 

- Zecri tedbirlerin deva
mına lüzum kalmadığı aşikar
dır. Bu hususta ittifakla hare
ket edilmeli ve sosyete cihan 
sulhunun en kuvvetli amili 
olmalıdır. 

Felemenk ve Litvanya mu
rahhasları da takriben ayni 
şekilde beyanatta bulunmuş
lardır. 

Öğleden sonrakı celsede 
Şili murahhası söz almış ve 
demiştir ki: 

- Sulh namına iş görebil
mesi için uluslar sosyetesi 
bütün cihan devletlerini hu
dutlan dahiline almış bulun
malıdır. Sosyete, dahil veya 
dahil olmıyan bütün devletlerle 
mütecavize karşı daima ve 
müessir bir şekilde çalışmak 

imkanını elde etmelidir. 
lsveç murahhası M. Vestman 

şunları söylemiştir: 

- Zecri tedbirleri müteca
vizi tecavüzünden menemediği 
meydandadır. Uluslar sosyetesi 
namına 50 devlet harekete 
geçmiştir. Fakat bazı devletler 
bu harekete iştirak etmemekle 
bu müşterek teşebbüsü aka
mete mahkum etmişlerdir. Bu· 
nun iç.in Uluslar sosyetesi, bu 
gibi hallere istikbalde meydan 
vermiyecek tekilde takviye 
edilmelidir. 
lrlanda murahhası 
M. dö Valera'nın söylevi: 

- Zecri tedbirlerin deva
mına ısrar etmek artık doğru 
olmıyacaktır. Çünkü bu hu. 
susta devam, askeri hareket· 
leri icabettirecektir. Sulh na-
mına daha realist olmak mec· 
buriyetindeyiz. 
Yeni Zelanda mwahlıası 
Sir Con Sted söglügor: 

- Uluslar sosyetesine iti
madımız bütün kuvvetle bağ· 
lıdır. Zecri tedbirlerin deva
mına veya teşdidine lüzum 
varsa muvafakatine hazırız. 
Fakat umumi kanaat bu ted
birin lüzumsuzluğunu kabul 
etmış olduğundan biz de 
umuma· uymağt muvafık bulu
yoruz. Fakat istikbalde, Ulus
lar sosyetesi karar ve taah
hütlerine sadakati temin ede
cek usuller bulunmalı ve koy-
malıyız.,. Demiştir. 

Avusturya hariciye bakanı 
pa söz almış ve ltalya'nın 60 
sahifelik muhtırasını müdafaa 
etmiştir, ve : 

- Uluslar sosyetesinin mü
tecavize ~arşı sözünü geçire
cek derecede takviyesi la
zımdır, demiştir. 

Çin murahhası M. Veling
ton K o demiştir ki: 

- Uluslar sosyetesinin mev
cudiyeti . lazımdır. Nüfuz ve 
iktidari de büyük ve ihtiyaca 
kafidir. Fakat sosyeteyi teşkil 
eden bazı devletlerin ricali 
sosyetenin 
mıştır. 

otoritesini 
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Alman'lar ilk millet olması 
itibarile, böyle bir vatansever
liğe ehildirler. Şimdiye kadar 
en önemli menfeatlerin muha· 
fazası da bu duygu sayesinde 
olmuştur. 

Cl)o cu 
.. Q.. 

4453 2734 780 10669,500 ~ 

Lamba şışesı 
" " 

Lamba şışesı 
" ., 

Meyve ağaçlarındaki haşaratı 
öldürmeğe mahsus müstahzar 
Lamba şişesi 
Parafin 
Uzvi sun'i boya 

" il 

Kimyevi müstahzar 
Yün mensucat 
Pamuk mensucat 

Haşarat itlafına mahsus rr üs· 
tahzar 
Vernikli boya 
Pamuk mensucat 
Basma halinde pamuk mensucat 
Pamuk mensucat 

" " 

Muşamba şapka kenarı 
2 renkli porselen çaydanlık 
1 renkli porselen bardak 

Lamba şişesi 
Demir makine 
Kamyon yayı 

aksamı 

Eski Yunan'lılarda olduğu 
gibi bir de yalnız A,lman 'larda 
devlet ife vatan, birbirinden 
ayrılmıştır. Ve her biri ayrı 

Yukarıda yazılı eşya 13-15-17-20/7/936 ıncı pazartesi - çarşamba - cuma - pazartesi günleri 
günleri saat 14 te açık artırma suretile dahile satılmadığı taktirde ayni günde de ecnebi mem
lekete götürülmek üzere satılacağından işine gelenlerin İthalat gümrüğü satış komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. 1900 

Bundan sonra Macar mu
rahhası söz almıştır. CC;lse de
vam etmektedir. 

Cenevre, 2 (Radyo) - M. 
Litvinof'un uluslar sosyetesin
deki nutkundan sonra daha 
on beş hatip söz söyliyecektir. 

İçtimam Cuma gününe bi
teceğ tahmin edilmektedir. 
Bugün on iki hatip söz söyli
yecektir. 

Cenevre, 2 (Radyo)-Bura
da bulunan gazetecilerin ver
dikleri habere göre On sekiz
ler komitesi yarın toplanacak 

·ve zecri tedbirlerin kaldırıl· 
ması hakkında karar verecek
tir. Cumartesinden sonra sos
yete meclisi eylülde toplan
mak üzere dağılacaktır. 

Cenevre, 2 (Radyo) - M. 
Delbos yarın mühim bir nu
tuk iradedecek ve F ransanın 
ulaslar sosyetesi paktı etrafın
da ne düşündüklerini izah ey
liyecektir. 

Uluslar sosyetesi Dançing 
fevkalade komiseri M. Loster, 
Dançiğ işleri encümeni raporu 
olmak münasebetile M. Eden 
ile uzun müddet görüşmüştür. 
M. Loster ayni maksatla Le
histan Hariciye Bakanı M. Bek 
ile de görüşmüştür. 

- ----------
Müzayede ile fev-

kalade büyük satış. 
5 Tem muz pazar günü sa

bahleyin saat 10 da, birinci 
kordon Alsancak vapur iske
lesi karşısında 332 No. lı ha-
nede İzmir' de maruf iki ec
nebi ailesine ait fevkalade 
lüks ve nadide mobilyaları 
müzayede suretile satılacaktır. 

Amerikan biçimi kristal 
camlı yazıhane, doktorlar için 
camlı alatı cerrahiye dolap
ları, emsalsiz dosya dolabı 
hütüphane, Remington marka 
yazı makinesi, lüks cevizden 
mamul aynalı büfe, kontre 
büfe, kare ve müstatil yemek 
masaları 6 adet maroken is
kemle, yeni bir halde emsal
siz A. Gvand markalı Alman 
piyanosu ve taburesi, fevka
lade kıymetli maruken kanape 
ve iki koltuk, lzmir' de emsali 
bulunmıyan sedefle işlemeli 

9 parça şark oda takımı, 9 
aynalı emsalsiz kabine, çok 
kıymetli senede bir defa ku
rulur saat, yatak odası takım
ları, tek çift kapılı aynalı do
laplar tuvalet ve komodino
ları, şifünyeralı dolaplar, bronz 
ikişer kişilik Avrupa mamu
latından iki adet karyola maa 
somya, ayrıca bir buçuk ve 
iki kişilik kesme san ve nikel 
karyolalar ve cibinlik, biri se· 
kiz diğeri dokuz parça mu
şammalı salon ve yem~k odası 
takimlari, ceviz şemsiyelikler, 
emaye banyo ve termosifon, 
hasır kanape takımı, Ameri
kan duvar saatları, cevizden 
mamul aynalı kabine, Rus se
maveri, birçok perakende Av
rupa iskemleleri, Graduala 
markalı lüks salon gramofonu 
ve birçok plakları, kayderuba 
ayna, keman, kadın tuvaleti, 
madeni ve çini sobalar, buz 
dolabı, divan, etejer, muhte
lif avizeler, gece lambaları, 
şemine aynası, kolona şemsi
yelik, poker masası, muhtelif 
yağlı boya tablolar, aynalı 
maundan saybur, kadifeli şez
lonk, 6 parça kadife misafir 
odası takımı, vantilatör, sigara 
sehpaları, mutbak takımlan 

• • • 
resım sergısı 

Başlı başına bir resim ve 
san' at sergisi açmaklığtn ve 
buna ilaveten o sergiye bir 
kıymet, bir renk ve zenginlik 
vermenin zorluğu düşünülünce, 
bunu başaranı takdir etmemek 
imkansızdır. 

Bereket versin ki, çocuk 
esirgeme ·kurumu, sergiyi hi· 
mayesıne nlmak yardımını 
göstermiş. 

• ıı:. 

İzmirpalas salonlarında J. 
Edizel namında genç bir Türk 
ressamının eserleri karşısın
dayız. Sayılan otuza varan 
yağlı boya tabloları, san' atka· 
rın kendi orijinalitesi klasik 
san'at şübesinin güzelce yer· 
}eşmesinden doğan bir ahenk 
içinde ... 

Muhakkak ki, bu san'atkar, 
piyasa resimleri ile, ve diğer 
bir tabirle modern dediğimiz 
kazanç ressamlığı ıle iştigal 

etse, bize verebileceği eser
lerin hiçbir kıymeti olmıya
caktır. Tabloların bir kısmın
daki san'at tereddüdünü, titiz 
bir itina ve amatörce bir ·aşk 
örtüyor. 

Klasizmin ruhunu yaşatmak 
için, aşağı yukarı ronesans 
san' atkarlarının yolu takibe
dilmiş .. 

Tabloların çoğu koyu bir 
fon üzerinde ve hayattan alın
mış parçalardır, Gene anlıyo
ruz ki, genç bir ressem, por
tre ile az iştigal ediyor. Eme
ğini, san'at zevkini, dikkatini 
bilhassa eşya ve hayat üzerine 
teksif etmiş. Ve onların için
den, hakikaten zevkle seyre
dilip takdir olunacak parçalar 
bulmuş ve yaratmış. Birçok 
san'at meraklılarının ve bil
hassa resimle iştigali bulunan
ların takdir ettiği bu sergi, 
daha başka, daha geniş bir 
yerde açılabilirdi ve açılma-

lıdır da .. 
Sergideki tablolardan biri 

de, İstiklal müeadelesindeki 
Türk akıncılarıdır. Gölge ta-
mamile hatasız.. Renk tabii.. 
Bir sür'atli akış görülüyor ve 
bu arada bilhassa şu nokta 
göze çarpıyor: 

Suvariler, tam 
Türk'tür. 

Türkoğlu 

Yani, bayrağı ve kalpağı 
görmeğe lüzum yoktur. Çeh
reler öyle işlenmiş ki, bir 
Türk fizyolojisi derhal kendi
sini gösteriyor. Elmacık ge
mikleri, alın, kaş ve herşey ... 

* * * Sergide muhakkak ki bü-
yük bir san'at aşkı ve ondan 
doğan bir cesaret vardır. Res
sam, yaşının çok genç ol· 
masına rağmen, büyük bir 
san' atkiir istidadı ve kabili
yeti ile san' atını yaşatmağa 

muvaffak olmuştur. Kendisir• 
tebrik ederken, şunu d~..!,vııave
den kendimizi alam· .~yoruz: 

İzmir' de Halk~[vi~d:, b~t~n 
İzmir ressamlam ·.un ıştırakı ıle 
daha büyük bir 

1j resim sergisi 
açmak imkanı , ıok mudur, bu· 
na niçin teşeb',. , büs edilmeyor? 

c ** -----· ve bakırları ,ıS,e birçok porse· 
len tabaklar, v~ Isparta, Uşak. 
Gördes taba 1'}n halıları, secca• 
deler. vesai1 te birçok• lüks ve 
nadide mo ~.bilyalar bilmüza• 

·ı 

yede satılac1~:aktır. 
Hamiş: ~e.>atış acele olduğun

dan iştirak edecek zevat çolc 
istifade &roÖreceklerdir. Fırsatf 
kaçırmayırl1,uz. 

Ft "ırsat arttırma salonJ 
Telefon : 'r 2056 Aziz Şınık 

r' 

sö 
m 

ve 
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lskeri Mekteplere Talebe alı- lzmir Komutanlığı ilanları 
~ Mst. Mv. sa. al. komisyonundan: 

Emlak ve eytam b<,nkasından: 
·.alyor: . Miktarı Beher kilosunun tah· 

1 - 936-937 Ders senesi için Kuleli, Maltepe ve Bursa Cinsi Kilosu min edilen fiati 
Yeri Tahmin edilen Esas No. 

mecmu tutarı 

L. K. C. ~0Gaziler mah. kemer sokak 

No. sı 
Eski Yeni 

Depozitosu 
Nev'i T.L. 

askeri liselerile Kırık kaledeki askeri san• at lisesine K. S. 
ve Konya, Erzincan askeri ortamekteplerine talebe Kuru soğan 10280 5 50 
alınacaktır. " " 3360 5 50 

565 40 

2 Kabul şartları askeri lise ve ortamektepler talimatında " " 1720 5 50 
184 80 
94 60 

yazılıdır. Bu talimat askeri mekteplerde ve askerlik Teminat muvakkate Münakasanın şekli ihale tarihi gün ve saatı 
şubelerinde görülebilir. akçesi 
isteklilerin aşağıda yazılı hususları da gôz önünde L. K. 
bulundurmaları lazımdır. 42 41 

3 

A- Bütün mekteplerde kaydı kabul 1rremmuz/936 da 
başlar ve 10/Ağustos/936 da biter. Müsabaka imtihanı 
da 15 Ağustosla 21 Ağustos arasında yapılır. 

B - Mekteplerin bulunduklan yerler haricindeki meevki
lerde oturan isteklilerin 10/Haziran/936 dan 31/Tem· 
muz/936 tarihine kadar bulundukları yerlerin askerlik 
şubelerine müracaat etmiş olmaları lazımdır. 

C - Kabul şartlarını taşıyan istekliler evrakını tamamlattı
rıp askerlik şubeleri vasıtasile mektebe göndermeleri 
ve mekteplerden davet vaki olmadan hiçbir istekli 
mektebe gitmemelidir. 

D - Müsabaka imtihanına girmek için davet edilen istek
lilerin imtihan yapılacak yere kadar gitmek ve imti
hanı kazanmayınca geri dönmek için yapacakları mas· 
raflar tamamen istekliye aittir. Bunun için de gidiş ve 
dönüş masrafını beraber götürmesi lazımdır. 

E - !ste.kli mektebe kabul edilmediği takdirde hiçbir hak 
ıddıa edemez ve bir sene terki tahsili olanlar da 

4 

5 

~ ' 

mektebe alınmazlar. 
Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesinden 
başka giydirilmesi, teçhizatı ve kitapları mektebe aid 
olduğu gibi ayrıca her ay bir mikdar maaş ta verilir. 
Askeri liseleri muvaffakıyetle bitirenlerden arzu edenler 
müsabaka imtihanına girerek kazandıkları takdirde 
mühendis ve fen memuru yetiştirilmek üzere Avrupaya 
tahsile ~önderllir. 1625 

lzmir belediyesinden: 
Cinsi Metre Seneliği Muhammen bedeli 

Beyaz bazen 
Gri keten 
Amerikan kaıtut 
Patiska 
Soğuk bez 

Mikdan 
500 
700 

1000 
300 
300 

Lira 
65 170 

69-70 238 
90 330 
80 90 
80 66 
Bedeli muhm· 894 
men yekun. 

Çocuk yuvasının 936 yılı ihtiyacı için yukarıda cins ve mik· 
~rıle muhammen bedeli yazılı beş kalem manifatura eşyası 

..Jaşkatiplikteki şartname ve nümuneleri veçhile 14/7 /936 salı 
.. nü saat onaltıda açık eksiltme ile ihale edilecektir. Nümu· 
lerden bir ve üç numaralı yerine iki ve dört numaralı nü· 
u~el~rle de münakasaya .iştirak edilebilir. İştirak için altmış 
dı lıralık muvakkat temınat makbuzu veya banka teminat 
ektubu ile söylenen gün ve saatte encümene gelinir. 

26 30 3 7 1865 
1 - Onaltı ve onsekiz santimlik potreller için doksan adet 

demir konsol ve yimıidört adet hers yaptırılacaktır. 
işin hepsinin bedeli keşfi yüz seksen dört lira yirmi 

2 

kuruştur. Baş katiplikteki keşif, şartnamesi ve resmi 
mucibince 7171936 salı günü saat onaltıda açık eksilt
me ile ihale edilecektir. iştirak için ondört liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

Cinsi 
Yumuşak beygir nalı 
Kara beygir mıhı 
Beyaz beygir mıhı 
Merkep nalı 
Merkep mıhı 

Mikdarı 

1000 geyim 
15000 adet 

200 kutu 
900 geyım 
150 kutu 

Tutarı 

210 
82,50 

110 
72 
82,50 

557.00 
Yukarıda cins ve miktarı ve hizalannde bedeli muhammeni 
ılı eşya başkatiplikteki şartname veçhile 7 /7 /936 salı günü 
t onaltıda açık eksiltme il~ ihale edilecektir. İştirak için 
k iki liralık muvakkat teminat makbuzu ile söylenen gün 
saatte encümene gelinir. 21 25 30 3 1769 

1 - Şükrü Kaya bulvarında veya banka temi nan mektubu 
ıf Çınar caddesi ağzındaki ile söylenen gün ve saatte 
ydanlık ile Mustafa Enver encümene gelinir. 1760 

1 

Açık münakasa 15/ temmuz/936 çarşamba 
saat 15 te 

13 86 ,, ,, ,, ,, ,, 15130 da 
7 10 il ,, " ti ., 16 ,. 

Mst. Mv. kıtaatının yukarıda cinsi ve miktarlan yazılı 
üç kalem kuru soğan ihtiyacı üç kıta şartname ile ayrı 
ayrı açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 

2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda fz. 
mir' de kışlada Mst. Mv. ·satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

3 - Şartnamesi hergün kamisyonda hörülebilir. 
4 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

, sika göstermek mçcburiyetindedirler. 
5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı !kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve· 
sikaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saa· 

. tinden evvel komisyonda hazır bulunmaları. 28 3 8 12 

Mst. Mv. Sat. Al. Komisyonundan: 
1 - 30 I 6 / 936 Salı günü saat 15 te ihale edileceği ilan 

edilen Kötahya'daki 497 bin 514 lira 15 kuruş bedel 
keşifli inşaatın ihale gününde talipler Bayındırlık Ba
kanlığından alınacak vesikayı göstermediklerinden ye-
niden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi 20 /Temmuz/ 936 Pazartesi günü saat 15 tedir. 
3 - ilk teminat 23 bin 651 liradır. 
4 - Şartname ve keşif projelerle fenni şartnameleri M. M. 

V. Sat. Al. Komisyonundan 25 lira karşılığında alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 

üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle Bayındırlık Ba· 
kanlığmdan alınacak fenni ehliyetnameler ve heheme· 
hal verilmesi mecburi olan şartnamede yazılı vesikalar 
ve ilk teminat mektup veya makbuzlarile birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatından en geç bir saat evvelinde 
M. M. V. Sat. Al. Komisyonuna vermeleri. 1974 

Milli Emlak müdürlüğünden: 
Dosya Lira 
890 Reşadiye Bozkır Nuri sokağı 39 eski, 35 yeni 3500 

31 numaratailı fevkani üç oda, bir kordor, altında 
bir od~. bir ~Çmürlük' v~ mutbahı müştemil ev 

Yukarıda yazılı Yunan'lı malinin mülkiyeti münhasıran gayri 
mübadil bonosu ile ödenmek üzere on gün müddetle kapalı 
zarf usulile artırmaya konulmuştur ihalesi 13 Temmuz 936 
pazartesi günü saaf 17 dedir. Alıcıların Milli emlak müdüri-
yetine müracaatları. 1962 

İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden; 

' 63 Karataş halil rifat paşa c. 308 eski No. lı dükkan 
64 Karantina nazmiye s. 16 eski No. lı ev 
66 Göztepe akgöz s. 8/10 eski ,. ev 
67 Darağaç sepetçi s. bila No. lı 5514 metre M. 

arsa halinde bahçe. 

Lira K. 
11 50 
63 

117 
18 

72 Kemer caddesinde 127 No. lı kahvehane 155 
75 Kahramanlar meydan s. 7 eski No. lı ev 62 

Yukarıda yazılı emvalin birer senelik icarları onbeş gün 
müddetle artırmaya konulmuştur. İhalesi 16 17 / 936 perşembe 
günü saat 17 dedir. Taliplerin Milli emlak müdüriyetine mü-
racaatları. 1928 

Milli Emlak müdürlüğünden: 
Dosy Lira 

896 Karşıyaka Donanmacı mahallesi Yeni banka soka- 900 
ğında 13 eski, 6 taj numaralı sakız biçimi bodurum 
üzerinde tabanı tahta )\oridor üç oda, bir sandık 
odası mutbah ve tulumba suyu avlu ve ufak bir 
taraçayı müştemil ev 

Yukarıda yazılı Yunan'lı emvalinin mülkiyeti peşin para ile 
ödenmek üzere on gün müddetle artırmaya konulmuştur. 
ihalesi 13 Temmuz 936 pazartesi günü saat 1L dedir. Alı· 
cıların Milli emlak müdüriyetine müracaatları. 1961 

37-4-5 45.45/ 1 ev ve 250 

3 Küçük tuhafiyeciler çarşısı 
4 tt " ,. 

46 
45 

mağaza 

dükkan 100 
" 100 

5 ikinci süleymaniye m. hakkı bey s. Bila No. ev 150 

6 Karşıyaka alaybey hayal sokak 6 taj ev 300 

7 Küçük tuhafiyeciler çarşısı Bila No. dükkan 150 

8 Hasan hoca m. büyük tuhaficiler ç. 12.12/1 Mağaza 2000 

9 ikinci süleymaniye ruhi baba s. 2-4 ·3.5 ev 400 

11 Küçük tuhafiyeciler çarşısı 6 mağaza 100 

12 Karşıyaka alaybey han, günaydın s. 21 19 ev 250 

16 Mahmudiye mah. kireçli kaya s. 6 ,, 200 
17 ,. .. .. " 8 ,, 200 
18 " " " " l o ,, 200 
20 Hasan hocam. küçük tuhafiyeciler çar. 20 dükkan 100 

24 ikinci süleymaniye m. kamil 138 148 ev 100 
paşa s. 

25 " sultaniye m. 3 üncü nezaket s. taj 4/2,2, 1/ 2 ev 250 

36 Büyük tuhafiyeciler çarşısı 43.43/ l dükkan 200 

40 Üçüncü karataş halil rifat paşa s. 233.235 ev 500 

41 ikinci süleymaniye m. hüseyin ef. s. 12 ev 200 
47 Balık pazarı muhmudiye caddesi 105 iki katlı mağaza 750 

48 Mahmudiye mahallesi balık pazarı 67 dükkan 300 
49 .. ,, eski ,, ,, • 68 ,, 300 
50 Hamidiye mah. tire kapısı sokak 40 42 ev 300 

53 Mahmudiye mahallesi 61 dükkan 100 
63 Ahmetağa mah. yemiş çar. sağır s. 23-24 mağaza 500 

72 Kestelli mah. başdurak sokak 97/ 1 taj 101 ev 400 
73 Karşıyaka alaybey m. han sokak 23.23/1 ev 400 

77 Karşıyaka osman zade reşadiy~ 25 21 11 600 
79 Mahmudiye mahallesi 51 mağaza 100 

82 Mahmudiye cadeesi eski balık pazarı bila No. 11 400 

83 Kestelli mah. başturak sokak 97.77.77/1 taj ev 750 
85 Akdeniz M. büyük tuhaf iyeci- 4.4/1 mağaza 800 

ler çarşısı 
86 Ahmet ağa yemiş çarşısı 
89 Kadiriye mah. aşureci sokak 
92 Dördüncü sultaniye M. hacı mev· 

lüt çıkmuzı s. 
95 Hasan hoca M. büyük tuhafiye-• 

ciler çar 
96 Reşadiye tramvay caddesi 

102 Akdeniz M. büyük tuhafiyeciler çar 

103 " il " 

105 Karşıyaka turan sokak 
106 Fevzipaşa M. hacı mahmut s. 
107 Natır zade M. müftü birinci 

çıkmaz1 

5 3 
5 
14 

111 

mağaza 500 
ev 75 
ev 125 

mağaza 500 

985 ev 900 
22.22/ 1 mağaza 150 

106.106/ 1 " 250 
6 bahçeli ev 500 

15 ev 750 
5 11 ev 150 

158 taj 174 ev 750 108 Fevzi paşa M. hastane sokak 
114 Karşıyaka alaybey naldöken 

tramvay c. 
55 ev ve dükkan 400 

147 Kuşadası alaca mescit M. ka· 
nara sokak 

32 han 500 

148 ,, ,, .. 30 kahvehane 200 
149 ,, ,, eğri külah S. 2 ev 200 
152 Karşıyaka alaybey M. mirat sokak 48 23 ev 500 

159 Şeyh mah. osman zade sokak 7217/4 depo 500 
178 Buca yağhane sokak 42-44 ev 300 
181 Karşıyaka alaybey selamet sokak 16 taj 22 ev 125 
186 Buca halk sokak 98,21 ev 500 

Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri pe· 
şin veya taksitle ve taksitli olanlar % 9,5 faize tabi olmak 
kaydile pazarlıkla satışları 18171936 cumartesi günü saat onda 
ihale edilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. 

istekli olanların hizalarında yazılı depozitoyu veznemize ya
tırarak artırmaya girmeleri ve yanlarında üçer fotoğraf getir· 
meleri ilan olunur. 3 10 1998 ddesi arasında kalan kıs

mın tesvjyesi ve belediyece 
verilecek kesme taşlarla dö
şenmesi işi başkatiplikteki ke
şif ve sartname veçhile 717 /36 
salı günü saat 16 da açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
B ·deli keşfi bin ikiyüz altmış 
i'.:i lira altmış kuruştur. İştirak 
için doksanbeş liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 

Ucuz, temiz, taze 
ilaç ve tuvalet 

çeşitleri 

Milli Emlak müdürlüğünden: 
Dosya 

497 İkinci karantina bülbül sokağı 84 eski ve 54 tai 
No.lı bir oda, bir hayat avluyu müştemil ev 

543 ikinci karantina bülbül sokağı 82 eski ve 52 taj 
No. lı ayrı ayri iki oda ve avluyu müştemil ev 

Lira · ınnnnmnnmıınnmııı.. Doktor Jııı1111111111111111uı11111111• 
300 ~ AK iT = ~ . ema onay -
200 ~Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı

E Basmahane İHasyonu karş18ındaki dibek. sokak lıaşında 30 sayı· -
:= lı ev ve muaycnehanesinlle 68.balı saat 8 den akşam ı:aat 6 a kadar = 
=: hatalarını kabul eder. = 

b~nka teminat mektubu ile 
soylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

2 - Üçbin altıyüz lira be
~eli keşifli kültürpark içeri
sınde yapılacak beton ve mo
zayik büyük havuzun inşası işi 
başkatiplikteki keşif, şartname 
ve proje mucibince 7 /7 /936 
salı günü saat 16 da açık 
eksiltme ile ihale ediJeccktir. 
iştirak için ikiyüz yetmiş lira
lık muvakkat teminat makbuzu 

Hamdi Nüzhet 

Sıhhat 
Yukarıda yazılı Yunan 'lı emvalinin mülkiyetleri münhasıran 

gayri mübadil bonosu ile ödenmek üzere on gün müddetle 
açık artırmaya konulmuştur. İhale?i 13 Temmuz 936 pazartesi 
günü saat 17 dedir, Alıcıların Mılli emlak müdüriyetine mü-

E cza nesi ~M;~emen Urbaylığınd~~ 
Başdurak Büyük Salepçi oğlu . . . . ' 

hanı k s da 1 - Urbaylığa ait tenvirat daır~sın.ın bır senelik ihtiyacı 
ı• arşı ın olan 13 bin kilo mazot ile 17 50 kılo ınce makine yağı, 150 

Mücellit 

Ali Rıza 
Yeni kavf alar 
çarşısı No. 34 

kilo kalın makine yagı, 500 kilo beyaz gaz, 100 kilo benzin 
ve 40 kilo üstüpünün mübayeası 15 gün müddetle açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme işi 15/7 /936 tarihine rastlıyan Çarşamba günü 
saat 15 le Belediye dairesinde icra kılınacaktır. 

3 - Bu işin muvakkat teminat miktarı 92 lira 73 kuruştur. 
4 - Şartnamesi bedelsiz olarak Uray tarafından verilir. 
5 - Talip olanların Menemen Urbaylığına müracaat etme-

leri ilan olunur. 3 7 9 12 1982 

§§ MüraC'aat eden ha~talara yapı im aşı lli:mngclcıı sair tahl ilılt ve 
;;;;; ~ikroskopik muayc ::ı el~ri ile veremli ha talara )Llpılma ınıı ccvza 
=: goriileo Pnomotoraks muayenehanesinde nıuntnzaman y:ıpılır. := 
• 111 il lll lll lll il lll lll lll lll il lll il il lll il lll I 111111111111 ill lll Telefon : 411 5 il 111111 • , • 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
21 inci tertip t•iletleri satılıyor 

Üçüncü keşide 11-1-936 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. 
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Hellenic Lines W. F. H. VAN-
Limited Der ZEE & CO. 

Hamburg - Bremen, Rotter
dam - Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munta
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, lskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi· 
mento ile eşya kabul eder. 

Anglo-Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve lskenderiye için 
9600 tonluk "Cairo City" va· 
puru her ay Pireden munta· 
zaman iki sefer hareket ede
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 75 saat, 
Port-Sait ve İskenderiye li· 

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

Fazla tafsilat için Cemal 
Cendeli hanında No.14 Naz· 
mi Topçuol)lu acentasına 
müracaat olunması. 

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

Limited 

Vapur Acentası 
Cendeli Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
THE ELEERMAN LINES Ltd. 

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

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

"DRAGO,, vapuru temmuz 
ortalarında Londra, Hul ve 
Anversten gelip yük çıkara· 
cak ve 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 Hamhurg ve Bremen· 
den gelip yük çıkaracaktır. 

V.N. 
Dt.UTSCHE LEVANTE LlNIE 

G. m. b. H. 
"TINOS,, vapuru 7 tem

muzda bekleniyor. 11 temmu
za kadar ANVES, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yük alacaktır 
"CHIOS,, vapuru 11 temmu
za doğru bekleniyor. Anvers, 
Bremen ve Hamburg limanla
rından yük çıkaracakbr. 

"ANGORA,, vapurn 20 tem 
muzda bekleniyor 25 temmuza 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG VE BRE-

les 111oucho•, lllOU&tlqu .. , aferd•, f••nnle, punel•••• puco• 
et to .. .utns lMect• penlclellx l•tilllt..en.oatl Soa ... 
plol ••tun• d•nser ... H 11• bleho paa ... 1M l•i••• oucuno odour. 

BÜTÜN B ÖCEKL E R İ ÖLDÜRÜR . 
MEN limanları için yük ala- Umum deposu: ikinci kordon No. 88 
caktır. . Telefon: 3 

AMERiKAN EXPORT LlNEs Askeri Lise ve Orta Mekteplere ç J J 
"EXMISTER,, vapuru tem- .. eşme 1 ıca arı 

mu~un nihayetine do~ be_~- Oğretmen ve Kırıkkale San'at Li-
~';:~~~; •. New-York ıçın yuk sesine TedrisatMü.dü.rü.Aranıyor Büyük Türkiye Otel ve 

DEN NORSKE MIDDELHAVS ı-lstanbul ve Bursa'daki askeri Liselere Kırıkkale'deki askeri Gazı·nosu 14 ....... ~j. 
LINJE (DS. AS. SPANSKE- San'at Lisesine aylık ücretle tarih, Riyaziye, Fizik, Erzincan, yffUI 

LINJEN) OSLO Konya, Ankara'daki Orta Mekteplere Tarih, Coğrafya, Fen "BÜYÜK TÜRKiYE" oteli yeniden tamir ve telvin edildi. Her 
"SARDINIA,, motörü 20 bilgisi, Almanca, Fransızca, fngilizce öğretmeni ve San'at türlü konförü cami, tertemiz takımları ile uy&'llı misafirlerinin 

temmuzda bekleniyor. iSKEN- Lisesine Tedrisat Müdürü alınacaktır. emrine amadedir. Yataklar banyosu ile beraber 100 kuruştur. 
DERiYE, D1EPPE, DÖN- 2-Lise öğretmenliği için Lise öğretmeni ehliyeti Orta mektep GAZiNO san'atında mahir bir aşçı başının pişirdiği teıniı, 
KERK ve NORVEÇ limanları için Orta mektep öğretmenlik ehliyeti gerektir. taze ve nefis yemeklerle bu sene iıtihar edecektir. 
için yük kabul edecektir. 3-lstekli olanların dilek kağıtları aşağıda sıralanmış evrakla Muntazam servis • Taze ve temiz meşrubat ve mekulit • 

SERViCE MARITIME ROU- Ankara'da Milli Müdafaa Vekaleti Askeri Liseler Müfettişli- ı---.~-:ıU--:cu='z"=-fiy~a=-tI_ar.._-•El-v.er_itli_·~ta:-b•ldo.._.t,-.w-.ıııı..-W 
MAJN BUDAPEŞT tine göndermeleri lazımdır. mİr V ..... ~~ 

"DUROSTOR,, vapuru 9 A) Tasdikli fotograflı fiş. ğü• d 
temmuzda bekleniyor. KÖS- 8) Yüksek tahsil şehadetnamesi veya tasdikli benzeri. D ed: 
TENCE, SULINA, GALA TZ C) Üniversitede imtihan vererek ehliyetname almışsa Seneliği Vakfı Mevkii Nev'i 
ve GALA TZ aktarması BEL- ehliyetname tasdikli benzeri. 48 kasabalı haliJ ağa faik p. kırımlı s. ev 
GRAD, HOVISAD, BUDA· ,O) Nufus tezkeresi tasdikli benzeri. 36 u " .. " " ev 
PEST, BRA TISLA VA, VI- 4- Durumu uygun görülenlerden aşağıda . yazılı evrak sonra 72 emine belkıs karantina rifat p. c. ev 
YENA ve LINZ için yük istenecektir. 24 kamile nusret esnaf şeyhi m. dükkan 
kabul eder. A) Hüsnühal ilmühaberi. 24 niğbolu cami altı oda 

B) Tam teşkilatlı Askeri Hastahaneden alınmış sağlık ı 10 k ı· f d ı h 1 b d 
S. A. DQY AL HONGROISE öprü ü a ı a met yo e esteni mataza 

"' r,aporu. 60 hasta mesçit molla çıkmazı eti' 
DE NAVIGATION DANUBI- . C) Teahhüt senedi (Noterlikten). 49 kestelli kestelti _düW.n 

No. 
30 
32' 
249 
1 
61/2 
46 
4~ 

ENNE-MARITIME BUDAPEST S-Ücretler. 240 mezarlalcbatı mdlmkBlşı l>arakil 
11
SZEGED,, motörü 13 tem· lstanbul'daki Askeri Liseler Riyaziye Fizik derslerine 108-126 700 bezmi alem birinci kordon ~ 320 

uzda doğru bekleniyor, BEL- Tarih dersine 98-108 liraya kadar. Bursa Lisesi ve Kırık- 400 tepecik tepecik han 66/1,66/2 

~ 

GRAD, NOVISAD, BUDA- kale San'at Lisesi Riyaziye Fizik derslerine 108-126 Tarih 200 eşrefpaşa çömez s. ev 211 
PEST, BRATISLAVA, VI- dersine 98-108 Liraya kadar. Orta mektepler derslerine 108 800 salepçi oğlu hükumet c. «lüalit ·12 

Ll 700 " " kemeraltf c. fokanta 34 YENNA ve NZ için yu'"k Liraya kadar, Aylık ücret verilecektir. 
450 odun kapılı " dükkin 68 kabul edecektir. 6-Kırıkkale San'at Lisesine alınacak tedrisat Müdürü için Lise 

Vapurların isimleri gelme öğretmenlik şartlarını taşımak ve iki ders zümresinde ihtisas 80 asmalı mesçit ikiçeşmelik c1 205 

F ili S tarihleri ve navlun tarifeleri olmak gerektir. Ücreti 165 liradır. 250 bostani z. çoraklcapı c. " 3801382 rate Perco 7 1 ki 1 1 E l 1 936 kad .. t t l · 150 alaca mesçit ikiçeşmetik c. " 72 hakkında bir taahhüde girişi· - ste i erin y ü gününe ar muracaa e me en 
ı r A 1 T l f N 2007 2008 dileği yerine getirilmiyenler bir hak istiydnezler. D. 18 1509 250 hisar cami yanı " 100 r apur centası emez. e e on o. 600 batbasanla ikiçeşmelik c. kahve 12 

ROY AL NEERLANDAIS -----------------------------! 250 salepçi otlu kemeraltı dülli'.n 33 
KUMPANYASI 325 " çiviciler " 37 

"VULCANUS,, vapuru 27 110 ali ağa yağcılar s. ev 3 
haziranda gelip yükünü tah- Yukarıda yazılı ak&ratın senelik kiralan on gün müddetle 
liyeden sonra BURGAS, VAR- açık artırmaya çılcanlmıftır. ihalesi 3nl9'36 CUma pnü saat 
NA, KÖSTENCE, limanları on beştedir. isteklilerin Vakıflar direlrtörİOfüne müracaatlan 
için yük alacaktır. ilan olunui'. 24 30 3 1831 

"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, DANTZIG, GDY 
TIA, GOTEBERG, OSLO ve 
ISKANDINA VY A limanları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARIT1ME 
ROUMAIN 

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

Yolcu ve yük kabul eder. 
Fazla tafsilat için ikinci 

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

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

Tele. 2004 200S 2663 

Pürjen Şahap 

- "' 

Birinci dahlliye klil\İl'İ Ooçentllti 
Mikrorbiyoloji ve salgınlar bilgisi 

Adet 
1 

Liburatuvan Doçentliti 2 
Marazi te~h liburatuvarı Doçentliti 1 

Y1tirıcfa'M liltede ~n llinik ~ libutatuvili'temıd 
münhal Doçeutlildete talip olacaklann rektörlü~ nmraai 
lan. 26 29 3 · 346~t8SO 

Teairi tabii, efBİz bir miishildir. O haclar %tıtatsı:zClır ii: gebelt!re' kalb 
böbrekleri rahatsız, tansiyonları yiikseklere dôlttorlar 6'iınu taos~e -~ 


