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in' de l(an Döliülnıeğe Başladı 
----

Dü~kü toplanbdan sonra bir tebliğ neşredildi Garbi Anadolu valiler· 
ltalya, zecri tedbirler kalktıktan son- şehtimizd~-~opla~ıyorıa 

ra konferansa gelecegv ·ını• b·ııd·ırd•I IJ_ah~liye vekili ve Parti ge!1e~ sekreteri 
Şukru Kaya bu akşam şehrımıze gelecek 

Rüşt" Aras ve Numan Rifat projemizi izah evlediler. Sekiz devlet ve toplantıya riyaset edecektir 
U '.T Ankara 23 (A. 

murahhasları söz alarak bu proje üzerinde müzakereyi kabul ettiler ~>- Ke~dile-
M. Liwinof, projenin kat'i tahririnde, Sovget Rusga'nın hususi vaziyetinin gözönünde bulundurulacağı ümidini 

izhar eylemiş ve Sovget Rusya, bir denizden diğer denizlere harp gemilerini nakletmeğe mezun kılınmalıdır, demiştir 
Montrö 23 (A.A) - Ana- Konferans idari mahiyette 

dolu Ajansının hususi muha- bazı kararlardan sonra, Tür-
birinden: kiye tarafından tevdi olunan 

Boğazlar konferansı bu mukavele projesinin müzake-
gün aşağıdaki tebliği neşret- reye esas olmasını kabul et-
nıiştir: miştir. 

Montrö konferansı ikinci Türkiye'nin ikinci murahhası 
toplantısını saat 10,30 da ak- Menemencioğlu Türkiye'yi bu 
detmiştir. Müzakereler hususi projeyi tevdie sevkeden sebep-
olmuştur. Konferans reısı, leri anlatmıştır. Lord Stan-
Bruce, intihabından dolayı hop'a, hükumeti n~mına Bo-
konferansa ve lsviçre maka- ğazların tekrar askeri bir hale 
matı tarafından konferansa ifrağı prensibini kabul ettiğini 
gösterilen misafir perverlikten şu şartla ki; diğer bütün ba-
dolayı da lsviçre makamatına kımlardan mucibi memnuniyet 
teşekkür ettikten sonra bo- bir mukavele akdının mümkün 
g~ar rejiminin tadilini elde Konferansın toplandığı Montrolşehri olması laztmgeldiğini söyle-
etmek için Türkiyenin kullan- kiye Hariciye Vekiline gön- larda cereyan· edecek müza- miştir. 
dıtı usulü met ve sena eyle- derilen mektuba ıttila kesbet- kereler ve görüşülecek mes'e~ /Devamı 4 üncü sahifede} 
nıiftir. miştir. ltalyan hükumeti bu lelerin heyeti um'umiyesi hak- J • 

Brce, birçok Avusturalyalı- mektubunda, konferansın baş· kında en kat'i kuy~du ihtira- aponya 
nuı öWüWeri boğazlar mınta· ka biT zamana tehirini telkin ziye dermeyan eylemektedir. /ngiltere'nin tekli-
takaaının Avusturalya için etmeğe kenClisini sevkeden Türk heyeti murahhasası 
arzettiği nıanevi alakayı ve bu sebepleri hatırlatmakta ve Rüşdü Aras, ltalyan Dış Ba- f ini reddetti 
ölülere aid mezarların beşe- vaziyet muhtelif cephelerinden kana tarafından gönderilen 
riyete harbın nasıl bir cinayet aydınlanır aydınlanmaz kon- mektubun ltalya'nın pek ya-
oldt1ğunu hatırlatması lazım fennsta kendisini temsil etti- kında konferansa iştirak ede-
gelditini kaydeylemiştir. recejini bildirmektedir. bileceğini izhar ey{emekte ol-

Müteakiben konferans, ltal- ltalyan hükumeti ayni za- duğunu memnuniyetle müşa-
yan•' hükumeti tarafından Tür- manda önümüzdeki toplantı- hade etmiş ve ltal-

________ ._... • •• •• yan murahhaslarının biran 

Tuz fabrikasını inhisar- evvel konferansta ahz• mevki 
ettiklerini görmekle Türkiye-

1 ar vekili açacak :~t~~btiyar olacağını söyle-

Ali Rana, pazar gliniJ fehri· 
• 

mıze 

nü: 
gelecek ve ertesi gii
f abrikayı · açacaktır 

lngiltere'de 
Mecburi askerlik 

ihdaş edildi 
Japon amiralları 

nne Partı baş-
kanlığı tevdi 
edilen valilerden 
Ankara'ya da
vet edilen 28 i 
bugün saat 15 
te Bakanlar ve 
genyön kurul 
üyeleri hazır 

bulunduk !arı 
halde başbakan 
ve Parti umu
mi reis vekili 
ismet İnönünün 
başkanlığı al
tında Parti ku
ragında toplan
mışlardır. Baş· 

bakan son alı

nan kararın mu 
cip sebepleri 
hakkında bir 

ı söylev vermiş, 

valilere yenı 

ödevlerinin e
hemmiyetini ha- Ege bölgesi valilerinin toplanacağı Parti B. 
tırlatmış ve kendilerine başa- hğında iki saat devam eden 
rılar dileyerek Bakanlarla top- toplantıda Parti işleri ve vili· 
lantıdan ayrılmışlardır. Müte- yetin genel hizmetleri görüşül· 
akiben iç bakanı ve genel sek- müş ve toplantı sonunda va-
reter Şükrü Kaya'nın başkan- (Devamı 4 üncü sahifede) ---------.. ~~ ....... ·~~-~ .. --~~~~--
ltalya n la r Habeşistan'ın 
yarısır11 işgal etmişler -----Eden, henüz işgal edilmemiş 
mıntakaya silih, mühimmat 
göndermek, imkinsızdır diyor 

İstanbul 23 (Husu&i muhabiri· 
mizden) - Londradan haber veri
liyor: Avam kamarasında vukubu
lan son münakaşalar gösteriyor ki, 
İngiltere; uluslar sosyet«>sinin km·
\'etli bulunması ve umumi ulhün 
muhafazası için arsıulusal bir ietİ· 

natgah teşkil ~ebilıııesi keyfi)4'tİ 

etrafında sanılıutz hir kanaat hes
lemekte \ 'e bunun İ\'İn ht>r fe<la
kirlığı }apmaktan çekinmemektedir. 

Tokyo, 23 (A.A) - Ka
bine, lngiltere'nin Londra 
deniz muahedenamesini Ja· 
ponya'nın kabul etmesi için 
vaki olan davetini kabul et- 'nitj~i)~~u?~ 

Sofra tuza fabrikası • 
Çanıaltı tuzlasında inşa edil- lzmir' e gelecek ve 29 Hazi-

rniş olan ince sofra tuzu fab- randa açılma merasimini ya-

rikasının tecrübeleri yapılmış pacaktır. 
Ve fabrikanın bütün tesisatı Çamaltı tuzlasında rıhtım, 
tamamlanmıştır. Türkiye' de ilk bina ve yol inşaatı için Tuz-
kurulan f t fabrikası· la' dan Çiğli'ye kadar 15 kilo-so ra uzu .. . 
nın arıl . · bu ayan metrelik sahada doşenmış olan ... nıa merasımı . . 
29 uncu günü yapılacaktlr. dekovil hattı ve makınelerı, 
Açılına nı . . . t ede 40 bin metre murabbaı taş 

erasımıne rıyase • . . 
tek olan .. "k . h' arlar •a•mmış ve ıhtıyaç tamamen gumru ve ın ıs ~ . . 
vekili Ar R f k t· de karşılanmış olduğundan mhı-
i h' ı ana, re a a m .. d .. J"X..'i .. n •&arlar u .. d .... M'tat sarlar umum mu ur u5 ... nun b l mum mu uru ı K , .. d ·ı . . 
u undutu halde 28 Haziranda emrile onya yaron en mıştar. 

Alakadar mehafil, ulu&al mü· 
dafaa tertibaumla 1ngilterenin sis· 
lematik bir halıle ç~lışmağa baıla
dığını beyan etmektedir. 

Salilıiy ettar ricalin temin et
tiklerine göre, fngiltere'defmecburi 
askf'rlik ınes'elesi de halledilmiş 
\t' bütün müstenılekiit ve domin
yonlann muvafakatile askerlik va· 
zifcsioin, herkes için mecburi ol
ması keyfiyeti sureti kat'iyede ka· 
bul edilmiıtir. Bu haber, A\Tupada 
derin akisler yapmıştır. 

•• 
Memuriyetten 
Geri alınan selir 
Viyana 24 (Radyo)- Avus

turyanın Varşova elçisi ( Von 
Ersel), memuriyetten alınarak 
hariciye nezaretinin emrine 
verilmiıtir. 

memiştir. 
~~---~-~~~--

F enlô:ndiya. Türkiye 
ticaret muahedesi 

Hükumetimizle F enlandiya 
hükumeti arasında 1 Temmuz 

936 dan muteber olmak üzere 
tevazün esaslı bir ticaret ve 

kliring anlaşması imza edil
diği lktısad vekaletinden şeh-
rimiz Türkofis direktörlüğüne 
bildirilmiştir. 

Bu anlaşmaya göre Türkiye 
menşeli mallar Fenlandiya'ya 
tahdid edilmeksizin ithal olu
nacaktır. F enlandiya malları 

için de biri serbest, diğeri 
kontenjantlı iki liste hazırlan
mıştır. 

Mühim bazı ihracat malları· 
mız için gümrük tenzilatı ka-

bul edilmiş ve Konsolidation 
alınmıştır. Anlaşma bugün-

lerde vekiller heyetince tasdik 
edilecektir. 

Musavva limanından bir görünüş 
Londra, 23 ( Radyo ) - - Bilhassa Adis-Ababa ve Ha-

Avam kamarasının dünkü top- rar, Dessiye, Dredava gibi mnhia 
lantısında liberal meb'uslardan şehirler İtalyan'lann elindedir. 

ı Demiştir. Meb'usun: 
Mander, talyan'lar tarafından _ Eğer henüz işgal edilm~ 
henüz işgal edilmemiş olan nıiş kısımda mu\'8kk.at bir hlk6· 

garbi Habcşistan'a silah ve met teşekkül eder ve barba devam 
mühimmat göndermek kabil t'lmck isterse. hir. hunlara ne gibi 

yardımlarda lmlıınabilirjz? 
olup olmadığını sormuştur. Sualine karşı da İngiliz dıf 

Lord Eden, üç hafta evvel işleri h:ıkanı şu cevabı vermittir: 
aldığı bir rapora göre, Habe- - Henüz işgal edilmemit olaa 
şistan'ın yarısının işgal edildi- bu kısım Habefistanda Galas kah> 

ğini bildirmiş ve: / Dnamı 4 linci ..ı. 



4 (Ulusal Birlik) 

(~~~ ............. _-, Dünya buğday istihsal 
iMaçcikızı 1 ve ihracat durumu 

24 Haziran 936 

~ . ' 
332 doğulnlu 
Ve bundan evvelki 
doğumluların son 

Nakili KAM/ ORAL • 

Arbalet sokag~ı~daki cinavetten Dünyanın, buğday ithalat ihtiyacı 147 ~:i:e~~:!; .. ,~~~e;:;:.~~ 
'J 1 b ı • v 1 kt d girmiş olan 332 doğumlu 

muayeneleri 

sonra ortadan kaybolan hizmet- milyon kenta e a ıg o ma a ır ve geçen senelerden dev-

. k d b f b ·ı k '- •d •? Geçen ilkteşrinde 1935 huğ- Cenubi Amerika rekoltesi mevcudunun bu ihtiyacı tama- rederek bu doğumlularla 
Çl a ln U una l ece ml l l. day istihsalatı hakkında ekse- hakkında Birinciteşrinde zeri- men karşılıyamıyacağı tabiidir. muamele görecek olan 
- Hayır, öyle bir şeye gayet memnun olacaktır. Bu risi muvakkat ve ihtimali rak- yata göre, yapılan tahminler Binnetice bir kısım ihracatın diğer doğumlu delikanlı-

lüzum yok. Çünkü kendisi, Prens, garip fikirli bir adam! kamlara müstenit tahminlere müteakıp aylarda Arjantin'de eski seneler stoklarının sarfı /arın son yoklamalarına 
Paris'e araba ile de döne- Fakat bize ne ? istediğini yap- ve cihan pazarlarının istihlak havaların kurak gitmesi dola- suretile karşılanması icap et- 1 Temmuz 936 tarihinde 

23 (R bilir. Siz )'arın, saat üçe ka- tırabilecek derecede zengin- ihtiyaçlarına bakarak, 1935-36 yısile hayli tashihe muhtaç mektedir. Bu suretle stoklarda başlanarak 31 Temmuz 
dar dükkanınızda rahaat rahat · dir. Siz, muvaffak olursanız, mevsimi içinde eski seneler bir haldedir. Evvelce 61 mil- vaki olacak eksilmeyi Birinci- 936 tarihinde bitirilece-ıştır. 

r,ıişler • bekliyebilirsiniz. Saat uçe pek meşru bir hakkınızı almış stoklarından 29 milyon ken- yon kental tahmin edilen re· teşrinde 29 milyon kental ğirıden bu doğumlu ve bu 
doğru, temiz elbiselerinizi olacaksınız. Lakin, aldığınız: tallik bir kısmının daha ge· kolte, halen 8 milyon noksa- tahmin etmiştik. O zamandan· doğumlularla muameleye 

t önün giyersiniz. ikinizde kol-kola paraya istihkak kesbetmeğe çcn seneki sarfiyata inzima- nile 53 milyon tahmin edil- beri geçen müddet zarfında tabi yerli ve yabancı 
vererek evveliemirde Şanzelize çalışmalısınız, hizmetkar ka· men, sarf ve istihlak edilece- mektedir. rekolte rakkamlarda, 13 mil- eratın tayin edilen gün-
ve sonra Boloni ormanı ta- dının, bugünlerde Londraya ğini tahmin etmiş, bu suretle Okyanus mıntakasında, bil- yon kentallik bir noksan kay- /erde cumartesi müstesna 
raflarında gezinmeğe gider- gitmesi ihtimali var. Onun için stokların normal sayılabilecek akis, Avusturalya ve yeni dedilmiştir. Şu halde stokların olmak üzere sabahları 
siniz oralarda önünüzden ge- müteyakkız davranmalısınız, derecede olan 1928 senesi Zelanda mahsulleri tahminden 42 milyon kental azalarak öğleye kadar askerlik 
lip geçen arabalarla içlerin- kendisi, takip edildiğini anlı- miktarına düşeceğini kaydey- daha bereketli olduğundan mevsim sonunda 58 milyon meclisine gelerek yokla-
deki kadınları birer birer ta- yacak olursa kaçmağa kalkışır. lemiştik. birinciteşrin tahminine nis· kentale düşeceği anlaşılmak- malarını yaptırmaları ve 
kibedersiniz. Kadın sizi tanır değil mi? Bültenin bu sayısında, ilk betle bir milyon kentallik bir tadır. Bu miktar büyük buğ- gelmiyenlerin kanunda H. k" k d d ( Arkası var ) f k d l l l l ızmet ar a ın, ma amı • teşrindenberi tahminlerde va· azlalı var ır. day krizinden evvel mevcud yazı ı ceza ar a ceza an-

:~:~~:i:~;;:~~o:.lm~~::~~: Ay d 1n'1 n ~~ ~~t!:~ikl~:y:eih~!~. ör:~~; lün~:~::ıa d:,~:'i~:u.:,ı;a~;~: ~~~::~a~~,~ hacminin biraz ._:::_ıacakları uan olunur. 

nehir kenarında tenezzühe çı- Bu yılkı• pamuk buğday mevcudu ve istihlak min yekununa bir milyon lzmir Milli Emlak Müdürlüğfü1den: 
kıyor zannederim. ihtiyacı durumunu yeniden kental ilavesini icap ettirmek- Satış S. No. Lira K. 

Kömürcünün karısı, Piye- • • •• •• inceliyeceğiz. tedir. 361 İsmetpaşa M. bardakçı s. 9/11 eski 11/5 taj· 15 75 
doş'un sözlerini tasdik etti ve UrUDU Dünya buğday istihsalatı Ve nihayet Afrikada da, No. 1ı 45-50 metre murabbaı arsa. 
başını sallıyarak: Aydın, (Hususi) - Nazilli 1935 rekolte tahminlerine cenubi Afrika ittihadında elde 362 lsmetpaşa M. Bardakçı sı çıkmazında 11/8 eski 25 20 

Y h k d b ı edilen iyi mahsul ICezair ve 1/4 · N l 72 t bb - apar aspa! pamu istasyonun a u yı ait ilk rakamlarda, geçen se- ve 1 taı o. ı me re mura aı arsa. 
Fas rekolterine ait ilk tahmi- 1 58/3 · N 1 27 8 10 Kömürcü, hemen atıldı: daha hissolunur bir çalışma nenin birinci teşrindenberi 363 smetpaşa morahane s. laJ o. ı 

E d 1 d nin hissedilir derecede artmış - vet yapabilir, fakat bu var ır. stasyon yeni en yapı- yapılan tashihler müteaddit metre m. arsa 
h l k 1 l 1 bulunması, Tunus rekoltesin- 364 areketi, kendisine çok paha- an i i pavyon a geniş eti miş- ve oldukça mühimdir. d k f 1 1 f " 

e i zayı tenezzü Ü te a i lıya mal olacaktır. Ben ken- tir. Bu pavyonlara çıkrık ma- Bu tashihlere göre Avrupa .k b k k 365 
" 58 ,, ~ 7 2 10 

26 85 
23 56 
16 20 
14 00 

t ettı ten aş a umumi ye üna 366 sini bir daha ğörecek olur- kineleri konulacaktır. stasyon ithalatçı memleketler grubu 
iki milyon kental ilave ettir· 367 

" 
bardakçı s. 1113 11 ., 76,70 

,, 1112 " . " 67,,30 " sam, nerede ikamet eylemekte bölgemizde üretmeği kabul rekolteleri hey' eti mecmuasın- miştir. 
368 olduğunu öğreninceye kadar ettiği cins Amerikan tohu- da birbirini telafi eden fazla- Netice. 369 

morahane s. 58/5 ,, ,, S4 · 
bardakçı " 13-11-6 ,, ,, 28 

.. 
" 

· - takib ederim. Hatta yürüyerek mundan geçen yıl 500 dönüm lık ve noksanlardan kat'i na- · 1935-36 mevsimi ihracı ka- 370 
i /ıc altı fersahlık bir mesafe kat- ekmin 49,000 kilo tohum al- zar, eski tahmine müessir olan bil buğday mevcudu, Birinci-. 371 

" 
" 

makara çıkmazı 25/6 ,, ,, 123 
,, s. 25/4 taj no.lı 44 metre m. arsa 
,, s. çıkmazında 2517 no.lı 30 met-

3 05 
17 60 
10 50 •' f etmek lazımgelse bile gene mıştı. Elde edilen 30 ton cins 4 milyon kentallik bir fazla- teşrin tahminimize nazaran 13 

ı f tak· · d v • I . b . B l ıpten gerı urmıyacagım. pamup ıse zmır orsası pı lık vardır. u da mahsulün mi yon kental eksik olmak 
1 in Dedi. yasası 40-4 l kuruş iken Na- tahminlerden başlıca İspanya- üzere 205 milyon kentaldir. 

Piyedoş biraz düşündükten zilii' de vagona teslim 48,5 da 1,2 milyon, f ngiltere ve Pek zayıf bir rekolte olan 
sonra: kuruştan satılmıştır. irfanda' da 1,5 milyon, Çe- 1935-26 rekoltesi bunun an-

- Kadını -dedi- yarın gö- Bu yıl 1000 dönüm istas- koslovakya'da 0.7 milyon cak 105 milyonunu temin 
remezseniz, öbür gün dahi yon tarlalarrna 7000 dönüm kental fazla olmasından mü- edebilmiş olduğundan, müte-
gezmeğe çıkar, velhasıl ken- istasyon muhitindeki rençber- tevellittir. baki 100 milyonu geçen sene-

acak dı·sı·n 1• bulun""ya kadar bu . • A "h l k lerin mahsullerinden kalan 
"'° lerin tarlalarına 300 dönüm vrupa ı racatçı mem e et· 

maha yolda devam edersiniz. leri grupunda, Romanya ve stoklar teşkil etmektedir. 
Burhaniye ve 400 dönüm de Dı.g'"'er taraftan d"" "th Kömürcü sordu: Macaristan rekoltelerinin daha unya 1 a-

' 

Aydın'da olmak üzere 8700 lat ihtiyacı, bu mevsim için 1 
mu - Her defaki tak·ıp ıçın t h · d.l ·ş olması 

1 ğ az a mm e 1 mı • 147 milyon kentalc batı·ğ ol-r u u ır f k ·ı k · d ·ı dönüm damızlık tohum cinsi L d k f 1 
t t t e ı ran ven ece tır eğı Polonya itvanya' a i aza- maktadır. 

105 
milyon kental-

a , a mi? tohum ekilmiştir. Bundan !ıkla kendiliğirtden telafi edi- den ibaret olan 1935-36 mev-
~~~at Piyedoş, kat'i bir ifade başka 1300 dönümlükte başka Ierek Birinciteşrin tahmininde simi ihracı kabil buğday 

ile: cins iyi tohum dağıtılmıştır. bir değişikliği icap ettirme-··vari E d d . k 
vet - e İ - ış artı · Bu yıl elde edilecek tohumla memiştir. ngin 

ardan 
etteb 

kararlaştı. Her akşam da be- Bı·nnetı"ce Avrupa ı"stı.hsal gelecek yıl 40-50 bin dönüm 
raberce Foe trene! lokanta· yekünu Birinciteşrin tahminine 

saha ekilebileccktir. , sında yemek yiyeceğiz. nazaran 4 milyon kental art-
Kömürcii, Piyedoş'un bu Bu tohumlar, istasyonun mış bulunmaktadır. Geçen 

teminatlı sözlerinden sonra: makinelerile ve asistanların seneki 1934-35 Avrupa re-

- Öyle olacak, hem de nezareti altında ekilmekte ve koltesi de bir sene evvelki 

ümid ederim ki, işe yaramı- istasyon çapa makinelerilc ça- rekolteye nisbctle 10 milyon 
yan adamlardan olmadığı mı palattırılmaktadır. istasyonun kental fazla- idi. Bununla be-
size az zaman zarfında isbata 
muvaffak olacağım. kıymetli direktörü Celal'den raber, Fransa, halya, Porte-

Dedi ve zevcesine bakarak öğrendiğime göre, ilk aylarda kiz vesaire gibi istihsalleri 
devam etti: soğuk ve rutubetten pamuklar ehemmiyetsiz olmıyan birçok 

memleketler rekolteleri hak-- Haydi Janetl dükkana gi- hastalanmış, fakat son gün-
delim de, hemşerimizin dediği ferdeki sıcaklerdan neşvünüma 

em b b normal duruma girmiştir. Bu-
tiplig gi i u eşyalarımızı bırakalım gün durum 

00 70 
normal bir 

t, piy ve Paris'te bir müddet daha haldedir. Eğer sonbahar ya-
et, kalacağımızı Konulan' a haber. ğışlı gitmezse bu % 30 anor-
bidi verdikten sonra dükkanı ka- mal durum telafi eqilebilir. 
er, payıp araştırmalara başlıyalım 

e Cil> belki de bu akşam burada is- Satılık mot ör 
yin. tasyonun kapısında sabaha 
kaz kadar bekçilik etmek lazım 

emut gelecek ? 
ikliğ" Janet derhal ayağa kalktı. 
Refi Piyedoş'ta; meyhane garsonuna 

12 beygir kuvvetinde Dizel 
markalı az kullanılmış bir mo-

tör satılıktır. Taliplerin idare

hanemize müracaatları ilan 
paraları verdikten sonra, iki olunur . 
e lil e Piyedoş'un elini tutup, 
ezmek istiyormuş gibi sıkarak 
aynlacağı sırada dedi ki : 

- Vedaa lüzum yoktur 
hemşeri, gene birleşeceğiz. Ôl

t dürülen kadının hizmetkarını 
likle ele geçirebilecek bir adam 

t bulduğumdan dolayı Prens 

--~~--------------~--

KirRlık ev 
Göztepede tramvay caddesine 

yakın ve elektrik tesisatını 
havi beş odalı kullanışlı bir 
ev kiralıktır. Tutmak istiyen
lcr gazetemiz idare memuru 
Hüsameddine müracaatları. 

kında mevcud tahminler henüz 
ilk tahminler~ olduğundan halen 
hesap edilen rekolte miktarı
nın hafif bir nisbette artması 
muhtemeldir. Ancak şimdiki 
tahminle kat'i neticeler ara
sındaki muhtemel farkın, 1933 
ve 1934 mahsu ileri için mart 
aylarında yapılan tahminlerle 
kat'i neticeler arasında görü
len ve 11 milyon kentallik 
farktan çok daha az olacağı 
kanaatindeyiz. 

Şimali Amerika rekoltesi 
hakkında, Kanada ve birleşik 
Amerika devletleri rekolte-
rine aid kat'i tahminler, Bi
rinciteşrin muvakkat tahmini
ni esas itibarile teyid etmek 
te, şu kadar ki yekünda tak
riben 2 milyon kentallik bir 
noksanlak arzetmektedir. 

Alaşehir Asliye hukuk ha· 
kimliğinden: 

Alaşehirin Soğuksu mahal
lesinde mukim ve Gedizin Ga-
zikemal mahallesi nüfusunda 
mukayyet Mustafa kızı Hamide 
vekili Hilmi Ôzmut'un müd
deialeyh Uşak'ın Aliağa ma-
hallesinde mukim olup ahiren 
tegayyüp eden Molla oğlu De
nizlili Mchmed aleyhine açtığı 
ihtar ve boşanma davasından 
dolayı müddeialeyhin ikamet-
gahı bulunamadığından kendi
sine lzmirde münteşir Akın 
gazetesile ilanen vukubulan 
tabliğata rağmen mahkemeye 
gelmemiş olmakla hakkında 
verilen gıyap kararının dahi 
ilanen tebliğine ve davacı ve
kili tarafından gi.isterilen şa
hitlerin dinlenmesine karar 
verildiğinin tasrihine ve ilanın 
bir suretinin divanhaneye ve 
bir suretinin de lzmir gazete
lerinden birinde neşine karar 
verilerek muhakemesi 9/71936 

·Perşembe günü saat dokuza 
talik edilmiştir. O gün ve 
saatte merkum Mehmed'in işbu 
gıyap kararı üzerine mahkeme
ye gelmediği veya bir vekil 
göndermediği takdirde bir da
ha mahkemeye kabul edilmi
yeceği ve vakıaları kabul et
miş nazarile bakılacağı ilan 
olunur. 

372 
373 
374 
375 
376 

" 
re m. · arsa 

,, morahane s. 58/.4 taj ,, 50 ,, 
" " s. 5812 " " 31 " 
., makara s. çıkmazı 25/8 ,, ,, 45 ,, 
,, bardakçı s. 614 ,, ,, 66 ,, 
,, ,, s. çıkmazı ada 403 parsel 26 45 

metre m. arsa. 

15 ()() 
9 30 

15 75 
26 40 
13 50 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile öden-
mek üzere onbeş gün müddetle arttırmaya konulmuştur: l~a: 
lesi 217 /936 perşembe günü saat 17 dedir. Alıcıların Mı Ilı 
Emlak müdüriyetine müracaatları. 1708 

~SPIRİN 
' 2 ve 20 komprımelık ambalajlarda 

, bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzer inde hali~liğin timsali 

olan ED markasını arayınız. 

lzmir vakıflar direktörlüğün
den: 
Mezarlıkbaşında evkafa ait iken yıktırılan 149 ve 151 no.lu 

kahve ve berber düklCanının arsası bostan sergisi yapıimak 
üzere kiraya verilecektir. ihalesi 29/6/936 pazartesi günü saat 
15 de yapılacak olan bu yerin hususi şartlarını öğrenmek is· 
tiyenlerin her gün varidat memurluğuna müracaatla anlamaları 
ve ihale günüde müdüriyette toplanacak olan komisyona 
müracaatları ilin olunur. 20 24 29 1748 

IJ 
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Sahife 3 
~ (Ulusal Birlik) 

l ııtKAYE Meleğin· annesi l Fratelli Sper- N· v. 
'~~~--__ .... .._ ______ .... ,coVapurAcen- W.F. H.Van 

.. Raif Nuri, daireden evine · (Anne!) dediği bu genç ve 
dondüğü vakit, kızı Mele~i güzel kadın, evvelce ailenin tası 
yapa-yalnız buldu; hayret etti. bir komşusu idi. Asıl annesi, RO:Y AL NEERLANDAIS 

Melelc, ley)i olarak devam sevgili anneciği hastalandığı KUMPANYASI 
ettig~ i mekte t · · 1 1 b I ' VUL . P en ızın a mış ve vakit, ev erine ir tese li lfoşu ' GANUS., vapuru 27 
aıle ~c?ğında bir gece geçir· gibi girmişti ; her acıya iştirak Haziranda gelip yükünü tah-
me; ~çın gelmişti. etmiş ve nihayet.. Soğuk bir liyeden sonra BURGAS, VAR-

aıf Nuri kızına: kanun gecesi annesi öldügü NA ve KÖSTENCE limanları 
- Annen nerede kızım? vakit te en büyük teselliyi ge· için yük alacaktır. 

Der Zee 
& Co~ 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
"MACEDONIA" vapuru 23 

haziranda bekleniyor, 27 hazira-

na kadar ANVERS, ROTTER

DAM, HAMBURG ve BRE-
Diy sordu. ' ne bu güzel ve saf komşu " HERCULES ,, vapuru 29 
. . -:-- . Annem mi? Tiyatroya kızından bulmuşlardı. Haziranda gelip 4 Temmuzda MEN limanlarına yük alacaktır. 
~k~h. Teyzezadem Fikret geldi, Fakat... Bir müddet sonra ANVERS , ROTTERDAM - "DELOS,, vapuru 7 tem-
1 1 b 'l . b ki ı etı varmış, Clört tane vaziyet değişmiş ve bu genç AMSTERDAM ve HAMBURG muzda e eniyor, 11 tem-

oalmak mümkün değilmiş.. kadın, babasının karısı olmuş limanları için yük alacaktır. muza kadar ANVERS, ROT-
nun · • . ıçın ·. yalnız onlar ve kendisini de leyli bir mek- SVENSKA ORIENT LINIEN TERDAM, HAMBURG ve 

gıttiler. a 

~ebe vermişlerdi . "NORDLAND., motörü el- BREMEN limanlarına yük 
5· ; Fikr.et'in seni götürme- Buna rağmen, Melek bun- yevm limanımızda olup 25 

ı aha muvafık değilmi idi? ları tabii bulmağa ÇAiışmış, bu Haziranda ROTTERDAM , 
. - Ben henüz çocuk imi-

şırn! kadına hiçbir kin ve hiddet HAMBURG BREMEN, C0-
1 .. l-\em ben seni evde eseri göstermemişti . PENHAGE, DANTZIG, GO-

alacaktır. 

"CHIOS" vapuru 
0 

l l tem
muzda bekleniyor, BREMEN 

HAMBURG ve ANVERS'ten ~e~d~ b~f!lkmamak için gide- Nihayet bugün, Fikret'in an- TEBURG, OSLO ve ISKAN-
ımkı.. Annem son yap- yük çıkaracaktır. 

tı:dığı çok dekolte tuvaletini nesine karşı gösterdiği meyil DINAVY A limanları için yük 
~r,di . ... Görsen babacığım.. karşısında kalbinin burkuldu- alacaktır: ARMEMENT H. SCHULDT 
''"1 ·eor~~nl Ne, güzel oldu! Ben ğunu ve .. babasının yeis ve "HEMLAND,, ınotörü 6 HAMBURG 
u g t l · k d d · d T d b ki kt l "DUBURG" vapuru 29 ha-t-' ı seydim. Sana yemeğini . e emı arşısm a a vıc anı· emmuz a e enme e o up 
~ırn hazırlıyacak, seninle kim nıiı isyan ettiğini gördp . yükünü tahliyeden sonra ziranda HAMBURG ve AN-
onuşacaktı; 'babacığim? • .* • ROTTERDAM, HAMBURG, VERS limanlarından tahliye 

i_r.- Annen çok güzel mi Sabaha kadar devam eden COPENHAGE, DANTZIG, için beklenmektedir. 
Qı, kızım? uyku$ut bir gecenin sabahı, GDYNIA, GOTEBURÇt' OS- "DUBURG" vapuru 29 ha-
dt ~. Heın He p&ÇoJ.! güzel- babasınur iş odasına girdiği ~O ve ISKHNDINA VY A ziranda bekleniyor, ANVERS, 
rıatfı~retin ~e kanaah her vakit, fe~'ade bir manzara limanları için yük alacaktır. ROTTERDAM, HAMBURG 

e benitnkinih · aynid~r. karşısında kaldı: SERViCE MARITIM ve BREMEN limanlarına yük 
Raif Ruri boğulur gibi. Babası, beceriksiz cllerile ROUMAIN alacaktır. 
- Sus, kızım, sus! dedi. pantalonunun kopmu~ olan "PELEŞ., vapuru 3 Tem- ---• 

diJ~nç kız, mahiyetini bil~e-. . düğmesini dikmeğe çalışıyordu muzda gelip 4Temmuzda PiRE, THE EXPORT STEAMSHIP 
~ 1 bir hisle sustu; salonda Raif . Nuri, bu hali kızından MAL TA, MARSILY A ve BAR- CORPOATION 

r~k~· soğuk b_ir hava esti; Me- saklamşk isterken Melek, de- SELONE hareket edecektir. '"EXAMINE: .. vapuru 21 
c ın ' · ı :_ y ' d · b' 1 l h d b ki . NEV r· , neş esı. 1Utçtı. emeK e· rın ır e em ve ıstırap a er Yolcu ve yük kabul eder. haziran a e enıyor, • • 
ın bir sükun içinde geçti. şeyi unuttu ve: 1 YORK için yük alacaktır. 
~ r Daha fazla tafsilat için kinci 

e ek biraz sonra yatak - Baba.. Ver bana, düğ· 
~dasına çekildi; kendisini h,ir... melerini ben dikeyim! Dedi. Kordonda Tahmil ve Tahliye 
~.IJapenin üzerine attı ve bü- • * • binasında FRATELLI SPER-

Y.~~ ~biı sinir buhranı içinde · Ve .. Fikret'i kendi unut- CO vapur acentahğına müra· 
ag ~ağa başladı. mağa çalışırken, bir daha caat edilmesi rica olunur. 

JOHNSTON WARREN Ll
NES Ltd. 

LIVERPOOL 

"KENMORE., vapuru 1 
temmuzda LIVERPOOL lima--dönmeyen annesini babasına Navlonlardaki ve hareket 

unutturmak için elinden ge- tarihlerindeki değitikliklerden nından muvaseleti bekleniyor, 
len her şeyi yapmağa başladı. acente mesuliyet kabul etmez. BURGAZ, VARNA, KOS-

Vedi Fikret Telefon: 2004/2005/2663 TENCE, GALAS ve IBRAIL 

~---!![mlll!!!~!!m-mll!!!!!•---------~··•-111!1 limanlarına yük alacaktır. 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen , 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu-1 
catına faiktır . 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf 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 
aktalmasi yük alacaktır. 

S. A. ROY AL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANU

. BIENNE MARITlM 
BUDAPEST 

"BUDAPEST,, motörü 24 
haziranda bekleniyor, BEOG
RAD, NHVISAD, BUDA
PEST, BRA TISLA VA, Vl
y ANA ve LINZ limanlarına 

yük alacaktır . 

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

SPANSKELINJE) 
OSLO 

"SAN ANDRES,, motörü 

Çocuk Hastalıkları 1 
mütehassısı 1 

ikinci Beyler Sokağı No. 68 
Telefon 3452 

··----------....... ve NORVEÇ limanlarına yük 

alacaktır. ------SOClETE COMMERCIAL 
BULGAR DE NAVIGATION 

A VAPEUR 

Sür 'at, zaralet 
Ve ehveniyet 

Şehir Gazinosunda SERViCE MARITIM 18 haziranda bekleniyor. IS-
ROUMAIN KENDERIYE, HYFA, DIEP-

" BURGAZ ,, vapuru yarın 
limanımıza gelmesi beklenil
mektedir, PORTSAIT'ten yük 
çıkaracak ve BURGAZ, 
V ARNA, KÖSTENCE liman
ları için yük alacaktır. 

YENtı KAVAFLAR Çarşısı 

~,~;::a : :: ŞÜ• 
tekası Limited 
\t~pur acentası 

- 25 Haziran 1936 Perşembe akfamı 
C. H. P. Yalılar mahfeli tarafından 

Me_vsimin ·en büyük 
GARDEN PARTiSi 

Bu ıeeenin /evlcaltJde ef /en~li ve neş' eli olmoı 
için ./zmir'in en /cihar ailele_r.i ıj.zzat meşgul olmak
tadırlar • 

BUGAREST PE ve NORVEÇ limanlarına 

"DUROSTOR" vapuru 8 yük kabul edecektir. 
temmuzda KôSTENCE, SU- "SARDINIA., motnrü tem
LINA, GALAS limanlarına muz ortasına doğru bekleni
yük alacağı gibi BEOGRAD, yor, ISKENDERIYE, DIEPPE, 

---------------------------------

"Vapurların isimleri, gelme 
tarigleri ve navjun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-
şilmez. ,, 

Birinci Kordon, telefoon 
No. 2007 - 2008 

d ·cendeli Han 'Birjnci kor· 
. on. Tel. 2443 

~ot: Vurut tarihlc~i ve va- ,-----••rım--------------·-·Purlaıın 1• • 1 · .. . d ğ' "Lı~ sım erı uzerıne e ı-

!?.1'klet~ mesu1iyet kabul 
ı:~rnez. 
· .... f f.LLE.RMAN l.i.INES L TJ). 
h . 'tiRODNO .. vapuru 25 
L~~anda beklenmekte olup 
al DRA, HUL için yük 
acaktır. 

ha ·~ARDINJAN,, vapuru 27 
LI~tanda beklenmekte olup 
için , RPOOL ve GLASGOW 

.. rJ~ alacaktır. · 
ort 1 AGQ,, vapuru Temmuz 

· Ve a arında LONDRA, HlJL 
çıka ANVERS'ten gelip yük 
.LON~cak ve ayni zamanda 
aJa ..... ı_ RA, ve HUL için yük 

~tır. .. L , 
't ESBlAN ,, vapuru 15 
s%~~~ ,.LJVERPOOL v.e 
kar ""l':.A dan gelip yük çı

DE, acaktır. 

~JgşrE LEVANTE-LINIE 
randa H ~ vapu~u 25 Hazi
MEN' d A B~RG, ve BRE
ca•.... en .. gelıp yük çıkara-

,., ... ur. 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

~alkapınar kumaş ~abrikası 
Tarafından mevaim dolayısile yeni 

çıkardıtı kumaf lar: · 

Sağlam 
zarif 

• 1 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde FAHRı 
KANDEM/R i-Otlu 

.. 

N~A 
i .~ ~t 

' ollıu~ 
\ 

Teairi tabii, e fsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalk,böbrekleri 
za ata~ ve tansı onları "' • ok · 
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Çin' de, Nankin ordularile K ~anks 
kuvvetleri arasında harp· başladı 

Motorize edilmiş bir halde bulunan Nankin orduları, 
mütemadiyen ilerlemekte devam ediyor. Ko
vanks kuvvetlerinin mukavemeti az sürecektir 

Paris 24 (Radyo) - Muhtelif noktalardau Koanks dirilmiş bulunduğu için, mütemadiyen ilerlemektedir. 
topraklarına tecavüz ederek ilerligen Nankin kuvvetleri Alakadarların verdikleri malumata göre, Koanks ku
l( oanks kıtaatile çarpışmağa başlamıştır. Nankin ordusu vetlerinin mukavemeti pek az sürecektir. Nankin hükü
motorize edilmiş bir halde ve tayyarelerle de kuvvetlen- metinin, japonga'dan mühimmat aldığı bildirilmektedir. 

Montrö konferansı 
/ Baştara/ı 1 inci sahifede J 

Mumaileyh proje maddele-
rının müzakeresi sırasında 
tevdi edeceği bazı tadilat 
kaydı ihtirazisile Türk preje
sinin müzakereye esas olarak 
kabul edilmesi hakkında reisin 
yaptığı teklife iltihak eyle
miştir. Sato Türk projesini 
müzakere esası olarak kabul 
etmiş ve fakat hükumetinin 
mütemmim talimatına intizaren 
projeyi tetkik etmek hakkını 

muhafaza eylemiştir. 
Mumaileyh zamanı geldiği 

vakit projenin 9 zuncu mad· 
desi hakkında kuyudu ihtira· 
ziye dermeyan eylediğini bil· 
dirmiştir. 

Litvinof Karadenizin hususi 
mahiyetinden ve bu deniz 
sahillerinde bulunan devletle
rin menfaatlerine müteallik 
bazı mütalealar kaydı ihtiraz
larile, Türk hükumetinin pro· 
jesini kabul ettiğini söyle
miştir. Mumaileyh, projenin 
kat'i tahririnde Sovyet Rus
ya'nın hususi vaziyetinin göz 
önünde bulundurulacağı ümi
dini izhar eylemiş ve Sovyet 
Rusya bir denizden diğer 

denizlere deniz kuvvetlerini 
nakletmeğe mezun kılnmalıdır. 

Demiştir. 

Mumaileyh milletler cemi
yeti kararlarını tatbik için 
icap ettiği takdirde harp ge
milerinin serbestçe geçmesinin 
derpiş edilmesi lüzumunu 
kaydeylemiştir. 

Bonkur ilerde müzakere 
edilecek olan bazı mühim 
noktalar kaydı ihtirazisile 
Fransa hükumetinin 1923 mu· 
kavelesile istihdaf olunan mak· 
satlara cevap veren Türk 
Projesini müzakere esası 
olarak kabul ettiğini söylemiş 
ve milletler cemiyeti paktının 
olduğu gibi bu kadro içinde 
aktedilmişı olan mıntakavi 
paktların tatbiki zımnında 
icap eden ahkam hakkında 

Litvinof tarafından serdolunan 
mütaleaların 

kaydetmiştir. 
ehemmiyetini 

Contzesco Türk projesinin 
hangi şartlar dahilinde müza
kereye esas olması lazım ge
leceğine dair Boncour tarafın· 
dan beyan olunan noktai 
nazarın Romanya'nında noktai 
nazarı olduğunu ve Romanya· 
nın projeyi dostane bir fikirle, 
fakat Rumen menfaatleri kay
gısile tetkik edeceğini söyle
miştir. 

Yunan heyeti murahhasası 
Türk projesini müzakere esası 
olarak kabul etmiş ve bazı 
tavzihat istemek kaydı ihtira
ıisile mezkur projenin umumi 

1 ............ . ., 

Fransa, her ihtimale
karşı hazırlanmıştır 

Parlementonun dünkü toplantı
sında şiddetli münaşalar .. oldu, 

10 milyar avans alıyorlar 
Paris, 24 (Radyo) - Par

lamentonun bugünkü toplan· 
tısında, şiddetli münakaşalar 
olmuştur. Alakadar nazırlar, 

uzun izahat vermişler, Fransanın 
her ihtimale karşı hazırlanmış 
olduğunu ve yalnız kalmıya
cağını beyan eylemişlerdir. 

Müzakereler, gece yansın-

dan sonraya kadar devam 
eylemiştir. 

Paris, 24 ( Radyo ) - Bu
gün toplanan ayan meclisi, 
hükumetin bank dö fransla 
yapmış olduğu anlaşmayı tet· 
kik eylemiştir. Bu anlaşma, 
on milyar franklık bir avans 
içindir. 

Cenevreye gitmek üze
re hazırlanıyorlar 

Fransız hariciye nazırıyarın bC!~: 
bakan da cumartesi gidiyorlar 

teveccihen hareket edecektir. 

Başbakan M. Leon Blum, ha· 

Paris 24 (Radyo) - Hari
ciye nazırı M. lvan Delboş 
ayın 26 sında toplanacak 
olan uluslar sosyetesi kon- riciye nazırına mülakı olmak 
seyinde hazır bulunmak üıC1'e üzere Cumartesi ·günü Cenev
yarın (bugün) Cenevre'ye mü- reye gidecektir. .,. ..... . 
Fransız - lngiliz görüşmeleri 

Londra 23 (Radyo) - Fransa ·nın Lontlra ef iri, bugün f ngiliz dı§ 
bakam M. Edenle görü~müştilr. Bu görü,§me esnas.nda milletler cemiye· 
tinin isti~balde hangi esaslara istinat etme i lizıın geldiği hakkındaki 
Franı1ız noktai nazuını i:Gah etnıi~tir. 

Bu nok.tai nazara göre Franea'nm gaye i, milletler cemiyeti mula· 
,·elesini kuvvetlendirmektir. Bunun için de tecavüz iJan edilen hükumet 
ve milletin şiddetle cezalımdınlma111 ltizımdır. Bu cezayi mütecaviz ilan 
edilene karşı harp aı;ruıık ımretile komşu olan devletler vereceklerdir. 
Diğer devletlerde ekonomik zecri tedbirleri tathik ederek mütccaül.in 
rnziyctini güçle~timıeğe yardım edeceklerdir. 

Fran ız efiri, müteanzın hareketi Cenevre azaıımın dilekleri sür'atle 
yerine getirilmek sııretile durdunılma ı lazım geldiğini söylemiltir. İngil· 
tere hükumeti, tecavüz mıntakaııı uzakta olurıta hu ınıntakaya uzaktan 
yardım edecektir. Cunk~ hu iktidara diğer devletlerden daha çok maliktir. 

Şiddetli _yağmur, kasırga 
Paris 24 (Radya)- Bugün şiddetli bir kasırga olmuştur. Eliza 

sarayı önünden başlıyan şiddetli kasırga, az zaman sonra Pa· 
ris'in her tarafına yayılmış ve birkaç dakika içinde şiddetli bir 
yağmur yağmağa başlamıştır. Paris'in birçok mahalleleri sular 
altında kalmıştır. Bu sırada muhtelif yerlere yıldırımlar da 
düşmüştür. Bu yıldırımlardan biri, büyük bir ağacın üstüne 
düşmüş ve ağacı kökünden söküp bir musiki köşkünün üzerine 
atmıştır. lnsl!nca zayiat ta vardır. Maddi zararlar büyüktür. 

hatları üzerinde mutabık bu- olarak kabul ettiğini ve ancak 
lunduğunu söylemiştir. konferans işlerindeki teşriki 

Subbotic, maddelerin müza- mesaisin silahtan tecrit edil· 

keresi sırasında Yugoslav miş bir memleket olan Bul
heyeti murahhasasının tevdi garistanın emniyeti kaygusun· 

edebi'eceği tadilat kaydı ihti- dan ve boğazlar rejimi ile 
· ·1 T H k · · · k sıkı sıkıya bağlı bulunan ti-

razısı e ur proıesının ço 
şayanı kabul olduğunu derme- cari menfaatlarından mülhem 

Y
an etm 'şf • olacağını bildirmiştir. 

ı ır • • • 
Nerkof Türk projesi hak· 1 •• •• 

kında bilhassa birinci kısım· nonu 
daki maddelere dair bazı tav· 
zihat lüzumunu kaydetmiş ve 
Bulgaristanın mezkur projeyi 
esas itibarile müzakere esası 

İstanbul'a gidiyor 
Ankara. 23 (Hu uei muhabiri· 

mizden) - Baıhakanımız İsmet 
İnönü, ilti ğiine katlar İ8tanbul'a 

ltalya 
Almanya'yı taz

yik mi etti? 
Montrö 24 (Radyo) - ltal· 

ya'nın Almanya'ya yaptığı 

tazyik neticesinde Almanya· 

nın, Eylül nihayetine kadar 

lngiltere'ye cevab vermiyece

ği anlaşılmıştır. Bu haber, bu

ra siyasal mahafilinde derin 

akisler yapmıştır. 

~~~---------~~~ 
ltalyan'lar Habe-. . , 
şıstan ın. yarısını 

işgal etmişler 
( Baştarafı 1 inci salıif ede) 
lelerinin alin oldu.klan yerlerdir. 
Bunlar Müslümanlardan mürekkep
tir ve esasen l\'ecaıi aleyhtandırlar; 
hunun için burada Necaıi lehine 
hir hareket olacağına inanmak güç 
olur. 

Bundan başka. Sudandan eilih 
ve mfihimmat göndermek müm)(ün 
olamaz. Çünkü hu earctle resmi 
bir harp değil. bel.ki de buralarda 
dahili bir harp uyandırmıı olaca· 
ğız. Bu ciheti buradaki Habeşistan 
müme ~iline izah etmiı bulunu· 
yorum. 

Bundan sonra meb 'ue .Ptlander 
ile M. Eden ıunlan .ltonuımuşlardır: 

Bu kısımlarda Necaşiye sadık 
kıtalar mevcut olduğu ıöylenilmek· 
tedir. Bunlann vaziyeti ne olacaktır? 

- Hartum ve air yerlerden al· 

dığım haberlere göre Haheıi tanda 
resmi bir otorite kalmamıştır. 

- Böyle bir mevcudiyet ve mu· 
\'akkat hükO.nıet olduğu kat'i ıu· 
rette anlaıılıl"lla bizim siyasetimiz 
değişecek midir? 

- Tabii timdikinden büshü· 
tün ha ka olacaktır. 

- Adis-Ababa ser iri Sir Bar· 

ıon hu hususta ne> gibi mııhlmat 
vermiştir. 

- Bir mayısta Necaşi Sudan
dan mühimmat ae'·ketmek huıu· 

sunda fikrimizi ıormuttnr. Kendi· 
eine o zaman münakal t ve muva· 
ealanm kesilmiyeceğini bildirdik. 
eca~i o tarihte zecri tedbirlerin 

tiddetlt!ndirileceğinne c;ok ümit 
besliyordu. 

Sir Barton 1"ecaıi'ye vaziyeti 
o zaman izah etmi~, fakat Fransa• 

nın intihabattan ıonra alacağı Yı&

zıyet ile u~ri tedbirlerin ne netice 
vereceğinin anla~1lacağını söyle· 
miştir. 

Bunu müteakip amele partisin· 
den )f. Hendenon da, zecri tedbir
ler ne için kaldırılıyor? Diye ıor· 
muş ve ıu cevabı almııtır : 

- Avam kamarasında g~çen 

;perıemhe verdiğim izahattan başka 
&ôyliyecek bir ıözüm yoktur. 

Eger bu izahat ~izi tatmin et· 
miyorH kamaranın ilerideki bir 
içtimaında; daha fazla izahat vere· 
bilirim. Demiştir. 

gidecek ve Boğazlar meı'elesinin 

halline kadar orada kalacaktır. 
ismet İnönü, bu arada da J.&. 

mit'teki klğtd fahrikaeını açacak
lardır. 

Garbi Anadolu 
ualileri 

( BaŞtara/ı 1 inci aa.Jıif ede J 
liler kendilerine verilen yeni 
ödevden ve şayan görüldük
leri itimattan dolayı minnet ve 
tazimlerinin büyük şefe arzını 

' iç bakan ve genel sekreter Ş. 
Kaya' dan rica etmişlerdir. 

~ge bölgesindeki ayni top· 

lantıya başkanlık etmek üzre 
iç bakanı ve genel sekreter 

Şükrü Kaya, genyön kurul 
üyelerinden 7 zat ile beraber 
7'45 treni ile lzmir' e hareket 
etmişlerdir . 

• • • Dahiliye Vekili ve Cümhu· 
riyet Halk Partisi genel sek· 

24 Haziran 92~ 

Makdonald 
Kral taraf ındatı 

kabul edildi 
Londra, 24 ( Radyo ) "" 

Kral 8 inci Edvard, bugiif: 
Ramsey Makdonald'ı kab 
ederek bir müddet görÜf 
müştür. :/ 

reteri Şükrü Kaya, bu akşaıı; 
saat 20 de Ankara ekSpreSl 
ile şehrimize gelecektir. 

Telgrafla lzmir'e davet ed~ 
len Garbi Anadolu valileı1ı 
Şükrü Kaya'nın riy~setinde 
~arti binasında bir topla~! 
yapacaklardır. Dahiliye vekıU 
ve Parti genel sekreteri bil' 
radan Edirneye gidecekt~ 

lzmir vakıflar direktörlüğün
den: 

Seneliği Mevkii No. Nev'i 
72 Karataş 9 Eylül C. 97 /1 Dükkan 
60 ,, Tramvay C. 264 ,, 
48 Mes'udiye inkılap S. . 47 ,, 
36 ,, ,, 49/1 Depo 

Yukarda yazılı akaratın senelik kiraları on gün müddetlt 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 3/7 /936 cuma günü sa• 
15 dedir. isteklilerin vakıflar direktörlüğüne müracaatlan ilir. 
olunur. 24-30-3 · 1826 

Giridi zaae Süleyman ağa oe 
Tuzcu zade vakıf /arı mütevelli, 
fiğinden: 
Seneliği Mevkii V aldı No. Cinsi 

96 hacı mahmut m. giridi 44 ev 
42 • • 42 oda 

156 bacı mahmut m. ,, 44 ev 
84 istanköy · ,, 22 ev 
24 ,, .. 24 dükkarı 
60 ,, " 26 " 

133 ikiçeşmelik tuzcu 159 ev 
133 ,, ,. 159/1 dükkio 
200 sandıkçılar giridi 3 mağaıa 
84 hacı mahmut ,. 42 depo 
Yukarıda mevkii, numaraları ve senelik kiralara yazılı ak•' 

rata açık arttırma müddeti iÇinde istekli çıkmadığından 3 ~ 
müddetle müzayedesi uzatılmıştır. ihalesi 27 /6/936 cumartt51 

günü saat onbirdedir. istekli olanların vakıflar direktörlüğüııt 
müracaatları ilan olunur. • 1829 / 

Baladur hacı Mehmet ağa vak" 
fı miitevelliliğinden: 
Seneliği Mevkii No. Nevi Vakfı t 

60 memduhiye mahallesi lP ev baladur hacı mehille 

60 ,, " 8 ,, • " " 
60 ,, derviş ,, basan s. 3 ,. ,. ,, ,, 
60 ,, hacı bey s. 2 ,, ,. ,, ,. ' 
48 doplıkuyu 53 ,, • ,, ,, 
48 ,, dağlı s. 12 ,, ,, ,, ,, 
60 550 s. süvari m. 43 ,. ,. ,, ,. 
Yukarıda yazılı akaratın senelik kiralara on gün müddeti' 

açık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 3/7 /936 cuma günü ss•1 

onbeştedir. isteklilerin vakıflar direktörlüğüne müracaatlar• 
ilan olunur. 24-30-3 1828_,,,,,...1 

Berber z. H. Mehmet ve Meb' 
met Emin vakfı mütevellili' 
ğinden: 
Seneliği Mevkii No. Valdı Nevi 
200 eski kolancılar 23/19 Mehmet Emin dükkitı 
150 ikinci kordon 8 ,, " ,, 
60 natırzade 24 H. Mehmet · ev 

276 başdurak 1 ,, dükkan 
144 $anılı s. 47 ,, ,, 
Yukarıda yazılı akaratın senelik kiraları on gün müddeti~ 

açık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 3171936 cuma günü ''' 
15 dir. isteklilerin vakıflar direktörlüğüne müracaatları iJjll 
olunur. . 24-30-3 182v 

Liman reisi H. Bilal ve Ayı~ 
Mükerrem H. vakfı mütevellilt 
ğinden: ,. 
Seneliği vakfı mevkii No. ne" 1 

180 Hafız Bilal Göztepe tramvay c. 1084 e" 
180 Ayşe Mükerrem Güzelyalı Şaban z. s. 5 ev 
Yukarda mevki ve senelik kiraları yazılı akarabn açık ~ 

tırması ve uzaltma müdddetleri içinde isteklisi çıkmadığın~ t 

pazarlığa bırakılmıştır. lüıkJ" in vakıflar dircktörHik"f1 
müracaatları ilan olunur. 1825 


