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Sahibi· HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
N . · t -du_ru_· HAMDI NÜZHET 
eşrıya mu . . 

Adres: lzmir ikinci Beyler sokağı 
1. · 700 altı nylı!h 490 kuruş Abone ~arılarJ: ene ığı • '!· . . . 

--•· .. ·--· : 1- - -: . . Maarif cemıvetı ıllinot R" mi ıllin ar ıçın. J 

bürosuna müracaat edilmelidir. l 
Hususi ilanlar: idarchande karalaştırı ~ 
Bi~Idığı yer: A(ANADÖLU) Matbaası 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Necaşi 
Yarın Londradan 

Cenevreye lgidecek· 
tir. 

- Salı - 2'3Haziran 1936 Fiati (100) Para Yıl : 3 _ No : 729 . Telefon: 2776 

Filistin' de Haliharp Ilaıı Edildi 
Bütün devl~tler, bOgazlar 

mes' elesinde biziinledir 
(Montrö) konferansında, §imdiye kadar görülme 

miş derecede bir sempati uyandırdık 
Montrö, 23, 
saat 3 (Hu
susi muhabi
rimizden) -
Boğazlar me
selesini tet
kik etmek 
iizere burada 

toplanan kon

ferans, saat 
16 da açıldı. 
Salon dolu 
idi. Salonun 
ortasında din
leyiciler için 
yerler ayrıl-

ar"'1ldıı ımızdoıı - İlk telgraf) -ll Boğazlar dileğimizi tc<lkik t!dccek 
olan kouferan hugün saıniml bir 
havu içinJe toplandı. Koufernnsı 
f. Motn açtı : 

mıştı. Hasla Montrö'den bir görünüş 
bir Türk kadmı, sana- du. Hele dinleyiciler arasında 
toryomdan gelerek dinleyiciler bulunan Türk'ler, hatibi sü
arasında yer aldı. Sevincinden rcl<li surette alkışlıyorlardı. 

ağlıyordu. Fransız baş delegesi M.Pol 
Romanya dış işler bakanı Bonkur müştesna olmak üzre 

M. ~itülesko, çok hararetli bütün murahhaslar, nutukları
söyfevinde demiştir ki; işticalen irad ettiler. Rus ha-

-Türk pra}esini tetkik edea riciye komiseri M. Litvinof, 
ceğiz. Tevfik R. Aras: " Bo· konferans verir gibi ve bir 
ğazlar, Türkiye'nin kalbidir." profesör tavrile davamızı, ken
demişti. Ben ilave ederek di- di davası yapmıştır. İngiliz 
ycceğim ki: Boğazlar, Roman- murahhası, davamızda tam bir 
ya'nın ciğeridir. Türkiye ve dürüsti sezdiğini söyliyerek 
Romanya, bu noktada anlaş- hakkımızı teslim etti. Yunan 
mış ve birleşmiştir. Konferans- delegesi M. Politis, Türk de
tan adalet istiyoruz. legesinden farksız bir surette 

M.Titülcskonun söylevi, sık davamızı müdafaa etti, sanı
sık ~e hararetle alkışlanıyor- lır ki bizdendi. 
du, Hatip, söylevini verirken Motta, söylevinin sonuna 
yumruklarını kürsüye vuruyor doğru, arkada dimdik bekli
ve ehemmiyetli cümlelerde du· yen mübaşirin yorulmuş ola
ruyordu. bileceğini düşünerek onu 

Kendimizi burada lsviçrc'li oturttu. 

- Hoş geldiniz, ıııuvaffakt) e· 
ıiuizi dilerim. 

Deıli ve proj<•mizi ılıığıuı. Bu· 
nu müteakip ilk defa Jış Lak:ını· 
mız Tevfik Riişdü Arns ö1. oldı. 
Geni~ :Lir mi afirl'cnrerlik gösttıren 
İs'içre ile davetimizi kabul eden 
devlctlerı· teşe\kiir e tti. 929 rt·ji· 
minin hükmü kalmadığım gö d ik· 
teu sonra, Türkiye"ııiu, hakikatte 
kendi hnkimiyı·tine aiıl rt•jimi ve 
biziıplc birlikte tesbit etmek üzere 
diğer devletlerle i~ birliği yapmak 
i te<liğini, til'aretteli mutlak ser· 
be ti ile gemilerin boğazlardan 
geçınelerini kabul cliim:e milli 
müdafaanın az ~ok düşündürücü 
bir vııziycte düştüğünfi, · projemiı.in 
knra ve deniz en.niyeıimizlc kaLili 
telif formülleri taşıdığını, ıicnret 

• gemilerine mutlak, harp gemilerine 
ise Türkiye'nin emniyeti ve ibti· 
yaçlon rnukayyed gcçid hakkı tek· 
llf ctti~ıri ııilyledi : 

- Türkiye, siyıısctinin sullıa 

Lağlandığnu kiifi delillerle ishal el· 
mişiir. Projemiı.i k.ahul l'tmeklc' 
ild ıısırılır harp zaviyesinden mü· 
talt!a edilen boğazları, medeni mil· 
letler arasmJa huzur bağı ve ,·ifak 
yolu yapacak ınız! 

Uemi~tir. Bunu müteakip Ro· 
manya murabba ı M. 1.'itul sko siiz 
almış ve şunlıın BÖ) lcmi~tir : 

-.. Montrö konferansı, Boğaz· 
lar ınea'elcsinı büyük bir dikkatle 
toki p ve tetkik ctınclitlir. 

Türkiye'ye laalllık eden nokta· 
lar Homanya'ya da taalluk eder. 
Çünkü Boğazlan Liz de kendimize 
ait bir yol saymaktayız. Homanya 
Lir ~aradeni.ı devleti olmak hiba· 

/ngiliz - Rus Deniz 
müzakereleri 

Bugün Eliza sarayın
da toplanacaklar Londra, 22 (Radyo) - İn

giliz - Rus deniz konferansı 
İngiliz - Rus ekisperleri arasın
da bugün de devam etmiştir .. 
Bu eksperler arasında bugün 
Sir Samucl hloar ile Rusyanın 
Londra sefiri M. Nefski de. 
hazır bulunmuştur. 

Fransanın, Amerikadan istikraz 
edeceği yalandır Pariste 

Yahudi düşmanlığı 
Müzakerat devam etmekle 

beraber henüz bir netice elde 

edilmemiştir. Fakat müsbet 

bir neticenin elde edileceği 

muhakkak sanılmaktadır. 
---···------
Şuşning 

Romaya gidecek 

M. ŞUŞNINÇ 
lstanbul 23 (Hususi) -

Roma•dan gelen haberlere 
göre, M. Şuşning bugünler
de tekrar Roma,ga gidecek 
ve Duçe ile görüşecektir. 

Bu görüşmelerde, Şuşning 
Hitler, Mussolini müllika
tının mahalli ve·zamanı ta
yin edileceği söyleniyor. 

rile. boğaılarla Türk.iye k:ıtlar ala· 

kadardır. 

Lebrun siyasiler arasında 
Paris, 23 ( Ra~yo) - Na- dan itimad reyi istiyecektir. 

zırlar meclisi, bugün öğleden Parlamentoda münakaşa 

evvel Eliza sarayında reisi edilecek olan mes'eleler, zecri 
cumhur M. (Lebrun) un baş· 

tedbirlerin kaldırılması, Fransa 
kanlığında toplanacak ve öğ-
leden sonra parlamentoda ile f ngiltere arasında bir mu-

konuşulacak olan mes'eleleri karenet aktı, Fransa'nın ltalya 
tetkik eyliyecektir. ile olan münasebatı ve ayni 

Kabine, Fransa'nın dış si- zamanda da, muhtelif cemi
yasası hakkında parlamento- (Devamı 4 üncü sahifede J 

~---'~----.. ~·~··· ....... --~~-~· 

Hususi hesaplar 
idaresi teşkilatı 

Memurl!lr kadrosu bugün alaka
darlara tebliğ edilecek 

Muhasebei hususiye müdür

lüğünün, kazalardaki teşkila-

Balkan itilafına ıncn up <le\'• 

Jetler bu lıusustatıı tlu tamamen 
mfittefiktirler; ay ııi umanda dört 
Balkan devleti bt'ynelıuilel ınuahe· 
(Devamı 4 üncü sahifede) tına aid liste hazırlanmıştır. 

saynrız, cümıesile sözünü biti- Taymis gazetesinin hususi 
ren M. Titülesko, kürsüden muhabiri, Türkiye' den bahse- -------·· ............ ·-------

Muhasebei hususiye müdürü 
Adil tarafından, uzun sü'ren 
tetkiklerden sonra hazırlanan 
yeni teşkilat kadrosunda me
murların iktidar ve liyakatları 
dereceleri göz önünde· tutul· 
muştur. 

f 1• l d B dilirken: inerken etra ı se am a ı, u 
esnada alkış tufanı kopuyor- - Dünyanın en eski de-

mokrasisi. Almanya Diye mırıldandı. Romanya 

Dahl.),,.ı ı•stikraz gazetecileri, · toplantı sonunda, 
____ Türkiye'nin geçtiği yolun ge· 

aktediyor nişlediğini düşünüyoruz. Yeni 
Türkiye, 20 senede büyük bir 

Doktor Şaht 
Berlin, 2341(Radyo) Al-

manya'nın, 750 marklık dahili 
bir istikraz yapmağa karar 
verdi§'i la adarlarca bildiril
mektedir. Bu istikraz, 12 
senede itfa olunacak ve yüzde 
4 faizli olacaktır. 

devlet oldu. Diyorlardı. 

Umumi kanaat, itibarımızı 
anlamak için memlP.ketimize 
dışardan bakmalı yolundadır. 

Dış bakanımız Tevfik Rüş
tü Aras, ihtiyati ı hareket ede
rek sevincini konferansın so4 

nuna sakladığını gösteriyordu. 
Müzakereden sonra başmu

rahhasların filmi çekildi. Hep
si, birer cümle söyledi. İçle
rinde en neş'elisi M. Titules
ko idi. M. Titulesko: 

- Dostum Aras'a Mont
rö'yü ben tavsiye ettim. Cen
net gibi bir yerdir amma, 
dinlenebilecek miyiz bilmem. 

Dedi. 
Şimdiye kadar akdolunan 

konferansların hiçbiri, Montrö 
dereceşinde ittihat ve tam bir 
ahenk toplamamıştır. 

lontrö (H nsuı;i ıurette giden 

Ha beş lmparat~ru bugün 
Cenevreye gidiyor 

Ras (Makonen), imparatorun emrile Habeşis
tana dönerek ordunun ~aşına geçiyor 

Londra 23 (Radyo) - Ha
beş imparatoru, bugün Lord 
Eden'i kabul edecek ve on
dan sonra da Cenevre'ye gi
decektir. Necaşi, Cenevre' de 
siyasal hareketlerde bulunmı
yacaktır. 

Necaşi'nin kın prenses Çay 

bugün Alber Hol da bir kon
ferans verecek ve modern 

harplerin metodlarını izah er 
liyecektir. 

Paris, 22 (Radyo) - Ras 

Makonen, bugün Kahire'ye 
gelmiştir. Ras Makonen, Ha-

beş imparatorundan aldığı 
talimat üzerine, İtalyan'ların 
işgali haricinde kalan yerlere 
giderek, Habeş ordusunun 
kumandasını eline alacaktır. 

Necaşi otomobilden inerken 
Gore' de teessüs etmiş olan konen, tek bir söz söylememiş 

Habeş hükumetinin erkanını ve bunların isimlerini sakla
soran ıazetc:cilere Ras Ma- mıştır, 

Maliyeden Muhasebei husu
siyeye devredilen memurların 
da ilavesilc yeni yapılan ka
zalar teşkilatı şudur: 

Bergama kazası; Memur
luğa Vasıf, varidat katipliğine 
Fuat, tahsil memurluğuna Tal
ha, katipliğine Necdet, suvari 
tahsildarlıklarına Celal Kar
man, Mehmet dolgun, Hay
dar, Ali Riza Uygun, Hasan, 
Hilmi, Hüseyin Ersoy, piyade 
tahsildarlıklarına Halil Bala-
ban, Sadullah Ôzkan, Emin, 
Süleyman, Kamil, Mustafa, 
Tahsin ve lrf an. 

Urla kazası : Muhasebei hu
susiye memurluğuna Tahsin 
Raşit, katipliğine Hüseyin, 
tahsildarlığına Şükrü ve lsmail, 
varidat katipliğine İsmail, tah
sildarlıklarına Behçet, lbrahim 
ve Hüsnü. 

Foça kazası: Muhasebci hu
susiye memurluğuna Şevket, 
katipliğine Hüseyin, varidat 
katipliğine Nahit, tahsildarlık
larma Cevdet Oğuz ve Meh· 

1 

met, cibayet memurluğuna 

/ Devamı 4 iincü sahifede} 
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Piyedoş, ilk iş olarak kö-
mürcüye bir Lüiz albnı 

harçlık vermişti.. 
Tekli l in izi reddetmeyiz. 
Demek oluyor ki, iş ka

rarlaşmıştır. Yarın akşam sizi 
orada bekliyeceğim. 

Piyedoş'un bu sözü üzerine 
kömürcü ayağa kalktı ve: 

- Nereye? iş kararlaştı, 
diyorsunuz, lakin bence öyle 
değildir. Biz ne yapacağımızı 
iyice bilmeliyiz, demin öldü
rülen kadının hizmetkarını 
bulacağımızı söylemiştin, fakat 
bu iş, öyle zannedildiği ka
dar kolay değildir. Filhakika 
kendisini biraz evvel gördük, 
amma bir daha görememekte 
var. Sonra ne olacak? 

Diye sordu. 
Piyedoş biraz düşündü ve 

sonra: 
- Arbalet sokağından ge· 

çecek diye beklerseniz, onu 
hiçbir zaman göremiyeceğiniz 
tabiidir. Zira onun bir defa 
daha oradan geçmek istemi· 
yeceği aşikirdır. Siz, en çok 
zenginlerin ikamet ettikleri ma 
hallelerde arayacak olursanız, 
onu mutlak surette ele geçir
meğe muvaffak olursunuz dedi. 

Bu sözler, kömürcünün dü· 
şüncesine uygun gelmiyordu. 
Bir kere zevcesinin yüzüne 
baktı ve sonra Piyedoş'a dö· 
nerek sordu : 
- Dolaşmak mı lazım? son· 

ra dükkanı kime bırakalım? 
Piyedoş hiç düşünmeğe lü

zum görmeden cevap verdi: 
- Halanızın nezdine git

mek için dükkanınızı kapa
dınızmı idi ya? Birde talih 
olurda bugün bu işte muvaffak 
olursanız, mükafatınız birkaç 
misli artar. Hizmetkar kadın, 
bugün kıra gitti, beraberinde 
eşya gibi bir şey götürmemiş 
olduğu için bu akşam bebe· 
mehal Paris'e döner, akşam 

trenleri gelinceye kadar ken
disini bekliyecek olursanız, 

hiç şüphe etmemki ele geçi
receksiniz. 

Köm'ürcü gözlerini açtı ve 
sonra: 

- Kendisini görür görmez 
yakalayalım mı? 

- Hayır, hayır! Sakın öyle 
birşey yapmayın! 

Kadını görürseniz, hiçbir şey 
söylemeden onu takip edecek 
ve nereye gittiğini öğrenmeğe 
çalışacaksınız. 

- Onu takip etmek mi? 
Jıte bu hiç olamaz, zira o 
arabaya binecektir. Biz nasıl 
arkasından koşabiliriz? 

Piyedoş, bir kahkaha ko· 
pardı ve sonra: 

- Ayl siz, mani olarak 
yalnız bunu mu buluyorsunuz 
kadının arabası varsa, siz de 
bir araba tutar ve hayvanları 
mümkün olduğu kadar sür' at
le sürmesi için arabacıya on 
frank fazla verirsiniz. 

- On frank mı? Siz on 
franktan, yirmi franktan kolay, 
kolay bahsediyorsunuz. 

- Galiba, benim hakkım
da tamamile emniyet hasıl 
edemediniz hemşeriml Siz söy
leyin: Şifahen aktettiğimiz bu 
mukavele için pe~in birJey 

istermisiniz? 
Piyedoş, bu suali sormakla 

beraber yeleğinin de cebinden 
iki Lüi altını ile iki beş frank
lık çıkardı ve: 

- işte - Dedi - size biraz 
da pey vereyim. Ben her ne 
kadar pek te zengin değilsem· 
de bir yevmiyenizi peşin ve· 
rebilirim. Zira esasen bugün 
vereceğim parayı yarın prens· 
ten alacağım. 

Kömürcü, Piyedoş'un elin
deki paralara tamah nazarile 
bakıyor ve fakat bu hırsını 
göstermekten çekiniyordu. Pi
yedoş, evveli kömürcünün 
zevcesine bir Lüi altını verdi. 
Kadın, parayı alınca çar-ça
buk cebine indirdi. müteaki· 
ben bir Lüi altını ile on frak 
alan kömürcü, sevinç içinde 
kaldı. 

Kömürcünün karısı, Piyedo
şun yüzüne manidar bir bakış 
fırlattıktan sonra: 

- Bu parayı reddetmek, 
bizim için bir nezaketsizlik 
olacaktı. Bunun için alıyoruz. 
Emirlerinize amade olduğu· 
muzu söylemek, zanedersem 
lüzumsuz. 

f>iyedoş derhal dediki: 
- Parayı kabul ettiğiniz· 

den dolayı pişman olmıyacak
sınız. Bir defa düşününüz! 
Muvaffak olursanız, en aşağı 
beş bin frank alacaksınız. 

Kömürcünün zevcesi, koca· 
sına bakarak: 

- Kocacığım · dedi • bu 
para ile, halanın vereceği 
arazinin yanında bir miktar 
daha yer alırız. 

- Piyedoş, kafasını salla· 
yarak: 

- Evet, evet siz bu kadar 
parayı kömürcülfikte zor top· 
layabilirsiniz 1 

Kömürcü, biraz düşündü 
ve sonra şunları söyledi: 

- Ben bu .işe kolay kolay 
girmezdim. Siz karımın vaid-

lerine bakmayınız lilc;n sizin 
nazikane muameleniz, beni 

icbar etti. Bu sebeple ne is-
terseniz yapacağım. 

Piyedoş güldü ve cevaben 
dedi ki: 

- Gördünüz mü bir kere! 
işte şimdi zengin olmanın 
yolunu tuttunuz. Benim söz· 
lerimi dinliyecek olursanız, 

her ikiniz, hemen şimdiden 

işe başlayınız, evveliemirde 
dükkana giderek şu eşyanızı 
bırakırsınız, zira bu hal ile 
birisini takib etmek isterseniz, 
çar·çabuk işi belli edersiniz, 
dükkana gidip gelmek için 
vakit vardır. Hizmetkir kadın, 
bu akşam Paris' e dönse bile, 
ancak geç vakit gelecektir. 
O vakte kadar siz dükkina 
iki defa gider gelirsiniz hatta .. 
Kömürcünün karısı sordu: 

- Kadın bu akşam gelmi· 
yecek olursa, yarın akşam 
tekrar buraya gelip bekliye
cek miyiz? 

- Piyedoş hemen cevap 
verdi: 

( hkaı ""' ) 
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(Ulusal Birlik) 23 Haziran 936 

Suriye'liler, lngiliz ve Yahudi mal- onk·~erL!e ·t'üd-
b k t •ıA tt•ı re ası ımı e larına oy o 1 an e 1 er . vapur acentası 

lıtalvanlar·HabeJıistana aöndermek üzere Surıyede Cendeli Han . Birinci kor· 
V ' T' O · don. Tel. 2443 
Arapca hocalığı yapacak geneler arayor Not: ~~rut t.a~~hle~i ve V~· 

ı · 1 

k b'I T·· k' • 275 b' purların ısımlerı uzerıne değı· Berut (Hususi) - Filistin Suriye'ye talya nın son za- na mu a ı ur ıye ye ın 'kl"kl d r t kabul 
d. · l"k ı· ı k 1 ·h d'l · f şı ı er en mesu ıye hadiseleri tesirlerini burada da manlardan göster ığı a a a, ura ı m.ı ı _ ra~ ~ 1 mış ır.. edilmez: 

göstermekte ve Suriye'de de cenuptalci hadiselerde ltaly~n 932 de !ur~ıye den 2 mıl· THE ElLERMAN LINES LTD. 
hareketler doğurmaktadır. parmağının mevcudiyeti şayıa· yon 591 hın lıralık mal ge)· " GRODNO " vapuru 25 

Bu cereyanların başlıcası sını pek kuvvetlendirmiştir. miş ve S~riye'den 249 bin haziranda beklenmekte olup 
İngiliz düşmanlığıdır. Hatta Halep'te çıkan El- liralık mal yollanmıştır. · LONDRA, HUL için yük 

Buradaki Arap'lar, Filistin nuhza gazetesi "~talyan kon- ,933 de 2 milypn 903 bin alacaktır. 
Arap'larını teyid ve İngiliz solosluklan Suriye'de propa- "MARDINIAN" vapuru 27 

liralık mal ithal edilmiş, buna l tahakkümünün önüne geçmek ganda merkezi mi oldu?" ~aş- haziranda beklenmekte o up 
için bir toplantı yaparak - lığı altında neşrettiği bir ya· karşılık 144 bin liralık ihracat LIVERPOOL ve GLASGOW 
İngiliz mallarına - Suriye ve zıda, ltalyan'ların yakın şarkta yapılmıştır· için yük alacaktır. 
·Lübnan' da boykot ilin edil- bilhassa Irak, Mısır, Filistin 934 de 2 milyon 409 bin "DRAGO,, vapuru Temmuz 
mesini kararlaştırmışlardır. ve Suriye' de din cephesinden liralık ithalat, 226 bin liralık ortalarında LONDRA. HUL 

Bu toplantıya bütün Berut hareket ederek Müslümanlar ihracat yapılmıştır. ve ANVERS'ten gelip yük 
ve buraya gelen Trablus tüc- arasında şiddetli bir propa· 935 de bir milyon 757 bin çıkaracak ve ayni zamanda 

d ay sinde Be ı b LONDRA, ve HUL için yük carları da iştirak etmiştir. gan anın para s e • liralık ithalat yapı mış, una 
V .1 ka d I 1 rut ltalyan konsoloshanesi mukabil 213 bin liralık bir alacaktır. erı en rar a ya nız n· . k 1 d LESBIAN 15 

.1. il d ğil y h d' tarafından çevrılme te o U· ihraç yapılmıştır. " " vapuru 
gı 1

1
2

1 ma adrınab ek ' a ul 
1 ğunu söylemekte, (Elhizblkars Temmuzda LIVERPOOL ve 

mak arına a oy ot yapı a· essuri) adlı teşekkülün de, bu •-A. R. SWENSEA' dan gelip yük çı· 
ca tır. b. Moıkova - Volaa k kt Filistin Araplarına ıane konsoloshanenin kurduğu ır e araCCl ır. E 

d k l DEUTSCHE LEVANTE-LINI toplama işi burada hararetle teşekkül olduğunu kayde e- ana ı "SOFIA" vapuru 25 Hazi· 
devam etmektedir. rek tab ve okuyucu sayısına Moıkova-Volga kanalı üze· randa HAMBURG, ve BRE· 

Filistine gönderilmek iste- göre birçok gazetelerin ayda rindeki iDJUt birçok yerlerde MEN' den gelip yük çıkara· 
25-50 Suriye lirası gibi bir nihayete ermek üzeredir. caktır. nen bütün mallar yollarda :;:.:.:..:---~~~-~~-

Vataniler tarafından geri dön- para ile kiralanmış olduğunu Bu kanalla alilcadar İnşaa· lzmir ikinci hukuk mahke-
dürülmekte ve emre itaat yazmakta ve hükumetten bu tın en mükemmel ve en ıü· meainden: 
d· ı d·~· kd' d k 1 hale bir son verilmesini iste· zellerinden biri olan 160 fzmı'rde ka-•yakada bostanla 

e me 
1
6

1 
ta ır e amyon ar b 1 1 k mekelik demirden ve beton· ''r' 216 parçalanmaktadır. mekle bera er, ta yan onso· köyünde yalı caddesinde 

Filistindeki üç nesil arasın· loslarının bu memleketteki dan tünelin inşası bitmif, no. lu hanede mehmet emin 
daki mücadele faaliyeti he- hükumet varlığına hürmetsiz şimdi dötenmeıine ve tezyi- oğlu lütfi akel tarafından iz
men burada da, gürültü ile hareketlerine bir nihayet ve· nine başlanmıştır. Tünel, renkli . mirde basmahanede gaziler 
değilse de medeni bir şekil· rilmesini şiddetle yazmakta· granit ve mermerlerle örtüle- mahallesinde çolak sokağında 
de kendini göstermiştir. dır ki bu fırkanın bu şekil- cek ve elektrikle aydınlatıla- zeybek rakı fabrikasına biti-

Şimdilik başlayan bu cins deki neşriyatı haksız ve 'gayri caktır. şik 8 sayılı evde oturan karısı 
himaye cereyanlarının ileride varid değildir. Kanal üzerindeki kapalı kadri kızı kamile aleyhine 
maddi şekle inkılap etemesi İtalyan manevrasının hadi- bend üstünden geçecek 120 açmış olduğu boşan.ma dava-
gayri memul değildir. selerdeki rolü artık gizli bir metrelik demiryolu köprüsü sının muhakemesi sırasında: 

• * • şekilde kalmaktan çıkmıştır. de bitirilmiştir. müddeialeyh kimilenin bu ev· 
ltalya hükumeti Suriye ve • • • • '•' • den çıkıp nereye "gittiği bili· 

Lübnan'daki konsoloslarına Türkiye·Suriye ticaret mu· Yeni .bir enstitü nemediği cihetle ken~iıine 
gönderdiği bir emirde: Habe· vazenesi ve yapılan ticari mü· Leningrad'da arz tabakaları tebliğatın ilanen yapılmuına 
şistan 'da Arapca muallimliği badele hakkında burada neş· üzerinde tetkikat yakmak üze· ve dava arzuhalınında bir su-
yapabilecek m.üslüman genç· redilen bir istatistike göre; re yeni bir enstitü kurulmuş· retininde mahkeme divanha· 
Ierinin tedarik edilmesini bil- 931 senesinde Türkiye'den tur. ilmi tetkiklerinde şimdi· nesine asılmasına ve muha· 
dirrhiştir. Suriye'ye 4 milyon 52 bin den başlamış olan bu enstitü, kemenin 8/7/936 çarşamba 

Gerek Filistin ve gerek Suriye liralık mal girmiş, bu- akademi azasından Levinson günü saat 10 ~ikine karar 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayıaile yeni 

çılttırdıfı kum aflar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
irinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
:.411 T. A. Ş. 
imar Kemalettin cadileainde FAHRı 
ANDEMIR Otlu 

Şehir azinosunda 
25 Haziran t936 Perıembe akfamı 

C. H. P. Yalılar mahfeli tarafından 

Mevsimin en büyük 
GARDEN PARTiSi 

Bu ıecenin /flflkalUe ellenceli w neş'eli olınası 
için lzmir'in en /cihar aileleri bizzat meııal olmalc
taıl ırlar. 

Lcssing'in başkanlığı altında ve vrilmiş olmakla müddeialey-
çalışmaktadır. hanın o günde ve saatta lzmir 

Kiralık ev . 1kinci hukuk mahkemesinde 
---- asaleten hazır bulunması veya 

Göztepede tramvay caddesine bir vekil göndermesi aksi tak
yakın ve elektrik tesisatını dirde hakkında gıyap kararı 
havi beş odalı kullanıJlı bir çıkarılacağı hukuk usulü mu· 
ev kiralıktır. Tutmak istiyen· hakemeleri kanunun: tebligat 
ler gazetemiz idare memuru faslına tebliğ makamına kaim 
Hüsameddine müracaatları. olmak ü~ere ilin olunur. 

lzmir milli emlak müdüdürlüğünden: 
Satış 

S no Lira ıra . 
342 Karşıyaka bahariye yemişçi . paş.i 30/32 taj numaralı 

ev ve albnda dülclcln 1000 
343 Karşıyaka bahariye yemişçi kaşa 28 taj numrllı ev S>O 

Yukarıda yazılan emwlin mülkiyetleri pctin para ile öden: 
mek üzere onbeş gün müddetle artırmaya konulmuştur. flialcsı 
19 Haziran 936 pazartesi günü saat 17 dedir. Alıcıların milli 
emlak müdüriyetine müracaatları. 1654 

Milli Emlak müdürlüğünden: 
icar No. Lira 

30 Bayraklı vapur iskeleşi tamiratı .miltccire ait 7~ 
olmak üzere 

50 Tepecik Altay S. 21 eski No. lı düklcin. 
51 ikinci kordon tuzhane 12/18 eski ~· lı dü 
52 " .. " 14 " • .. 
53 Kemer polis karakolu ar~mda \,il& N ... dar 
54 Alsancak tütün inhisar ~ • • ana 
55 Göztepe Daniş B. 41. eslii:NO. l . 
56 Tepecik Alman kulesı ye ı aıiihı.ab. 4'i ..W 

No. lı baraka 
57 Halkapınar Kağıthane C. ·-2§9/-2~'-#. h f!'9 

58 Kahramanlar Aydın demiryolu 95 eski N.h ana 19 
59 Ayavukla Kemer caddesinde 208 eaki, 214 20 

· yeni No. lı arsa 
61 Mortakya Kahramanlar C. 197 ~ski No. lı ev 50 
62 Buca Uzun S. 10 eski No. h dükkan 64 

Yukarıda yazılı emvalin birer senelik icarı onbet g~n ınüd· 
detle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 217 /936 perşembe günü 
saat 17 dedir. Taliplerin Milli Emlak" müdüriyetjne müraca-
atları. 1707 



,. \ 
Sahife 3 , (Ulutil Birlik) 

N· V. ulKAYE Recainin sahalı ., FrateDi Sper. 
\~~..1.------~~~~~*coVapurAeen-

lzmirde eskiden bir Recai ef · 
vardı. Kendi halinde, oldukça 
varlıklı fakat yaşı elliyi aştığı 
halde bekardı . 

takip etmiş. Fakat burada t._ı 

W.F.H. Van 
Der Zee 
& Co. 

IZMIR 
Bekarlık vakıa eski tabirle 

sultanlıktır: Fakat vaktü hali 
yerinde olanlar için; faki.r ki'?.· 
selerin bekirlıA-ının da ıç gu
veyliğinden farklı olmıya~ğını 
bilen lzmir'in o zamankı be
karları, fakir bekarlara yardım 
·için bir piyanko tertip ettiler; 
işte Recai efendi ömründe 
biri~ci . defa olarak bekarlar 
piyankosunun bir biletini ~~
mış, bir tarafa atmış ve.: kor 
olduğu iddia edilen tahh ~u 
unutulmuş bilete tam beşbın 
altın lira kazandırmıştı. 

Recai efendinin bu bctbin 
liraya ihtiyacı yoktu; esasen 
bütçesinin masraf kısmında da 
bu paraya yer bulmak imkanı 
mevcut değildi. 
Recai ef. nihayet bu parayı 

uzun bir sey,aha)iti sarfetmep 
karar verdi, fakat ŞUf!Un bu
nun tacizine meydan bırak
mamak üzere lcıyafetinl jebdil 
~derek 1-stanbul'a gitti. 

Fakat Galata rıhtımın» 
mını awken yanma ~klı. 
kocam4ln ve karışık ~ti iki 
polis geldi ve. kendis~ni .t~t
tukları gibi salon komısennın 
önüne götürdülerr 

Recai efendi bu beklenmi· 
ye;ı muamele karşısındaki hay
retini anca"' komiserin sert 
çehresiJe karşılaştığı zaman 
yenebildi, ve: 

- Abduhakirin cürmü ve 
töhmeti ne ola ki böyle katil· 
lere layik muameleye tabi 
tutuluyorum... Dedi. 

Hayret sıras~ bu ifade "'-· 
şısında komisere ~ai:->k 

- Sen bir° .katilnüiTn, yok
sa.. Enderun IC:etebesi nai? 
Diye sordu. . . 

- Hakiri pürtaksır: sayın 
şahanede efendiyim, fakat 1ca .. 
til... Asla efendim asla!. 

_ Tabii katil ve hınaı 
~lduğti,Jlu söyliyecek ~etil
sin ya .. 

_ Ne buyun.ıldu ~e.ndim, 
hem katil, helJ! hırsız. Yani 
bu abduaciz mi hem hınu 
hem de katil?. 

_ Böyle oJınasa •aeni. tev-
kif eder mi idik? 

aı. kuf 
_ S.ndenis şimdi mctv 

111u bulunuyonım? . Kimi~ ~
raamı çmnu,, lcimı öldimıüt 
balunuyorum. Lütfen iz* bu-
yurulur mu?. .. . 

- lzmir' de bekir P~~ . 
sunun betbin altın ilaamiJMim 
kazanan Recai ·efendiyi k• 
lettik parasın1 çalar• =:~· 
Sıem lıılılir feleia 
üzerine tevkif ettik. . faka 

_ Recai efendi mı; t 
0 Recai, bizzat aptuhakırdırl 
Kendi kendini katil.. 

- F akaf söze hacet yok. 
~mdi ayni vapur}a, ell~in 
kelepçeli olarak IJmİr~ ~k~ 
dilecekain. 

• • • • 
Retai efendinin tevkif ~i-

ı.-a.. ·'-'='-~ .dıe ·~ ..... ~il" · bır 
o zamanın acemı 

b. · b p olmUJ· gazete muh ırı se e 
tu: f\u muhbir ilk ha;:~ı~: 
bet bin -lbn kazanan q 
yar bekarla mülikat yapm~ 

d. · · ahud Koistemif, ken ısını m 
s~ hanın~ ki 9duıpa kN;ia{ 

matruş bir adam çıktığı halde ROYA 
Recai efendinin çıkmadığını LE NE&RLANDAIS 

KUMPA~YASI 
görünce hadiseyi polise ha· "HERMES,, vapuru 

31 
Ma-

ber vermişti! yısta beklenmekte olup yü-
Polis yaptığı taharriyatta künü tahliyeden sonra BUR-

Recai efendinin elbisesini ve GAS, VARNA ve KÖSTEN-
bir de kanlı mendil bulmuş CE limanlarına hareket ede-
fakat Recai efendiyi ve yahut cektir. 
cesedini bulamamıştı. Yapılan "ORESTES,, vapuru 31 
tahkikat neticesinde matruş Mayısta beklenmekte olup 
adam Recai efendinin oda- yükünü tahliyeden sonra 
sından çık&nca Hacı Davud 6-6-936 da ANVERS, ROT· 
vapuruna binerek f stanbula · TERDAM, AMSTERDAM ve 
firar ettiği anlaşılmıştı. HAMBURG limanları ıçın 
. Ve telgrafla da eşkali bil- yük alacaktır. 
dirilerek tevkif ettirilmişti! "HERMES,, vapuru 15-6-36 

• • * 
Recai efendi hakim huzu-

runda kaybolan Recai efendi
nin kendisi olduğunu şid
<Cletle iddia etti. Bu iddia 
hiçbir işe yaramadı. Fakat 
ısrarı üzerine hakim: 

- Anlaşıldı, sen aklını 
kaybettikten sonra bu cina
~ iflemişsin. Fakat madam
ki Recai efendinin sen oldu .. 
tunu iddia ediyorsun, üsulen 
•en~ iddiana ıspata davet 
ediyorum! Dedi. 

da gelip 20-6-936 da ANVERS, 
ROTTERDAM, AMSTER
DAM ve HAMBURG limanları 
için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"VIKINGLAND,, motörü 

. 28-8-36 da ROTIERDAM, 
HAMBURG, BRMEN (doğru) 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, GOTEBURG OS
LO ve ISKHNDINAVY A 
limanları İçin yük alacaktır. 

" NORDLAND " motörü 
tS-6-36 da gelip ROTIER

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
"MACEDONIA,, vapuru 23 

haziranda bekleniyor, 27 hazira· 
na kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE-
MEN limanlarına ~kalacaktır. 

•DELOS,, vapuru 7 tem-
muzda bekleniyor, 11 tem
muza kadar ANVERS, ROT--TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yük 
alacaktır. 

"CHIOS,. vepuru 11 tem
muzda bekleniyor, BREMEN 
HAUBURG ve ANVıERS'ten 
yük çılCaracaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
JiAMBURG 

"DUBURG,, vapuru 29 ha
ziranda HAMBURG ve AN
VERS limanlarından tahliye 
için beklenmektedir. 

"OUBURG;, vapuru 29 ha
ziranda bekleniyor, ANVERS, 
ROTTERDAM, HAMBURG 

.-. Recai . efendi- hazretleri 
aptüahkaıteri, tzmir'in maruf 
bekirlanndan bizzat Recai 
kullanyp. Bekarlar piya"-°
suaa tei;tip Men rüfe]cayı ki
ramda bepdenizi Rana tanır
lar! Dedi. 

DAM, HAMBURq BREMEN, ve< BREMEN limanlanna yük 

Hikim piyaoıo mürettip
lerini mahkemeye davet etti. 
Fakat hiçbirisi maznun mev
kiinde bulunan zavallıyı beş 
bin lira kazanan mütegayyip 
bekara benzetemediler. 

Bu son vaziyet Recai efendi 
iç.in akhnı oynattıracak hCiar 
atır ve fed oldu ve: . 

- Behey n&bekirlai, bana 
gatazınız ne~r ki 40 yıllık 
doifunuzu tam'lbaktan istinkif 
ediyorsunuz! Diye bafıraı. 

Belcirlardan birisi : 
- Recai efendinin uzun ve 

ifizel, mfibarefc bir sakalı 
vardı. 

Deyince R~i FJ. <le şafak 
sô\ltii. Tebdili-kıyafet için sa
kal ve bıJ1tını kaz.ttıtını ve 
trat olurken elini kestiği için 
mendilinin ICJna boyan<lıtını 
hikime anlattı. 

Bununla da kurtuldu mu? 

COPENHAGE, DANTZIG, alacaktır .• - -
GOTEBU~G, OSLO ve IS- THE ~PORT STEAMSHIP 
KANDINA vY A limanlan için °CORPOATION 
yük alacaktır. "EXAMINE:,. vapuru 21 

" BIRKALAND r motörü haziranda bekleniyor, NEV-
29-6-936 da gelip ROTI'ER- YORK için yük alacaktır. 
DAM, HAMBURG, BREMEN, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, GOTEBURG, OS
LO ve ISKANDINAVYA li· 
manian için yük alac8ktır. . 
~MARnıM 

itO\JMAJN 
.. M:BA.:JUL YA • vapuru 

7""6-at sfa ~ 8+36 tari
hi~e PiRE, MAL "FA ve BAR
SELONE hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlonlardaki detişikliklerden 

acente mesuliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilit için ikinci Kor· 
donda Tahmil ve Tahliye 
şirketi binası arkasında FRA· 
TEU.1 SPERCO vapur accn· 
tuına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

jOHNSTON WARREN LI· 
NES Ltd. 

LIVERPOOL 
,.KENMORE,, vapuru 1 

temmuzda LIVERPOOL lima· 
nından muvaseleti bekleniyor, 
BURGAZ, V ARNA, KÖS· 
TENCE, GALAS ve IBRAIL 
limanlanria yülc alacaktır. 

SERVİCE MAAıTIM 
ROOMAIN 

BUGAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 8 

temmuzda KÖSTENCE, SU
LINA, GALAS limanlarına 

yük alacağı gibi QEO~"' 

Pamuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'dc Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imai ~ylemekte olup malları Avrupa'nm ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve 

çeşitleri satar. 
tuvalet 

NOVISAD , PUDAPEST , 
BRA TISLA VA, VIY ANA ve 
LINZ limanlaarına GALAS 
akta. maşi yük alacaktır. 

S. A. ROY AL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANU-

BIENNE MARlTIM 
BUDAPEST 

'uBUDAPEST,, motörü 24 
haziranda bekleniyor, BEOG
RAD, NHVlSAD, BUDA
PEST, BRATISLAVA, Vi
YANA ve LINZ limanlarına 
yük alacaktır. 

DEN NOSKE MIDDEL
HASLINJE (D. S. A-5 

SPANSKELINJE) 
OSLO 

.. SAN ANDRES,, motörü 
18 haziranda bekleniyor. IS
KENDERIYE, HYFA, DIEP
PE ve NORVEÇ limanlarına 
yük kabul edecektir. 

"SARDINIA,, motörü tem-
muz ortasına ~oğru bekleni-
yor,.JŞKENDERIYE, DIEPPE, 

Doktor 
Ali Agih 
Çocuk Hastalıkları 

mütehassısı 

ikinci Beyler Sokağı No. 68 
Telefon 3452 ...................... 

ve NORVEÇ limanlarına yük 
alacaktır. ------SOCIETE COMMERCIAL 
BULGAR DE NAVIGATION 

A VAPEUR 
"BURGAZ., vapuru yarın 

limanımıza gelmesi beklenil
mektedir, PORTSAIT'ten yük 
çıkaracak ve BURGAZ, 
V ARNA, KÔSTENCE liman
ları için yük alacaktır. 

..Vapurların isimleri, gelme 
tarigleri ve navjun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde gi~i-
şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefoon 
No. 2007 - 2008 

Hayır, bo iddia kavli mü
cenedden ibaretti. Bunun için 
hilcim Recai efendinin sakal 
ve bıyıtınuı. çalc:muına lcadar 
~vlrMf tptulmuına )larar Ali Rıza 

Mücelli~esi 
Jlırı • 

verdi, • 

lzmir abkimı şahsiye sulh 
hukuk mllıkeıneainden: 

Ana ve babaa ölmij.J oldu
bP~ ~SİJ bldıtı bal· 
dirilen lıaıirde reşadiyede 
1iüseyin b.ptan sokatırida 22 
..,slı. ~ oturan jmlceli 
Ahmet oğlu midemci ibrabim 
süreyyanın y_.Ü ow.t'.a ve 
yaşı itibarile uıuhtacı vesayet 
bulunan v• ,Wke nüfusunda 
kayıtlı old'*1t anlMılan söke
nin kemal,... mahallesinde 
m,kayye\ ,ölij fwis ve ein1ne 

Sür'at, ~ralet 
Ve elweniyet 

YENi Ki\ Y AFl.:.AR Çaıfaıı 
N ra : 34 

12 beygir kuvvetinde Dizel 
markah az kullanılmış bir mo
tir latılıktar. Taliplerin idare .. 
hanemlie müracaatları ilin 
olunur. 

kızı küçük mukaddese 1zmirde 
güzelyalıda hüseyin kaptan 
solcatında 22 'Sayıla ev~ otu
ran ve vesayete ehil bulun
duğu görülen nıiclençi ibra
him süreyyanın viai np~ ve 
~inine karar verilditi ilin 
olunur. 

,~ . ~ ~-
~· ~; ~ 

hap Tesiri tabii,efsiz birmBshildir~ Okadar zara~sızdır ki gebelere kalk,~öbrekleri 
rahatsız ve tanszyonları yiiksek olanlaraJbıle Doktorlar bunu tavsıye ederi 



23 Haziran 926 (Ulusal Birlik 
~...::::::::::.:......::..--------------------------~----------------------------------~~------------------------~----------~---~--------------------------------Türkofiste 

ns.·pN ,·:.TELG QAFıLAA?' 
··.' .. _.• ' ,. ..... . . . '".,.._ .... ' - . . . • '··.. . . . ·: .· -~ .. ~: •,' " .· - -,'. ··.. . ........ - · -

Filistin'de haliharp ilan edildi 
lngiliz'ler tekrar asker getirmiŞ .. 

Grevci Arap'lar, Hayfa trenini yoldan atmışlar ve içindeki 
eşyayı paylaşmışlardır. Vaziyet tehlikelidir. 

Kudüs 23 (Radyo}- Filistin ahvali, çok tehlikeli bir Filistin fevkalade komiserliği, bütün Filistin'de hali 
şekil almıştır. lngilizler, Mısır'dan bir miktar daha as- harp hakim olduğunu ilan eylemiştir. Arapl~r, lngil~z-

. · l . ht ı ·ı k b l ·· d k · /erle taraf taraf çarpışmalarda balunmakta, otege berıge ker getırmış er ııe mu e ı asa a ara gon erere anarşı kundak salmaktadırlar. 
ı.-e kıtalin önüne geçmek üzere tedbir almağa başlamış- Grevciler, dün Hag/a marşandiz trenine bomba atmış-
lardır. lar ve trende mefJcat eşgagı piı.glaşmışlardır. _______ ..................... 1 

Normandi 
Vapuruna bir 
bombardıman 

tayyaresi 
d .. t••ı 
uş u. 

Londra, 22 (Rayo) - Gas
par harp tayyare istasyonun
dan bir lngiliz bombardıman 
tayyaresi; (Vig) adasından bir 
mil uzakta Normandi vapuru
nun arka direklerinden birine 
çarparak kıç güverteye düş
müştür. Tayyare, sakatlanmış
tır. Normandi vapuru, tayya
reyi hamilen Havre mütevec
cihen yoluna devam eyle
miştir. 

~~~---------~~~ Hususi .hesaplar 
idaresi teşkilatı 

(Başlara/ ı 7 inci sahi/ ede) 
Jbrahim, (Tahsildar kadrosun
dan bir memur merkez emri
ne verilecek ve ismi memur 
tarafından bildirilecektir. T ah
sil müfettişi Mithat, Merkez 
emrine alınacak ve son tebli
ğe kadar mahallinde çalışa

caktır . . 
Kuşadası muhasebei husu

siye memurluğuna Hamit, ka· 
tipliğe Mitat, tahsildarlığa Ni
yazi, cibayet memurluğuna 

Kemal, varidat katipliğine 
Mehmet, süvari tahsildarlıkla
rına Ali Engin ve Şükrü Ok 
(Tahsildarlardan her birinin 
haliye mürettebatı onbeş bin 
liradan az .ise içlerinden biri 

ayrılarak kazada katip olacaktır. 
Kemalpaşa kazası: Muhase

bei hususiye memurluğuna 
Hilmi, katipliğine Yusuf, tah
sildarlıklarına, Destan, Kemal 
ve lbrahim, varidat katipli
ğine Halil Zühtü, suvari tah
sildarlıklarına Hmr Eriş, Re
fik Kandemir ve Ali Ören, 

Menemen kazası: Muhasebei 
hususiye memurluğuna Ali, 
varidat katipliğine Naci, ka· 
tipliğe izzet, piyade tahsildar
lığına Şevket, süvari tahsil
darlığına Abidin, Cemal Yıl· 
dırım, Ômer, Ragıp, Şevki, 
Ali Rıza ve Cibayet memurlu
ğuna Hüseyin. 

Bayındır kazası: Muhaeebei 

hususiye memurluğuna Galib, 
varidat katikliğine, süvari tah
sildarlığına Refik ve Süleyman 
Doğan, piyade tahsildarlıkla
rına Hilmi, Fehmi, Rifat, ka
tipliğe Hüseyin. 

Ödemiş kazası: Muhasebei 
husunsiye memurluğuna Nuri, 
tahakkuk memurluğuna Ah
met, varidat katipliğine Ali 
Riza, katipliklere Faik ve Re
cep, suvari tahsildarlıklarına 

Belçika ve Fransa 
vaziyeti fenadır 

Marsilyada 30 bin amele, gaze
telerin davetine icabet ede

rek iş tutmuşlar 
Londra, 22 (Radyo)- İngi- mağazaları tahliye etmiştir. 

liz gazetelerinden birisi Fransa 26 bin kişi bugün işe başla
ile Belçika'nın dahili vaziye· mışlardır. 
tinden birinci sahifesinde yedi Paris, 22 (Radyo) - Fran". 
sütun üzerine neşrettiği bir sa' da umumi bir mahiyette 
yazıda bu iki memleketin komünizm aleyhtarı belirmiştir. 
" şiddet, ihtilal, ademi emni- Birçok yerlerde vatanperve· 
yet ,, memleketi halinde ol- rane nümayişler yapılmıştır. 
duğunu yazmıştır. Marsilya' da 20,000 kişilik 

Fransız siyasi mahafili bu bir içtima ile Bolşevik'ler aley
haberi yersiz bulmakta ve hine nümayiş yapılmıştır. 

Fransa'da asayişin grevin aza- Marsilya. 22, (Radyo) - 30 
met ve fevkaladeliğine rağmen Binden fazla amele, gazetele· 
hiç bir vakit bozulmamış ol- rin ve bilhassa Poti Marsey 
duğunu bildirmektedir. gazetesinin •davetine icabet 

Esasen grev bitmek üzere· ederek işe başlamışlardır. 
dir. 18 günden beri müstahde- Paris, 22 (Radyo) - Dün 
min işgalinde bulunan Paris gece Şanzelize' de meçhul as
büyük mağazaları da açılmıştır. ker abidesi civarında toplanan 

Paris, 22 (Radyo) - Bü- bazı Rimseler tezahürat yapmak 
yük mağazalar amelesinin istemişlerse de zabıta bunları 
grevi, dahiliye nazırının hakim dağıtmıştır. Birkaç genç gü
kararı neticesinde sona er- rültü çıkarmak istediklerinden 
miştir. Amele öğledef! sonra yakalanmışlardır. 

~......_~-=-.....;.--...... . . . .._. ...... ~~~~~ 

Akdeniz anlaşması yok, 
Rom<,'ya gelen tüccarlar 

Romu 22 (Radyo) - Homu gazeteleri bugün Akdeniz davası ÜZt· rİn· 

de bir f ngiljz.f tal yan uzlıışmnsı elde eılildiğinden hah. etmektedirler. 

Londra 22 (Radyo) İngilterf: ile İtalya araı;ında Ak.deniz üzerinde 

hir uzlaşma hu ule geldiği hakkındaki ltalyan gar.etelerinin neşriyatı 
ıısıluzdır. 

Roma 22 (Radyo) - Roma'ya l.ıirçok lngiliz ve Fransız tficc. t ve 

tuccar vekilleri gelmiştir. Bunlar, zecri tedbirlerin kaldınlmasını mütc· 

nkip yeni mukaveleler aktcdeceklerdir. , 

Cibuti ve Hartum da Lulunan fngiliz ve Fransız tüccar, zecri ted· 

birlerin kaldırılacağı haberini evinçle kar~lamışlardır. 

Yusuf, Fahri, Nuri, Hilmi, 
Şerif, Ahmet. Piyade tahsil
darlıklarma Tevfik, Hamdi, 
Ali, Baha, Süleyman, Şakir, 
Yusuf, Atıf. Tahsil memurlu· 
ğuna Şuayip, varidat katibi 
Abdurrahman, suvari tahsil
darı Ali Riza, lbrahim muak-

kipliklere Şevket Vardar, 
Hakkı Can. 

Tire kazası : Muhasebei hu
susiye memurluğuna Hasan 
Basri, varidat katipliklerine 
Ali, Hulusi, katipliğe Rahmi, 
tahsil memurluğuna Sami, 
tahsildarlıklara Şerif, Yusuf, 
Mehmet, Emin, Ahmet, Murat 
ve Ahmet. 

Dikili kazası : Muhasebei 
hususiye memurJuğuna Mah· 
mut, varidat katipliğine Zihni 
Özçelik, tahsildarlıklara Ha
mit, Şevket, Ali Rıza, lsmail 

Hakkı. 

Çeşme kazası: Muhasebei 
husuşiye memurluğuna Hicri, 
varidat katipliğine Muharrem, 
Cemal, tahsildarlıklara Niyazi, 
Şerif Tosun ve Abdülkadir, 

Karaburun kazası: Muhase
bei hususiye memurluğuna 
Muharrem, katipliklere Cemal, 

Ömer Lütfü, tahsildarlıklara 
İbrahim, Aciil, Ahmed ve 
müfettişliğe recek, 

Torbalı kazası: Muhasebei 

hususiye memurluğuna Fahri, 

varidat katipliğine Lütfü, ka

tipliğine Abdülmt.İttalib, tahsil

darlığına Haydar, Mehmed ve 

Mustafa. 
Seferihisar kazan: Memur· 

luğuna Refik, varidat katipli
ğine Pertev, süvari tahsildar
lığına Yusuf, Süreyya, Hilmi. 

Amerika 
Tedbirleri 

dırdı 
kal· 

Vaşington 23 (Radyo) 
5 Teşrinievvel 1935 tarihinde 
Amerika'nın, muharipler hak
kında almış olduğu tedbirlerin 
kaldırıldığı hakkındaki karar
name, İtalya - Habeşistan har
bının sona ermiş olduğu ka
naatile bugün resmi gazetede 
intişar etmıştir. 

Şiir Mehmed 
Akif Geldi •• . 
İstanbul, 22 (Hususi muha

birimizden) - f stiklal Marşı
güftesini yazan ve Safhat müel-
lifir şair Mehmed Akif Mısır
dan memleketimize gelmiştir. 
Kendisi hhstadır. Burada te· 
da~( edilecektir. 

'BSğaz?ar mes'elesı 
/ Bqşta~/ı 7 inci sahi/ ede J 

delare de hürmet taraftanyız. 

rTürk.iye hükameti, meıru usul 
ve taammüllere i tinat ederek liyik 
old~ eınıfi iıteıniftir. Bunun için 
hu be 'eleye l4zım gelen ehemmi· 
yeti verme}.iyiz:. 

Türldye'nin bu talebi hudut 
değiıtirmek; arazi tef f izi talebi 
değilair, sadece en mühim ve na
zik bir mıntakaeının miidafaa im· 
ka.Ilmı · istemek~dir. Bu da mevcut 
mualiedelerin' hiçbirislne mugayir 
değildir. Türkiye'nin takip etmekte 
oldtl[u hattı hareket hürmete li· 
yiktir; ulebi ae iı'af edilmemcli
di! çiUıkü bir haktır ve bunu ka· 
bql ctmelte hem bir ne1:aket, hem 
de sulh vecibesidir. Demiştir. , 

Paris, 23 ( Radyo ) - Ro
manya dış işleri bakanı M. 
(Titülesko) nun teklifi ürerine 
Montrö konferansı riyasetine 
Avusturaya delegesi Brus reis 
seçilmiştir. M. Brus,, bugün 
Montröya varacaktır. Reris 
vekaletine, Yunanistan delege
si ve Yunanistanın Paris sefiri 
M. Politis seçilmiştir. 

Bugün Eliza sara-
yında toplanacaklar 
(Başlara/ ı 7 inci sahi/ede) 
yetlerin kapatılması işidir. 

Paris 23 (Radyo)- Fransız 
hükumetinin, bütçe açığını ka
patmak üzere Amerika' dan bir 
istikraz yapmağa teşebbüs et· 
tiği ve teminat olarak ta, Hin
distan' daki Fransız müstem-

1 lelCelerinden Pondlşeri ayaleti
nin varidatını gösterdiği hak
kındaki haberler, Fransız hü· 
kumetince yalanlanmaktadır. 

Paris 23 (Radyo) - Sen l..a
zar istasyonunda toplanan bü
yük bir halk kitlesi, "Fransa, 

, Fransızlar içindir ,, diyerek, 
Yahudiler aleyhine nümayiş 
yapmışlardır. Zabıta, bazı kim 
seleri tevkif etmiştir . 
I 

Dün bir toplantı 
oldu 

lktısat Vekaleti başmüşaviri 
Halil Mithat Karagülle refa
katinde Londra ticaret ataşe
miz bulunduğu halde evelki 
gün Ankara' dan şehrimize ge-
lerek Ege mıntakasının iktısa
di vaziyeti hakkında tetkikle
re başlamışlardır. 

Dün öğleden sonra Türko
fis müdürlüğünde palamµt, 
üzüm, incir, pamuk, zahire, 
yapağı ve yün tüccarları bir 
toplantıya davet edilmiş ve 
toplantıya Halil Mithat riya· 
set etmiştir. Toplantıda Tür
kiye - lngiltere arasındaki 
ticaret işleri ve kliring muka .. 
velesi hükümleri etrafında gö
rüşülmüş, tüccarlarımıza fay-
dalı malumat verilmiştir. 

Bugün de zahire tüccarları 
gene Türkofis'te toplanarak 
görüşeceklerdir. Bu toplantıda 
gülyağı ve diğer mahsulleri
mizin ihracatile iştigal eden 
tüccarlarımız da bulunacaktır. 
• lktısad Vekaleti başmüşaviri 
Halil Mitat, buradaki muhtelif 
ticaret müesseselelini ziyaret 
ve tetkiR ederek Manisa'ya ve 
Aydın'a gidecek, oralarda da 
tetkiklerde b~lunduktan sonra 
Ankara'ya dönecek ve tetki
katına aid raporunu, lktisad 
vekaletine verecektir. 

Zayi mühür 
Şaş~I köyüne ait resmi mü· 

hür zayi olmuştur. Yenisi hak 
ettirileceğinden eskisinin hü
~ümsüz kaldığının gazetenizle 
ilanını saygılarımfa dilerim. 

Seydiköy nahiyesi Şaşal 
muhtarı Hüseyin 

lzmir ikinci hukuk mahke-. ( . 
mesinden: 

lzmir' de oturan lsa kizı Ma
cide tarafından Değfrmenda
ğında Halil Rifat paşa cad
desinde 152 sayılı evde otu· 
ran kocası Muharrem Hilmi 
aleyhine açılan dava üzerine 
icra kılınan muhakeme sonun
da Macide ile Muharrem 
Hilminin yekdiğennôen bo
şanmalarına ve kabahat Mu
harrem Hilmide olduğundan 
hüküm tarihinden itibaren ye· 
niden ,bir sene müddetle ev
lenmesine ve muhakeme mas· 
rafı olan 994 kuruşun Mu· 
harrem Hilmiye' yükletilmesine 
temyiz yolu açık olmak üzere 
Muharrem Hilminin gıyabında 

30/41936 "tarihinde karar ve

rilmiş olmakla H. U. M. 

K. nun maddei mahsusasına 

tevfikan tanzim kılınan ihbar· 
namenin mahkeme divanhane· 
sine talik kılındığı ilan olunur. 

lzmir Sicilli tica
ret memurluğun 
dan: 

[Kavalalı Hasan] tıcaret un· 
vanile lzmirde Çukur hanında 
53 numarada komisyonculuk 
ve müteahhitlik yapan Kava· 
lalı Hasanın işbu ticaret un
vanı ticaret kanunu hükümle
rine göre sicillin 1671 numa
rasına kayıt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 

lzmir sicilli ticaret memur
luğu resmi mührü ve F. 

Tenik imzası 

lzmir sulh hukuk hakimli
ğinden: 

lzmirde Göztepe tramvay 

caddesinde 928 no.lu ev ile 

altındaki dükkan izaleyi şuyu 

suretile satılığa çıkarılmıştır. 

2300 lira kıymet takdir edi

len işbu hane ve dükkanın 

2417/936 cuma günü saat 14 
de İzmir sulh hukuk mahke· 

mesinde satışı yapılacaktır bu 

artırmada tahmin olunan be

delin % 7 5 nisbetinde bedel 

verildiği surette müşterisine 

ihale edilecek aksi halde satış 

15 gün daha uzatılarak ikinci 

artırması 8/8/936 tarihine mü

sadif cumartesi günü saat 10 
da yine dairemizde yapılacak· 

tır gayri menkul üzerinde 

hak talebinde bulunanlar el

lerindeki resmi vesaikle 20 
gün içinde dairemize müraca· 

at etmeleri lazımdır aksi hal· 

de haklarında tapu sicli ma· 

lum olmadıkca paylaşmadan 

hariç kalacaklardır şartname 
4/7 /936 tarihinden itibaren 
herkesin göre bilmesi için ve 
gayri menkulun evsafı da şart· 
namede yazılıdır. Müzayedeye 
iştirak etmek isteyenler kıy· 
meti muhammeninin % 7.5 
nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir banka teminatı ibraz 
etmeleri lazımdır % 2,5 del
Ialiye ve ferağ harçları alıcıya 
ve vergi ve sair kanuni mü
kellifiyctleri satıcıya ait olup 
ihale bedeli defaten ve peşi· 
nen ödenecektir ihaleyi müte· 
akip müşteri ihale bedelini 
tamamen vermediği veya ve
remediği takdirde gayri men
kul tekrar 15 gün arttırmaya 

konulup talibine ihale yapıla· 
cak ve arada tahakkuk ede
cek ihale farkı hükme hacet 
kalmadan vecibesini ifa etme· 
yen müşteriden tahsil oluna· 
caktır daha fazla malumat al
mak isteyenler dairemizin 
9361955 no, suna müracaat· 
lan ilan olunur. 

-----------------------------------.Kaba soğan ve Ali reis mü
tevelliliğinden: 
Seneliği Mevkii Cinsi No. Vakfı 

126 Kaba soğan ev 16 Ali reis 
120 Ali reis ev 2 ,, ,, 
Yukarıda mevki ve numaraları gösterilen akar~ta istekli 

çıkmadığından artırmadan sarfı nazarla pazarlıkla muamelele
rinin bitirilmesi kararlaştırılmıştır. İsteklilerin İzmir vakıflar 
direktörlüğüne müracaatlan ilan olunur. 1795 

Ömer Lütfi vakfı mütevelli
liğjnden: 
Seneliği Mevkii Cinsi No. Vakfı 

81 şekerciler dükkan 56 Emin zade 
260 sandıkçılar mağaza 39/41 ,, ,, 

60 bornova dükkan 61 Ömer Lütfü 
Yukarıda mevki ve numaraları gösterilen akarata istekli 

çıkmadığı dan artırmadan sarfı nazarla pazarlıkla muamelelerin 
bitiriltnesi kararlaştırılmıştır,. isteklilerin İzmir vakıflar direk· 
törlüğüne müracaatları ilin olun . 1794 
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