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SALI 

7 
Temmuz 1936 

ltalya Montrö'ye, Akdeniz meselesini düşü
nerek gelmiyor. Fakat müşahit gönderecek. 

Boğazlar Mukav~lesinin 
Müsvedde.si Hazırlandı. 

Kücük bazı ihtilaflar üz;rinde Rusya ile müzake_I 
' redeyiz. Cumartesi günü mukavele imzalanacaktır 

loııtr<ı, (ı \ll&tl)o) - M. Pol 
Boııkur hur.ı) a grlıni~tir. Frmı--ız 

ııııırnlılıa~ lıC)t'ti ile lıirleşınişıir. 

En on Jıalıer<' ı;ı>rr. lıofn.dnr 

ıııc11'cl•·~i üzı•riıulı> ınenınııııi) ı•ti 

ıııuı·ip ııeticelt•r cltlc t•dilıııiştir. 'ı ol· 
nıı lıir iki rnc!>'cle fü~erimle küı;ük 

uoktui nazar ilııiliifı knlınıetır. Bıııı· 

lur ıırıı ııııla lm~nzlıırdnıı gı>ı;cı·t'k 

hnrp efincleri toııııji iiz.-rinılı• 

Hu~) ll il., Türkİ) e ara ınıl:ı ılı•\nm 

ıııii1,akcrı> 'ardır. ~inıdiki '.ızİ) f•lt• 

b:ıkılırsn üniiırıiizdcki cuınnrtc i: 
t!İİrıiı )•'nİ boğazlar mıık:ıH•lı., .. iniıı 

iııızalunaeağı kıınPtl•• ıalınıiıı eılil
Jılt' kteflir. 

Pnri , 6 (H.ırh u) Montrii\le 
lıo~az.lar lrnııfcran ı lıürn ııııa bo

~a:rJnr hnkkınclaki >eni uzla~nın 
ırıü- edtlc i 'erilmişıir. 

Paris, G (Had)•ı) - l>iin ak
şanın katlar lıalya 'rıııı l\loııtril') ı• 
lıir ıııuralılıa giindcrecegi ~amlı-

Boğazlar konferansında ln-

Dış Bakanımız, ve M. Titulesko Montrö'de 
) ı·ı artık dcgi~nıi~tir. i tal~ ıı i~t irak 
etsin l'lıne~in lıoğaılıır konf't•r:ın~ı 
İ§İlll' ılı•\ anı t•dc<'d,.tir. 

Biraz 

fıal)a'nııı Montrö\lı• Lıoğall:tr 
konferamma udenıi i~tir;ıki ~l'l>ebi, 

Akcleniz paktı aıldeılilmektedir. 

Para! 
--~-~~ --'-----~ 

Habeş milleti, İtalyan'larla sonu-
na kadar çarpışmağa hazırdır. 

Londra 6 (A.A) - lfnlH•ş delcgas)omı k&tihi M. Fnıanuel braham 
sulh sıwcrlcr tarafınılıın yapılan bir lıalk toplanlıs.ında şu bc)anatta 
Lulunmuştur. 

Adis·Ahaha 'nın lıaricinJcki hiililıı llalıcş halkı )'ağın ur me,·simi baş· 
lnr lıa\lnmaz sonuna kaclnr <liişınanla ı;arpışınHğa azmetmiştir. Jlabeş'lilc-r 
hnttll opa ile tlnlıi ol a ıınılıarelıeye ılevam ctıııcğe karar ''ermişlerdir. 
llnbeyliler, ılüşınan, lıli) iik balıalanııııı muka<ldcs toprağından dışarı atı
lıncaya kadar ve )tıhııt ıırtık muharelıc etlchilı•cı·k ıek hir Habeşli t.:al
ıııııyınca)a kadar iı;tikliillcri için mücaılclc ı·dı•ct•klndir. Diz lıiçhir rnenı

lek«'tt•ıı bizim İ&tiklıiliıııiz i~·iıı a~knlı·rinin kaııını ıliikııw.-'ni i temiyoruz. 
Bi;..iıu hütitıı i tı•ıliğiıniz şı•y ı;ihilı H' uıühinıınııt ulnhilmek i1:in hir 
ıııikdur pnrııdır. Cııt tarafım llahcı; nııılıariplt•ri yapacaklardır. Anııpa
ıııo eııı rıi) •'I w ı•llıııwt i ııamıun Lizc ihanet ı·rlildi. l li~lıi r fedakarlık, 

ltalya 
Harbiy e müste
şarı hudutları 

teftiş etti. 
Roma, 6 (Radyo) 

/talya harbiye müsteşarı 
general ( Baystroki) Yu
goslavya hudutlarındaki 
ltalyan kıtaatını teftiş et-
miş ve tayyare istas1Jonu
nu gözden geçirdikten son
ra (Dük Vaons) ile konuş-

. muştur. Bu teftişe büyük 
bir ehemmiyet at/olun
maktadır. 

Roma, 6 (Radyo) 
ltalya başbakanı Sinyor 
Mussolini, levazimat umu
mi reisi general ( Dalol
yo) gu kabul ederek ken
disile uzun müddet ko-

r 

ltalya . 
Montrö konferansına 

şahit gönderiyor .. 
•• mu-

Bir vatansızın söyledikleri 

Ekmek yediği . kapıya 
nankörlük ediyor 

Habeş hükümdarı, ancak kendi menafii 
için çarpıştı diyor. Negüs Londra'ya vardı 

Habeş hükümdarı Cenevrede, arkasında görünen 
esmer zat Ras Nasibu' dur 

nuşmuştur. \ılis-Alıalıu (ı (R.ıd)o) - Hıı- dan ı;uk nıii ait teklifler aldım. 
\.. _ _ ____ ______ / be9ist:ının alıık Hoıııa , diri \I. Fakat ~ı·c:ı .. i lmnlaruı hiçlıiri iııi 

D h •ı • l T k • Ekla \lnr)aııı :'\e<'aşi \t' ulu lar kalıul etmedi. a ı ıye v e ı- bOS)CIC,j aleyhine ltal) nıı ,;azel•·· ~cca~i, alıık Neca\i Teoılur· 

l • • B ' _J lt•rint• lw) anatta lıulunınu~ııır: dan (laha lmrlınr çıkmıştır. Cem•\'· 
ımız ursa ua.. lıalyn neztlindt• hirı;ok ılt'falar redt• uııcnk kcıııli nıenafiini mfüla· 

. Hıır a, 6 (Hu usi muhalıiriıni:t· 
tlerı) - Dahiliye Vekili w Pnrli 
genel sekreteri ükrii Kuya, ~ı·hri· 

mizı• geldi ,.e kutılaııdı. "ükrü 

Ka)·a, parti merkezinde yapılan top· 
lantulıı H-1kevi ve parti lıtı) etleri it, 
gürfişıııı•ln yııptı. 

Bur a, 6 (Hususi muhabirimiz

den) - Buraya gelen Dahiliye ve

kili ve parti genel sekreteri Şükrü 
Kava. .hernl>er.inde lmlunan sevatla 
birlikte sabahleyin saat 9,30 da 
Mudanya yolHe fstanhul'a hareket 
t•tmişıir. Şükrü Kaya istasyonda 
partililt:r ,.e halk tarafıotlan uğur· 

lanmış, asker, jantlarına vı• poli!<I 
tarafıodan eelimlanmıştır. Bursa il· 
hayı ,.e parti reisi kendilerine fü. 
ı.lanya'ya kadar refakat ctınİ§tİr. 

fstarıhul, 6 (Hususi muhabiri· 
mizdcn) - f)abiliye vekili, Şükni 

Kaya, Bıırsa'ya gitmiş ve aksam 
üzeri tekrar dönmiiştiir. 

te~ehbüste l u!uıı<lum. Yl' lııılpı· -Devamı 6 ıncı güzde-

İngiltere ' de, Habeş ilhaki- · 
nı tanımak cereyanı var ! 

lngiltere sliel tes
lihatını artıracak! 

-----------~-
Tayyare karargahları kuracak, 

gemiler yaptıracaktır. 

ıiliz muralalıası Stanlıop 
yordu. Jo"akat bugilnJ tnlya"mn ulu • 
lor ıos}eteai daimi dclcgt• i M. Bo· 
\ 'US Kopa"nın bir ıııiişnhi<l sıf:ıtilf' 

giiııılcrilcceği• s<iy len ınck tcd ir. 

hatta Hal)e istan gibi eski \C kim t')C zararı dokıııırnı>an bir milletin c 
imha 1 hile A\Tupa'ıun \"C Cihanın ufuklarıııtla tere iim etnwğe haşla. enaze tet-

Bıızı devletlerin halyn'oın Mon· 
lrÖ

0

)<' bir murahhas gönderme i 
lıııkkıııdaki ı r:ınmı rıı~men, \'nı.i· 

-------
Alman'lar 

Zecri tedbirler 
için ne diyorlar? 

Bcrliıı 6 (Hnıl)o) - Alman 
ıııııthunt ı zecr:i tedbirlerin ktıhhrıl· 
ına ı lıııkkınılu hir iiı-ü )azılnr 

) azmakta, J.ııııu ılu lıir .t.af'ı•r ay· 
ıırnktatlırlar. 

Do) ı;•• A llt-nıan"e r.ı, tıııırr rra. 
l"' ~ ./ ~ " 

Zf'te~İ. 

1tal)n )C<li D)Jık zel'ri tedbir
lt>tle ı;ok ıkıııtı ı;ckmiştir. Fakat 
lıııııu tahnııııniil GÜ trııııiştir; eğı>r 
llnbcşistnııılu kıı\'\ etli bir lıiikiinwt 
tJIAn \'(' ftnl)BDIJI Zıt)iatı bii)ilıniiş 
111 D)ılı, 1talya iı;in irlii muhak. 
kaktı. Habeş zaferi uınuldu~uodarı 
l•ılay uldugu İ\•İıı zecri tedbirlt'r, 
İtal)ıı'da lıalk nrn ıııılıı ınnhruıni
~cı ll)aııdırıuuısu münha ır kal-

cı 
ıııı h r. 

f rıgiltt'rc\le 72 lıüyiik müc ı~
r, 7 a)dn bir rııil}on terlin tica· 

retinden nıalıruın kalmıştır. ftalyn· 
da meeLuri olarak t!lsarruf )apıl 
rıuı \'e dahili mennbh e daha fazb 
kı) mN verilnıittir. • 

Alrııan)a, Macnri tıın "' nı . 
turya ticııreti bundun çok mii tefiı 
ulınuıtur. Jtalp ~ imdidt>n onra 
harici ıicarettr 'eni lıir i tem 
latl ii. edecektir. 

mış olan ınüthi~ harp tehlikesini defcderııeı. 

-----========------ Fin merasimi .• 
Mussolini, sosyetenin ka-
rarını itirazsız kabul etti Zecri tedbirler 

ltalya, boğazlar işi 
ile alakadar. 

Akdeniz işini de kendisi için haya
ti bir iş olarak telakki etmektedir 

Sosyete kararını itirazsız 
kabul eden M. Mussolini 

Hoıııa. 6 (Haıl)o) - ltulpn 
gazl'lt·l..rirw giirf'. ltal)a lıüldınwti 
Avrupa işl(•rint> iştirak et ııwztlen 
ı•w] lıiitiin mıı;ıllaL. ııw 'dı•lcrin 

hallini i ti)ı•ı·ektir. lıal)ıt milleti, 

lııı kar<ırı zecri teıllıirlPriıı tatbiki 

) iiziiııcl.-n H'rnıi~tir. Bıınıııı içın 

kimini!' tı•şriki rıw.::ıi t•lııwk lfıı.ıın 

gı•lıliğini anc<ık I..enıli j ııı~iıı vr: 
takdir eıleı-cktir. 

iınha, \kclt>ııiz ıııcs'rle. inin tle 
lınllı•dilı~ıe~iııi i tcnıckteılir. Çünkü 
biitiiıı lıal)a yarım atla ı , .. lıiitün 

ıııii)( •ııılt:kı·leri bu dc-nizle şiıfıletle 
alfık•ı<~clır. ltalya İ\·İn Akılcniz 
ııws 'elcsi, lıa~ ati lıir nws'ckılir. 

lııgihcre, Fran a, Yugoalavya, 
'l'iirkiyt• 'e Yuııani tan nr<ı ınılaki 

zecri tcdlıirlı-:ı· zamaıııııtluki uzla~

m:ı lıiikfimıleıı ıE<knt t'clilıneliılir. 

lıalya lıoğazların sillilılaııdırıl
ııııı"ı ile ele ~itlılctlc alukaılarılır. 

Alıııan-fngiliz bahri uzlaşma~ı da 
lııılya için mühimdir. 

-Sonu 5 inci sahifede-

gömülüyor. 
Cenene 6 (Raılyo) lluı;lin 

:.\f. Vaı;konst>llı· riyaı;ctinılı• olarak 
on ı;ıckizlcr koınite,.i toplanmıştır. 

~ili H'Kolomhiya mıırahlıasları ~öz 

almışlar \'t> zeı·~i t••ılhirl rin kalılı
nlma ıııı i tenıişlerclir. 

l..clıistnn murahhası da 
kararı muı·ibiıwe mm afık 
vcrıni~ ve M. i\lııdaryag•l ıla 

OY.)'CtC 

ı·c,ap 

O!i)'t'tC 

ıııi~akı nıucihiıwe alınan kdhirlcrin 
artık vlicııılıınu lüzum kalmadığını 

süyleıııiştır. Arjantin murahhası ıla 

ııyni şı•kilde heyanaun lınlıınmıış· 

tur. Portekiz ve 1 viı;rt: murahhas· 
lıırı hııgünden itibaren, Fransa w 

İngilterı• nııırahha~ları tlu 15 Trın· 
ınuzıları itilıaren hu tcdlıirlcrin kal· 

ılırılına.;ını i8temi~ln w ı.ıuı tt>klif 

kuLul ctlilmiştir. 

Varşova'da 

Bir profesörü
müzün konferansı .. 

Varşova, 6 (Radyo) - İs
tanbul üniversitesi tarih pro
fesörlerinden Nimet1 Türkıye
de ali tahsil ve TÜrk·Polonya 
tarihine aid vesikalar üzerinde 
iki konferans vermiştir. Profe· 
sorun konferansları derin bir 
alaka ile takib edilmiştir'. 

lngiliz donanması 
Lonılra. 5 (A.A) - l)i hahn 

alan ııwlıuf ilılt'ıı sÜ)'lcndiğirıe giirt• 
Cenenı• anla~nıasmın tadili lıak
kmdıı gelecek lıaftalnr znrfınıla 

İngiltere lıiikfüneti domiııyonlan 
ile tcatii ef kur edel't•ktir. 

Sııııclay Tiıncs'in ıliploınatik 

muharriri lıu hususta f ngiltf're. 
asamblenin Eylül içıiınnında lın 

tiirlü münakaşa irukanmı st>llıcclt>n 

Pire limanında .. 
c;ok kat'i lıir kararile öncedı•n 

bağlı lıulıınınak arzusunda değildir, 

diyor. 

Ayni muharririn yazdığına göre 
I ngiltere llaLeşistan ·ın hat) a tara· 
fınılaıı ilhnkını tanımak hu~usıında 
ıeııta)iil ba~ gö lennekteılir. 

M ıılıarrir ıııi,..al olarak Mançu· 
ri.yi zikretmekte ve bu yeni dev-

- Sonu 6 ıncı sag/ada-

Fil istin' de Lokarnocular 
Arap'lar, İngiliz 'ler 20 Temmuzda Brük. 

çarpışıyorlar.. selde toplanacaklar .. 
lskemleriye, 8 (Rad)o) - iFi

li tin'tleki vazhet daha \alıinı lıir 
J 

şekil almıştır. Şimdi rııüsadeınder 
dahili hir harp şeklini almıştır. 
Elmııkaıtan g:ızete~i ).°ahlus'ıc geı;-t•n 
geceki biiyük müı;aJeıncniıı çok 
şidtlctli olıluğunu yazmaktadır. 

Bundan soura pazar akşamı 

Kudü. ' tc Arap'larla İngiliz"ler ara
sınıla Lütün gece clevnm eden hir 
nıfısadcme olmuştur. Bu nıüsaılcme 
Habeş kili esi ilı• Şaııselor arn oda 
olmuştur. 

:Mü~adenıe devam ederken qj, 

liihlı müfrezeler şehir soknklanmla 
dolnşurak levkifatta bulunmuşlar· 

dır. Maktul ve mecnılı miktarı 
hııkkınıla tafsilat yoktur. 

Ceneue 6 (Rnd)o) - Lokarno 

devletleri Loııforan mm 20 tem· 

ııı~zıla Bclı;ikaıla olmasına karar 

verilmiştir. 

i~tt·necektir. 

ltalya'nın da iştiraki 

J\I. Eılen 'iıı Von .:'\ urat'taıı al· 

dığı lıir telgrafa göre 1 ııgiliz sual-

lcriııı• bu hafta ~onunda ce,·np H~· 

rikccktir- Bu sebeple Alruauya'nın 

Lokıırno konfı•rıın:.ına ılıt\t'I ı-dilc· 

cı·ği anlaşılnııştir. 

Bıı ccvnha lıü) ük Lir ehem· 

miycı \'l'rilnıekte 'c ııl11r81zlıkla 

heklenmektcılir. 



.. 7 171 936 

Fıkra: 

Sayfa 2 ~ ............................................ .-.. .-.ANADOLU .... ._ ........... _. .................. ._ ......... .. 

'.T ~lgr af Ha ber'leri l Küçük Haberler Gorki 
l 93:i Nobcl edelıİ) al mükafatını kazanan be) az Ru Buııin arkııla~ı .... ~~ .. ll!lml!llml~~ ............................................ _.._ .. ,ı Roma'da Bayram: 

Bog. azıa·r lng·ııtere-- ~ 'Paris 6 (Radyo) - Fran· Gorki'den babseıl erken dud;ıklanoı bükf'r ~ibi oluyor: 
- Gorki mi~ Diyor, o, biç re bildiğimiz gibi fakrü zaruret içinde 

kalan lıir adam değildi . Anası zengindi. Babası da büyük bir müesr;cı;cnin 
'~kili idi. İpekli gömlek giyen H~ ipek.Ji kuşak kuşanan Gorki para· 
ya bayıldı. Antika para biriktirmekte, antika taşlar topll\makta eşsiz bir 
ihtirası vardı. Bazaıı onlan 8\'UC'unuo içine alır, ŞÖ) le bir tarlar, ınem· 
nuniyelindco ne yapacnı:tı.nı şa~ırırdı. Türlü, türlü şah iyeti ,·ardı onun .. 
.Arkadaşlanmn arasında başka. toplulu~un öoüıule başka, kendi evinde 
ba:ka baekaydı. Rus ııırabını hiç e,·mrzdi. 'efis Fransız ~arabıoa bayı· 
lırdı. Kim demiş ona cahil~ İmla yazmasını hilmez! Yazılarındaki imla 
yanlışlannı arkadaşlan ta~hih eder! Hayır. buııl:ınn hepı<i laftır. Gorki 
çok güzt•l yazı yazarılı. lmlhı iyi idi. Çok okurdu. l~lebiyat mr. 't>lele· 
riııi iyi anlardı.ı 

Bunin, lıurılanl ım ba~la ılaha Lirçok Şf')'IP.r söylüyor. .... ugüze~tlerİ· 

ni fantezi. ne bilelim, k~nıliQini lıiraz <la Burjova gösterwıek isti) or Ye 
bizim hepimizin lınyalintle.ki Gorki'yi yıkmak istiyor. Acaba Gorki. baki· 
kııleıı llunin 'iu elediği gibi lıir adam mıydı'! 

____ ......_ ..• .._ __ _ 
Meselesi 
ve ltalya 

İstanbul 6 (Hususi muha· 
birimizden) - ltalya' nın, Mon: 
trö konferansına bir müşahit 
aza izam edeceği ve Çanakka
le' nin tahkimine itiraz et -
mekle beraber, bir proje gön· 
dereceği ve bu projenin şim· 
diye kadar verilmiş olan 
kararları değiştirecek mahiyette 
bulunduğu haber verilmektedir. 

"e oluna olsun a nmızın Lüyük muharriri Gorki işci ımfının \C 

insanlığın acılarını anlatmakta, hu acılan duymakta, kendi ı·tinin Ye ru· 
bunun içinde en keskin bıçaklarla yaralar açmakta orijinal büyüklükler 
gösteren adamdır. Onu da Oostoycski'nin, Tolst11y'un, Tugenief'in ara· PariS 'le 
ııına koyaLiliriz. 

Bugünün t a'ları adını olan dünya mütefekkirleri ara ında, Gorki Çarpışmalar• 
en ilst sıralardan yer alınıya namzettir. 

EcneLi dili lıilmf'.zmiş ! 'azılarını.la derinlik yokmu~! Bazan halk Bunu yapanlar ateş 
kitlelerine kızdığı olur, onlara kaba kaha bağınrmı~! Ne çıkar hunlar· l" f d l 
dan? 1nsan denilen mahlıikun betonarme bir temel üzerinde durduğunu sa ıp tara tarı ır ar 
zannetmek ne kadar hatadır. Binlerce iç ilcalarilc dakikadan dakikaya Paris, 6 ( Radyo ) - Dört 
değişmekteyiz. ()mrünıüzüıı her hangi hir dakilı.asıncla geçmiş olan her bin ateş salip taraftarı Şanze· 
hangi bir asahiyetten dolayı ~:ıhsiyctimiz üzerine vurulacak kara bir lize' de bir nümayiş yapmışlar· 
damga, pek kara bir hükümdür. d 

Gorki, I.enjn 'le birlikte bugüııkü Rus hayatını yaratanlardaııdır. 
ır. Nümayişin hedefi, ce-

Uzun yıllar beraberı·e Avrupa .şehirlerinde ı-ürgün yaşamışlardır. Gorki miyetin feshini protestodur. 
herşeyden e\·vel durmadan okuyan ve kendi kendini yetiştiren adamın Polis ve bekçilerle müsademe 
ta kendi idir. Bunin'in söyledi~ taraflara ıl Gorki'yi anlatamaz. Biz yi· yapmışlar ve bir polisi yara-
ne kendi kafamnın Gorki' ini tıınıyalım ve Ru~ köylüsünü, Ru&ya'yı lamışlardır. Birçok yaralılar 
yükse1tmek: için durmadan didinen, çırpman, mii<"adeJclcre giren bir mu· daha vardır. Nümayişçilerden 
harririn batıra ını kalbimizde ya,atalım. k pe çoğu tevkif edilmiştir. 

Bilelim ki Gorki bütün düu)adao ve in,,anlıktan iince kendi mem· 
leketini ve kendi kardı-şlerini düşünmüştür; ve bu düşünceden "onradır Paris, 6 (Radyo} - Dahiliye 
ki insanlık mes'elclerine ve dünya işlerine kendisini ,·ermiştir. bakanı M. Salengro, Şanze-

/rfan H azar lize hadiselerini tetkik et· 
-------======~======--------.,-.....,... miştir. 

Fransa'dadahili vaziyet K t · 1r 
• • •• •• o enıan ve 

Dahıhye nazın, muşkul-1 T acirlerimiz .. 
lerden korkmıyoruz,dedi bir:i:d:~ f ~ HB;~"·~.~ı:::~ 

936 da meriyete giren 2-463 
numaralı kontenjan kararna· Ve işçi sınıfının halk cephesi

ne inanmasını istedi. 
Paris 6 (Radyo) - Dahi

liye nazın, sosyalist kongre
sinde demiştir ki: 

- "Halk cephesi,, taah-
hütlerine sadık kalacaktır. 

Veni içtimai kanunlar ile va
zifesine başlamıştır. Ve şimdi 
silah fabrikalarının millileş
tirilmesi hakkındaki kanunu 
hazırlamı,ştır. . 

"Feshi cihetine gittiğİm!z 
cemiyetlere gelince: bu hu
susta biz cumuriyeti kurtar
mak fikrine hizmet ettik. 

"Karşılaştığımız ve karşı
laşacağımız müşküllerden kork
mıyoruz. Bunları hep itham 
edeceğiz. 

, "Son grev göstermiştir ki 
elde ettiğimiz neticel~ri boz
mak için çalışanlar var, pat
ronlar, ameleye karşı müca

dan hükumetin mesaisini boz
mamasını rica ederiz. Üçbu· 

• 
çuk milyondan mürekkep işçi 
sınıfı hiçbir şayiaya kulak as· 

mamalıdırlar. Yalnız selahiyet
tar olanlarla müzakere etme-

lidir. .Çünkü zaferimizi boz
mak istiyen şahıs menafi er
babı çoktur. 

Halk cephesi teşkil eden 
partilerden hiçbirisi birinden 

farklı değildir. Bu partiler her 
surette müsavi kuvvet vaziyet
tedirler. 

işçi sınıfına, serbest mesai 
erbabına ve müstahsile hak-

kını vereceğiz. Bu suretle mil
let ve cumuriyete hizmet ede· 
ceğiz.,, 

Cezair'de 
deleye devam için aralarında V h d• l t l ğ 
bir birlik yapmağa teş~bbüs ı a u ı a eya ar ı ı ı 
etmişlerdir. başladı .. 

Bu haber dogru ise, hüku· f stanbul, 6 (Hasusi muhabl-
met bunları şiddetle takip rimizden) - Cezair' de Yahu· 
edecektir. di aleyhterları ayaklanmışlar 

Bundan başka müşkülata da ve bazı hadiselere sebebiyet 
intizar etmekteyiz. Proleterya· vermişlerdir. -ELHAMRA Telefon 2573 
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Bugün 

iki büyük film birden 

-ŞEN DUL 
Moris Şövaliye - Janet Makdonald 

2 - Beyaz Gömlekliler 
Klark Gabi - Mirna Lo~' 

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

7.45 de Beyaz Gömlekliler, 9.15 de Şen Dul -

mesinin B. listesinde bulunan 
eşyanın, yabancı ülkelere si-
parişinden evvel alakadar Ve
kalete malumat verilmesi icap 
etmektedir. Aksi takdirde, 
mallan gümrüğe gelen tüccar
ların muamelelerin intacı hu
susundaki müstaceliyet talep
leri nazarı dikkate alınmıya· 
caktır. 

Japon denizinde 
bir facia oldu. 

Tokyo, 6 (Radyo) - Bugün 
büyük bir deniz faciası ol
muştur. (Kine) adında ve dört 
bin ton hacmında bulunan 
Rus vapuru, Kamçat1.<a adasına 
giderken, (Korl) adaları ara· 
sında korkunç bir fırtınaya 
tutulmuş ve batmıştır. 

Son gelen telsiz haberlerine 
göre, batan vapurun yolcu
larından yüzlerce kişi boğul· 
muştur. 

Yunan 'lılar 
Avrupa'ya 36 tay. 
yare ısmarladılar. 

lsta nbul 6 (Hususi muha· 
birimizden) Yunanlılar, 
busene Avrkpa'ya 36 harp 
tayyaresi ısmarlamışlardır. 

Galatasaray 
Fenerbahçeyi yendi. 

lstanbul, 6 ( Hususi muha· 
birimizden ) - Galatasaray, 
bugünkü maçta F encri 2 - 3 
yenmiştir. 

Maden arama 
Bartın, 6 (Hususi muhabi

rimizden) - Maden arama 
genel direktör muavininin ri
yasetindeki üç kişilik heyet, 
buradaki tetkikattan sonra Kas
tomoni yolile hareket etmiştir. 
Maden mıntakalarında tetki
kata devam edecektir. 

sız·ltalyan komitesinin deli· 

Almanya --·•·~- letile 12-13-14 Temmuz mü· 
•• Mühim bir nasebetile Roma'da büyük 

Eden, artık Alman
ya' dan cevap bek

lemem dedi. 
Londra, 6 (Radyo) - Av~m 

kamarasında M. Eden'den Al
manya hakkında cevap ver· 
mediği ne düşündüğü sorul
muşturr. 

M. Eden - Artık Alman· 
ya' dan bir cevap istemeğe bir 
mecburiyetim kalmamıştır. 

Demiştir. 
Montrö' de lngiliz murah

hası olan Lord Stanhop av
det etmiş ve kabineye mesai 
bakanı sıfatile girmişti r. 

Adis·Ababa sefiri Sir Bartu 
M. Eden ile Habeşistan vazi-
yeti ve istikbali hakkında 
müzakereye başlıyacaktır. Sir. 
Bartun gazetecilere sadece 
şahsi işleri ıçın Londra'ya 
geldiğini bildirmiştir. 

Berlin lngiltere sefiri Sir 
Erik Filips te tatil müddetini 
geçirmek üzere birkaç gün için 
Londra'ya gelmiştir. İngiliz· 
Alman münasebatı hakkında 
da hususi surette M. Eden'le 
görüşecektir. 

İngiliz 
komünistleri 
Nümayiş yaptılar 

Londra, 6 ( A.A ) - Altı, 
yedi bin komünist bugün 
Londra' da açılacak olan bey
nelmilel sendikalar kongresinin 
mesaisine iştirak etmek üzere 
yirmi memleketten Londra'ya 
gelmiş bulunan sendikalar mu
rahhaslarına safa geldiniz de· 
mek için Haydpark'ta bir nü
mayiş yapmışlardır. 

lngiliz komünistleri lideri 
M. Harry Pollitt Prolertarya 
beynelmilel tahakkuk ettire· 
bilmiş olsaydı Duçe Habeşis
tanlda muvaffak olamazdı, 
demiştir. 

Tehlikede iki 
Rus gemisi 
Bunlarda 900 
Kişi var .. 

Tokyo, 6 (Radyo) - Mü
nakalat bakanının talebi üze
rine hariciye bakanı Küril ada
ları şimalinde tehlikede bulu
n2n iki Rus sefinesinin Japon 
kara sularına v~ memnu mm· 
takalara dahi ilticası ~üsaa
desini vermiştir. 
· Bu vapurlarda 
hayatı ı tehlikede 
tadır. 

900 kişinin 
bulunmak-

Yunanis
tan'da Grev. 

İstanbul, 6 ( Hususi muha
birimisden) - Yunanistan'da 
grevler yeniden başlamıştır. 

Yahudi gazetecı 
. gömüldü. 

Cenevre, 6 (Radyo) - Çc· 
koslovakya gazetecilerinden 
Uluslar sosyetesinde Yahudi 
aleyhtarlığını protesto ıçın 
intihar eden M. Lüks'ün ce· 
naze merasimi yapılmıştır. Ce
nevre' deki gazetecilerin hepsi 
ve gazeteciler birliği reisi me
rasime iştirak etmiştir. 

Madam Lüks ve çocukları 
da Cenevre'ye ielmiştir. 

T l ld tezahürat yapılacaktır. Birçok 
J Op an fl O U.. Fransızlar da tezahürata ış· 

Paris, 6 (Radyo) - Vay- tirak edeceklerdir: 
mar' da vuku bulan bir toplan· ltalya - Macaristan 
tıda, Dançiğ'teki Naziler teş· Roma, 5 (A.A) - Hariciye 
kilatı lideri (Furşer) de hazır nazırı Kont Çiyano ile Maca-
bulunmuştur. Mumaiİeyh, Dan- rislan sefiri arasında ftalya'nın 
çinğ' deki vaziyet hakkında Macaristan' da buğday satın 
Hitler'e uzun izahat vermiştir. alması hakkında bir mukavele 

Son gelen haberlere göre, imzalanmıştır. 
bu toplantı, Hitler'in başkan- M. Brandi 
lığında olmuş ve ayni zamarı· Roma, 5 (A.A) - İtalya'nın 
da şarki Prusya ordusu ku- Roma elçisi M. Grandi ve 
mandam ile dahiliye nazırı refikası bu sabah Londra'dan 
{Von Friç), doktor (Labin) buraya gelmişlerdir. 
ve Naziler rüesasından daha Yahudi asker ler 
birçok kimseler de vukubulan protestosu 
müzakerelerde hazır bulun· Viyana, 6 (Radyo) - Umu-
muştur. mi harba i~tirak etmiş yahudi 

Dançinğ'teki Naziler teşki- askerler kongresi bütün Av-
latı lideri (Korster) Vepmara rupa matbuatında yer tutan 
gelmeden evci general (Gö- ve son günlerde pek ziyade-
ring) le de uzun ve gizli bir leşen yahudi aleyhtarlığı neş-
mülakat yapmıştır. riyatını protestoye karar ver· 

Alakadar mehafil~e söylen- miştir.I 
diğine göre, Dançig mes'elesi Habeşistan'm idaresi 
Almanya lehine halledildik· Roma, 6 (Radyo) - Lavore 
ten sonra Polonya'nın bura· Faşist gazetesi Haheş müs· 
daki menafii, Almanlar ca na· temlekesinin idaresi hakkında 
zara alınacak ve aradaki ihti- yeni tedbirler ittihazını yazmak· 
laflar, iki devlet beyninde tadır. Harar ile Adis-Ababa 
halledilecektir. arasında bidayet mahkemeleri, 

"Deyli Meyil,, gazetesinin ve Adis-Ababa'da bir de is-
yazdığına göre, İngiltere, Dan· tinaf mahkemesi kurulacektır. 
çig mes' elesile alakadar ol· 
mak lüzumunu hissetmemekte 
ve hatta, Uluslar sosyetesinin 
Dançig'te fevkalade komiser 
bulundurmasını zait görmek
tedir. 

Cenevre, 6 (Radyo)-Dançig 
ayan meclisi reisi ( Grayzer ), 
Viyana gazeteleri muhabirle
rine verdiği beyanatta, Al
manlar' ın, Dançig meslesinde 
askeri kuvvet istimal etmek 
suretile Dançig'i işgal edeceği 
hakkındaki haberleri ya!anla
mıştır. 

(Grayzet), beyanatına de· 
vamla demiştir ki: 

Dançig meselesi, müstakil 
bir iştir. Binaenaleyh bu işte 
uluslar sosyetesinin müdaha
lesini kabul edemeyiz. 

Berlin, 6 (Radyo) - Vay
ınar şenlikleri ve Nasyonal 
Sosyalist kongresi dün hitam 
bulmuş ve mutat veçhile as
keri nümayişler yapılmıştır. 

M. Gobes iradettiği nu
tukta : 

"- Ne kadar sür'atli silfıh· 
larımızdan tecrit edilmiş isek. 
silahlanmamız da o kadar 
sür'atli olmuştur. Silahsız bir 
millet, hiç demektir. Almanya, 
süngülerin ucunda hasmının 
müdafaa edileceğine kanidir. 
f talya, Cenevre'ye kulak as· 
madan davasını süngüsü ile 
halletmiştir. Almanya da hak· 
!arını müdafaa ve mahafaza 
için silahlanmaktadır. 

Klisclerin halk üzerine ha
kimiyetini kestik ; klise erbabı 
kendi hallerile meşgul olsun
lar ve bizimle uğraşmasınlar. 

1934 kanlı tedib h8/eketini 
hatırlatırım. Rejime aleyhtar 
olanlar bunu unutmamalıd ır
lar." Demiştir. 

Göbels' den sonra Reisi· 
cumhur M. Hitler de bir söy
lev vermiş ve ezcümle demiş
tir ki: 

- Almanyanın yeniden si· 
lahlanması lazımdır. Almanya, 
mevcudiyetini muhakkak gös
terecektir. 

Devletler, Alman ordusunu 

Hükumetimiz 
1 2 yolcu tayyaresi 

satın alıyor. 
İstanbul 6 (Hususi muha· 

birimizde ) - HülCümetimiz, 
bu sene 12 yolcu tayyaresi 
almağa karar· vermiştir. Bu 
tayyarelerden ikisi taksi tay· 
yaresi olacaktır. 

Amerika'da 
İstiklal bay. 
ramı kurbanları .. 

Nevyork, 5 (AA) - Amc· 
rika ' da istiklal bayramı müna
sebeti le yapılan nümayişler 

esnasında 125 kişi ölmüştür. 

Geçen yıl ayni günde ölenle
rin sayısı 214 e baliğ olmuştu. 

Mısır - /ngiliz 
müzakereleri. 

Kahire, 6 (Radyo) - lngi
liz hariciye bakanlığı müste· 
şarlarından M. Bekket. Mısır· 
fngiliz müzakereler ine iştirak 
için "Kahire'ye gelmiştir. Bu 
zatın gelmesi, iyi tesir husule 
getirmiş ve müzakeratın hüsnü 
suretle bitmek üzere olduğunu 
göstermiştir. 

Negüs 'den 
Para istiyorlarmış 

Roma 6 (Radyo) - Cc· 
nevre' den ltalyan gazetelerine 
gelen haberlere göre Neca
~i'yi müdafaa etmiş olan pro· 
fespr jeze, Necaşi'den müda· 
faası için para istemiştir. Da· 
ha bir takım Habeş taraftan 
profesörler de para istemeğe 
hazırlanmaktadır. 
..................... 1 ... 

silahtan tecrid için nasıl acele 
etmişlerse, şimdi biz de si· 
lahlanmak için o derece isti
cal gösteriyoruz. Esas vazife· 
miz, Alman gençliğıni yeni· 
den yetiştirmektir. Bu vazi· 
femiz asırlarca devam edebi
lir. lnkılabımızın büyük ga· 
yesi, Alman milletinin vahde
tidir. 
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Montrö'den Anadolu karilerine: 
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HABERLERi 
·~ « -Necaşi'nin söz 

söylediği celse. 
-----· Ras Nasibu'nun, yakında Habeşistanda 

faaliyete geçmesi beklenebilir. 

Muamele vergisi 
\ Hangi müesseseler

den alınacak? 

Denizde bir cesed 
ihtiyarın sarhoşluk yüzünden 

deniZe düştüğü anlaşıldı. 

Çocuklar 
Tatil oba-
sına alınacak .. 

Halkevi sosyal yardım ko
mitesi ve kültür direktörlüğü
nün teşebbüsile, şehrin muh
telif mıntakalarındaki mektep· 
lerde tatil obaları açılmıştır. 
Bundaki maksad, çocukların 
ders yılında aldığı iyi itiyatları 
unutmaması, sokaklarda dolaş
mıyarak bir terbiye nezareti 
alanda sıhhi ve pedagojik eğ· 
lencelerle vakit geçirmesidir. 
Buralara yalnız ilkmektepliler 
ve bu mektebe yeni girecek 
olanlar kabul edilmektedir. 
Buraya girecek her çocuk bir 
taahhüdde bulunacaktır.Obayı 
terkedenlerin verdikleri para 
geri verilmez. Kayıd, 16 Tem· 
muza kadar sürecektir. Kıyafet 
birli~ şartı yoktur. Çocuklar 
bu obalardan çok istifade ede
ceklerdir. Her ailenin bunu 
düşünmesi lhımdır. 

Montrö Boğazlar konferansına gi-
';[;;,-a;:k;;J;;ş-;~-,~}l-:ifilrlı;igd;,g;;. ı 

Cenevre. 30 (Hususi) ... -:::--~;ı~;;~--;;d':r;;-h-;t~-;:~t;' 
Milletler cemiyeti, kurulduğu miz giyinişi ve nihayet kibar 
günden beridir zannederim bu ve terbiyeli tavırları bütün na· 
günkü tarihi bir celse daha zarı dikkati kendi üzerinde 
idrak etmemiştir. lsviçre'ye teksif etmiye kifayet etmişti. 
geldiğimizden, boğazlar kon· Diğer taraftan bu zatın mem· 
fcransının ilk umumi ve heye· leketini terketmek ıztırarında 
canlı celsesinde hazır bulun· kalmış olan Habeş rüesası 
duktan sonra hepimizin en arasında cür'et ve teşebbüs 
ziyade merak ve heyecan ile kabiliyeti itibarile hepsine faik 
beklediğimiz asamblenin bu- olduğu da söyleniyor ve eğer 
günkü toplantısı idi. milletler cemiyetindeki bu son 

Muharrek kuvveti 5 beygirden 
fazla iken sonradan bu mik
tardan aşağı düşürmüş olan 
sınai müesscse1erde evelce 
imal edilmiş olan maddeler· 

Evelki sabah saat yedide 
konak vapur iskelesi yakininde 
denizde bir cesed görülmüş 
ve zabıtaya haber verilmiştir. 
Yapılan tahkikatta cesedin, 
Alsancak'ta Karakol sokağında 
17 numaralı evde oturan ya
pıcı ustası Erzincan'lı Ali oğlu 
Kahraman' a aid olduğu anla· 
şılmıştır. Cesed, memleket 
hastanesine kaldırılarak müd· 
deiumumi muavini Mümtaz 
Yılmaz tarafından tahkikata 
başlanmış ye Kahraman'ın ce· 
sedi muayene edilmiştir. Ya
pılan muayenede cesedin üze· 
rinde hiçbir yara ve bere eseri 
görülmemiştir. 

raman'ın, birkaç gece evel 
Kemeraltında kebapcı Rifat'ın 
dükkanında bazı arkadaşlarile 
rakı içtiği ve sarhoş · olduğu 
anlaşılmıştır. Hatta, bu içki 
aleminden saat 23 te ayrı1an 
Kahraman, evine gitmek üzere 
konak istikametinde ilerlemiş· 
tir. Rıhtımda, tenha bir yerde 
yürürken veya su dökmek is· 
terken sarhoşluk saikasile mu
vazenesini kaybederek denize 
düştüğü ve boğulduğu tahmin 
olunmaktadır. Kakraman'ın, 
başka birisi tarafından denize 
itilmesi ihtimalden uzak gö· 
rülmüştür. Müddeiumumilikçe, 
cesedin defnine ruhsat veril· 
miştir. 

Sabahleyin bizi Montrö' den teşebbüste bir faide vermez· 
alan tren buraya getirirken se • ondan nasıl şüphe edi
hemen hemen yegane mevzu· yorlar bilmem • Habeşistanda 
umuz bu idi. (Negüs) ün bu- yeni bir hareket yaratabilecek 
rada olduğunu ve bugün asam- yegane adamın ancak Nas~bu 
ble huzurunda milletinin ve olabileceği ve hatta buna şim· 
tahtının menfeatlerini bizzat diden karar bile vermiş oldu
müdafaa edeceğini biliyorduk. ğu ilave olunuyordu. 
Milletler cemiyeti şimdiye ka- Celseyi lngiliz hariciye na
dar birçok safhalardan geçti, . zırı Eden açtı. Tafsilata gir· 
birçok vartalar atlattı, fakat miyeceğim, mektubum size ge· 
bugüne kadar ne bir kral, ne linciye kadar bu tafsilat çok· 
bir imparator ve hatta f sviçre tan ajanslar tarafından bol 
federasyonları reisi istisna edi- bol verilmiş olacak. 
lirse ne bir devlet reisi tara- ftalya hariciye nezaretinin 
fından ziyaret edildi. Halbuki kendi davasını müdafaa etmek 
bugün milletler cemiyeti tari· üzere milletler cemiyeti umu
hinde ilk defa olarak bir im- mi katipliğine göndermiş ol
parator hemen hemen bütün duğu nota okunduktan sonra 
dünya murahhaslarından mü- bütün gözler Habeş murahhas· 
teşekkil bir heyetin huzuruna larmın üzerine dikildi. Celse· 
çıkacak ve orada kendi mil- den evvel Necaşi'nin bir ara
letinin heyeti murahhasa reisi hk bugün birşey söylemiye· 
sıf ati le haklarını ve menfeat· ceği, bu celsenin alelade bir 
ıerini müdafaa edecekti. Me- merasimden ibaret kalacağı 
selenin alacağı netice ve aki- ve asıl mühim müzakerelerin 
b~t şim.diden ne kadar taay- yarın cereyan edeceği söylen
yun etmış olursa olsun yalnız mişti. Umumi intizar hilafına 
bu nokta bile insanı merak olarak Necaşi yerinden kalktı. 
;e. heyecana düşürmiye kafi Yavaş ve vakur bir yürüyüşle 
ıdı. Kaldı ki hemen hemen kürsüye doğru ilerliyordu. Her 
bir senedenberi devam et- zamanki gibi beyaz bir elbise 
mekte olan Habeş • İtalyan giymiş ve üzerine siyah man· 
facıasının bugün son safhası tosunu atmıştı. Halinde hiç 
kapanacak, milletler cemiyeti bir telaş ve heyecan eseri gö
hesabına ve onun ideali na· rünmiyordu. Herkes nazarla· 
mına elbette bir zafer teşkil rile onu takip ediyordu. Ya
etmiyen bu hadiseye velev vaş yavaş kürsüye çıktı, bir 
ki pamuk ipliği ile bağlamak saniye hatta bir dakika kadar 
kabilinden o]sun fakat her durdu. Herkes susmuştu. Tam 
halde bir netice verilecekti. bu anda hiç beklenmiyen bir 
Diğer taraftan bugünkü asam- hadise oldu. Gazetecilere ay· 

ble içtimaınm Türkiye balcı- rılmış olan ve müzakere salo
mından ayrı ve hususi bir nunun yukarısını çepe·çevre 
ehemmiyeti daha vardı: ·Mil- ihata eden kısmın ta nihayet 
letler cemiyeti kurulduğu ve taraflarından şiddetli birkaç 
Tü~k~ye oraya girdiği tarihten düdük sesi işitildi, bir-iki da
berı ılk defa olarak Türk mu- kika kadar devam eden ve 
rahhasları ile birlikte Türk sonra zabıtanın müdahalesile 
g~zetecileri de on iki kişilik ve mütecasirlerin dışarı çıka
bır heyet halinde içtimaa işti- rılmasile neticelenen bu lü
rak ediyor ve milletler arası 
g~zetecileri arasında bir mev· 
kı alıyorlardı. 

R"·~~~ciye Vekilimiz Tevfik 
uş u Aras'ın bu_gün Karlton 

ot~linde T~~~ gazetecileri şe· 
refıne verdıgı öğle yemeğinde 
hazır bnlunduktan sonra içtima 
salonuna girdiğimiz zaman 
hemen hemen bütün murah
haslar yerlerini almışlardı. 
Yalnız ltalya'ya tahsis edilmiş 
olan d" k . ort oltuk boş duruyor, 
ılk bakışte nazarı dikkati cel
bediyordu. Necaşi yanında 
Ras Nasibu ile Londra sefiri 
doktor Marten olduğu halde 
Habeş murahhMlarrna tefrik 
edilmiş olan yerde oturuyor
~~· lstıtrad kabilinden şunu 
ılave edeyim ki Ras Nasibu 
burada en fazla sükse yapmış 
olan şahsiyettir. Sim-siyah ol
masına rağmen simasının bir 

zumsuz taşkınlık bir an için 
herkesin teveccüh ve alakasını 
Habeş hükümdarına kazandır· 
mıştı, salonda umumi bir al· 
kış tufanı koptu. 

Nihayet sükunet avdet et
mişti. Necaşi yavaş, heyecan
sız ve çok yeknasak hır sesle 
nutkuna başlamıştı. O bir ta
raftan Habeş dili ile söyler· 
ken bir diğer taraftan kulak
larımıza geçirdiğimiz ekutlarla 
nutkunun başka bir salondan 
yapılmakta olan Fransızca ter· 
cümesini ayni zamanda takip 
edebiliyorduk. Milletler cemi
yetine ve onun bazı mühim 
uzuvlarına acı tarizlerile dolu 
olan bu nutuk takriben bir 
saat kadar devam etti, sonra 
Necaşi sanki tarihi vazifesini 
bitirmiş gibi ayni sükunetle 
ve ayni vekarla salonun umu· 
mi alkışları arasında kendi 

den muamele vergisi alınıp 
ahnmıyacağı hakkında maliye 
vekaletinden vilayete bir ta· 
mim gelmiştir. 

Sınai müesseselerin, muhar· 
rek kuvvetini beygirden aşağı 
düşürenler ancak o tarihten 
sonra muafiyet iktisap etmiş 
olacaklarından daha evel imal 
olunan mevaddarı vergi ·alın· 
ması lazım geldiğini bildiril· 
miştir. Onun için bu kabil 
müesseseler, beygir kuvvetini 
beşten aşaği düşürdüklerini 
alakadar memurlara bildirme· 
ğe ve o tarihte mevcut mal· 
larinın cins ve mikdarını zabıt 
varakasile tesbit ettirmeğe 

Altmış yaşında olan Kah-
-· . 

mecburdurlar. e 
Müessese sahipleri, vergiye 

tabi olduğu tesbit edilen bu 
kabil maddelerin, satıldığ1 ve· 
ya satılmak üzere komusyon· 
cuya gönderildiği tarihi takip 
eden ayın 15 inci günü akşa
mına kadar nevi ve miktarını 
ve satış fiatini ve bunlardan 
tenzili lazım gelen iptidai 
maddeler varsa kıymet ve mik
darlarının kanunen sekizinci 
maddesi mucibince bir beyan· 
name ile bildirmek ve vergi· 
sini usulü dairesinde vermek· 

Soyadı alanlar; A. Doğan'a 
/zmir' de 164,050 \Veda ~iyaf eti verdi ~ Belediye memurları 

k • "d• Pazar günü akşamı, Cumu· yoklaması 
ışı ır · H Ik · · · · B 1 d'ye ab t l 

1 
. .

1
A • d d rıyet a partısı ışçı ve es· e e ı z ı a memur arı, 

zmır vı ayetın e soya ı f b' l'kl · t f d k' açılan kurlarda takip ettikleri 
l l 

'kt "f na ır ı erı ara ın an es ı 
almış o an arın mı an nu us rt' b k y d derslerden dün belediye ev-. pa ı aş anımız ozga say· 
müdürlüğünce tamamen tespıt I A · D ·x. f. b' lenme dairesi salonunda yok· . . . . . avı vnı 0 0 an şere ıne ır 

edılmıştır. Hazırlanan ıstatıs· d · f t' ·ı · V ı· lamaya tabi tutlmuşlardır. im· 
1 

. . d ve a zıya e ı ven mış, a ı ve 
tiğe göre zmır merkezın e rti' · · F 1 G"l 'l t• tihan sualleri, evelden hazır-pa reısı az ı u eç e, par ı 

42,279 kişi soyadı almış ve b' l"k 'd h ti · lanmıştı. Yazdırılan bu sual-. . . ve ır ı ı are eye en azası 
tescil ettırmıştır. Bergama b l t z· f t ·ı ·ıe lere. belediye memurları tah· . .. .. 

1 
u unmuş ur. ıya e vesı esı . 

kazası harıç ol:nak uzere ~u • samimi hisler ve fikirler teati riri olarak cevap vermişlerdir. 
hakat ve lzmır merkezınde d'l · b' l'k l k d' Belediye mıntaka amirlerinin . . e ı mış, ır ı aza arı, en ı 

tescil ettinlen soyadı mıktarı t kk"ll · · d ı imtihanları daha evel · yapıl-. . 1 eşe u · erının mey ana ge -
164,050 dır. Halbukı stan· · d b" ··k b' .. rf mıştır. Kurslardan iyi netice 
b ld ülh kat da dahil ol- mesın ~ .uyu ~r enerıı sa • le mükelleftirler. u a m a eden Avnı Doğan a karşı duy· alındığı anlaşılmıştır. 
mak üzere tescil olunan soy· Karşıyaka' lı-

1 .. •J ' ara muıae ... 
dukları minnet ve şükranı an· 

adı miktarı 190,000 dir. latmışlardır,.. 
Nüfus müdürlüğünce, soy· ----

Saat 1 de vapur var .. adı almamış olan kimselerin Maarif müdürü 
Geceleri saat 23, 10 dan 

sonra Karş1yaka'ya vapur iş
lememesi fzmir'li ve Karşıya· 
kah halkı, müşkül vaziyete 
sokuyordu. Vilayet, bu mühim 

kütüklerden listelerinin tan· 
zımıne başlanmak üzeredir. 
Bu gibiler hakkında ceza tat· 
bik edilmek ve soyadı kon· 
mak üzere listeleri. vilayete 

mes' ele hakkında iktisat Ve- verilecektir. 
kal eti nezdinde teşebbüste bu- lstanbul' a nazaran lzmir' de 
lunmuştu. İktisat V ckaletinden daha çok soyadı alınmıştır. 
geleni bir emirde karşıyaka'ya Çünkü nüfus itibarile lzmir, 
gice saat birden sonra da bir 

daha az olduğu halde lzmir
vapur işletilmesi bildirilmiştir. 

Bu emrin tatbikine derhal deki halkın aldığl soyadı 
miktarı, lstanbulunkine çok 

başlanacaktır. 
TUrkofis mUdUrU yakındır. 

Türkofis müdürü Ziya Orgun, Kamil Dursun 
hastalığının tedavisi için lstan· lzmir saylavı Kamil Dursun 
bul'a gitmiştir. şehrimize gelmiştir. 

~--::======================~~~~~~ 
murahhaslannın yanına gitti. yüklüğüne karşı hepimizden 

Haile Selase'nin ortaya hr- fışkıran imandan bahsetmek 
lattığı tarizler cidden çok cidden çok zevkli birşey olu
ağır... Bakalım bu tarizlere yor. Bilhassa bir aralık Tev
layık ve hedef olanlar yarın fik Rüşdü Aras memleketin 
kendi hareketlerini nasıl mü- harici ve dahili siyasetteki ana 
dafaa edecekleri.. Yarınki cel- prensiplerinden, bu ana pren· 
senin de heyecan itibarile bu· siplerin de istinad ettiği ana 
günkünden geri kalmıyacağına fikirden bahsederken iftihar· 
şüphe yok. Netice şimdiden dan, gururdan, Türk olmak 
malum ve mukarrer olmakla zevkinin verdiği büyük heye-
beraber... candan hepimizin gözleri ya· 

* "'* şarmıştı. Milletler arası sahada 
Bugün Tevfik Rüşdü Aras ve çok kısa bir zaman içinde 

hepimizi, bütün Türk gazete- bize bu mühim ve cidden 
cilerini öğle yemeğine, daimi gıpta verecek mevkii yapmış 
delegemiz Necmiddin Sadık ta olan büyüklerimizi bütün mev· 
assamble içtimamdan sonra cudiyetimizden taşan minnet 
çaya davet etmişti. Bize Av- ve şükran hisleri içinde pek 
rupa'nın ençok beynelmilel tabii olarak hatırladık. Ve bu 
ma3~yetteki bir şehrinde bir hatırlayışımızı onlara karşı 
aile toplantısı fırsatını veren duyduğumuz sarsılmaz bağh
bu iki kiymetli cemileden de lık telgrafları ile ifadeye ça
istifade de kusur etmedik. Bi- lıştık. Zannederim bugün, Tür· 
raz ötesinde birkaç saat sonra kün beynelmilel sahada ka
Milletler cemiyetinin toplana· zandığı yüksek itibarı gözleri
cağı bu güzel şehrin muhte· mizle görürken yapacağımız 
şem bir otelinde memleketten, en mühim ve mukaddes va
Türk vatanın yüksek mukad· zife bu idi .. 
deratından, onun sonsuz bü- Hamdi Nüzhet 

Avrupaya seyahate çıkıyor 
Şehrimiz maarif müdürü 

Ali Riza, dünkü ekspresle ls
tanbul' a gitmiştir. Oradan 13 
temmuzda başlayacak ve 40 
gün sürecek olan Almanya 
seyahatine iştirak edecak, Al
manya' daki kültür müessese· 
lerini gezerek tetkiklerde bu
lunacaktır. Maarif müdürlüğü 
vazifesini ilk tedrisat müfettişi 
Neş'et Şirlan ifa etmektedir. 

Sıhhat meclisi 
Bugün Valinin riyasetinde 

toplanacak. 
Vilayet sıhhat meclisi, ya· 

rin saat onda sıhhat müdü~ 
lüğünde Vali Fazlı Güleç'in 
reisliği altında toplanacak ve 
şehrin sıhhat işleri üzerinde 
görüşmelerde bulunacaktır. 

· Vilayetin sağlık işleri hak
kında izahat verilecek ve bazı 
evlerin komşularına zararlı 
olan vaziyetleri hakkında ka
rar alınacaktır. Halkapınar su· 
yu kaynağının muhafazası hak
kında da görüşülecektir. 

Nüfus . dairesinde 
Teftiş lgi Netice Verdi .• 

Mülkiye müfettişi Memduh 
tarafından iki aydanberi lzmir 
nüfus müdürlüğü muamelatı 
teftiş edilmekte idi. Teftiş, dün 
sona ermiştir. Bütün muamelat, 
İnceden inceye tetkik olun· 
muştur. Muamelatın iyi bulun
muş olduğu haber alınmıştır. 

Dr. Mitat 
Göz tabibi doktor Mitat, 

bir ay için Çeşme'ye gitmiştir. 
5 ağustosa kadar orada isti
rahat edecek. Ve bu tarihte 
dönecektir. 

Talebeler 
Askeri kampa çıktılar 
Şehrimiz erkek Lisesi ile 

Ticaret Lisesi talebeleri, dün 
Yamanlarda açılan askeri 
kampa gitmişlerdir. Askeri 
kamp 15 gün sürecektir. Kam· 
pa iştirak eden talebeye asker 
elbisesi ve silah ta tevzi olun· 
muştur. 

Dr. Haydar 
Sıhhat ve içtimai muavenet 

vekaletinin Karşıyakadaki dil
sizler, körler ve sağırlar mü
essesesi müdür muavinliğine 

Mersin sabık hükumet tabibi 
Haydar tayin edilmiş ve şeh· 
rimize gelerek vazifeye baş· 
lam ıştır. 

Çocuklara yardım 
Haziran ayı içinde Çocuk 

esirgeme kurumu bakım evinde 
436 hasta çocuk muayene ve 
tedavi edilmiş, ilaçları parsız 

yerilmiştir. 

On ikiz çocuğun sütleri 
devamlı şekilde temin edilmiş, 
yirmi yoksul çocuğa çamaşır 
verilmiştir, on yoksul çocuk 
giydirilmiştir. __ .___ 

Cellad Gölü 
Kurutma f aa
liyeti ilerliyor .. 

Cellad gölünün kurutma 
faaliyeti devam etmektedir. 
Ekskovatör denilen kazı ma· 
kinelerinin sayısı sekize çıka· 
rılmıştır. Açılan kanallar üze· 
rinde inşa edilecek olan be· 
ton köprülerin de inşaşına 
başlanmıştır. Sekiz kazma 
makinesile geceli gündüzlü 
çalışılmaktadır. Teşrinievvel 
ayında Cellad gölünün suları· 
nın denize akıdtlacağı kuvvetle 
tahmin ediliyor. 
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Fakat birden, içinden bir 
endişe hissetti. Kora ile ar· 
kadaşı Admon Abu'yu . saat 
dörtte görmüştü. Bundan sonra 
bu büyük düşmanı, korkunç 
rakibi aceba hemen Dük Lo
dovik mi görmüş idi? Dük'ün, 
kendisine en yakın bir kim
seyi Hanri'nin yanma kayırmak 
tan maksadı, olan ve biteni 
anlamak değil mi idi, aceba? 

Bu aralık kapının zili çalındı. 
Hanri, kapıyı açmak için ye
rinden kalkmak istedi. 

L .. . 
. usı: 

- Rahatsız olmaymız ben 
açarım! Dedi. 

Fakat, Hanri, kapıyı ken· 
disin açmasını daha muvafık 
gördü. Çünki, gelenin mareşal 
tarafından gönderilmiş bir 
memur olması çok mümkündü. 
Bu memurun evinde bir ka
dın görmesi, mareşal için çok 
fena bir not vermiye vesile 
olabilirdi. 

Kapıda, Harbiye bakanlığı 
emir mülazimlerinden birisi 
vardı. Yüzbaşı Harıri, topupla· 
rını birbirine vurarak ve elini 
kasketinin güneş siperine gö· 
türerek selamdı: 

-r Yüzbaşım, dedi. Size 
Mareşal Rondon'un göndermiş 
olduğu gizli dosyayı getirdim. 

Hanri başile, ne söylenmek 
istediğini anlatan bir işaret 
yaptı. 

Mülazim sözüne devam ede
rek ve cebinden bir de tah
rirat kağıdı çıkararak: 

- Şu zarfın içindeki mak
buzu da imza etmenizi rica 
ederim. Bu makbuzu bizzat 
kumandan Goliffet yazdı. Dedi. 

Hanri, sağ elile dosyayı ve 
zarfı aldı. Genç Mülazime, in· 
tizar odasında beklemesini 
rica etti, ve yukarı çıkarak 
makbuzu masa üzerinde imza
ladı. 

Gizli dosyayı bir çekmeceye 
koyduktan sonra, çekmeceyi 
kilitledi ve imzalı makbuzu 
Mülazime götürdü. 

Hanri döndüğü vakit, Lusi: 
- Bu dosyayı size ne için 

gönderdiler? Diye sordu. 
- Size evvelce de söyle· 

miştim ya.. imparatora verile· 
cek mühim bir rapor hazırla
mağa memur edilmiş bulunu
yorum. 

- Bu halde çalışacak mı· 
sınız? 

- Evet. Çalışmak lazımdır! 
· Lüsi, bu sözlere inanmak 
istemedi. Ve: 
~ Ya, dedi. Allah göster

mesin mühlik surette yat alan-

ANADOLU -------Günlük siyasal gazete 
Sahip ve ba~yazganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumt neşriyat ve yazı işleri 

müdürü: Hamdi Nüzhet 

lılardıanl'sİ: -
lr:ıuir İkinci Beylc-r sohğı 

C. Halk partİliİ binası içinde 
Telgraf: İzmir - A 'ADOLU 

Telefon: 2776 ··Posla 1..utusu 405 

ABONE ŞERAİTi 
Yıllığı 1200, altı ay lı~ı 700, üç 

aylığı 500 kuruştur 
Yabancı memleketler için eımelik 

abone Ü<'reti 27 liradır 
Her yerde 5 kuruştur -Günü geçıııiı nü~lıalar 25 kuru~tur. 
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mış olsaydınız? Bu iş ne ola
caktı? 

- Yaralanmamış oldu~uma 
göre bu suale nelüzum var?. 

Hanri, genç kadını kendi
sine doğru çekti. göğsü üze· 
rine çıkarak teskin etmek is
tedi. Fakat, ~genç kadın bu 
nevazişe karşı hissiz kaldı; 

hiç bir mukabelede bulun· 
madı. O, bu evrakı elde et· 
mek için kilidi zorlamak lazım 
geleceğini düşünüyordu. Böyle 
bir teşebbüsü hiç hesaba kat· 
mış değildi. Ve hiç şüphesiz 

bu teşebbüs vaziyeti en bü
yük bir nezaket ve vehamet 
devresine intikal ettirecekti. 

Birden gözleri parladı. Bir 
hal çaresi bulmuştu: 

- Sevgilim, dedi. Şu halde, 
henüz nöbet içindesiniz. Ve 
mutlaka çalışmak lazım geli
yorsa, ben size yardım edeyim. 
Evvela kuvvet bulmak için 
iyisinden birkaç kadeh şarap 
içmelisiniz. Henüz bir şey de 
yimiş değilsiniz. Size biraz 
piliç kızartması, biraz Borgonya 
şarabı getireyim. 

- Zahmet etmeyiniz. Hiç 
bir şeye ihtiyacım yoktur. 
Emirber neferim nerede ise 
gelecek ve bana yumurta ile 
ekmek getirecektir. 

- Yok olmaz. Bu halde 
yumurta size lazım olan fay
dayı temin edemez. Beni ser
best bırakını1. Bir saata kal
maz, ben size göre yiyecek
lerle dönerim. 

Hanri'nin tbütün muhalefe· 
tine rağmen genç kadını bu 
kararından döndürmek müm
kün olmadı. Mantosunu giy
mek için salona geçerken de, 

Hanri'ye: 
- Sizi azami memnun et

mek için de akşam yemeğini 
sizinle beraber yiyeceğimi dedi. 

Bu vaid, mecruh yüzbaşının 
bütün sınirlerini ve ... mukave
met kudretini gevşetti. O 
kadar, ki genç kadına tath 
bir tebessüm ile mukabeleden 
kendisini alamadı. 

Genç kadın iki ateşli duda· 
ğını Hanri'ye uzattı ve: 

- Bir saata kadar geliyo
rum! Diyerek çıktı. 

Arabasına bindiği vakit te, 
arabacıya amirane ve hakim 
bir sesle: 

- Atlan bütün süratile 
Etud' e doğru sür yolda nerede 
duracağımızı size söylerim 1 
Dedi. 

-6-
Etud 'e geldikleri vakit, Lüsi 

Dö Kola başını arabanin pen· 
çeresinden uzattı ve arabacıya: 

- Klod Leron sokağına 
geçiniz ve üç numara önünde 
durunuz! Dedi. 

- Sonu var -
............ ıiııııfııl ........ 

Kiralık ev 
Karantina' da Köprü mev· 

1

' kiinde tramvay caddesinde 
681 numaralı ev, kiraya veri-

' lecektir. Görmek isteyenlerin 
Köprü'de bakkal Ahmed'e ve 
görüşmek için de Kardiçalı 
hanında 55 numarada avukat 
Hüsnü ve Cemal'e, yahud 
idarehanemize möracaatlan 
ilan olunur. Ev, yeni tamir 
görmüştür. Konförü mükem
meldir. Ziya ve hava bakı

mından en titiz aile sahiplerini 
bile tatmin edebilir . 

Anama lfazdığım açık mek
tubu, dostlarımdan bazıları 
çok beğenmişler ve manidar 
bulmuşlar. İçlerinden biri; 

- Güzel yazmışsın Çimdik 
-Dedi- fakat ben ananın ye· 
rinde olsaydım, sana, 

- Oğlum, sana şu beş ku· 
ruşluk kalemi ve onunla yaşa· 
tabildiğin kafa alemini sana 
verdiğim için pişman değilim, 
bilakis seviniyorum. Yazını 
okuyunca, bu işte daha isabet 
ettiğimi anladım, faydalı bir 
işe sahip~olmakla bir şarlatan, 
bir hokkabaz ve saire olmak 
arasında büyük farklar:vardır. 
Cevabını verirdim. Bu vesile 
ile sana bir fıkra anlatayım: 

Vaktile bir adam varmış ve: 
Aynayı karşıda bir yere di

kiniz, elime ucu sivri bir ok 
veriniz, Öu oku, iğnenin deli
ğinden saplanm. 

Dermiş. Filhakika herifci 
oğlu, dediğini de yaparmış. 
Muhtelif tecrübelerde, bu id
diasmı isbat edince, şöhreti 

yavaş yavaş, köyden köye, 
oradan şehre, oradan da payı· 
tahta kadar aksetmiş, niha· 
yet devrin hükümdaari, böyle 
bir marifet sahibinin bulun· 
duğunu duyunca kendisini hu
zuruna çağırmış. 

- Senin hakkında böyle 
söylüyorlar, doğru mudur?. 

Diye sormuş. Herif te evet, 
cevabını vermiştir. 

- Öyle ise isbat et ha· 
kalım: 

- Ederim! 
iğneyi getirmişler. Eline 

oku da vermişler. Ve herif, 
hükümdann huzurunda da bu-
nu yapmakta muvaffak olmuş. 
Bittabi umduğu şey şudur: 

Marifetini görünce, hüküm· 
dar kendisine bol bol ihsanda 
bulunacak!. 

Halbuki o, o oku iğne de· 
liğine sapladıktan sonra hü
kümdar emretmiş: 

- Şu herifin kaba etine 
yüz tane sopa vurun! 

Herif; 
- Aman devleth1ml 
Derneğe ICalmadan, hüküm-

darın adanılan kendisini mer· 
mer zemine yatırmışlar, baş-

lamışlar sopaları indirmeğe .. 
Feryat, meryat, nihayet sopa
ların sayısı yüzü bulmuş. Bun-
dan sonra eline bir bahşis 
kesesi uzatmışlar ve kendisini 
tekrar huzura çıkarmışlardır. 

Hükümdar demiş ki: 
- Marifetinden dolayı seni 

takdir etmekliğimi bekliyor
dun. Muhakkak ki, sen fevka
lade kabiliyete sahip bir 
adamsın. Nitekim oku, iğne 
deliğine saplıyorsun. Fakat ba· 
na göre, bu marifetin, bu 
hokkabazlığın insanlığa beş 
paralık faydası yoktur. Eğer 
meziyetini daha iyi bir yolda 
kullansaydın, insanlık senden 
istifade ederdi. Halbuki oku, 
iğne deliğine sokmuşsun. Bu· 
nun faydası nedir, kim ne ka
zanır? İşte bunun için sana 
yüz tane sopa attırdım. Bah· 
şiş verişimin sebebi şudur: 

Kaba etlerin bittabi yara 
içindedir. Kesedeki para ile 
bunları tedavi ettirirsin .. 

Çimdik 

1 Nöbetçi eczaneler 1 
Bu akşam Kemeraltı'nda 

Şifa, Karantina' da Eşref, Ke· 
mer' de Kamer, Alsancak'ta 
Ahmet Lütfi, Eşrefpaşa' da 
Eşrefpaşa eczaweleri açıktır, 
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Habeş mes'elesinden sonra Dançig 
mes' elesi çıktı ve ortalığı karıştırdı 

Almanya, Dançig'i Ani 
Şekilde işgal 

Edecek Gibi Görünüyor! 
Dançig senato reisi, M. Hitler'le konuştuktan sonra sosyete

deki malum vaziyeti takınmış .. Almanya tam zamanını 
bulmuştur. Hitler'in hedefi Dançig'dir. Vaziyet çok naziktir. 

Berlin, 6 (Radyo) - Alman riki amiz bir lisan kullanma· nnda Avusturya olacaktır. Mil-
gazeteleri sütun dolusu yazı· sının sebebi, Milletler cemiye- letler cemiyeti gerçekten çok 
larla Cenevre müzakeratından tine karşı ihtiyatkarane hare· nasipsiz diyor. .. . 
bahsetmektedirler. Bilhassa ket etmemesi, Almanya'nın Bununla beraber gazetelerin 
Dançik meselesi hakkında asa· Dançing' de ayan reisi bulun- hemen cümlesi de milletler 
biyet göstermekte ve Dançik masını istememesini bilmesin- cemiyetinin istikbali hakkında 
ayan reisinin tahkir edildiğini dendir. Ve Grayzer'in bu bü- ümitli bulunduklarını teyit 
yazmaktadırlar. bürlenmesi bir ihtar mahiye- ediyorlar. 

Paris, 6 (Radyo) - Cenev- tindedir. Şu muhakkaktır ki, Pöti Parizien diyor ki: 
re DançiR şato reisine karşı Hitler Almanya' sından ilk dar· Artık şimdi ltalya M. Van· 
çıkan hadisede şato reisi be Dançing' e inecektir. zeland tarafından davet edile-
mes' uldür. Ve nümayiş, ayan Deha gazetesi de : rek Fransa'nın, lngiltere'nin 

ve Belçika'nın mümessillerile 
reisinin sözleri üzerine evvela "Grayzer bu hareketleri . 
samiiler arasından başlamıştır. kendiliginden yapmıyor. Dan- Brüksel' de karşılaşabilirler. Yal 

nız bu netice milletler cemi· 
Lond'ra, 6 (Radyo) - İngi- çigdir ki ilk hadiseye, bir Al- .Yetinin bir haftadanberidir ge· 

liz gazeteleri Danzig meselesi man krovazörünün Dançig' e çirmiş olduğu müşkül anları 
etrafında nikbin görünmekte gönderilmesi sebep olmuştur. telafi ettirmiye kafidir. 
dirler. Bu krovazörün oraya gönde- Jurnal dö Boris dünkü gün 
Deyli Telgraf: rilmesine de Berlin hükumeti milletler cemiyeti en ezici dem· 

" Almanya ile Dançig Al- karar vermiştir. terini yaşadı diyor. Bedbin 
manları arasında bir samimiyet Grayzer talimatı Berlin'den olan Pertinaks da, Eko dö 
ve muhabbet uluslar sosyete· almıştır. Ceneyre'ye gitmeden Pari de Habeş mes' elesile ya· 
sini alakadar etmez. Çünki evel Bcrlin'e uğraması ve Nas- rının mütecavizi M. Greiser'in 
bu mes' ele, asıl Dançig me- yonal Sosyalist liderleri ile nutkunu karşılaştırarak beynel· 
selesile alakadar değildir. Dan· temaslarda bulunması bunu milel camianın hertürlü insi-
çig senato reisi, Almanya'yı meydana çıkarmıştır. Şu mu· camım kaybeylediğini ve artık 
ziyaretinden sonra bu haşin hakkak ki, Grayzcr'in beyanatı niyetlerini gizlemiye lüzum gör· 
tavrı takınmıştır. ciddi bir ihtardır. mediğini lfayacaiyor. 
Taymis: Londra, 6 (Radyo) _ Mor- Paris, 6 (Radyo) - Dançig 

" lngiliz efkarı, Fransa ile ning Post yazıyor: vaziyeti hakkında uluslar sos-
i 'it d b' k Habeş mcs'elesinde muvaf- yetesi Fransa, İngiltere ve Por· 
ngı erle haradsınd a M ırEdya ~nl - fakıyetsizliğe ugv rıyan Milletler tekiz hükumetlerine Dançig 
laşma e in e ir. · en ı e hadiselerini tatbika memur 
M Bl d k. u"zake cemiyetinin bu vaziyetini istis· · um arasın a ı m - etmiş ve tehlike anında kon· 
relerde bu esasa matuftur. mar için tam zamanını bulan 

Ç k l F 
• B ı Almanya'nın, ortaya hadise scy içtimaını istemeleri hak-

ün i şima i ransa nın, e • kını vermiştir. 
'k H llA d ' · t' çıkarması için sebebler bul-çı a ve o an a nın emnıye ı, Lehistan murahhası, Dançig 

1 'it · · de ha at-ı b. mak mümkündür, Asıl hayret ngı ere ıçın Y ır senato reisi Fon Greyşer'in 
meseledir. Almanya'nın takip edilecek mes'ele, Lehistan'ın sözl,.rinden dolayı teessürünü 
ettiği usul, bilhassa Dançig Almanya ile elbirliği hareket beyan etmiştir. Bunun için, 
hadiselerinden sonra çok garip etmesidir, bir Lehistan fırkası, bir hadise 
bir hal almıştır ve Almanya- Deyli Herald gazetesi de: zuhurunda sükunun iadesi için 
ya itimad caiz olmadığmı bir Şüphede tereddüte mahal emre hazır bulundurulmak· 
daha göstermektedir. yoktur. Hitler'in ilk hedefi tadır. Lehistan ile dostluk 

Dançig senato reısı M. Dançiktir. Diyor. muhafazasına mecbur olan 
Grayşer'in nutku da İngiltere Cenevre 5 (A. A) - Kon· Almanya hükumeti bu hususta 
ile Almanya arasında kolay sey gizli bir foplantıda bir Polonya'ya teminat vermiştir. 
kolay uzlaşma elde edilemiye- Fransız İngiliz ve bir Porte· Lehistan; vaziyeti yakından 
ceğini göstermiştir. Alman'lar, kiz'li azadan mürekkep üç takibe devam edecektir. 
scrbes Dançig şehrinin istik- kişilik bir komitenin Dançig ------
halinin uluslar sosyetesile bir hadiselerini inceleme işinde Katil Sabri 
alakası olmadığını iddia et· Polonya hükumetine yardım Yarm mahkemeye 
mektedirler. Dançig mes' elesi etmesini kararlaştırmıştır. başlanıyor 
Almanya ile Lehistan arasında Berlin 5 (A.A) - Greise- Kahramanlar mahallesinde 
daimi bir mes' ele olacaktır. rin Milletler Cemiyetindeki babası maliye memuru Ahmed 

Demektedirler. dünkü beyanatı Nazi maha· Hilmi'yi öldüren ve hemşiresi 
Paris 6 (Radyo) - Lehis- filinde derin akisler yapmış- Fıtnat'ı öldürmek kasdile ya· 

tan'ın yeni Paris sefiri M: Lo tır. Matbuat, Milletler Cemi- ralıyan, halktan Yusuf ve 
Kaçiski Cenevre' den Paris' e yetinin tavru hareketinden Mustafa'yı . da yaralayan Sab-
gelmiştir. son derece münfaildir, Lokal ri'nin ağırcezada muhakeme· 

Fransız gazeteleri yeni Anzeiger gazetesi diyor ki: sine yarın başlanacaktır. Müs· 
sefirin tayinini Lehistan ile Kendi iflaslarinı örtmek tantiklikçe, Sabri'nin ağırce· 
Fransa arasındaki aostluğun maksadile bir takım sıkılmaz zada durumu muhakemesine 
inki afını temin için bir vesile diplomatların feda etmek is- karar verilmiştir. Dava dos· 
addetmektedirler. tedikleri Dançig'in arkasında yasında maznunun cinnet ha-

Dançig'in Alman'lar tarafın- 67 milyon Alman duruyor. !inde bulunduğuna dair rapor· 
dan ani işgali Lehistan ve Paris, 5 ( A. A. ) - Paris lar bulunduğu haber alınmıştır. 
Ediruya limanını şiddetle ala- gazetelerinin Cenevre' deki hu- Onun için muhakemenin ne 
kadar edecektir. Bunun için susi ~muhabirlerinin hemen şekilde devam edeceği me· 
Lehistan Fransız dostluğuna hepsi dünkü günün Milletler rakla bekleniyor. 
eskisinden fazla muhtaçtır. cemiyeti için en kara bir gün Hikmet Türk 

Pariı, 6 (Radyo) - Gaze- olduğunu telgraflamışlardır. Ödemiş mekteplerinde im-
teler, Dançing ayan reisi Gray- Habeş işi daha henüz aydın- tihanları takibeden Maarif 
zer'in Uluslar sosyetesindeki lanmış iken Milletler cemiyeti Vekaleti müfettişlerinden iz-
beyanatı ; tahlil etmekte ve Dançig'ın tehlikeli davası ile mir eski maarif müdürü Hik-
mütalea yürütmektedirler. karşılaşmaktadır. met Türk, şehrimize gelmiştir. 

Tan gazetesi diyor ki: Jur gazetesi dün Habeşis- Birkaç gün sonra Ankara'ya 
Grayzer'in Cenevre'de tah· tan'dı, bugün Dançig'dır, ya· gidecektir. 
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BBi%~!!c!A~~~~~2:!8 Türkiye, Cumuriyeti, Ne 
32 Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu 

Güzel Kontes, nihayet birinci Fransa. 
vayı ayağına kadar davet etti .. 

Filistin' dir, Ne De Mısır! 
~~~--••mt;e•----~~,.--

Ingilb Muharrir, Enternasyonal Bir Kontrol Madam Şatobryan, uzun bir nin başında altın işlemeli gü· 
müddet, mektub elinde olduğu zel taçlar vardı. 
halde sakit ve sap-sarı sarar· Usul mucibince güller seril· Tesisi Gibi Garip Bir Fikir ileri Sürüyor. 
mış bir halde durdu. Mektubu miş yol üzerinde, tüccarlar 28 Haziran 936 tarihli 
verirken Benuive'nin söylediği kahyası ve kocabaşlar ciddi Sundag Tagmis gazetesinde 
sözlerden esasen adam-akıllı ve sert vaziyetile bu an'anevi Skaratar imzasile yazılan 
müteessir olmuştu. alayrn önünde yürüyorlardı. bir yazıda deniligoı ki: 

Nihayet, Benuive'ye: Bu kırmızı veya koyu renkli İhtimal ki Avrupa kıt' asın-
- Müsyü, dedi. Fransa kra- elbiseler içinde olan tüccarlar da ne Ren'in batısında, ne de 

ima dersiniz ki ben de kendisi kahyası ve kocabaşların arka- Çanakkale'nin doğusunda in
gibi bir kral hanedanına men- sından da, şehrin bütün lon· giltere'nin uğrunda harp ede· 
subum ve hanedanım arasın- caları erkanı, en güzel tuva- ceği veya harp etmek istediği 
dan şimdiye kadar bir fahişe letleri geliyorlardı. Üniversite birşey yoktur. ihtimal ki çok 
çıkmış değildir? de bu alayda yer almıştı. geçmeden Milletle cemiyeti 

Benuive, kardeşlik hukukuna Bütün kiliselerin çanları ça· reforması ve daha kifayetli 
taassupla riayet eden bir lmıyordu. Kuşbazlar tarafından bir kollektif emniyet sistemi 
adamdı, Kralın ona her zaman salıverilen kuşlar da alayın projesinin gerçekleşmiş oldu
" Kuzenim., hitabında bulun- üstünde uçuşuyorlardı. ğunu göreceğiz. Fakat Lokar· 
masile çok iftihar ediyordu. Küçük ve sevimli kraliçe no paktının kuvvetlendirilmesi 

Harpta bir arada çok teh- ellerini, dua eder gibi havaya belki de günün birinde mu· 
like'i zamanlarda d4şmanla kaldırınca, kapılar açıldı ve ayyen şartlar içinde -Bay Duff 
boğuşmuşlardı. Bunun ıçın, alay şehre girdi. Koper'in dedikleri gibi değil· 
üzerine aldığı vazifeyi kralın Şehir baştanbaşa çiçekler, bizi Ren boyunda harba so-
arzusuna uygun bir şekilde bi- yeşilliklerle süslenmişti. kacaktır ve hiç kimse bir gün 
tirmek istiyoı'du. Birçok kadınlar, kraliçenin gelip lstanbul için bir harba 

Amiral Bonuive, kontesin önünde diz çökmüşler ve kra- girmiyeceğimizi söyliyemez. 
namus ve şerefinden, haneda- !içenin, hasta çocuklarına el Biz, el' an en büyük deniz 
nmdan, kocasına merbutiyet değdirerek şifa vermesini yal- kuvvetiyiz. Bu itibarla gerek 
ve sadakatından bahsetmesini varıyorlardı. Afrika ile Avrupa arasında 
sabır ve tahamülle dinledi ve Erkekler kraliçe için: Septe boğazı, gerek Afrika 
sonra: • - Ne kadar küçük ve se- ile Asya arasındaki Süveyş 

- Nihayet Madam, dedi. vimli kraliçemiz var!, kanalı, gerek Asya ile Avrupa 
Bir kere iyi düşünmelisiniz ki, Diyorlardı. arasındaki , Çanakkale ve Ka-
ortada kıralımızın bir arzusu Notr dam'ın büyük kapısın· radeniz boğazları bugün bizim 
mevzuubahistir. Ben kendisine da, başpapaz kraliçeyi bekli- müdafaa sistemimiz bakımın
ne haber götüreceğim?. liyordu. Kilisenin bütün vaiz dan ehemmiyet verdiğimiz ve-

Amiral, bu güzel kadının ve duaguları, bütün çocuk ko- yahut günü gelince vereceğimiz 
kibir ve azameti hasebile tes- roları, başpapazın etrafında geçitlerdir. 
lim olmadığını, Yoksa onun.. hazırdılar. Ondan dolayı geçen hafta 
Kral birinci Fransova İçin içi- Kraliçe, altın şamdan ve Montrö'de toplanan konferan-
nin titremekte olduğunu anla- bohordanlar arasında, kırmızı sın az bir alaka uyandırmış 
mamış değildil t · ı h b k man osı e yavaşça mi ra a a· olması hayret verecek şeyler-

- Madam la kontes, ümit- dar ilerledi ve orada diz dendir. 
sizlik içinde çırpınanlar gibi çöktü. Konferansın mevzuu, Çanak-
ağhyarak: -Sonu var- kale boğazının tahkimi üze-

- Ah.. Dedi. Kendisine 1 B 1 rine konulmuş olan yasağın 
deyiniz ki, onun gibi bir krala orsada kaldırılıp kaldırılmıyacaiı, kal-
red cevabı vermek hiç doğru -~----------- dirilırsa ne şartlar içinde kal· 
değildir. Kendisine deyiniz ki Üzüm satışları: dınlacağı idi. 
emir ve irade onundur; kud· Ç. Alıcı K. S. K. S. Türkiye, harb sonunda yap· 
retini kullanması böyle ricadan 54 Alyoti bira. 8 9 50 mış olduğu sulh muahedcsi-
ve vasıtalarla hareketten daha 37 S. Gomel 9 25 11 nin kendi lehine gözden geçi-
muvahktır. Bununçün, Müayü 91 rilmesini istiyor. 
amiral, bunlan kendi ağzın- 519344 O zaman, lstanbul yolu üze-
dan duymak isterim. O zaman 519435 rinde bulunan boğazların ehem 
ben de fikrimi söyliyeceğim.. ----------- miyeti, bunların tekrar Türki· 

Hilekar ve kibar Bonuive, Yeni Neşriyat: yenin arzu ettiği zaman kapa· 
kontesiz titremektz olan elini Yı tabileceği şekilde bırakılma· 
öptü ve gitti! An'ane muci- eni Psikoloji sına imkan vermemiş, tahki· 
~ince kont Şanobryan'ın ver· ve Pedagoji... mattan başka suretle de bu-
iği büyük avda hazır bulun- C rasını kapatmak mümkün ol-

d kr enevre üniversitesi psiko-
u ve ala, kontesin verdigv i l · f masına rağmen, hiçolmazsa 

d oıi pro esörü doktor (Klapa· 
ran evu haberini götürmek d) böyle bir ihtiyati tedbir almak · · re in eseri olup kız öğret-
ıçm gitti faydalı görülmüştü. 

-2-
Krali911 Klod 

Narin ve henüz onşekiz ya· 
şında bulunan ve kralın tahta 
~eçtiği ~ndcn itibaren gebe
lıkt~n bır türlü kurtulamıyan 
kralıçe, henüz takdis edilmiş 
delildi. 

Kral kedisine çok büyük 
hürmet göstetdi. Fransova, 
tapkasını tazim makamında 
~~e Validei krali ile kraliçe 
onün41e çıkarırdı. Kral paytah
tına merasimi fevkalade ile 
gireceği sırada kraliçenin tak
disini de emretti. 

1517 Senesi Mayısının 12 
i~ci günü, Paris'e doğru iler
lıyen küçük kraliçenin altın 
yaldızlı tahtırevanın etrafında 

' onsekiz genç prenses vardı. 
Bu prenseslerin hepsi de ağır 
ve altın klapdan işlenmiş ku
maşlardan elbiseler giymişler, 
atlar üzerinde idiler. Herbiri· 

men okulu direktörü Rahmi 
Balaban tarafından dilimize 
çevrilen bu kitabı (Halkevi) 

miz bastırmıştır. Yetmişdört 

sahifedir. On kuruştur. 

Deniz 
Bu güzel mecmuanın 13 ncü 

sayısı da çok zengin ve bol 

mündericat, mütenevvi resim· 
ler, kıymetli hatıralarlarla dolu 

olarak çıkmışıır. Karilerimize 
tavsiye ederiz. 

Sürek avı 
Germencik, (Hususi) - Cu

martesi gunu kamunumuz 
avcılar kulübü, Turanlar kö
yünün Ômerboğan ormanında 
kulüp kaptanı Ali Sobucalı'nın 
başlığında bir sürek avı tertip 
etmiş, (8) domuz öldürmüştür. 

Havaların sıcak olması hase
bile başka sürek devam ede
memiştir. 

Bunun üzerine boğazların 
bir takım a~kerlik dışı bölge
ler tesis edilmiş, buraların 
kontrolü vazifesi enternasyonal 
bir komisyona verilmiş, harb 
gemilerinin gelip geçmesine 
müsaade olunmuştu. 

Türkige'nin hakkı 
Türkiye, bu davasını, aşağı 

yukarı buna benziyen Ren me· 
selesinde Almanların yaptığı 
gibi değil, pek dürüst bir şe· 
kilde ortaya atmıştır. Türkler, 
müsaadeyi doğrudan doğruya 
almamış, verilmesini rica et· 
mişlerdir. Ondan dolayı, Türk 
davası, gereği gibi, umumi 
bir sempati ile karşılanmıştır. 

Şartlar değişince muahede· 
lerin değiştirilmesi bahse mev· 
zu olabilir. Hele bir harbın 
sonunda bir mağlubiyetin ce· 
zası şeklinde yapılmış olan 
muahedeler için bu, büsbütün 
böyledir. 

Bu bakımdan Türkiye'nin 
de Almanya veyahut herhangi 
başka bir devlet gibi bunu 
istemeğe hakkı vardır. Çanak
kale boğazındaki şartların de
ğiştirilmesini istiyen Türkiye· 
nin delilleri şöylece hulasa 
edilebilir. 

Her milletin kendi emniye· 
tini sağlamağa hakkı vardır. 
Eğer o, herhangi bir sgbeple 
kendisini müdafaa edemiye· 
cek bir vaziyette ise ötekiler 
onun yerine bu işi görmeli
dirler. Fakat Milletler cemi
yeti azalarından herhangi bi
risini bir saldırganlık karşı
sında müdafaa kabiliyetinde 
olmadığını göstermiştir. 

Onun için Türkiye, başka
larının kendisi için yapamıya
caklan şeyi bizzat yapabilmeli 
ve dünyanın en meşhur bir 
şehrine giden yol üzerindeki 
tahkimat yasağı kaldırılmalıdır. 

Türkiye, bu maksatla bir 
proje de hazırlamıştır. Buna 
göre boğazları kontrol vazi
fesile kurulmuş olan komis· 
yon kaldırılacak, Türkiye şim
di tahkimi ve asker bulundu
rulması yasak olan bölgelerde 
tahkimat yapacak, asker bu· 
lunduracaktır. 

Teferruatta bir takım karı
şıklıklar varsa da sulh zama
nında ticaret ve transit gemi
lerinin serbestce geçmesi liu· 
susundaki hükümler yolun
dad.r. 

Yalnız bugün o bölgeden 
geçmesine müsaade olunan 
askeri ve sivil hava kuvvet
leri bundan sonra oradan 
geçemiyeceklerdir. 

Sulh zamanında harb ge
mileri bir ay önce haber ver
mek şartile geçebileceklerdir. 

Türkiye'nin bitaraf kaldığı 
bir harb takdirindn harb 
gemileri gene bu şartlar da
iresinde geçebileceklerdir, yal· 
nız bu sularda harb edemi· 
yeceklerdir. Fakat Türkiye, 
harp eden devletlerden birisi 
olur ve - daha mühimmi -
kendisini bir harb tehlikesi 
tehdidi altında görürse o za
man harb gemilerinin geçmesi 
veya geçmemesi ancak Tür
kiye' nin müsaadesile ola
caktır. 

Rusların iddiası: 
Montrö' de çıkan müşkülat, 

Türk'lerin projesinden değil, 
daha ziyade Rus'ların ileri 
sürdükleri taleplerden ileri 
gelmiştir. 

Rusya, Karadenizden Akde
nize çıkacak gemiler ·daha 
ziyada kendi gemileri· için, 
Akdenizden Karadenize gire· 
cek gemilerden fazla serbesti 
istemektedir. Rusya. hiçbir ta· 
rafa açılmıyan Karadenizin bir 
göl, kapalı bir deniz olduğu 
fikrindedir. Bu sebeple Rusya 
kendisinin açık denizlere yolu 
olabilmesi icin serbestçe girip 
çıkabilmesini istemektedir. 

Ne Fransa, ne İngiltere 
bu talebe muvafakat etmemiş .. 
lerdir. Fransa bu takdirde 
kendilerinin hiçbir menfeatleri 
olmaksızın, Rusya için çalış· • 
mış olacaklarım bildirmiştir. 

Fransa'nın Karadenizde Ro· 
manya ve Rusya gibi mütte
fikleri vardır ve ihtiyaç zama
nında bazı harp gemilerini 
bunların yardımına gönder
mek istiyecektir. 

Büyük harpta 
Çanakkale'nin diplomatik 

tarihini okumak bu memleket . 
halkına melankoli verir. On 
dokuzuncu asrın büyük bir 
kısmında büyük Britanya, ya· 
bancı devlet gemilerinin bu
radan geçmemesi için osmanli 
imparatorluğunun boğazlar üze· 
rindeki hakimiyetini teyid et
miştir. 

Bu müzaharetin başlıca amili, 
Rus gemilerini Akdeniz' den 
uzak bulundurmak, böylece 
Hindistan yolu üzerinde bir 
Rus hücumu ihtimalini ortadan 
kaldırmaktı. 

Bugün donanmamız, iki hat
ta üç devlet deniz kuvvetine 
muadil bir vaziyette bulun
duğu için Rusya'nın Akdenizde 
bir tehlike teşkil etmesi bir 
hayal sayılabilir, bu bakımdan 
Fransa'nın daha tabii düşma
nımız sayılması icabederdi. 

Bizim Mısır'ı işgalimizden 
sonra, en büyük tehlike Tür
kiye'nin bizim aleyhimize dön
mesi idi, netekim böyle de 
oldu. 

Büyük harbın en ağlanacak 
tarafı, kuvvetli lngiliz donan
ması boğazlar dı:jında kaldığı 
halde boğazlardan geçebilen 
bir Göben zırhlısının Türki· 
yeyi aleyhimize çevirebilmesi 
olmuştur. 

Bu yüzden harb, birkaç 
sene daha uzamış ve bize yüz 
binlerce cana, milyonlarca li· 
raya malolmuştur. 

Muharrir, bundan sonra 
önümüzde bir harb olup ol· 
madığı, boğazlarm Türk'lerin 
eline bırakılmasında mahzur· 
lar bulunup huluumadığını 
münakaşa ettikten sonra bahsi 
bu meselede lngiliz'lerin doğ· 
rudan doğruya ne gibi men· 
faatleri olduğuna getirerek 
diyor ki: 

Bay Baldvin, henüz Mil· 
letler Cemiyeti reforması hak· 
kında neler düşündüpnü bize 
açıktan açığa söylememişse 
de Bay Nevil Çemberleyn 
bölge paktları yapmak tema· 
yülünde bulnnduğuna göre, 
İstanbul ve boğazlar mese· 
lesi de bunlara katılacaktır. 

Büyük bir Akdeniz devleti 
olmak haysiyetile, bu mesele
nin sulh ve mantık havası 
içinde haJlcdilmcsinde Bizim 
büyük bir menfaatimiz var
dır. Fransa'nm, ltalya'nm, 
Rusya'nm ve Millctlcr Ce· 

miyetinin tekrar girdiği takdirde 
Almanya'nın da böyledir. 

Türkiye'nin kendisi ve de· 
niz kuvvetleri en sonuncu gel· 
mekle beraber, büsbütün de 
hiç olmıyan Yunanistan için 
de böyledir. 

Türkiye eski hükOmet mer· 
kezinin müdafaasını bugünkü 
kudretsiz Milletler cemiyetinin 
kefaletine bırakmamak iste
mekte haklı olabilir. Ve biz, 
b<>tazlan garanti albna alaçak 

••••• 
Sosyetenixı kararını 
itirazsız kabul etti 
-Başı 1 inci sag/ada-

Lokarno devletleri erkanı 
harbiyeleri arasındaki müıa· 
kereleri f talya da bilmek İs· 
ter ve bununçün bütün bu 
mes' elelerin bu sırada Hallini 
istemektedir. 

İtalya Almanya aleyhine ku
rulacak herhangi bir uzlaş· 
maya girecek değildir; Fran· 
sız - Sovyet misakının hakiki 
mahiyeti ve lngilter~'nin s:
lihlanmak hakkındaki noktai 
nazarını öğrenmek istiyecektir 

Sulara sarih ve temin edici 
cevap aldığı anda ltalya Av
rupa meselelerine iştirak ede
cektir. 

Gazeteler, 8 Temmuı Façist 
konseyinde11 sonra Mu~lini 
bunları resmen bildirecektir. 

M. Mtınolini'nin bu suretle 
bir nutuk iradederek Ayr,upa· 
nın yeniden ihyası hu,uaun<fa 
mühim tekliflerde bulunecağı 
sanılmaktadır. Ve Roma' da 
umumi kanaat, yeniden dörtler 
paktının akdinin teklif edile· 
ceği mekezindedir. 

ltalya, Almanya'nın dahil 
olmadığı her hangi bir teşeb
büste yer almıyacaktır. Roma 
ve Belin ararsında bir ittifak 
olmamakla beraber bütün Av· 
rupa mes'elelerinde Almanya 
ile başb~a hareket etmek 
ltalyan'lar için bir p.ıenııp 
olmuştur. 

€enevre, 6 (A.A) - · Mil· 
letler cemiyeti karar ~retinin 
dün sabah B. Muısolini'ye 
arzedildiği ve kendisinin bunu 
bila itiraz tasvip eylediği ha
ber alınmıştır. 

... 11!1111 ................. .. 
kifayetli bir çare bulamazsak 
Türkiye'nin kendi müdafaası 
için lüzumlu gördüğü tedbir· 
leri reddedemeyiz. 

Fakat Akdeniz ve Kara de· 
niz devletleri arasında bir böl
ge pakb yaijıpta bu suretle 
hem boğazların emniyetini ga; 
ranti altına almak, , hem de 
Avrupa ile Asya arasındaki 
boğazlarda enternasyonal ada
leti temin etmek te tasavvur 
edilebilir. 

Gelibolu ve Çanakkale bo
ğazında böyle cntcmaayonal 
bir kontrol tesisi. Türkiye'nin 
buradaki hakimiyetine münafi 
olmıyacaktır. 

Biz, hem Filistin, , hem Mııır 
için politika haklarını tanıdı· 
ğımız halde imzaladığımız mu· 

ahedeler mucibince Süveyş ka
nalından harp gemileri geçe· 
bilmektedir. Kanal'ın her iki 
kıyı11na da yaklaşılamaz; fakat 
burada gemilerin geçip gitme· 
sini alıkoyacak tahkimat ya· 
pılmamaktadır. 

Ayni prensip, ÇJ!nakkale 
boğazı için de tatbik edile
bilir. 

Miitercimi.n nota: Bi~ ln
giliz gazetesinde takm&i bir 

imza ite yazı yazan bir mu· 
harririn boğazlar bakltındaki 

hususi düşünüşlerini, bu sü· 
tunıar yat>ancı gazetelerih mü· 

lealarına tahsis edilditi için, 
tercüme ettik, Fakat manda 
altındaki Filistin ile lngiltcre'ye 
hir takım askeri kayıtlarla 
bağlı olan Mısırın Türkiye'den 
farklı memleketler oldutunu 

ltendisine hatırlatmak lazımdır. 
Tabii, resmi lngiltcre, bu 

hususu muharririn farkında ol· 
madığı hakikati pekili bilir. 

Ulu 
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Bir vatansızın 

Fihtenin Hitabesi 
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60 
Hitabe; 10 

Yeni ulusal eğitimi, mev
cut hangi realiteye 

bağlamah? 
(Vatan ('Ycrliği ınkişaf ettirme· 

li - Pc taloji"nin tnhi•;c.,i - bu 
tcrLİ)C, ıaLinıi 1111~11 tukiı; cdiyor?
ydııı fikrin chı·ınıııivcti - Bet 

tcsil terbi ve.) ' 

Biri~ci hitabede işaret etti
ğimiz şeylerin çoğunu1 bundan 
önceki hitabede daha geniş 
izah ettik. 

Çeviren: M. Rahmi Balaban 

cak biricik yol budur. Ve bu, 
güneş gibi aşikardır. 

Hulasa edelim : Bizim fara
ziyemize göre ; küçükler, tabii 
olan vasilerini velilerini kay
bettiler. Yerlerini ecnebi efen
diler aldı : Eğer bu küçükler, 
esir olmak istemiyorlarsa, bu 
efendileri başlarından atmalı
dırlar. Ve bunun için de, ilk 
önce, rüştlerini ispat etmeli-
dirler. · 

flk İş, milli ırk; kurtarmak 1 
olduğunu söylemiştim. Bu 
yüksek erek önünde bütün 
ihtilaflar eriyip yok olmalıdır. 

Alman vatanseverliğ'i, mev
kiini kabetti : Bunu yeniden ; 
daha yüksek, daha geniş elde 
etmek mecbariyetindedir. An
cak bunun içindirki, sükunet ile 
ve gizli-gizli inkişaf edecek ve 
zaman gelince bir gün tam 
bir gençlik inkişafile meydana 
atılacak ve milletin kaybolan 
istiklalini kazandıracaktır. Ec
nebi, belki bir müddet daha 
kalacaktır. Fakat bu, sür-git 
böyle olmıyacaktır. Bir gün 
gelecek başka türlü düşünüle
cektir. 

Devlet ile millet arasındaki 
teessüs etmiş farkı hatırlarsak, 
bunların entereleri arasında 
zıdlık olmadığı aşikardır. 

Evelden, her Alman devle
tinde yüksek direksiyonda va
tanseverlik hakim ve nazımdı. 
Hiçbiri, bu yüksek ülküden 
gözlerini ayırmazdı. Hepsi, 
onun yukselmesini temine ça
lışırdı. Bazı Alman devletleri 
arasında bazan anlaşamamaz
lık olursa da ehemmiyetsizdi. 

Bir Alman devleti kalkıp 
hepsinden mürekkep bir kon
federasyon yapmağı teşebbüs 
etseydi bu takdirde bana gö
re en iyi şekil : Cumuriyet 
olurdu. Çünkü en iyi kültür 
kaynağı, ve şahsiyetimizin mu
hafaf azasını zamin olan en iyi 
şekil budur. 

Farzedelim ki cumuriyet 
yerine, kaydi hayat şartile 

krallık yapsaydık ve kral da 
ilk ve orijinal medeniyeti kal
dırmağa teşebbüs etse ve kal
dırsa vatanseverlik için büyük 
bir betbahtlık olur. O zaman 
her seciye sahibi insan, bütün 
ülkemiz üstünde, silaha sarılıp 
isyan etmesi lazımgelir. 

Bununla beraber böyle bir 
betbahtlık da vaki olsa, yine 
başımızdakiler, kendimizden 
olurdu. Ve ne de olsa milli 
menafii korumağa çalışırlardı. 
Bir müddet, bizim hakiki ka
rakterimiz mahvolur gibi olur· 
sa da, onun yeniden canlan· 
ması ümidi baki kalır ve di· 
rik vatandaşlar : Bir gün gelip 
kendilerini anlıyacak ve dinli
yecek insanların yetişeceğini 
ümit edebilirlerdi. Ulusal ha· 
yatımız yine devam ederek 
kendimiz tarafından idare 
edilir ; ve içtimai merdivenin 
en aşağısına düşmüş olmazdı. 
Devletin dizginleri vatanse
verler elinde olur veya hiç 
olmazsa bir gün vatanseverler 
eline geçebilecek şekilde olurdu. 

Fakat böyle değil de bir 
devletin idare dizginleri ecne· 
biler eline geçerse elbette o, 
bizim menfeatimizi değil, ken· 
dininkini düşünecektir. Bunun 
aksine ihtimal verilemez. 

Ulusal menfeatlere son sığı
nacak yer olmak üzere vatan· 
daşların kalbini hazırlamalıdır. 
Eğer vatandaşların çoğu, kalp
lerinde buna yer vermezlerse 
dediğimiz inhitat muhakkaktır. 
Binaenaleyh sönen ateşi, ye
niden alevlendirmek lazımdır; 
diğer tabirle vatandaşların ço· 
ğunda bu vatanseverlik duy
gusunu yükseltmek gerektir. 
Buna ulaşabilmek için de bu 
vatanseverlik terbiyesini bütün 
vatandaşlara vermek lazımge
lir, işte ulusal birliği kurtara· 

1. - Tezimi ispatımdaki · 
parçalar, birbirine ne kadar 
sıkı bağlı olursa olsun, bunu 
başkasına anlatabilmek ve ta-
hakkuk ettirebilir bir hale 
&:eti.rmek için, bizim şahsiye
tımız ve vatanseverliğimiz, bu 
gün de, yaşamaktamı, ve 
bunları muhafazaya cehdetmek 
değer mi, deymez mi bunlan 
incelemek lazım. 

Şüphesiz ki içerdeki ve di
şadaki ecnebiler, buna - ha
yır, diye cevap vereceklerdir. 
Fakat biz onların fikrini sora
cak degiliz. Şunu da hatırla
talım ki bu meselenin halli : 
Öyle realitelerden uzak, ve 
vazıhtir diye kabul edilen 
(Sözde vazıh) fikirlerle olacak 
değildir. Bunu ; yalnız hepi
mizin malik olduğumuz, doğ
rudan doğruya olan şahsiyeti
mız, bize tabilir. 

- Sonu var-
--------~--------~~ 

Pazar günkü 
maçlar 

Pazar günü Halk sahasında 
halkevleri spor komitesinin 
idare ettiği takımlar arasında 
hususı müsabakalar yapıldı. 
Bu maçların en önemlisi K. 
S. K. B. takımının - 9 eylül 
takımı ile yaptığı karşılaşma 
idi. Gayri müttefiklerin en 
genç ve en enerjik takımla

rından biri •olan 9 eylül tec
rübeli rakibine karşı fevkalade 
bir oyun çıkardı ve oyunu 
3-2 kazandı. Birinci devre 
9 eylül'lülerin bariz hakimiyeti 
altında 2-2 beraberlikle bitti. 

İkinci devrenin daha ilk 
dakikalarında güzel bir gol 
kazanan Dokuz eylul takımı 
oyunun nihayetine k;ıdar mü· 
dafaaya çekilmek gibi hatalı 
bir oyun oynadı. K.S.K. takı· 
mı mukabil nısıf sahada oy· 
nadığı halde fırsatlardan isti· 
fade edemedi. Oyun da 3 - 2 
Dokuz eylul takımının lehine 
bitti. 

Bu maçtan evvel Kahra
man'lar ile yeni teşekkül eden 
llkadım takımı arasındaki maç 
gayri mütefikler şampiyonu 
Kahramanlar takımının haki
miyeti altında geçti ve Kahra· 
manlar birinci devrede 3 ikinci 
devrede de 2 gol atarak 5-1. 
gibi büyük bir farkla oyunu 
kazandı. 

Mühim bir kac;ak- liha_tın_ı .'! ___ rtı_rıyor 

1 k d 
- Başı Tinci sahifede -

rı 1 avası letin tanınmamış olmssın-
, dan yalnız Japonya'nın is-

Maznunlar, tüccar Alyoti'nin oğ
lu Remo ile şeriki Niko Manusodur 

Gümrük res· 
minden maaf 
bazı tesisatı ve 
eşyayı i h t i va 
eden Bergama
• da Yahudi tüc· 
car Avram Kor 
kidi'nin un, zey· 
tinyağı ve pa
muk prese fab-

rikasını satın ala 
rak gümrük res
mini vermiyen 
ve bu suretle 
gümrük kaçak-1. 
çılığı yapmak Maznunlar Reno Alyoti ve Niko Monuso 
suçundan maznun tüccar Re· dan da Necib zadeye ve M. 
no Alyoti ile Niko Manusa- Fratelli'ye satılmıştır. 
nın muhakemelerine dün as- Mahkemede isticvabedilen 
liye ceza hakimliğinde baş- maznunlar; gümrük kaçakçılığı 
lanmıştır. yapmadıklarını söylediler ve 

Hakim mevkiinde Kemal, satılan şeylerin değirmen taşı, 
iddia makamında müddeiu· motör ve saire olduğunu ifade 
mumi muavini Ali Akkaya ettiler. 
bulunuyordu. Mahkeme salonu Gümrük avukatları, Noter
lzmir'in bu en meşhur tica· likten musaddak tescil ilanını 
rethanesine aid davayı din- mahkemeye vererek bu mües
lemeğe gelen ve ekseriyetini sesenin asıl sahibi Jozef Coe 
tüccarl'!rın teşkil ettiği din- Alyoti olduğunu söyliyerek 
leyicilerle dolmuştu. kendisi Türkiye' de bulunma-

Davanın mevzuu şudur; dığı zamanlar, namına vekil 
Avram Korkidi, sanayii teş- bulunduklarına göre maznun 

vik kanunundan istifade ede- sıfatile dahil dava edilmesini 
rek vaktile Bergama' da tesis istediler. 
ettiği un, zeytinyağı ve pamuk Maznunların vekilleri, bunu 
presesi fabrikası için tesis mal- kabul edemiyeceklerini, suç
zemesi, motör vesaire getirt- lular tarafından satıldığı söy· 
miş, bunlar için gümrük resmi lenen değirmen taşı vesaire
vermemiş ve muafiyetten isti- nin gümrüktenf..muafen geçi
tifade etmişti. Birçok seneler rilen eşyadan olmadığını, mah
işliyen fabrika, nihayet Avram kemece bunun tahkik edile· 
Korkidi'nin iflası yüzünden bileceğini söylediler. Dava 
100,000 lira borcuna mukabil smda dinamo ile motöre kom-
tüccar Alyoti'ye geçmiştir. ple motör denildigi hakkında 

Gümrük müfettişliğinin ha- bir rapor vardı. 
zırladığı tahkikat evrakına göre mahkemece dinamo ile mo-
Alyoti ticarethanesi, bu tesisat tör arasında bir irtibat mevcud 
malzemesile makine, alat ve olup olmadığmın ehlivukufa 
edevatının gümrük resmini ver- tetkik ettirilmesine, satılan 
mek lazımken vermemiştir. eşya ve sairenin vaktile güm-

Gümrük kanununun üçüncü rük resminden muaf olarak 
maddesi delaletile 1918 nu- ithal edilen eşyadan olup ol
maralı kaçakçılık kanununun madığının gümrük başmüdür-
1 ve 25 inci maddelerine lüğünden sorulmasına karar 
uyularak maznunların cezalan- verilmiş ve muhakemenin de
dınlmaları için evrak, gümrük vamı 13 temmuza bırakılmıştır. 
müfettişliğinden adliyeye veril- Söylendiğine göre gümrük 
miştir. kaçakcılığmdan ötürü istenen 

Bu fabrika Alyoti tarafın- ceza 40,000 lira imiş. 

Naldöken Cinayeti 
Bir şahit dünkü celsede hadisenin 

nasıl geçtiğini anlattı. 
yordu. İbrahim, Kazım ve Ze
liha ise evlerinin kapısı önün
de oturmuşlardı. 

Zeynel, dükkandan dışarı 
çıkanca Zeliha, yanında otu· 
ranlara: 

tifade eylediğini söylemek
tedir. 

Londra 5 (A.A) - Sunday 
Ekspresin Politika muharriri 
beynelmilel vaziyet dolayısile 
kabine azalarının parlamento 
tatili esnasında payitahtan 
çok uzaklaşacakları için her 
birine talimat verileceğini bıl
dirmcktedir. 

Ayni muharnrir tahminine 
göre hükumet bilhassa havada 
teslihat proğramını derhal 
tesri edecektir. Parlamento 
tatil olmazdan önce hükumet 
yeniden iki harb gemisi inşası 
için bir mukavele akdeyledi
ğini avam kamarasına bildi
recektir. Diğer taraftan silah
lanma işlerine hasrolunmak 
üzere hükumetçe bir istikraz 
akdedileceği zannolunuyor. 

Londra, 6 (Radyo} - Sun
day ekspres gazetesine göre, 
Avam kamarası tatil etmezden 
eve], bütün azaya her ihtimale 
karşı avdete hazır bulunmaları 
bildirilmiştir. 

Ayni zamanda kabine erka
nı ve hariciye bakanlığı mü
dürleri de Londra'dan uzak
laşmaları kararlaştırılmıştır. 

Tatilden evvel tay -
yare karargahlıkları inşaatı 

hakkında mühim kararlar ve
rilecektir. Bundan başka iki 
hat harp zırhlısının tezgaha 
konması hakkında iki muka· 
vele imza edilecektir. 

Hükumetin bir silahlanma 
istikrazı yapacağı anlaşılmakta
dır. M.Baldvin, cumartesi sabahı 
gittiği sayfiyden bugün dön
müştür. 

Londra, 6 (Radyo) - mu· 
halefet partisi erkanından M. 
Fleçer, siyasi mes'eler için 
hususi bakan ve Hitler'in ha
rice gönderilmesine lüzum ol
madığı hakkında avam kama
rasına bir takrir vermiştir. 

Perşembe günü avam ka
marasında harici siyaset üze· 
rine mühim müzakere ve mü· 
nakaşalar yapılacaktır. Bu 
münasebetle Cenevre müza
kere ve neticeleri de görüşü
lecektir. Dançig vaziyeti hak
kında da takrirler vardır. Bo
ğazlar konferansı hakkında 
hükumetin vereceği izahat 
merakla beklenmektedir. 

Londra, 6 )Rady) - Haha 
tatilini sayfiyesinde geçiren M. 
Baldvin, Atley' de yapılan ka
yık yarışlarında bulunmuş ve 
Londra'ya dönmüştür. 

Londra, 6 (Radyo) - Pa
ris'ten dönen M. Eden Hari· 
ciye dairesinde faaliyetine baş· 
lam ıştır. 

Liberal muhalifler, Perşem· 
be günü için avam kamara
sında bir sual takriri vermış

lerdir. 

Burnava nahiyesinin Nal
döken köyünde Zeynel ve 
Aziz'i öldürmekle maznun 
Kallm ve fbrahim'in muha· 
kemelerine dün Ağırcezada 
devam edilmiştir. Mahkemece 
bazı şahitlerin tekrar dinlen
mesine dair bundan evvelki 
celsede verilmiş olan karar 

- Ne duruyorsunuz? 
---------------~~~~ 

. 
mucibince dün Fatma adında 
bir şahid kadın5 dinlenmiştir. 
Amme hukuku şahitlerinden 
olan Fafma demiştir ki: 

vak'a günü evimde oturu
yordum, dişarı çıkan oğlum, 
vakit geçiktiği halde gelme-
mişti, onu aramak üzere so· 
kağa çıktım, bulamadım, hem
şiremin evine kadar giderek 
orada da aradım. O sırada 
Zeynel'i gördüm, Fevzi'nin 
dükkanında idi, Aziz de di· 
şarda taşlar üzerinde oturu· 

Diye bağırdı ve bu söz üze
rine Kazım elındeki uzun tü-
fekle ateş etti, Zeynel'i yara
ladı. Yaralanan Zeynel kaç-
mağa başladı, lbrahim de ar
kasından koşmak üzere iken 
taşlar üzerinde oturan Aziz 
bağırarak: . 

- Ne yapıyorsun dayım 
oğlu! 

Dedi, Bundan kızan lbrahim, 
tabancasını Azize ateş ederek 
onu öldürdü. 

Mahkemece daha iki şahi
din dinlenmesi için muhake· 
menin devamı başka bir güne 
bırakıldı. 

Meraklılar okusun 
Tam tesisatlı güzel bir 

bahçe icara veriliyor. 
Karşıyaka'da Şemikler köyün

de Hncıhüseyinler istaııyonundan 

Ahırkapı'ya giı.lf'n yol kf'nanuda 
muntazam üı; oıla maa mutbah Ye 
hamam Ye fırın ile hnyyan damı 

ve samanlık \"C motör binası ve 
motör ile dıırbina ... ı ve geçeıı yıl 

elik.ilmiş üı; dönümü mütccnYiz sa· 
kız cnginan, 15 dönüm siyah üzüm 
bağı ve dikilmiş kı~ ve yaz sebze· 
leri, mütenevvi elliyi mütecaviz 
ınep·a ağaçlan ile icaıa verilecek· 
tir. f &tiycnler şeraiti anlamak üzere 
idare memurumuza müracaat etsin. 

söyledikleri 
-Başı 1 inci sahi/ede

faaya çalışmıştır. Oğlunun bil~ 
aleyhinde bulunmuştur. NecaŞı 
ektiğini biçmiştir, çünkü ken· 
disi Habeş tahtını gasbet· 
miştir. Liji Yasso'ya yaptık· 
lan kendi başına gelmiştir, 
şimdi hiçbir kimseden şiki· 
yete hakk1 yoktur. 

Necaşi, Habeşistan'dan first 
·etmekle her hakkını kaybet· 
miştir. Memleketin dahiline 
ilticasına imkan yoktu; çünkiİ 
dahilde onu hemen katlede
ceklerdi . Kendine mahsu! 
olan servetle Habeş millet ve 
hükumetinin servetini kapara~ 
ecnebi memleketlere kaçmıştıf· 

Firarını saklamak için, halk• 
ltalya aleyhine çete harbı h&' 
zırlamak için dahile gittiğ-inİ 
ilan etmiştir. 

Bu hareket Adis·Ababa'dak' 
Kanlı hadiselerin çıkmasın• 
sebep olmuştur. 

" Habeş milleti bu haf 
anlayınca silahını bırakmış va 
İtalyan'lara teslim olmuştı.ıf 
Şimdi ltalyan idaresi altınd• 
mes'uttur." Demiştir. 

Londra, 6 (Radyo) - Nr 
caşi Haile Selase Cenevre'de~ 
22,30 da hareket etmiş vt 
Paris yolu ile Londra'ya vasıl 
olmuştur. 

Necaşi'ye doktor Marterıı 

Ras l<tassa refakat etmektedir 
Cenevre, 6 (A. A.) - Pe~ 

ziyade yorulmus olan Necsf 
Asamblenin Cumartesi günk1 

toplantısından sonra apart 
manından çıkmamıştır. Nec~;, 
gazetecileri kabul etmekten '/! 
istikbale ait planları hakkınd1 

onlara malumat vermekteı 
ımtina e miştir. Kendisirı · 
yakınında bulunanlar bu dakİ 
kada imparatorun tek bir ,r 
zusu bulunduğunu söyleme~ 
tedirler. 

İngiltere' de kalmış olan ço 
cuklarını tekrar görmek. 

Planlarını bilahare tesbİ 
edecektir. Necaşi dün akşa~ 
saat 22,50 de ve Paris tar' 
kiyle Londra'ya hareket et 
miştir. Habeşistan'ın Lond~ 
sefiri Martin ile Ras Kasl 
kendisine refakat etmekted~ 
Negüs Cenevre' den ayrıldıf 
zaman istasyonda ancak el 
beş kişi bulunuyordu. Hiçb~ 
hadise olmamıştır. 

Ras Nasibu Cenevre'd 
kalmıştır. 

Paris, 6 (Radyo) - Necat 
beraberinde Ras Kassa ' 
doktor Marten olduğu halJ 
bu sabah saat 8,30 da burat 
geldi ve beyanatta bulunmlt 
tan imtina etti. 
Kaçakçıhkla mOcadell 
Ankara, 6 ( Hususi mub 

birimizden)- Geçen bir haf! 
zarfında gümrük • muhaf,: 
teşkilatı tarafından 45 kaçaiı.'< 
791 kilo gümrük, 365 ıJ 
inhisar kaçağı 3 tabanca 
53 mermi, 29 kaçakçı ha)"" 
ele geçirmiştir. _, ___ _ 

Tashih 
f. 

Gazetemizin 5 Temmuz 91 

tarih ve 6656 sayılı nüshasıll 
6 ıncı sahifesinin baş sütuoıl 
daki lzmir Sicili ticaret ı' 
murluğunun 1705 numaraS1 

da kayıtlı ilanının birinci t 
tmndaki cümlenin (Türkiye 
ve Ziraat bankası üzüm ~ 
rumu limited şirketi) denec" 
yerde tertip hatası ola~ 
(Türkiye iş ve Ticaret bank' 
olarak intişar etmiştir. ~' 
fiyet tashih olunur. 

ı 



~1nı~----------------~--~AN~~u S~7~ Deniz Sporu Akhisar bele- Gümrük muhafaza genel komtanlığı lstan-
diyesinden: bul sabn alma komisyonundan; 

Deniz yurdunda Son Zaman- 120 lira aylık ücretli bele- işin cinsi Miktarı Tasınlanan tutar ilk teminat Tarihi Günü Saatı 
l f V ? diyemiz fen memurluğu mün- Muhafaza eratı ıçın 942 tane ~ la arda iyi Bir ,Çalışma ar haldir. tsteklilerin vesikalarile kaput. 

müracaat etmeleri ilan olu- Muhafaza eratı ıçın 1868 takım 
25379 Lira 40 K. 17 /7 /936 Cuma 1904 Lira 15 te 

Deniz yurdunda çalışan Altay' lı gençlerden 
bir kürek takımı 

Deniz sporlara mevsiminin zabitlerinin de çalışmaları ile 
g lmeıi dolayısile geçen sene yurdda çalışan gençliğin adedi 
teessüs etmiş olan Deniz hergün artmaktadır. Çalışma 
sporları yurdu, Birincikordon- vesaitinin noksanlığına rağ
daki eski banyolar binasında men kürek talimleri ve yüzme 
faaliyete geçmiştir. Seneler- usulleri, üzerine muntazam 
denberi ihmalkarlık ve idare- dersler verilmekte ve sonra-
sizlik yüzünden deniz spor- dan tatbikat cihetine gidil-
l d · l b f mektedir. Kulüplerinin yakm-an üzerin e esas ı ir aa-
liyet göstermiyen denizcileri- lığı dolayısile en fazla isti

fade eden Altay denizcileri mfzi~, yurdun çalışması ile her Pazar günü Buca' dan 
bu sene yapılacak deniz mü-

b kal muntazaman gelen gençlerle 
sa a aranda ıyı neticeler sabahları filikalarla ve kik-
almağa çalışacaklannı uma- !erle çok zevkli müsabakalar 
biliriz. tertip etmektedirler. Haber 

Mütckaid bahriye kuman- aldığımıza göre yakında, ycl
danlanmızdan Ali Sabri'nin kenli ve yelkensiz kayıklarla 
yüksek alakası sayesinde ve muh- telif kürek ve yelken 
lzmir bahriye kumandanlığı müsabakaları yapılacaktır. 

KlmJ9YT ve bakterlyolo)I raporları haiz 

Yilslerce aenedenberi sıhhata faydası mü-
cerreb olan lzmir-Urla Malgaca içmeleri

1 

~ÇIJ,DI 
İzmir • ÇC{me fOse8i üzerinde gfizel manzaralı oteli, gazino, lokanta 

•c bukaliye inde mOşterilerinin her türlü ieıirabat, iaıe ••e ihtiya~lan 
temin edilnıit olan 

Urla Malgaca içmeleri 
Hakkında Dr. ıniklerris Ra~it Tah-

. sin.in «Urla Malgac; içme suyu; Kar· 
li11pat'ın Şurprmld Zals suyuna ezber . 
cihet rüı;handır.• Buyurıluklan bu 
su; müzmin mide ve bevap tefen· 
nüçlerı, karaciğer. dalak haatalık.la· 

rında mftzmin 8afra keseııi ve ııafra 

yollan iltihaplarında. safra, kum ve 
ta~lannda , mihmin inkıba7.da, şiş· 
manlık, nakris \'e şck.-r hastalıkla. 
nnda, lıa~rsak , ~irid . ~ulucan. me
sane yollan ilah .. Gibi hiinyevi has· 
talıklarda 6eri \"e ._ifabah~ oldu,u 

e'I ııayıo balkıını7.ın yüksek ,.e değerli 
Merhum lüderris Dr. Raşid Tahsin ~ecrilhelerile salıittir. 

Menemen Urbayhğından; 
1 - Urbaylığa ait tenvirat dairesinin bir senelik ihtiyacı 

olan 13 bin kilo mazot ile 1750 kilo ince makine yağı, 150 
kilo kaim 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 te 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-

Jeri ilan olunur. 3 7 9 12 1982 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Lira K. 

392 Reşadiye şefkat ve reşadiye sokaklarının iltisak 70 19 
noktasında ada 893 parsel 1 de 100,25 metre 
M. arsa. 

393 Karataş hilal s. 54 tai No. lı ada 663 parsel 33 20 
1 de 166 metre murabbaı arsa. 

394 Karataş hilal s. 50 taj No. lı ada 663 parsel 46 20 
11 de 231 metre murabbaı arsa. 

395 Karataş hilal s. 52 taj No. lı ada 663 parsel 33 20 
10 da 166 metre murabbaı arsa. 

398 ikinci karantina iskele yokuşu 90 No. lı ada 49 50 
1729, 9 parselden müfrez 123,75 metre M. arsa. 

113 Darağaç şehitler c. 111/1 ve 113 taj 157, 159/l 2655 33 
1 159 ve 161 eski No. la 4425;55 metre murabbaı arsa .• 

, Yu~~lrlda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile öden
mek uzcre onbc, gün müddetle artırmaya konulmuştur. ihalesi 
18/temmuz/936 pazartesi günü st.ar 17 dedir. Alıcıların Milli 
Emlak müdüriyetine müracaatlan. 28 7 1852 

nur. 7 9 12 14 kışlık elbise. 

lzmir Asliye mahkemesi 
ikinci hukuk dairesinden: 

Muhafaza memur- 1160 takım 18629 Lira 60 K. 1398 Lira 1817/936 Cumartesi 11 dl! 
lan için elbise. 

lzmir' de ikinci Süleyman iye 
Abdüsselam sokak 5 sayılı 
evde Fahri kızı Şerife tara
fından kocası ayni adreste 
oturan Adem oğlu Ahmet 
aleyhine açılan boşanma da· 
vasına mütedair dava arzuhal 
suretile davetiye varakası müd
deialeyhin iıae edilen adreste 
bulunmaması ve ikametgahı

nın meçhul olması dolayısile 
bila tebliğ iade edilmiş ve 
keyfiyetin ilanen tebliğine ka-

Muhafaza eratı için 3106 takım 15856 Lira 13 K. 
yazlık elbise. 

1190 Lira 24/7 /936 Cuma 11 de 

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

2 
3 
4 

Şartname ve evsafları komisyondadır. 

Erat kaput ve elbiselerinin şartnamesi 127 kuruş mukabilinde alınır. 
istekliler kanuni vesikalarile birlikte teklif mektuplarını bir saat evvel komisyona 
vermeleri. 27 2 7 14 3500/1857 

rar verilerek tahkikat gunu 
16 191 936 çarşamba saat 10 
olarak tayin ve arzuhal su
retile aavetiye varakası usulen 
mahkeme divanhanesine talik 

lzmir Komutanlığı ilanları 
Mst. Mv. 

Cinsi 

Patates 

" 

satın alma komisyonundan: 
Miktarı Beher kilosunun tah· 
Kilosu min edilen fiati 

21600 
7040 
6640 

K. S. 
6 00 
6 25 
6 25 

Mecmu tutarı 

Lira K. 
1296 00 

440 00 
415 00 

Teminat muvak
kate akçesi 

Münakasa 
şekli 

ihale tarihi gün ve saatı 

• 

L. K. 
97 20 Açık münakasa 9/Temmuz/936 perşembe günü 

saat 15/30 da 
33 00 " " " " 

saat 16 da 
31 13 .. .. " " 

saat 16/30 da 
1 - İzmir Mst. Mv. kıtaatının yukarıda cinsi ve miktarları 

2 

yazılı üç kalem patats ihtiyacı üç kıt'a şartname ile 
ayrı ayrı açık eksiltme suretile münakasa konmuştur, 
ihaleleri hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlarda 
lzmir' de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
4 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı elduklarına dair 

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

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale sa· 
afinden evvel komisyonda hazır bulunmaları. 

24 28 2 7 
Ms. Mv. sat. al. komisyonundan: 

Cinsi 
Mikdarı 

Kilo 
Beher kilosunun tah-

min edilen fiati 
K. S. 

Tahmin edilen 
mecmu tutarı 

Un 126450 12 25 
L. K. 

15491 00 
" 64920 
" 99450 

12 50 

Teminatı muvakkatesi 
12 50 

8115 00 
12431 25 

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

609 00 ,. " " " ,, " " 16 ., 
933 00 il " " il it il " 16/30 il 

1 Mst. Mv. kıtaatmın yukarıda cinsi ve miktarları yazılı 
üç 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 
4 

5 

Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
yesika göstermek mecburiyeti~dedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 . sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi-
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacak-
lardır. 1889 27 2 7 12 

Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 1973 
1 - Ciheti askeriyece muhtelif mıntakalara yaptırılacak 

400 ton kara nakliayatı açık eksiltme suretile müna

2 
kasaya konmuştur. 
ihalesi 18/temmuz/936 cumartesi günü 
mir' de kışlada Mst. v. sat. al. ko. 
caktır. 

saat onda lz
nunda yapıla-

3 Tahmin edilen mecmu tutarı 1780 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 133 lira 50 kuruştur. 
5 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
6 i;)tekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

7 
rsika göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçncü maddelerine ve şartnamesinde yazılı vesi-
kaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saa
tinden evci komisyonda hazır bulunmaları. 2 7 11 15 

Mıt. Mv. Sat. Al. Komisyonundan: 
1 -- Beytüşşe.bap ve Hikarideki kıtaat ~skeriv~nin 115000 

kilo fabrika unu kapalı zarf usulıle eksıltmeye kon
muştur. 

2 - l~esi 16 temmuz 936 perşembe günü saat onda 

edilmiş olduknndan müddei
aleyhin tayin olunan gün ve 
saat mahkemede tahkikat ha
kimi ismet Belür'ün huzurun
da hazır bulunması veya bir 

·---vekil göndermesi aksi takdir-
de- hakkında muamelei gıya
biye yapılacağı tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 2042 

Beytüşşebapta askeri satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Teminat muvakkate akçesi 1552 lira 50 kuruştur. 
4 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - f stekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

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

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kalarile teminat ve teklif mektuplarım ihale saatmdan 
en az bir saat eve) komisyona vermiş bulunacaklar-
dir. 26 2 7 12 

Mst. Mv. sat. alma komisyonundan: 
1 - Beytüşşebap ve Hikari'deki kıtaatı askeriyenin 24,000 

2 
kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
ihalesi 17 Temmuz 936 cuma günü saat 1 O da Bey
tüşşebap'ta askeri satın alma komisyonunda yapı-
lacaktır, 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 450 liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksitlmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kalarile ve teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin
den en az bir saat evvel komisyona vermiş buluna-
caklardır. 1845 25 1 7 12 

Mst. Mv: sat. al. ko. rs. den 
Eskişehir tayyare meydanında yer altından içme suyu çıka

nlacaktır. Bu işlerle meşgul firmalar hiçbir taahhbdü tazam
mun etmemek şartile incelemeler yapılarak lüzum olan proje 
ve teklif fiatlannm M. M. V. hava müsteşarlığı inşaat şubesine 
en geç Temmuz/936 sonuna kadar vemreleri. 

• 

28 1 4 7 10 
Ms. Mv. Sa. Al. Ko. nundan: 
1 - Manisa "merkezinde bulunan kıtaat hayvanatının ihtiyacı 

için 308156 kilo kuru ot münakasaya konulmuştur. 
2 - Şartnamesi her gün Manisada · satın alma komisyo

nunda görülebilir. 
3 - Münakasası 25 temmuz 936 cumartesi günü saat on 

'birde Manisada tümen satın alma komisyonu tarafın

4 
5 

6 

7 

dan yapılacaktir. 
Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
308156 kilo kuru otun beher kilosunun muhammen 
fiati 3 kuruştur. Mecmu tutarı 9245 liradır. Teminat 
muvakkatesi 694 liradır. 

istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 
sika ibraz edeceklerdir. 
Teminafı muvakkate makbuzile birlikte teklif mektup· 
larını münakasanın yapılacağı belli saatten en aşağı 
bir saat evvel Manisada tümen satın alma komisyo-
nuna vermeleri lazımdır 2048 7 12 17 22. 

lzmir Kadastro Müdürlüğünden: 
Köprü mahallesinin Mısırlı caddesinde 252 taj sayılı ve bir 

tarafında 418 kapı 250 tajlı Aydın harikzadelerden Hazım 
Mükerrem ve karısı Naime'ye iskanca tahsis edilen ev ve bir 
tarafı dar sokaktan 11, 13 kapı 5 taj sayılı olan Selanikli 
Mehmedin evleri arasında kalan bu evin tapuda kaydı bulun-
madığı halde mübadeleye tabi Rumlardan bakkal kolpadan 
kalma olarak hazine kaydı yapılmıştır. 

Bu evin mülkiyetile alakadar veya bu evde ayni hakları 
bulunanların belgelerile beraber lzmir' de Saçmacı hamam so-
kağında 20 numaralı binada bulunan Kadastro komisyonuna 
ilan tarihinden iki ay içinde müracaatla haklarını tescil ettir-
meleri ilan olunur. 2033 

Devlet Demiryollarından: 
Aşağıdaki gayi menkuller 2117/936 salı günü saat 15 te 

fzmir Alsancakta 8 inci işletme komişyonunda pazarlık usulilc 
birer sene için ayrı ayrı kiraya verilecektir. isteklilerin aşağı
daki miktarda muvakkat teminat vermeleri ve aranılan vesi
kalar ve işe girmeğe kanuni manıleri olmadığına dair beyan
namelerle muayyen vakitte komisyona müracaatları lazımdır. 
Şartnameler komisyondan pa. asız alınır. 

1 - lzmir - Basmane istasyonu içinde büvet muhammen 
senelik kira bedeli 200 lira muvakkat teminat 15 liradır. 

2 - Karşıyaka istasyon büfesi muhammen senelik kira be
deli 180 lira muvakkat teminat 1350 kuruştur. 

3 - Karşıyaka istasyonunda büvet. Muhammen senelik kira 
bedeli 50 lira muvakkat teminat 375 kuruştur. 7 11 2050 
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Hellenic Lines w. F. H. v AN- Çeşme ılı.caları ~-----~---...,,.,,., Türk Hava Kurumu 
Limited Der ZEE& co. Büyük Piyangosu 

d~~m_bA~s-ter~~e:e:~ ~~~=;~ v. N. Büyük Türkiye Otel ve 27 inci tertip biletleri satılıyor 
limanları için her ay munta
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, İskandinav 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 7 5 saat, 
Port-Sait ve İskenderiye li

manları için "VELOS,, vapu
ru her haf ta 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 Topçuoğlu acentasma 
müracaat olunması. 

Telefon : 2548 
mıtalEiı?:m!l:aciii31l ........... .. 

Olivier v E Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Cendeli Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
THE ELEERMAN LİNES 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 NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

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

"HERGULES,, vapuru 29 
haziranda gelip 4 temmuzda 

oEuTscHE LEVANTE LiNiE Gazı·nosu Açıldı Üçüncü keşide 11-7-936 dadır 
G. m. b. H. Büyük ikramiye 50.000, mükafat 20.000 liradır. Ayrıe) 

"TINOS,, vapuru 7 tem- "BÜYÜK TÜRKiYE,, oteli yeniden tamir ve telvin edildi. Her 20.000, 12.000 ve 10.000 liralık büyük ikramiyeler vardır. 
muzda bekleniyor. 11 temmu- türlü konförü cami, tertemiz takımları ile saygılı misafirlerinin Biletler hukfimet önünde direktörlük gişesinde ve bi· 
za kadar ANVES, ROTTER- emrine amadedir. Yataklar banyosu ile beraber 100 kuruştur. 1 b 1 1 

G BRE GAZiNO d •••u•m•u•m-9ayi er•d•e•s•a•tı•ı•r·------------•All!': DAM, HAMBUR ve - san'atın a mahir bir aşçı başının pişirdiği temiz, ·~ .... ---
MEN limanlarına yük alacaktır taze ve nefis yemeklerle bu sene iştihar edecektir. lzmir Muhasebei hususiye m~ 
"CHİOS,, vapuru 11 temmu- Muntazam servis - Taze ve temiz meşrubat ve mekulat -
za doğru bekleniyor. Anvers, Ucuz fiyatlar - Elverişli tabldot, dÜr}ÜğÜnden: 
Bremen ve Hamburg limanla- Askeri Mekteplere Talebe alı-
rından yük çıkaracaktır. 

"ANGORA,, vapurn 20 tem DlyOr: 
muzda bekleniyor 25 temmuza 1 - 936-937 Ders senesı ıçın Kuleli, Maltepe ve Bursa 

• 

kadar ANVERS, ROTTER- askeri liselerile Kırık kaledeki askeri san'at lisesine 
DAM, HAMBURG VE BRE- ve Konya, Erzincan askeri ortamekteplerine talebe 
MEN limanları için yük ala- alınacaktır. 
caktır. 2 - Kabul şartları askeri lise ve ortamektepler talimatında 

AMERiKAN EXPORT LINES yazılıdır. Bu talimat askeri mekteplerde ve askerlik 
şubelerinde görülebilir. 

"EXMlSTER,, vapuru tem- 3 - İsteklilerin aşağıda yazılı hususları da gôz önünde 
muzun nihayetine doğru bek- bulundurmaları lazımdır. 
leniyor. New-York için yük A - Bütün mekteplerde kaydı kabul l/Temmuz/936 da 
alacaktır. başlar ve 10/ Ağustos/936 da biter. Müsabaka imtihanı 

DEN NORSKE MIDDELHAVS 
LINJE (DS. AS. SPANSKE

LİNJEN) OSLO 

"SARDİNİA,, motörü 20 
temmuzda bekleniyor. İSKEN
DERİYE, DİEPPE, DÖN
KERK ve NORVEÇ limanları 
için yük kabul edecektir. 

SERVİCE MARİTİME ROU-
MAİN BUDAPEŞT 

"DUROSTOR,, vapuru 9 
temmuzda bekleniyor. KOS
TENCE, SULİNA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması BEL
GRAD, HOVİSAD, BUDA
PEST, BRATİSLAVA, Vl
YENA ve LINZ için yük 
kabul eder. 

da 15 Ağustosla 21 Ağustos arasinda yapılır. 
B - Mekteplerin bulundukları 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
liJerin 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 - istekli mektebe kabul edilmediği takdirde hiçbir IMlk 

4 

iddia edemez ve bir sene terki tahsili olanlar da 
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. 

5 - Askeri liseleri muvaffakıyetle bitirenlerden arzu edenler 

Muhammen bedeli Mevii Cinsi No. f 
Lira Kr. 
500 00 Hisar cami arkasında dükkan 9 

3500 00 1 inci belediye caddesi mağaza 16 
3000 00 Taşçılarda dükkan 17 

850 00 3 üncü kara osman so. ,, 14 
150 00 

" " ., ,, 
" 

16 
500 00 Burnava akkaş sokağı ev 19124 

1500 00 Karşıyaka alaybey iktısat fırın 85/87 
sokağı. 

91 00 ,, ,, ,, ev 
İdarei Hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cinslt'i 

yazılı bulunan akarın mülkiyetleri satılmak üzere 10 gün mli 
detle temdiden artırmaya çıkarılmıştır. Şeraiti öğrenmek is\ 
yenlerin hergün hususi hesaplar müdüriyeti varidat kalemit 
ve pey sürmek isti yenlerin de ihale günü olan 13/7 /936 paıs 
tesi günü saat 10 da depozito makbuzları ile birlikte encı 
meni vilayefe müracaatları. 5 7 9 11 2019 

S. A. ROY AL HONGROlSE müsabaka imtihanına girerek kazandıkları takdirde 
DE NAVIGATION DANUBI- mühendis ve fen memuru yetiştirilmek üzere Avrupaya Istanbul üniversitesi artır' 
EN NE-MARITlME BUDAPEST ----ta-hs-il_e_g_ö_n_de_r_ııı_· r. _________ 1_6_2_s __ 

"SZEGED,, mo
0

törü 13 tem- ~Ulllllllllllllllllllllllllllh. Doktor .. ıllllllllllllllllll\1111111111~ ma, eksiltme ve pazarlık: ko' 
uzda doğru bekleniyor, BEL- = A. Ke' mal Tonay = miyonundan,· 
GRAD, NOVİSAD, BUDA- = 
PEST BRATISLAVA Vı - - 1 - Bedeli keşfi 35696,55 lira olan hayvanat ve nebatB 

' l ' - Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı= enstitülerine yapılacak mobilyalar kapalı zarf usulile eksiltrrıe 
YENNA ve L NZ için yük -- Basmaham~ ista!'vonu 1 ·ar~1sındakı' dibc-k sokak '-aAında 30 •ay'"'· = . / / 1' 

''J "' • u ~ 0 
'A ye konulmuştur.ihale 17 6 936 perşembe günü saat 15 te re~ 

kabul edecektir. S lı ev ve muayenehanesinde sahalı ı:ıaat 8 den ak~am saat 6 a kadar = 
Vapurların isimleri gelme - hastalarını kabul eder. = törlükte yapılacaktır. Bu işe ait şartname vesaire 178 kuruş 

tarihleri ve · navlun tarifeleri = :\lüracaat eden hastalara yapılması lıizımgelen :-ıair tahlilat ve = rektörlükten 'pazartesi ve perşembe günleri alınır. 
- mikro~kopik muaye ı:ı eleri ile veremli hastalara yapılmasına cevza_ 2 - Eksiltmeye girebilmek için 2678 liralık teminat yatıf 

hakkında bir taahhüde girişi- = görülen Pnomotoraks muayenehanesinde muntazaman yapılır. = maları ve 5000 liralık mobilye işi yapmış ve bizzat fabri!Cı 
lemez. Telefon No. 2007 2008 •llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 11111111• sahibi olduklarına dair İstanbul bayındırlık direktörlüğünde' 

kağıt almaları lazımdır. istekliler o gün saat 14 te teklifleri~ 
Rektörlüğe vermiş olmalıdırlar. 27 2 7 11 (187;.1 

lzmir belediyesinden: , 
Cinsi Metre Seneliği Muhammen bedeli 

Beyaz bazen 
Gri keten 
Amerikan kaput 

Mikdan Lira 
500 65 170 
700 69-70 238 

1000 90 330 
300 • 80 90 
300 80 66 

Bedeli muhm- 894 

ANVERS, ROTTERDAM , 

AMSTERDAM ve HAMBURG JI H ~ ~ 
l i manian için yük alacaktır. 1 r 1 ~AJJ. lrnlJ0l!!!'f!.:!

1

Jf~ı...::.4f!:..!.!fO!!!h!!! .i ~ "~~rn'\ 
SVENSKA ORIENT LlNİEN ...:...:.- ..... u. 

Patiska 
Soğuk bez 

. "HEMKAND,, motörü · 6 ...... m~n yekun. 
temmuzda beklenmekte olup Çocuk yuvasının 936 yılı ihtiyacı iÇin yukarıda cins ve mi~ 
yükünü tahliyeden sonra ROT- tarile muhammen bedeli yazılı beş kalem manifatura eşys! 

-
l 

~ 

.ı: 

TERDAM, HAMBURG, CO- 1 başkatiplikteki şartname ve nümuneleri veçhile 14/7/936 sıJ 
PENHAGE, DANTZİG, GDY günü saat onaltıda açık eksiltme ile ihale edilecektir. NüJ111 

1 
TİA, GOTEBERG, OSLO ve nelerden bir ve üç numaralı yerine iki ve dört numaralı nı 
İSKANDİNA VY A limanları munelerle de münakasaya iştirak edilebilir. iştirak için altJll ı 
için yük alacaktır. yedi liralık muvakkat teminat makbuzu veya banka temin' ı 

SERVİCE MARİTİME mektubu ile söylenen gün ve saatte encümene gelinir. 
ROUMAIN 26 30 3 7 1865 

"PELEŞ,, vapuru 3 tem- Kültürpark içine ratsladı- • 
muzda gelip 4 temmuzda Pi- ğından belediyece istimlak T 'cuz, temiz, taze 
RE, MALTA, MARSIL YA ve .. ~? 1 ıı k v 1 

) 
~ ....- ~ edilen 10 sayılı evin en azı ·ı,.. l t 

BARSELONE hareket ede- ... Jt'"'"' ~,._~·- ~~ 1, müteahhide ait olmak üzere ı aç Ve tuva et d 
cektir. - "' • [ • 

Yolcu ve yük kabul eder. .-... ~. - .A.. yıkılması başkatiplikteki keşif çeşıt erı 
Fazla tafsilat için ikinci .1'111/!' - ~ ve şartname veçhile 24 /7 / 936 Hamdi Nüzhe ı 

kordonda tahmil ve tahliye cuma günü saat on altıda açık lı 
binası arkasında Fratelli Sper- \ ~ . '"'·"""' 4· ll ,...; artırma ile ihale edilecektir. s 1 h hat 
co vapur acentalığına müraca- ~ ··~~"'! .:A !! 'tK "n n-n n , ~ u 1 işin bedeli keşfi yetmiş lira 
at edilmesi rica olunur. .. .. / 11JJ U ll.J .;< ~ 1 ı • elli kuauştur. İştirak için beş-

flandaki hareket tarihlerile • ij / , ........ , yüz elli kuruşluk muvakkat E ezan e~ 
navlunlardaki değişikliklerden J) 'ı j ------- · # teminat makbuzu ile sôylenen ;;J 
acenta mes'uliyet kabul etmez. /. V:J ( & i ra Ct I· .ÔAN!..t.A!.I ' gün ve saatte encümene ge- Başdurak Büyük Salepçi oğl 

cııasıETii2Zlel1111e._201110m;ı4a.20•0•5ıım.2•66•3-_._._.'.· -----------------• linir. 2043 7 10 14 18 hanı karşısında J 11 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere, kalb ve böbrekleri rahatfi1 

olanlara, tansiyonları yüksek bulunanlara doktorlar yalnız bunu tavsiye ederler. Pürjen Şahap 


