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Sahi?i: HAYDAR RÜŞDÜ QKTEM 
Neşrıyat müdürü: HAMDI NÜZHET • LillJ~AL • Gölmarmara 

Nahiyesine ceviz ve uf ak 
portakal iriliğinde dolu 
düstü. 

_Adres: İzmir İkinci Beyler sokağı 
Ahone ş:ı_rtlara: cneliği 700, ııltı ll) lı~ 490 kuruş 

.. He mi ilanlar için: lıı:ırif cemi} eti ilfiıınt 
lıııro ıma müracaat cılilınclidir. 
Hususi ilanlar: idarehande karalaştırılır 

_Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. ~ 

_ Yıl : 3 - No : 732 Telefon: 2776 ~------------------------------------------------------------------------~-
- __ ,: ___ C..::u~ın.:.:a:.___;2:,:6~H:..:.:.a~zi~ra:.:n.:.,_.:.l 9:.;3:.;6:;_ ------ F ia ti ( 100) Para 

Hahe_ş lınparatoru Cenevre'de 
Uluslar sosyetesi-konseyi Alman 

ı T ayyarecilerine 

Valiler dün iki top
lantı yaptılar 

bugün top anıyor Berliıı~~~~~~ _ Al-

Evvela, (Ren) mes'elesi konuşulacak ve Almanyanın şimdiye 
kadar neden~cevap vermediği tedkikledilecektir 

..... _____ _ 
Dahiliye vekili ve parti genel sekreteri 

Şükrü Kaya Kültürpark'ı gezdi 
man erkanı harbiye reisi ge
neral Lil, tayyareciler evinde 
bir ziyafet vermiştir. 

~~---------~ Grev 
Cenevre 26 ( Radyo ) -

Bugün toplanacak olan Ulus- .!ı 
lar sosyetesi konseyinde bu- Bir tarafta biterken 

,.-. lunınak üzere bugün buraya d" f 
gelen iskandinavya devletleri ığer tara ta 
ınurahhasları ile İspanyol mu- başlıyor 
rahhası arasında hususi bazı Madrid, 25 ( Radyo ) 
m·· k Oviyero'da deniz ve vapur uza ereler olmuştur. 

B müstahdimini grevi bugün bit-
ugün toplanacak olan kon-

miş ve İş yeniden başlamıştır. 
seyde, evvela Ren mes'elesi Oviyero valisi istifa et-
konuşulacak ve Almanya'nın miştir. 
Şİrndiye kadar İngiltere ' nin Uluslar sosyetesi konseyi topla11tı halinde Oran, 25 (Radyo) - Liman 

s~al listesine cevap vermeme- yük devletler delegeleri ko~- ı ~o~lantısı için aral~rında bir ve rıhtım amelesi grev ilan 
51 esbabı konuşulacaktır. Bü- seyden sonra, asamblenın ıçtıma akdeceklerdır. (Devamı 4 üncü sahifede) Dahiliye vekili ve parti genel sekreteri, say/avlar ------------••t-.• H-· • t t ... ----------

Metaksas ı Fransa, boğazlar mes'ele-
ve valilerle birlikte 

Şehrimizde bulunmakta olan sir, izmir, İsparta, Denizli 
Dahiliye Vekili ve Parti ge- valileri ile C.H.Partisi gen-
nel sekreteri Şükrü Kaya, dün yön kurul azaları, saylavlar 
sabah vali ve belediye reisini iştirak etmişlerdir. Toplantı 
Gazi konağında kabul etmiştir. saat 19 za kadar devam el-

seıanik::;:d~tina'ya si hakkındaki talebimizi 

Metaksas 
Atina, 25 (Radyo) - M. 

Metaksas dün seyahatten dön
dükten sonra, meclis reisi M. 
/Devamı 4 üncü sahifede/ ------

Necaşi 
Cenevre'ye hareket 

etti 

Necaşi 
Paris 26 (Radyo)- Necaşi 

refakatinde Ras Kassa, Ras 
Makonen ve daha birçok kim
seler olduğu halde buradan 
Cenevre'ye hareket etmiştir. 

Behçet Uz, şehir işleri ve kül- miş ve Şükrü Kaya, ismet 
tür park hakkında Dahiliye lnönü'nün Ankara'da toplanan 
Vekiline izahat vermiştir. Şük- llbaylara yaptığı değişiklik sempati ile karşıladı 
rli Kaya, beraberinde Behçet hakkındaki beyanat esasına 

Sağ cenaha mensup gazateler, Leon Blum Uz olduğu halde Külti"rparkı dayanarak gereken tavzihatta 
ve şehrin diğer yerlerini gez- bulunmuş ve yeni durumun kabinesinin fransayı komünizme doğ- mişlerdir. Belediycdebirmüd- (Devamı 4 üncü sahifede) 

•• •• kJ d• • • J det istirahat eden vekil, saat • ru suru e ığını yazıyor ar 11 de vilayete gelmişler ve Belçika 
Paris 26 (Radyo)- Fransız Şimali Amerika'daki yaşı- Ege bölgesi valilerinin iştira- S. d d ğ • .k 

k b. b kile yapılan toplantıya riyaset ıyasasın a e ışı -a ır.esi, ugün Otel Matinyon yan Müslüman anasırı ile 
da toı)lanmı" ve 111uhtelı"f mes- etmişlerdir. lik yok " Fransa arasında, bizim meto-
clclcr etrafında müzakerelerde Dahiliye Vekili ve Parti Brüksel, 25 (Radyo) - M. 

dumuza uygun şekilde müsa- genel sekreterı"miz ög" le ye bulunmuştur. Başbakan muavini ' - Vanzeland, Belçika parlamen-
M. Daladiye, deniz ve hava lcmetkiiı ane ve sulhpcrverane meğini şehir gazi .osunda ye- tosu önünde hükumelin prog-
işleri için bazı layıhalar ver- bir siyaset hakimdir. mişler ve saat 16 da parti ranunı okumuştur. 
m iştir. Hariciye nazırı, Akdeniz binasına gelerek burada yapı- Hükumetin programı dahili 

Başbakan M. Leon Blum, paktından da bahsetmiş ve lan toplantıya da riyaset et- ıslahat ve harici siyasette de 
yeni bir plan vermiş ve bu bu hususta büyük devletlerin mişlerdir. Bu toplantıya An- eski siyasete devam edileceğini 
planda büyük işler açılması f Devamı 4 üncü sahifede J talya, Aydın, Burdur, Balıke- söylemiştir. 
lüzumundan bahseylemiştir. M. .. + • • 
Vense Oriyel memurlara vergi Boğazlar konferansı dün beşinci toplantısını yaptı 

~:~h::e:ki~s:iü;~~::;;:a~~:~~ Ru·· ştu·· Aras ve dı·gv er murah 
lemiştir. Bu layihaya göre, se- • 

;~,~;_:~~,;;·~:~;,gi~;~:~~ Harici~;n:z,~.'~:ü. Fran- haslar C:enevre'ye gittiler 
Kabine, Berlin'e gidecek sa ile Almanya arasındaki 

olan Olimpiyat atletlerine bir münasebata çevirerek demiş-
milyon frank tahsisat ayırmıştır tir ki: 

Paris, 26 (Radyo) - Dün - Almanya ile ihtilafları· 
öğleden sonra toplanan ayan mız vardır. İki devlet arasın-
meclisinde hariciye nazırı da bir anlaşma husule gele-
lvan Delboş, uzun bir söylev ceğinden ümid var bulunuyo-
vermiş ve Fransa'nın, uluslar ruz. Aksi takdirde, Lokarno 
sosyetesine büyük ümitlerle misakını ihlal ettiğinden do-
bağlı olduğunu söyledikten layı, diğer devletlerle birlik-
sonra, müşterek mesai meto- te Almanya hakkında uluslar 
dunun kuvvetlendirilmesi lazım sosyetesi paktına tevfikan 
geldiğinden bahseylemiştir. muamele yapılmasını isteme-

lvan Delboş, eski kabine- ğe mecbur kalacağız. 
nin imzalamış olduğu Sovyet- (lvan Delbuş, merkezi Av-
Fransız paktından da bahset-

rupanın bugünkü vaziyetinden 
miş, bu gibi paktların çoğal- de bahsetmiş ve Avusturya 
masını ve diğer devletlerle de mes' elesinin, düşündürücü bir 
ayni şekilde anlaşma yapılma- şekil aldığını söyledikten son-
sını temenni eylemiştir. 

ra: 
imparator, bugün toplanacak - Türkiye tarafından bo-
olan Uluslar sosyetesi konse- ğazlar mes' desi hakkında 
yinde ve assamblede, Habe- ileri sürülen metalibat bizce 
şistan'ın hukukunu müdafaa derin bir sempati ile karşılan-

edecektir. mıştır. 

M. Politis ~eknik komite riya.setine seçildi. 9 ncu madde 
müzakere edilirken; Japon, Fransız, İngiliz, Romen 

ve Bulgar delegeleri söz söylediler 
Paris 26 (Radyo)- Montrö 1 disinin koymuş olduğu ihtiraz 

konferansına iştirak eden dev- kaydının Türkiye'nin bir harp 
!etler delegeleri, bugün top- tehdidi halinde acil tedbirler 
lanacak olan konseyde ve ayın hakkında aid bulunmamakta, 
otuzunda toplanacak assamble- fakat Türkiye tarafından bu 
de hazır bulunmak üzere Ce- hususta Milletler cemiyetine 

nevre'ye hareket ettiler. Bu yapılacak tebliğatı istihdaf 

müddet zarfında Monlröde eylemekte olduğunu bildir-

yalınız teknik komisyonlar ça

lışacaklardır. Delegeler Cenev

re' den döndükten sonra boğaz 

!ar mes' elesin in tetkikine de
vam olunacaktır. 

Montrö, 25 (A.A) - Ana
dolu Ajansının sureti hususiyede 
gönderdi~ muhabiri bildiriyor: 

Bugün aşağıdaki tebliğ neş
rolunmuştur: 

Konferans beşinci toplantı
sında 9 zuncu maddenin mü-

Lord Stamhop 
zakeresine başlanmıştır. 

Japon delegesi M. Şato, 
vermiş olduğu izahatta, ken· 

miştir. 

Japon hükumetinin fikrine 
göre, mukavelenameyi imza 
edenlere haber verilmesi ka
fidir. Maaınafih bu keyfiyet 
Türk hükumetinin Milletler 
cemiyeti nezdinde lüzum gör
düğü herhangi bir müracaatı 

yapmasına hiçbiı suretle dokun· 
mamaktadir. 

M. Pol Bonkur, Japon he
yetinin kayduğu müşkilatı kal
( Devamı 4 üncü sahifede) 
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hsı nasıl batmış? .. Maçakızı 1 kim ~diliyor 
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Piyedoş makasçı ve kızı bir hay bir deniz üssü haline getirilecek 
Vanat bahçesine gı•rmİşferdİ "Daily Express,. gazetesin- , 

de okunduğuna göre, cenubi 
- Lakin evvelce görüştüğü- Bunların münderecatına naza- Afrika hükumetinin müdafaa 

müz zaman, şimendifer memuru ran dört sene f!vvel vefat eden naJ:ırı Osvald Pirov, cenubi 
kıyafetinde idiniz ? zevcemin büyük pederi bir Afrikanın Kap şehrini Singa-

- Evet, on senedenberi o lrlanda asilzadesi imiş. purdakinden de daha büyük 
hizmette bulunurken, akraba- - Böyle idi de sizin bun- bir deniz üssü haline getir-

J fardan birisinin mirasına dan haberiniz yok muydu?. k · · h 1 b' ı· me ıçm azır anmış ır p anı 
konunca kumpanyadan çekil- - Yalınız benim mi ya ? müzakere etmek üzere Lon· 

1 
b dim. Şimdi eshamlarımdan Zevcemin de böyle birşeyden draya gelmiştir. 

aldığım faizle mükemmelen haberi yoktu. Fakat haberi Dünyanın en büyük deniz 
geçiniyorum . olmamasını da tabii görüyo· iislerinden biri haline getiri· 

- Öyle ise bahtiyarsınız. rum. Zira ben onunla izdivaç lecek olan Kap şehrinin bu 

Habeş harbindenberi gemi
lerin çoğu Akdeniz ve dar 
Süveyş Kanalından ziyade 
Kap yoluna dönmüş bulunu· 
yorlar. 

Cenubi Afrika müdafaa na-

zırı, bütün Britanya impara

torluğu gemilerinin şarka gi

dip gelmek için Kap yolunu 

kullanacakları bir zamanın gc-

lebileceğini umuyor. 

Cenubi Afrika müdafaa 
- Pek te değil, çünkü vakit eylediğim zaman kendisini ana- şekilde tahkim ve tanzimine 

/ oluyor ki, işsizlikten canım fena sız, babasız olarak aldım. O Habeş harbı sebep olmuştur. planları , Kap şehrinin üssü-
halde sıkılıyor. insanın zevcesi zaman bir fabrikada çalışıyor Habeş harbı göstermiştir ki, bahri haline getirilmesi le bit-

nazırının, müdafaa yolundaki 

çoluğu, çocuğu olmayınca va· du. ismi Polin Prine idi. Britanya imparatorluğu mü- mıyor. 
kit zor geçer. Binaenaleyh, bir - Prine ismi, filhakika lr- nakale hatları gerek Akdeniz Cenubi Afrikadan hareke-
arkadaşa tesadüf eder etmez, landalıların kullandıkları isim- içinde, gerek civarında vukua tinden birkaç hafta evvel, beş 
kendisine bir şarap içirmeği lerdendir. gelecek herhangi ihtilafla teh- yıl içinde talim ve bilgilerini 
cana minnet bilirim. - Kendisine bir habbe bile dit ve tehlike altında kalabi- tamamlamak şartile 1000 pi-

- Ben de öyleyim. Onun bırakmaksızın vefat eden val- lir. Esasen hava kuvvetlerinin lot ve 3000 mekanisyenden 
için haydi gidelim. desinin ismi ise Kişar idi. son zamanlarda gösterdiği müteşekkil bir hava kuvveti 

- Teşekkür ederim, fakat Orası , benim de aklıma tekamül, Malta adasile isken- vücude getirmeği, tanka karşı 
ben iki yemek arasında şarap geldi. Lakin zavallı Polin'min deriyenin sevkülceyşi kıymeti koyan kıtalar ihdasını ve 
ıçmem · büyük validesi olan Madam haiz deniz üsleri olabileceği mevcut kuvvetlerin yeniden 

- Rica ederim teklifimi (Kişar) ın veladetnamesini bul- hakkındaki kanaatleri ikiye teşkilini gözeten büyük bir 
reddetmeyiniz. dum ki, asıl ismi, (Elizabet bölmüştür. plan daha hazırlamıştır. 

- Kızım yanımda olduğu Osilvan) imiş. ------•---•• • ... .-.91------
için davetinize icabet edeme- Piyedoş, işittiği sözlere inarı- Mu harrı· k kuvvetı• beş 
mek mecburiyetindeyim. Kızım mak istemiyormuş gibi görü-

meyhaneye gitmektense hay- nerek önüne baktı ve sonra: beygı·rden fazla 
vanat bahçesine gitmeği ter- - Osilvan mı? Diye sordu. 

cih eder. Makasçı, tereddüd etmeksizin olan mu••sseseler 
- Zarar yok, Ben ona da cevap verdi: 

razıyım. Hayvanat bahçesine - Evet Osilvan, (Eliza· 
beraber gider, sonıa da bir bet) in pederi, Dublin şehiri Beygir kuvvetini aşağı düşürdükleri 

Bundan tam yirmi sene ev- Bu beyaz dalgalar arasına 
vel, büyük harbın en ateşli açılan "Hampsşayr.. birden· 
sıralarında, lngiliz donanması bire parçalandı. Askerlerin 
büyük bir felaketle karşılaştı: bir kısmı filikalarla kendilc-
Tek ümidi olan .Kitchner rini kurtardılar, diğerleri ami· 
(Kiçner) kuvvetlerini kaybetti. ralle beraber, beş dakikanın 

1916 senesinde İngiliz, içinde dalgalar arasında kay· 
Fransız ve Rus donanması boldular. 
Almanlara karşı çok zayıf Amiı al Kitchner'in bu su· 
düşmüşlerdi. lngiltere bu retle bir ihtiyatsızlığa kurban 
mağlubiyeti telafi etmek için gittiği anlaşılmıştı. Fakat, 20 
Almanlara karşı büyük bir sene sonra bugün "Paris-Soir" 
darbe hazırlıyordu. Bu darbe- gazetesinin yazdığına göre, 
yi Kiçner vuracaktı. 11 Hampshire,, zırhlısı kayala· 

Gönüllü askerler dolu, ye- rın üzerinde değil, bir mayn 
ni silahlarla mücehhez(Hamp- tarlası üzerinde parçalanmıştır! 
şayr) zırhlısı amiral Kitchne· Fransız gazetesi bu haberi 
rin idaresine verildi ve AI- şöyle bir netice ile bağlıyor : 
manlara karşı yola çıkarıldı. " Hakikaten, buna ihtimal 

Kral beşinci George {Corç), verilebilir. Çünkü amiral Kit· 
bunu iki haziran gecesi ami- chner Alman'ların en büyük 
ralle beraber kararlaştırmıştı düşmanları halinde idi. Onun 
ve 5 haziranda Kitchner, denize açıldığını casusları va-
Scapa Flow (Skapa Flo) dan sıtasile haber a!an Almanlar 
hareket etti. geçeceği en dar geçide mayn 

Fakat denize açılır açılmaz dökmüş olabilirler. Zırhlının 
büyük bir fırtına ile karşılaş- parçalanma esnasında cepha· 
tı. Esasen sarp kayalıklar ara- neliklerinin de tutuşması her 
sında bir boğaz olan Scopa hangi bir kazadan ziyade may 
Flow' da deniz ve kayalar bi- ne çarpmış olmak hadisesine 
ribirinden farkolunmıyordu. affolunabilir . ., 

~~-----~~-..-.•ı-.·~---~~~--~-

F r ansa da işçi grevleri-
ni kimler tertip etmiş? -·--T roçki taraf tarı gazetelerden biri 

kahvehaneye oturur birer se- civarında arazi sahibi imişi 
rinlik alırız, bahçenin kapısın- Şimdi siz söyleyin bakalım! 
da bir büfe "ardır. Biz birer Benim küçük (Mart) ın damar· 

takdirde ellerindeki malların nin muharriri Pariste tevkif edildi 
miktarını bildirmek mecburiyetindedirler Le f our gazetesi yazıyor: he götürmez bir hakikattır. 

kadeh atıncaya kadar çocuk ta larında lngiliz asılzadeganın-
bir şekerleme yer. Maşaallahl 

dan birisinin kanı bulunması kızınız ne kadar da güzel ! 
miras ne oldu? Hiçbir haber garip değil mi? 
yok mu ? Validesi ışçı olduğu gibi, 

- Hangi miras ? büyük validesi de öyle idi.· 

- Hani canım şu adamın Ben de çalışarak nefsimi iaşe 
sizin kıza düşeceği zannında edebiliyorum. Her ne ise, bu 

bulunduğu miras yok mu? He- malumatın, sizce bir faidesi 
rif sizin nezdinizc geldiğinde 

olamaz. Zaten çocuk ta oyna
az kalsın kızınız tren altında 
ezilecekti ? mak istiyor. Gene görüşmek 

- Ay! ben, bunu size hika- üzere şimdilik ayrılalım: 
ye ettim miydi ? Makasçının hu sözleri, Pi-

- Öyle ya, Mnza bulva· yedoş'un hoşuna gitmediği 
nnda söylemediniz mi? Hatta için derhal atıldı: 
o adam, benim yanımda bu- - Hayır, hayır olamaz. İki 
lunup, bir trenin hareket za· ahbap, böylece birbirinden 

manı hakkında malumat isti- ayrılamaz. Beraber gideceğiz, 
hem bu mirastan daha size 

yordu. Herif yanımdan ayrı· biraz bahsetmek isterim. 
Jınca siz koşup bu adam için Ben, bu gibi miras işlerini 
izahat talep etmediniz mi idi? tetkik ve zahire ihraç eden 

- Evet, evet. Şimdi aklı - bir adam tanıdığıma naza-
ma geldi. Siz o adamı bana tan, sizin bana mı-
lanımndığınız söyledinizdi. rastan bahsetmeniz, müna-

Hakikaten garip bir adamdı sebctsiz birşey olamaz . Bu 
o! Parasını kendisine iade adam, birgün yanıma gelip 
etmek ıçın on defa evine hiçbir şeyden haberim olma-
gittiğim halde kendisile gö- dığı halde Kotandan'da oturan 
rüşememiş ve paraları nihayet sığır tüccarlarından birisinin 
kapıcısına terketmeğe mecbur altıncı derecede akrabalarından 
olduğuma ne dersiniz? olduğumu ve bilaveled ve va-

- Miras ne oldu? İhtimal siyetname vefat eden bu ada-
söylcdiği sözler efsane idi mm, bana altmış bin franktan 
değilmi? ibaret bir servet bıraktığını 

- Ben de öyle zannede- haber vermesin mi ? Halbuki 
rim. Fakat vefat eden zevce- benim böyle bir akrabam ol-
min validesinden kalan kağıt- duğundan o dakikaya kadar 
ları dün okuyacak oldum. Bu haberim yoktu. Bugün, sırf 

sayede bilmediğim birçok bu adamın hahcr verdiği mi-
şeyleri öğrendim. Bizim küçiik rac;la geçiniyorum. Bu ada-
Mart Irlanda asilzadegan fo. mm ismini söyliyeyim: Vine .. 
milyalarından birisine mensup Makasçı hayretle dinliyordu. 
imiş! Birdenbire sordu : 

- Adam sen de! - Şu Tolbiyak dedikleri 
- Ay sözüme inanmıyor- adam da galiba bu işlerle 

musunuz? Bulduğum kağıtlar, meşguldür. 
gayet nizamında şeylerdir. ( Arkası var ) 

Muharrik kuvveti beş bey· gönderildiği tarihi takib eden Emniyet müdürlüğünün kıs· Ayni günde, bu teşkilata men· 
girden fazla iken bilahara bu ayın onbeşinci, günü akşamına mı siyasisi, ışçı hareketini sup birçok şahıs tevkif olun· 
miktardan aşağı düşürmüş olan kadar nevi ve miktarını ve sa- idare edenler ve grevi uzatan- muş ve hepsinin üzerindeı si· 
sınai müesseselerde evvelce f b l d l lar üzerinde bir yabancı tesiri lah bulunmuştur. tış iatini ve un ar an tenzi i 
yapılmış bulunan maddelerden olduğundan şüphe .ediyordu. Dün gelen Paris · Sair ga· 

muamele vergisi alınmıyacağı 

etrafında tereddüt edildiği an

laşıldığından, Finans Bakanlığı 

alakalılara bir tamim gönder-

miştir . 
Bu tamime göre, müessese-

lerde muharrik kuvvetini beş 

beygirden aşağı düŞürenler, 

muharrik kuvveti beş beygire 

düşürdükleri tarihten sonra 

muafiyeti iktisap edecekler ve 

daha evvel imal etmiş olduk-

lan mevad ıçın muamele 

vergisine tabi olacaklardır. 

Müessbe sahipleri, vergiye 

tabi olduğu tcsbit edilen bu 
kabil mevaddın satıldığı veya 
satılmak üzere komisyoncuya 

Sovyet Rusyada 
Sun'i kavcuk , 

endüstrisi 
Moskova (T .R) - Sovyct

ler Birliğinde sun 'i kavçuk 
imali, büyük adımlarla ilerle
mektedir. 

1933 yılında bu alandaki 
istihsal 2, 190 tondu. 1935 
yılında ise 25 bin tondan faz
la sun 'i kavçuk istimal mcki
ine çıkarı im ıştır. 

Vücuda getirilen ve mu-
vaffakiyetle tatbik edilmekte 
olan plana göre, 1937 yılında 
sun 'i kauçuk fabrikalarının fa
aliyeti o dereceyi alacaktır 
ki Sovyetleri birliği artık o 
yıldan itibaren her türlü ka
uçuk ithalinde bulunmıyacak-

tır. 

lazımgelen iptidai maddeler 

var ise kıymeti ve miktarını 

kanunun sekizinci maddesi 

mucibince bir beyanname ile 
bildirmek ve vergisini usulü 
dairesinde tesviye etmekle 
mükellef olacaklardır. 

Bu kabil müesseseler, bey
gir kuvvetini beşten aşağı 
düşürdüklerini alakalı mal 
memuruna bildirecekler ve o 
tarihte mevcud mallarının 
cins ve miktarlarını tesbit 
ettirmeğe mecbur olacaklar
dır. 

Bugün bu şüphesinin delilini zetesi de Troçkinin bugün 
eline geçirmiştir. Norveç'te, Oslo şehrinde bu· 

Bunlardan biri bir caddede lunduğunu yazıyor ve ilave 
dolaşırken tevkif olunmuştur. ediyor: 
Bu, 4 ncü "lnternationale,. in "Troçki gene dünya siyasc· 
çıkarmakta olduğu Troçki tini takip etmekte, kendisinin 
taraftarı gazetenin muharrirle· açtığı ve ( tamam Komünizm) 
rinden biridir. 4 ncü lntema- adını verdiği cereyanla alaka· 
tionale komünist partisinin sol dar olmaktadır. Bu meyand a 
cenahıdır ve Bolşevikten ziyade A lmanca, lngilizce, Rusça ve 
anarşisttir. son zamanlara kadar Fransızc 

Bu parti mensupları öte· çıkan Troçki tarafından olan 
denberi fabrikaları elegeçir· gazetelere yazı yazıyor. Bir 
meğe ve doğrudan doğruya mukavele ile bağlı olduğu A-
filiyata geçmcğe teşvik olu- merika Hearst şirketi gazetesi-

mahke- nuyordu. Bu gazetede daima ne de yazı gönderiyor. işin lzmir sulh hukuk 
mesinden: 

Davacı İstanbulda tüccar 
F cruzan Ali ve Mehmet Ali 
vekili avukat Lebip tarafından 
fstanbulda Uzunköy Mifos 
karyesinde Yaşar oğlu F etta
hın kızı ve Serezli Raif ağanın 
yanında Rafin kardeşi İsmail 
karısı bayan Hüsnüye aleyhine 
açılan izaleyi şuyu davasının 
yapılan duruşması sırasında 
miiddeialeyh Hüsnüyeye tebliğ 
edilmek üzere gönderilen da
vetiye bila tebliğ iade edildiği 
görülmüş ve müddeialeyha 
ikametgahını terkle halen ne
reye gittiği bilinememiş olduğu 
davetiye varakasında mübaşir 
tarafından verilen şerhten an· 
laşılmış olduğundan ikamet· 
gahı meçhul kalan müddcia
lcyha Hüsnüyeye ilanen tebli
ğat ifası karar verilmiş olmakla 
muhakemenin muallak bulun
duğu 24/6/936 tarihine mü· 
sadif çarşamba günü s'aal 10 
da lzmir sulh hukuk mahke· 

şunlar okunmakta idi: tuhaf tarafı, Troçki bu maka-
" Lenin bolşeviklcri bir işe leleri doğrudan doğruya o 

yaramaz. Kuvvetimizi kendi dillerle yazmaktadır. Çünkü 
"Filiyatımızla,, isbat etmek çok fazla dil bilir. 
lazımdır.,. "Hususi katibinin söyledi: 

Polis silah, "mektup kutu- ğine göre Troçki taraftarları 
tusutt ve dördüncü lnternati- bütün dünyada üç milyon 

onale teşkilatına ait vesika kadardır. Bunların çoğu Le· 
bulunacağını ümid ettiği yer· hislan' da ve lspanya'da bu· 
Ierde tahkikat yapmış ve çok Iun~aktadır. ispanya ) Corte· 
kuvvetli vesikalar bulmuştur. sindt· Troçki cereyanına men· 

Bunun üzerine, işçi hareke- sup iki meb 'us vardır. 
tinde sol cenahın ihtilale teş· Hakikatte dördüncü i nteı· 
vikinin bulunduğu artık şüp· nationale mensupları gittikçe 

~i~d~ icra kılınan muhak;- azalmaktadır. 
meye gelmediğinden gıyabında " ... Troçki son zamanlarda 
duruşulmuş ve ilanen gıyap tedavi için Fransa'ya gelmek 
kararı tebliğine karar verilmiş müsaadesini istemiş, fakat bu 
olmakla müddealeyha Hüsnü- talebi reddedilmiştir. f span· 
yenin muhakemenin muallak ya'ya yaptığı teklife de mü· 
bulunduğu 10171936 tarihine said bir karşı lık alamamıştır. 
müsadif cuma günü saat 10 da Fakat ümidinin kırıldığını ken· 
fzmir sulh hukuk mahkeme- disi itiraf etmemekte ve bir , 
sinde hazır bulunması için gün Sovyetler birliğinin ken· 
işbu gıyap kararı tebliğ ma· disini kabul edeceğini ümit 
kamına kaim olmak uzere ediyor görünmeğe çalışmak· 
ilan olunur. tadır.,, 
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lliKAvE Ahmed Bican 'ın metod~ W N. v. Fratelli Sper-
~ ... ~~._ ________ ., .F. H. Van coVapurAcen-
1 dAhmked Bican yerinden fır- bir anda para vermek te mü!llkün Der Zee tası 
8 1

• apıya doğru adeti değildir. Bunun için bir usul 
koştu ve: ittihaz ettim: H er ayın birinde & C ROY AL NEERLANDAIS 

- Yangın mı var yahu?. maaş alırım, ikisinde bütün O. KUMPANYASI 
Nasıl kapı çalmak bu Allah alacaklılarımın isimlerini birer DEUTSCH LEVANTE LINIE "VULGANUS" vapuru 27 
aş~na .. Diye bağırdı. kağıda yazar şapkama koyar "MACEDONIA" vapuru el- Haziranda gelip yükünü tah· 

. akat kapıyı açıp ta terzi· ve kur'a çekerim. Kur'a kimin yevm limanımızda olup AN- liyeden sonra BURGAS, VAR-
nın çırağını elindeki hesap ısmine çıkarsa o alacaklıya VERS, ROTTERDAM, HAM- NA ve KÔSTENCE limanları 
pusulasını görünce biraz 0 ay para veririm. Senin fazla BURG ve BREMEN limanla- için yük alacaktır. 
Yumuşadı ve sordu: Israrın üzerine yukarıda rına yük kabul etmektedir. " HERCULES ,, vapuru 29 

- Ne İstiyorsun? kur'a çektim, ustanın talihi "DELOS., vapuru 7 tem- Haziranda gelip 4 Temmuzda 
. - Ustam yolladı. Para is- yokmuş. Büyük ikramiye ken· muzda beklenmekte ve 11 tem- ANVERS , ROTTERDAM , 
tıyor. d G l k AMSTERDAM ve HAMBURG disine çıkma ı . e ece aya muza kadar ANVERS, ROT-

- Parayı almadan yahud inşallah ' ustanın talihi yar limanları için yük alacaktır. 
ne gün alacağımı kat'i surette 1 ı TERDAM, HAMBURG ve SVENSKA ORIENT LINIEN 
anl~madan buradan gitmiye· 

0 
ur., * BREMEN limanları için yük "NORDLAND., motörü el-

ccx.ı U • • alacaktır. d l 25 
l!> rn . stamın emri bul Çırak kapıda gürültü etti· yevm limanımız a o up 
- Haydi oğlum . Ben pa- mi, etmedi mi? Bilmiyorum. "CHIOS., vapuru 11 tem- Haziranda ROTTERDAM , 

rayı kendim getiririm. Maksadım ancak Ahmed Bi- muza doğru beklenilmekte ve HAMBURG BREMEN, CO-
- Mümkün değil. can'ın metodunu izah etmek- ANVERS, BREMEN ve HAM:- PENHAGE, DANTZIG, GO-
- Param yok, tir. Sanırım, ki Nasreddin BURG limanlarından yük bo- TEBURG, OSLO ve iSKAN-
- Gitmem. Ya para .. Ya da. Hocanın borç ödemesi için bul· şaltacaktır. DINAVYA limanları için yük 
- Para? duğu usul de bu cinsten bir "ANGORA,, vapuru 20 alacaktır. 

J - Ne gün parayı gelip usuldür. temmuzda bekleniyor, 25 tem- "HEMLAND.. motörü 
a acax.ı m t · · · · ,, d" r·k l T d b ki kt lup 

• l!> ı ayın etmenızı ıs- ve ı rı re muza kadar ANVERS, ROT- emmuz a e enme e o 
terım . •• TERDAM, HAMBliRG ve yükünü tahliyeden sonra 

- Kararın kati midir? Sablık motor ROTTERDAM, HAMBURG, 
- Kat'il BREMEN limanları için yük COPENHAGE, DANTZIG, 

F 12 beygir kuvvetinde Dizel alacaktır. b'-:-- akat bugün daha ayın markalı az kullanılmış bir mo- GDYNIA, GOTEBURG OS-
ırlı. hiç olmazsa üçünde AMERiKAN EXPORT LINES LO ve ISKHNDINAVY A 

ge tör satılıktır. Taliplerin idare- k ı k 
· "EXAMINER" vapuru el- limanları için yü a aca tır. 

- U"' •• d hanemize müracaatları ilan SERViCE MARITIM . . Çun e parayı verecek yevm limanımızda olup NEV. 
rnısıniz? olunur . YORK için yük almaktadır. ROUMAIN 
b - Vermek ihtimah taliye Oli • •• "EXMOOR" vapuru 13 tem- "PELEŞ" vapuru 3 Tem-
ağlı. • Vler Ve ŞU• muzda gelip 4T emmuzda PiRE, 
- Ne demek? muza doğru bekleniyor, NEV- MALTA, MARSILYAve BAR-
- Hele dur, bir dakika rekisı Limited YORK için yük alacaktır. SELONE hareket edecektir. 

sabret. Madem ki bu kadar t JOHNSTON W ARREN LI- Yolcu ve yük kabul eder. 
acele ve' ısrar ediyorsun. Bir Vapur &CeD &Si NES Ltd. Daha fazla tafsilat için ikinci 
az bekle! Cendeli Han Birinci kor· LIVERPOOL Kordonda Tahmil ve Tahliye 
·k Ahmed Bican heman yu- don. Tel. 2443 ,,KENMORE" vapuru 1 binasında FRATELLI SPER-

an çıktı; iki üç dakika son- Not: Vurul tarihleri ve va- temmuzda bekleniyor, BUR- CO vapur acentalığına müra· 
ra döndü: purların isimleri üzerine deği· GAZ, V ARNA, KÖSTENCE, caat edilmesi rica olunur . 

- Sana Talih yar olmadı şikliklerden mesuliyet kabul GALA TZ ve BRAILA liman- Navlonlardaki ve hareket 
~klum. Gelecek ayı beklemek edilmez. ları için yük alacaktır. tarihlerindeki değişikliklerden 
aııml Dedi THE ELLERMAN LINES L TD. acente mesuliyet kabul etmez. 
Çırak hayretle: " GRODNO " vapuru 25 ARMEMENT H. SCHUIDT Telefon: 2004/2005/2663 

. - Hani siz ayın üçünde de· haziranda beklenmekte olup HAMBURG •'--c:•)•
0
-l!!lk-tlllo•••r--.. 

nuş idiniz, şimdi gelecek ayı "DUBURG" vapuru 29 ha-
beki k 1 LONDRA, HUL için yük ziranda bekleniyor, HAM· 

eme azım, diyorsunuz! ı kt Ali A ~ L dedi. 8 aca ır. BURG ve ANVERS limanla· gcuı 

Ah "MARDINIAN" vapuru 27 rından yük boşaltarak, AN-

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
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

. .; . • .. . •• ~ ' • '. : • ~ ••• " • . • 'it. 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve 

çeşitleri satar. 
.wwwıu 

tuvalet 

1 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Jialkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolay1sile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin iz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. b. med Bican feylesof ane d b ki k 1 haziran a e enme te o up VERS ROTTERDAM HAM ır tavır takındı ve·, ' • • 

LIVERPOOL ve GLASGOW BURG BREMEN ı· 1 - Oğlum, dedi. Benim bir ve ıman arı 
ı için yu-k alacaktır. "çı"n yu-k al kt u~u üm var; daha dox...usu 1 aca ır. 

25' "DRAGO., vapuru Temmuz 
senin ustan gibi iki düzine ortalarında LONDRA, HUL DEN NOSKE MIDDEL-

Çocuk Hastalıkları 

mütehassısı 1 Mimar Kemalettin 
ikinci Beyler Sokağı No. 68 ~KANDEMİR Oğlu 

Telefon 3452 .\ ~-------------------1~ 

caddesinde F AHRı 

a~acaklım var. Hiçbir kimse- ve ANVERS'ten gelip yük HASLINJE (D. S. A-S 
nın de hakkını yemek iste· SPANSKELINJEN) 

çıkaracak ve ayni zamanda 
~m. Fakat 24 alacaklıya LONDRA, ve HUL için yük OSLO 

1 " SARDlNIA .. motörü 15 
zmir ikinci hukuk mahke- alacaktır. 

nıcsinden·. .. LESBIAN 15 temmuza doğru beklenilmekte 
" vapuru · olup ISKENDERIYE, DIEPPE 

lzmirde Yapıcıoğlunda idil Temmuzda LIVERPOOL ve DÖNKERK ve NORVEÇ li· 
sokağında 2 no.lu hanede otu- SWENSEA'dan gelip yük çı- mantarı için yük alacaktır. 
ru M karacaktır. • 

r ehmet kızı Naciye tara· DEUTSCHE LEV ANTE-LINIE 
fından ayni hanede oturan "SOFIA., vapuru 25 Hazi
koeası Ahmet oğlu lsmail randa HAMBURG, ve BRE-
aleyhine açmış olduğu boşan· MEN' den gelip yük çıkara-
rna davasının muhakemesinde caktır. 
rnüddeialeyh f smailin bu ev· 
den çıkıp nereye gittiği bili-

nemediği cihetle kendisine 
teb1· ıgat yapılamadığından teb-
liğat ·ı· 

Kiralık ev 
Göztepede tramvay caddesine 

yakın ve elektrik tesisatını 
havi beş odalı kullanışlı bir ın ı anen yapılmasına ve 

dava h 1 ev kiralıktır. Tutmak istiyen· ar~u a ının bir sureti-
nindc hk d ler gazetemiz idare memuru ma eme ivanhanesine 
asıl Hu""sameddı'ne mu··racaatları. masına ve muhakemenin 
3/7/936 ç b .... 

0 arşam a gunu saat 

Ali Rıza n~ bırakılmasına karar verilmiş 
0 

makla mumaileyhin o günde 
ve saatta fzmir ikinci hukuk 

~ahkemcsinde asaleten hazır Mücellithanesi 
d ulunm.ası veya bir vekil gön-
ermesı aksi takdirde hakkında 

rY:p kararı çıkarılacağı hu-
u usulu muhakemeleri ka

nunun t hl" tebli e ıgat faslına tevfikan 
·· g makamına kaim olmak 
uzerc ilan ol z unur. 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAV AFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 
"DUROSTOR" vapuru 8 

temmuza bekleniyor, KÔS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması BEL
GRAD, PUDAPEST, BRA
TISLA VA, VIY ANA için yük 
kabul edecekti.·. 

S. A. ROYAL HONGROİSE 
DE NAVIGATION DANU

BIENNE MARITlM 
BUDAPEST 

"BUDAPEST" motörü 24 
hazirana doğru beklenilmekte 
olup, BELGRAD, NOVlSAD, 
BUDAPEST, BRATISLA VA, 
VIY ANA ve LINZ için yük 
kabul edecektiı. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri
şilmez ... 

Birinci Kordon, telefoon 
No. 2007 - 200g 

N tt. 
~o ll ıu.· ıı; 

Pürı· en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalk,böbrekleri 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu t4vsiye ed 
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Sahife-4 (Ulusal Birlik 

Sardanapol'un 
••• 

Büyük Aşk, Cinayet ve Batı/4 

ilistin' de vaziyet gittikçe 
itikatlar Macerası 

f 1 - Birinci Kısım: FECi MUAMMA - 37 - --ena aşı- Üzerime bir sükundan sonra lerinin de fevkalade olarak 
Şarbay M. Font Romen: hassas olduğunu görüyorum! 

or, Yahudiler hicrete başladılar 
Bedevi Araplar, grevcilerle birleşmişlerdir. İngiliz asker

leri asayişi temin edememektedirler 
lstanbul, 26 (Hususi)- Şam' dan gelen son haberlere dilere hücum etmekte ve harmanlarım yakmaktadırlar. 

göre, Kudüs ile diğer Filistin şehirleri arasındaki mu- lngiliz askerleri, artık intizam ve asayişi .temin edeme-
mektedir. 

habere ve muvasala tamamen kesilmiş bir vaziyettedir. Filistin müftüsü, tevkif edilmiş olan Arap' /arın, derhal 
Filistindeki Yahudiler, kısmen hicrete başlamışlardır. tahliyelerini fevkalade komiserlikten istemiştir. Vaziyet 
Bedevi Araplar, grevcilerle birleşerek her tarafta Yahu- günden güne fenalaşmakta devam ediyor. 

------------------.-ı .. •••t-+-<•tH·~· .... --~_,_,_,_,_,_,_,_ 

.. ş a• Aras ve diğer mu- Ceviz ve portakal iri-
r haslarCenevreyegitti liğinde dolu düştü 
( Baştara/ı 1 inci sahifede J 
dıracak sureti hal kaydı ihti
razisile Fransız heyetinin 9 ncu 
maddeyi tamamen tasvib ey
lemekte olduğunu bildirmiştir. 

Romanya hey' eti, bir harp 
tehdidi halinde Türkiyenin 
kendi emniyetini siyanet en
dişesini tamamen ve büyük bir 
sempati ile tasvip eylemekte 
olduğunu bildirmiş ve ileri sü
<rülmüş fikirler mahiyetinde bazı 
mülahazalarda bulunmuştur. 

Türk delegesi Japon dele
gesinin arzusunu nazarıdikkate 
almağa hazır bulunduğunu söy 
lemiştir. Zira Türkiye'nin mil
letler cemiyeti azası sıfatiyle 
olan taahhütleri ayrıca tasrih 
edilmiş bulunmaktadır. Kon
ferans başkanı; Japon delege
sine hitaben, muahede her ne 
suretle olursa olsun Cemiyet 
tarafından kaydedileceğinden 
milletler Cemiyetine yapılacak 
tebligatın bundan münbais ol· 
duğunu ifade eylemiştir. 

Elen delegesi Japonya'nın 
milletler Cemiyeti azası bulun
mamasından doğan güçlüğün 

kaldırılamıyacağl fikrinde bu· 
lunmuştur. Delege : 

- Bir harp tehdidi halinde 
Türkiye nasıl olsa milletlerce· 
miyetini haberdar etmeğe 
mecbur olacaktır; fakat Ja

ponya kendi taktiri hususun

daki serbestisini tam olarak 

muhafaza edecektir" Demiştir. 

Lord Stanhope ve doktor 

Aras, Japon hey' etinin endi· 
şelerini nazarı dikkate alan 

bazı tadil tekliflerinde bulun
muşlardır. Şato ise hiikume
tinin kat'i noktai nazarını 

konferans umumi celselerinin 
yeniden başlayacağı zaman 
bildireceği hakkında ihtiraz 
kaydı dermeyan eylemiştir. 

Başkan, Milletler cemiyeti 
azası olmıyan mumzi devletle
rin haklarını muhafaza eden 
ve ayni zamanda Türkiyenin 
milletler cemiyeti azası sıfati
le olan tahhütlerini nazarı 
dıkkata alan bir forınulün ni
hayet tahrir komitesi tarafın
dan bulunacağı ümidini izhar 
ederek, dokuzuncu madde 
hakkındataki müzakerelerin 
tehirini teklif eylemiştir. 

Bulgar hey' eti bir beyanat
ta bulunarak, Bulgaristanın 
sulh muahedeleri ve milletler 
cemiyeti paktı ile elinde tut· 
tuğu emniyet garanitlerinin 
idamesini istihdaf eden for
müller üzerine kendi noktai
nazarını bildireceği hakkında 

ihiiraz kaydı koymuştur. 

10 nuncu madde hakkında 
hiçbir itiraz dermeyan olun
mamışdır. 10 nuncu madde 
üzerine İngiliz, Türk ve Fran
sız heyetleri arasında bir fikir 
teatisi cereyan etmiş ve bu 
madde boğazların emniyeti 
ile hava seyriseferinin men· 
faatlerini uzlaştırmak üzere 
teknik komiteye havale olun· 
muştur. 

12 ve 13 üncü maddelerde 
komiteye havale olunmuştur. 
Başkan konferansının muka
velename projesinin ilk kıra· 
atini semereli bir surette bi
timıiş olduğunu müşahede 

etmiş, işlere nihayet verilme
diğini ve komitelerin faaliyet
leri lüzumu kadar ilerler iler
lemez umumi içtimaların ye
niden başlıyacağını bildir
miştir. Konferans, M. Politisin 
başkanlığında birer tahrir 
komitesi kurmuştur. Önümüz
deki celse tarihi genel sekre
terliğin daveti ile tesbit olu
nacaktır. 

---···- --
Fransa, talebimizi 

sempati ile karşıladı 
/ Baştaraf ı 1 inci sahifede J 

muvafakatine ihtiyaç olduğunu 
söylemiş bunu müteakıpta: 

- Biz, ekseriya mülayim 
ve :rnlhperver hareket etmekle 
Fransa'nın zayıf olduğu ka-

naatini verdiğimizi söylüyorlar. 

Böyle bir kanaat varid ola

maz. Zira biz, sulh isterken, 

Fransa' nın yüksek menafiin

den bir zerre bile feda etmek 

niyetinde değiliz . ., 
Paris, 26 (Radyo) - Sağ 

cenaha mensup matbuat, M. 
Lcon Blum kabinesine şiddetli 

hücumlarda bulunmakta, yeni 
hükumetin, Fransa'yı komii
nizme doğru sürüklediğini 

ileri sürmektedirler. --· .. ·-··---Metaksas 
( Baştarafı 1 inci sahifede) 
Sofulis'ten bir mektup al· 
mıştıır. 

Bu mektupta meclis ile hü-
kumet arasındaki muallak 
mes'elelerin halli rica edil· 
miştir. 

Ayni mektupta 1 Mart ihti· 
talinde alakadar olan memur 
ve zabitlerin yerlerine iade 
si işinin de bitirilmesi iste· 
nilmiştir. 

M. Metaksas bu mebtuba 
verdiği cevapta, 
vadettiği bütün 
birer yapacağını 

hükumetin 
işleri birer, 
bildirmiştir. 

150 bin kilo tütün mahvoldu. 70 bin kilo 
üzüm yerlere serilmiştir 

Akhisar'ın Gölmarmara na- ı ağaçtan dökülmüştür. Doludan 
hiyesinde ceviz ve ufak por- sonra yağan şiddetli yağmur-
takal büyüklüğünde dolu yağ- da.1 husule gelen seller, bar-
mış, mahsulata mühim zaarar- manian silip süpürmüş, sular 
lar vermiştir. tarlaları basmıştır. Sayfiyeye 

Dört hayvan ölmüş, dört çıkmış olan halk çardaklarını 
tütün çardağı yıkılmış, 150 bırakmışlar ve evlerine dön
bin kilo tütün mahvolmuş, 70 müşlerdir. 

bin kilo üzüm yerlere seril

miştir. Bağlarda zarar yüzde 

yetmiş nisbetindedir ve bu 

kütükler tamamen çubuk kal· 
mıştır. 

70 hektarlık pamuk tarlası 

ha~ap olmuş, 300 bin kilo 

palamut, dallarile beraber 

Güreşler 
Alman'ları 5 - 2 

yendik 
lstanbul, 26 ( Hususi ) 

Dün gece, şehrimizde Alman 
güreşçileri ile milli güreş ta
kımımız karşılaştılar. Bu gü
reşlerde 5-2 galip geldjk. 
ikinci gureş müsabakaları 
pazartesi günü olacaktır. ---·····---Suriye'de 
İngiliz emteasına 

karşı boykot başladı 
Berut 26 (Radyo) - Suri

ye ve Lübnan· Arapları rüe
sası ve büyük tüccarlar lngiliz 
emteasına boykot yapılmasına 
karar vermişlerdir. 

Valiler dün iki iop
lantı yaptılar 

( Baştarafı 7 inci sahifede) 
icap ve tatbikatını anlatmıştır. 

Vekil, toplantıdan sonra 
beraberinde ilbay ve saylav

lar olduğu halde lnciraltında 
bir gezinti yapmış ve akşam 

şerefine verilen ziyafette ve 

gecede şehir gazinosunda ve

rilen gardenparti de bulun· 
muştur. 

--· ... ·•·-tı•---
Mayıs ayında 
Limanımıza ne ka. 

dar vapur geldi 
Mayıs ayı zarfında limanı· 

mıza 119 ,041 tonilatoluk 209 
Türk ve ecnebi vapur, motör 
ve yelkenlisi gelmiştir. 

Bunlardan 65 motör, 61 
yelkenli ve 34 vapur Türk 
bandıralıdır. Bundan başka 
3 Fransız, 8 İtalyan, 5 İngiliz, 
5 Alman, 17 Yunan, 2 Ro
men, 2 İsveç, 1 Norveç, 5 
Felemenk ve bir Macar ya
puru da limanımıza gelmiştir. 

'' Tüı;kiye, borçları hakkındaki an
laşmıya hürmet etmektedir.,, 

Londra, 25 (A.A) - Roy· - Türkiye, Türk borçları 
ter ajansı bildiriyor: Avam hakkındaki anlaşmaya hürmet 
kamarasında bir suale cevap etmektedir. 
veren M. Runcinan: Demiştir. 

Nankin orduları yürüyorlar 
Ongon 26 (Radyo) Çin gazeteleri, Nankin ordularının Kan· 

ton arazisine girerek Fonken'i işgal ettiklerini ve cenuba doğ
ru yürüdüklerini yazıyorlar. 

Cenubi Koanlonk orduları, Nankin ordularının geçeceği 
yolları tutmuştur. Vaziyet gayet tehlikelidir. 

Bükreşte Yahudi aleyhtarlığı 
Bükreş 26 (Radyo)- Nasyonal Sosyalistler. Demokrat Par

tisjnin Naşiriefkarı olan gazeteleri yakmışlar ve Yahudiler 
aleyhine nümayişçiler yapmıŞlar, bundan sonra Demokratların 
kulübüne giderek kulubü ateşe vermişler içerdeki mobilya ve 
diğer eşyayı yağma etmişlerdir. 

lngiltere'nin askeri vaziyeti 
Londra, 25 (Radyo) - M. Çurçil, Avam kamarasında Bri· 

tanyanm mühim ihtiyaçlarını ve askeri vaziyetini tetkik etmek 
üzere gizli çalışmak şartile bir komite teşkilini teklif etmiştir. 

- Bizim ve hemşiremin Dedi. 
verdikleri izahat sarihtir, de- - Evet, ben de bunu gö· 
ğil mi?. Diye sordu. rüyorum. Fakat son zaman· 

- Evet.. Fakat kızların larda gizli ilim mütahassısları 
önünde bazı izahat vermeğe senin maruf ve gizli itim ali· 
lüzum vardır. mi Allan Kordekin düşündü· 

- Olur. Kızlar şimdi, nüzü kabul etmiyorlar. Kor· 
Maksim ve Pol ile birlikte dek ve şakidlerine göre,· ruh. 
vereceklerdir, Şimdi saat ye- vücuddan vücuda istigal edt>ll 
didir, Sekizde yemek yiye- ve iyilik ile fenalığa ayni de· 
cekler. recede müsait olan bir şey· 

Madam Jüliyet komisere: dir. Ben medyum inanının: 
- Kızlar önünde verecek- Fakat gören bence yoktur. 

siniz, izahat nedir. Diye sor- Mamafih biz Lenayı tetkik te 

d devam edelim. u . 

Ehemmiyetsiz bir - Evet! 
- Madmazel Lenanın ipno· 

takım şeyler.. tizma edilmesinde bazı tehli· 
-6-

Esrar önünde .. 
Ertesi günü ağustosun on 

dördünd komiser M. Royer 
ve evlatlığı M. Maksim Lis
trak komiserin otomobilinde, 

M. Pol Dorya ile Madmazel 

Lena da Maksim'in otomobi
linde oldukları halde Pornişe
den ayrıldılar. 

Saat henüz sabahın 8 ni 
15 geçiyordu. 
Akşam, komiser M. Royer 

ile matmazel Leta M. Font 
Romenin kızlan Madlen ile 
Lüsiyi dikkatlı bir surette 
tetkik etmiş idiler. 

keier vardır diyorsunuz. 
Evet fakat bunların 

onune geçmek için ittihaz 
edilebilecek tedbirlerde var· 
dır. Sen bana emin oll Is· 
veç'li kızın ;şağlam bünyesi 
yapacağım ipnotizma tecrü· 

besini tehlikesiz geçirecektir. 

Bu sayede esrarıengiz sihir· 
bazın kim olduğunu koloy
ca ve hemencecik öğrenmek 
olacaktır. istediklerimizin hep· 
sini de bu kız bize söylete· 
cektir. 

Kime? 

(Arkası var) 

Genç kızların hareketler M•llİ t kı 
tabii ve ciddi idi. Sun'i hiç 1 a mımJı 
bir halleri göze çarpmayordu. yarın karşılaşıyor 

Doktor Plüviye ile zevce-
sinin de davet edilmesin ka- İstanbul 26 (Hususi) - Ma· 
rar verdiferr. Esasen dokto- car takımı şehrimize gelmiş· 
run 15 eyliilde mezuniyeti tir. Yarın ilk maçını kampta 
başlıyordu. çalıştırılan oyunculardan mü· 

iki otomobil ile tetkikata teşekkil milli takımımızla ya· 

giden(erin kat'edecekleri me- pacaktır. 
safe 927 kilometre idi. iki --••r-... ...... 
otomobil bu mesafeyi iki Grev 
günde, yalnız yarıyolda bir 

· t• h t rt·ı k t' tt•ı [ Baştara/ı 1 inci sahifede J gece ıs ıra a şa ı e a e ı er. . 
1
· d. 

. etmış er ır. 
Bu yolculuk esnasında bır M .1 25 ( R d ) . arsı ya, a yo -

arabada bulunan İsveçlı kız Dün akşam, deniz amelesi 

Lena ile genç tayyare zabiti ihtilafının sona erdiğini ilan 
Pol d'Orya iyiden iyiye anlaş- için limanda bulunan bütün 
tılar. vapurlar üç defa düdük çal· 

Komiser M. Royer de ev- mışlardır. 
!adlık genç lsveç'li kızı niçin . Paris, 25 ( Radyo ) - Bü· 
berabar getirdiğini izah etti. yük mağazalardan Sama· 
Ve: rinen mağazası müstahdi· 

- Bu kızın harikulade bir mini de işe başlamıştır. Mar 
sıhhat ve sağı,m bünye gös- sil ya' da da vaziyet salaha yüz 
termesine rağmen, hen sinir· tutmuştur. 

İzmir bayındırlık direktörlü
ğünden: 

1 - Bayındırlık ve sağlık sosyal yardım yönetğelerinin 
makam hizmet otolarile kamyonlarına gereken olan bir yıllık 
2400 teneke benzin 9600 lira bedelle ve kapalı zarf usulü ile 
10/6/936 günlemecinden itibaren 20 gün müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - isteklilerin eksiltme ve arttırma yasası hükümlerine 
göre hazırlıyacakları teminatlarile teklifnamelerini ihale gün· 
lemeci olan 1 temmuz 936 perşembe günü saat onbirde vi· 
layet daimi encümenine getirmeleri. 

3 - Şeraiti görüp öğrenmek istiyenlerin bayındırlık direk· 
törlüğüne müracaat etmeleri. 1577 

İzmir Eşref paşa hastanesi baş
tabipliğinden: 

Eşrefpaşa hastanesinin bir yıllık ihtiyacını karşılayacak olan 
2000 kilo dana eti 26/6/936 eksiltme günlemecinden itibaren 
5171936 günlemecine kadar 10 gün müddetle uzatılmıştı. is· 
tekli olanların eksiltme şartlarını anlamak için hergün mezkur 
hastane heyeti idaresine ve pey sürmek üzerede % 7 ,5 depo· 
zito akçesi olan 27 lirayı eksiltmeye iştirak etmezden evvel 
hususi hesaplar direktörlüğüne yatırarak alınacak makbuz veya 
bir banka mektubu ile 6/7 /936 pazartesi günü saat 9 dan orı 
ikiye kadar vilayet encümenine müracaatları ilan olunur. 186.'.3 


