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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ QKTEM 
Neşriyat müdürii: HAMDI NÜZHET 

_ Adres: lzmir ikinci Beyler sokağı 
Alıonc şarıları: Sf'n<.>li~i 700, nhı O) lığı 490 kuruş 

.. He mi iliinlrır i-;in: Maarif cemi}cti il unaı 
lıuro una ınürnl',ıaı edilmelidir. 

Hususi ilanlar: idarehande karalaştırılır 
_Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 

_ Yıl : 3 - No : 733 Telefon: 2776 

• ULUSAL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

· - Cumartesi - 27 Haziran 1936 

Göring ve Göbels 
Atina belediye reisinin 

davetini kabul etmisler ve 
~ 

Yunanisten 'a gelecekleri-
ni bildirmişlerdir. 

Italya, f(onsey 
----------------~~~~~ 

Fiati (100) Para 

----- --
Ol uslar-sosyetesi kon 

içtimaı na Gelmedi 

seyi rdün toplandı 
Şili baş delegesi; verdiği bir takrirde, Uluslar sos

yetesinin ıslahı lazım geldiğini bildirmiştir 
Ras Nasibu da konsey .. içtimaında bulundu 
Ce,levre, 27 ( Radyo ) -

~~uslar sosyetesi konseyi. 
dun hususi surette top~aa· 
mıştır, Bu toplantıda, İtalya
nın, İştiı ak etmiyeceği hak· 
kındaki ihbarname okunmuş 
ve müteakiben Şili delegesi 
Vikona'nın, uluslar sosyete
siı? in ıslahı 15zımgeldiği hak
kındaki takriri okunmuştur. 
Bu takrirde, keyfiyetin, mut
lak surette assamblede tetkik 
edilmesi beyan olunmakta ve 
şimdiki istikrarsızlığa nihayet 
Verilmesi istenilmekte idi. 

Rus baş delegesi M. Litvi· 
nQf. Şili delegesinin takririni 
teokid etmiş ve müzakeresi 
istenilen mes 'elenin uluslar 

Konsey içtimaında bulunan 
Ras Nasibu 

sosyetesini uçuruma doğru 

sevket mek istidadını haiz oldu· 
ğunu ileri sürmüştür. 

M. Litvinof, konseyin, bu 
mes' eleye dair hiçbir karar 
Veremeyeceğini ileri sürdük
ten sonra demiştir ki: 

- Assaınble bu mcs' eleyi 
müzakere edecek ve ıslahına 
ihtiyaç olup olmadığını tesbit 
eyleyecektir. 

Haziran'ın 30 zuncu günü 

toplanacak olan assamblenin, 

evvela zecri tedbirlerin kal· 

dırılması mes'elesini konuşa
cağı söyleniyor. 

M. Litvinof'tan sonra söz 
alan Romanya dış bakanı M. 
Titülesko, Şili hükumeti ta· 
rafından ileri sürülen ıslahat 
teklifini mülayim bulmuş, bu 
işin ne suretle olması iktiza 
edeceği hakkında Şili'nin bir 
Proje göndermesini istemiştir. 

M. Titülesko, Uluslar sosye· 
tes_i paktının gelişi güzel tadil 
edılmemesinı ve aksi takdirde 
sosyetenin manen iflas edece
ğini beyan eylemiştir. 

M. Titüleıko, Romanya'nuı 

Uluslar sosgf!tesi toplantı:halinde 
isteıniyerek zecri tedbirleri ka- hareket etmediklerinden do-
bul ettiğini söylemiş, bu gibi layı hata işlediklerini ilave 
tedb:rJcrin ileride mütecaviz eylemiş, küçük antantı teşkil 
her hangi bir devlet aleyhine eden devletlerin, uluslar sos· 
tatbik edilip edilmiy~ceğini yetesini takviye etmeğc karar 
sormuştur . verdiklerini ve haklarından 

M. Titülesko, Ulus!ar paktı hiçbir fedakarlık yapmıyacak-
nın S?.rsılmadığını ve yalınız, larını söylemiştir. 

zecri tedbirlerin tatbiki ne ka- M. Titülesko' dan sonra 
rar veren devletlerin, birlik (Devamı 4 üncü sahifede) ·--------·--------
Haile Selasiye Ce 

nevreye vardı 
Cenevre istasyonunda tolanan 

lar imparatoru alkışladılar 
Cenevre 27 (Radyo)- Ha

beş imparatoru, refakatinde 
oğlu, Ras Kassa, Ras Mako
nen ve daha bazı Habeş as-
keri knmandanları, Lord Eden 
ile Fransız Hariciye Nazırı M. 
lvan Delboş'un bindikleri tren 
ile buraya gelmişlerdir. Ras 
Nasibu, imparatorla maiyetini 
istasyonda karşılamıştır. Ora
da toplanan halk, Habeş İm· 
paratorunu alkışlamıştır. 

imparator, kiralamış olduğu 
apartmana doğru giderek isti· 
rahat etmiştir. 

Maiyetinden bazıları, Ulus
lar sosyetesi genel sekreteri 
M. Avenol'u ziyaret etmişler· 
dir. 

Yunan delegesi M. Politis, 
Necaşinin apartmanına gide· 
rek kendisini ziyaret eylemiş-

23 Devlet 
Bir mukavelename 

imzaladı 
Cenevre, 26 (A.A) - Ame· 

rika birleşik devletlerinden 
gayri 23 devlet uyuşturucu 

maddelerle mücadele hakkın· 
daki mukavelenameyi imzala· 
mıtbr. 

tir. 
Necaşi, zecri tedbirlerin kal· 

dırılması fikrinden dolayı pro
testoda bulunmuştur . --····---Alman nazırları, 
Yakında Yunanis
tana gelecekler 

General Göring 
Atina, 26 ( A.A ) - M. 

Göring ile M. Göbls geçen
lerde Almanya'yı ziyaret etmiş 

1 
Yunan hüku

meti 
Bulgaristan'ı 

testo etti 
pro-

Atina, 27 (Radyo) - Yu

nan hükumeti, Yunanistan'ın 

memnu mıntakaıarı üzerinde 

iki Bulgar tayyaresi uçtuğun

dan dolayı Sofya sefiri vası

tasile Bulgar hükümetini pro
testo etmiştir. 
~~~ .... -9-·t-~~~ 

Marsilya' da 
Greve nihayet 

verdiler 
Marsilya 27 (Radyo)- Grev· 

cilerle Patronlar arasındaki 

ihtilaf, tamamen halledilmiştir. 
Bu münasebetle Liman ame-

leleri bugün işe başlamışlardır. 

Limanda bekliyen apurların 

hamulesi tahliye ediliyor. Tah

liyesi biten iki vapur, bu sa
bah hareket etmiştir . 

••••• 
Trikotaj 

Makineleri hak· 
kında bir tamim 

Trikotaj jerse dokuyan ma
kineler hakkında Maliye Ve
kaletinden yiliyete ; bir tamim 
gelmiştir. 

934 yılı iptidai maddeler 
tenzilat cetveline konmuş olan 
tenzilat payının kettenstuhl 
namındaki makinede yapılan 
mamulata tatbik edilmesi bil
dirilmişti. 

lktısad Vekaletince yapılan 
tetkiklerde bu makinelerin 
trikotaj jerseden başka mamu
lat ta vücuda getirdiği ve 
trikotaj jersenin bu makine· 
lerden başka ve ezcümle rasehel 
ve interlok makinelerinde de 
dokunabileceği, ancak bunlar
da dokunan jerselerin yüksek 
fiata mal olması ve alastiki
yetlerinin fazla bulnnması se
bebile kettenstuhl makinele
rinden başkasında imal edile· 
mediği anlaşılmıştır. 

Bu nevi trikotaj, düz veya 
yollu olarak yün, pamuk ve 
ipekten yapılabilen, fakat alel-

ekser sun'i ipekten ve filoştan 
imal edilen ve kadın çamaşır· 
ları, yorgan, ve yastık yüzleri 
için kullanılan örme kumaş
lardır. 

Maliye Vekaletinin tamimin
de ierse namı verilen kumaş· 
ların, hangi markalı makinede 
örülürse örülsün iptidai mad-

deler muafiyet cetvelindeki 
tenzilattan istifade ettirilmesi 

bildirilmiştir. Yalnız Kettens
tuhl makinelerile trikotaj jerse
den başka imal edilecek ku
maşlardan muamele vergisi 
alınacaktır. 

olan Atina belediye reisi Cot
zinas 'ın davetini kabul ederek 
olimpiyat oyunlarından evvel 
Yunan payitahtını ziyaret ede· 
ceklerdir. 

===================~=======~=====~· 
şükrü Kaya, eski lzmir 

hafriyatlnı gezdi 
Vilayet ve belediyeninSbinlirayar 
dımı ile hafriyata devam edilece 

hasbıhallerdc bulunmuştur. 
Vekil, akşam üzeri şehirde 

otomobille bir gezinti yapmış 
ve 18,30 da yanında valimiz, 
belediye reisi, meb'uslar ve 
diğer valiler olduğu halde 
eski lzmir hafriyatını gezmiş· 
lerdir. Müze müdiirü Selahid
din Kantar, Vekile uzun iza· 
hat vermiş ve meydana çıka
rılan. eserlerin kiymetini anlat· 
mıştır. 

Vilayet ve belediyenin beş 
bin lira yardımı ile hafriyatın 
genişletilmesi ve fuar zamanına 

kadar ikmali ile asarın seyyahla
ra teşhiri kararlaşmıştır. Hafriyat 
sahasının altındaki ınenba su· 

Dahiliye vekili ve Parti genel yu da Kültürparka akıtılacak 
sekreteri Şükrü Kaya ve park bu su ile sulanacak-
Şehrimizde bulunan Dahili~e tır. 

Vekili ve Parti genel sekreterı Şükrü Kaya, hafriyatı gez
Şükrü Kaya, dün öğleden ev- dikten sonra otomobille Kar· 
vel Gazi konağında istirahat şıyaka'ya gitmiş ve şerefine 
etmiş ve müteakiben bazı hu· 1 

verilen ziyafette bu unmuş, susi ziyaretlerde bulunmuştur. 1 
Şükrü Kaya, öğle üzeri Hisar gecede Şehir gazinosuna ge • 
alb kahvehanesinde dostlarile mişlerdir. 

--~~~----··~·~·~··~···-~·-~--~~~~-

Uşak Şeker fabrikası 
çalışmağa başlıyacak 

Bu husustaAnkara 'dan emir geld 
Uşak'lılar sevinç içindedirler 

Uşak şeker fabrikası 
Uşak, ( Hususi ) - Geçen ğer ilgili zevatın yollanan hey

yıl çalışmıyan Uşak şeker fab- ete karşı gösterdikleri yardım 
rikasının çalışmasi için büyük- ve kolaylık sevinç duygularını 
lerimiz yanında girişmeler ya- mucip olmuştur. 
pılmak üzere esnaf ve halk Endüstri bakımından büyük 
müesseselerince seçilen heyet bir değeri olan Uşak'ın şeker 
Ankara'ya giderek ilgili zevat fabrikasının çalışmasile değe
ve ekonomi bakanımıza Uşak'ın rini bir parça daha artıracağı 
istek ve dertlerini anlatmış, ve genel faydaların belireceği 
çok büyük bir hüsnü kabul tabiidir. 

görmüştür. Çiftçi, halk, işçi ve diğer 
Ekonomi Bakanımız · Celal esnaf, fabrikanın çalışmasile 

Bayar'ın Uşak şeker fabrika- faydalanacak ve bir gelişim 
sının çalışması yolundaki emir- baş gösterecektir. Fabrikanın 
lerini telakki e~en hey~t d~- çalışması haberi yüz beş bin 
rumu tel yazısıle Uşak a bıl- nüfuslu Uşak kazasına yıldınm 
dirmiş ve Uşak bir bayram hızıyla yayılmış ve köylü ve 
günü yaşamıştır. şehirli bayram yapmıştır. 

Şeker fabrikaları genel di- Bu yıl mevsimin yağmurlu 
rektörü Kazım Taşkent'le, şe· .. 

ve iyi geçmesi pancar ürünu· ker fabrikaları idare meclisi 
reisi ve iş. bankası genel di- nün istenildiği şekilde büyü. 
rektörü Muammer Eriş ve di· ( Dnamı 4 inci salıifi 
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Sahife 2 (Ulusal Birlik) 

Rum malı almış olanlar, borçlarını 20 
ı Maça kızı ta~~itte. na~ll ö~eyecekler ? 

C
. A R . "AMJ Bu hususta vılayete bır tamım geldı. Borcunun yüzde yirmisi· 

27 Haziran 936 

Türkmen 
Dil kurultayı 

dağıldı 
1 ınaı omn Nakili K ORAL. • . • • • 
llm - 157 - nı. ödemış olanlar, hıc bır talepte balunmamak şartile malları-

1 Küçük Mart, meker bir lngi- ·. nı ger~ vererek borçlarından kurtulabilecek/erdir 
ı • •ı d • • • Hazmeden taksıtle alınmış miyen borçlular bu madde mahsus her nevi arazi yani 

Moskova, (T. A.) - Aşka
bad' da toplanarak Türkmen 
alfabesini, yazı tarzını ve ayni 
zamanda sosyal ve teknik 
terimleri tam surette tesbit 
eden birinci Türkmen dil ku· 
rultayı işlerini bitirerek dağıl
mıştır. 

iZ ası za esı ımış.. olan gayri menkullerden 1111 hükmünden faidelenmiyecek- tarla, bağ, bahçe ve fındıklık 
Hani, şu (Lüi) altınlarını tırlatdı. Filhakika kendisi 

0 
sayı!ı k~t'i tasviyc kanunun terdir. alanlar ile toprak ürünleri 

şimendifer yolunda düşüren zaman mezkfü muhave, eyı- merıyetındcn evvel mubadil Hükumetin aldığı bu ted- hazırlama, imar ve tasfiye 
adam mı? Onun da o gibi ehemmiyet vermemiş ise de, Rumlard~n metruk malların birlerle 2222 numaralı kan·ı- eden ve faaliyeti . toprak 
şeylerle meşgul olması muh- Tolbiyak 'ın sözleri uzerıne 934 malı yılından sonra ta- nun şümulüne girmedikleri için ürünleri ile alakalı imalat-
temeldir. Ancak siz (Vine) fikrini değiştirdi. Bunun üze- h.akkuk etn~iş. ve edecek tak- yirmi yıla taksitlendirilmemiş hane, tasirhane ve fab-
babaya müracaat edecek olur- rine sordu: sıt bedcllerının 2222 numaıalı olan Rumlardan metruk mal· rika ve benzerlerini satın 
sanız pey iyi edersiniz. Kendisi - Uzak bir akrabanızın kanuna göre; 20 taksitte alın- lan almış olanlann da ayni alanlar ve bir de bir mesken 
namuskar bir adamdır. Yüzde bir mirasını size kazandırmış ması hakkındaki kanun mer- kolaylıktan faydalanmaları te- veya irad getirmiyen arsa 
ondan ziyade almaz. Lakin, olan şu M. Vine 'nin, bizim iyete girmiştir. Finans bakan· min edilmiş olmaktadır. alanlar bu tecilden faidele-
bu iş hakkında uzun uzadıya miras mes 'elesini halledcbile- lığı bu hususta vilayete bir Bundan evvel, 25 Mart 931 necekler ve bunların 1934 
müzakere etmek üzere şöylece ceğini zannediyorsunuz ha? tamim göndermiştir. tarihine kadar 8 taksitle mü· senesinden sonraya isabet 
bir gölgeye çekilmek lazımdır. - Zan ne demek canım? Rumlardan metruk her tür- badil malı satın almış olanla- eden borçları da milli ve mü-
Siz ne derseniz deyiniz, biz Ben bu bapta kat'iyen emi- lü ziraate mahsus arazi ile rın borçları azami 12 taksite tegayyip eşhastan mal alanla-
beraberce bir kadeh birşey nim. Eğer arzu ederseniz, zirai mahsulleri hazırlıyan, uzatılmıştı · rın borçları gibi ihale tarihin· 
içmedikce yakanızı bırakmam! istediğiniz zaman sizi, onun yapan ve tasfiye eden toprak Yapılan bu tecillere rağmen den itibaren yirmi senede 

Piyedoş, bu sözü söyledik- yanına götürebilirim. Roket ürünleri ile alakalı olan ima· gene" bir kısım borçların tak- alınmak üzere "20 taksite çık-
ten sonra makasçı Kambreme· sokağında Kiyotin aletinin lathane, fabrika ve buna ben· sitlerini ödeyememekte olduk- mış bulunacaktır. 
rin koluna geçti ve kendisini kurulduğu meydana yakın bir zer yerleri, irad getirmiyen ev ları vaki olan müracaatlardan Milli ve metni malların 

ısrarla yürütmeğe başladı . Kam· evde oturuyor. Kendisine mü· ve arsaları hazineden artırma anlaşılması üzerine bu zorlu- taksitlerini tediye hususunda 
bremer, Piyedoş'un ısrarına racaat edenleri her akşam ile satın alanlar bu kanundan ğun nereden ileri geldiğini mevcud olan sıkıntının bir 
muhalefet etmiyerek yürüdü. saat sekizden ona kadar faydalanmaktadırlar. yeniden incelemek zarureti hasıl b il k 

ı O 1 o u · senelerinde yüksek 
ki kişi, yanlarında küçük kabul eder. tedenberi hazineye aid o muştur. Bu tetkik neticesinde 

Mart olduğu halde kol kola Kambremer sevindi ve der- olan veya muhtelif kanun ve ödeme zorluğunun en ziyade bedellerle satılmış olan mal-
ta, Osterliç köprüsüne kadar hal dedi ki: anlaşmalarla hazineye geçen t~diye vadeleri azami 12 tak· !ardan bilhassa tarla, bağ ve 

rıhtım boyunca yürüdüler. Bu· - Bu adamı bana göste- veya bedelleri mübadil zümre sıte çıkarılmış olan Rum mal- bahçe gibi ziraate mahsus 
rada birkaç ağaç bir de susuz riniz onu görmekle çok sevinç istihkaklarına karşılık tutula- larının satış bedelleri üzerinde toprakların eski verimlerini 
çeşme vardı. Küçük Mart, ba- duyacağım. Şimdiye kadar bu rak satılmış olan arazi ve irad toplandığı görülmüştür. kaybetmiş olmasından ileri 
basının yanından ayrılmıyor miras mes'elesine ehemmiyet getirmiyen arsaları almış olan- Ödeme vaziyetini kolalaş- gelmektedir. 
ve güzel mai gözleri le mutta· vermeyip, hatta M. T olbiya- !ardan borcunun yüzde yirmi· tırmak için lazım gelen ted· 
sıl pederine bakıyordu. Kızın kın benimle alay etmiş oldu· sini ödemiş bulunanlar, ver- birler 2222 numaralı kanu-
pederine bu yolda bakmakta ğunu zannetmekle hata etti- dikleri paradan dolayı hazi- nun neşrine esas olmak üzere 
olduğunu görenler, kendisinin ğimi anlıyorum. Bu sefer, neyi ibra etmek veya başka yapılan incelemeler sonunda 
pederini öyle alelade bir sevgi kızıma belki de büyücek hiçbir talebte bulunmamak taksitlerin bir kısmının affı 
ile değil, belki perestiş eder· bir servet temin edecek şartiyle bu malları geri ver- yolunda değil. taksitlerin uza-
cesine sevmekte olduğunu tak- olan bir fırsatı doğrusu ka- dikleri takdirde borçtan kur- tılması şeklinde kararlaşmış 
dir edebilirlerdi. çırmak istemiyorum. tutacaklardır. olmasına göre mübadil mallar 

Ağaçların altında otururken Piyedoş, Kambremer'in fik- Vadesi gelmiyen taksitlere için ayni esasa devam edile-
seyyar bir şekerci geçti. Piye- rini tasvib eder gibi görüne· mahsuben yapılacak tediyat cektir. 
doş, heman çağırdı ve kızın rek dedi ki: ne miktarda olursa olsun, Alınan tedbirin 934 senesi 
ceplerini türlü türlü şekerle- - Doğrudur, hem de bu vadeden bir sene evvel veril- sonuna kadar vadesi gelmiş 
melerle doldurdu. Şekerleme- adama müracaat etmekle bir diği takdirde yüzde 6 ıskon· hulunan taksitlerini tamamen 
lcr cebine konurken küçük ücret verecek veya birşey toya tabi tutulacaktır. Hazine- ödemiş olan vatandaşlarımızın 
Mart, mütemadiyen babasının kaybedecek değilsiniz ki! Zira ce satılmış olan gayri men- alehine bir netice vermemesi 
yüzüne bakıyordu. Yüzü kıp M. Vine, mirası meydana çı~ kul malların taksitleri için ıçın tecilin 934 yılı sonuna 
kırmızı kesilmişti. Babasının karıp istifadenizi temin etme- kabul edilecek devlet tahvilleri kadar. vadesi geldiği halde 
müsaadesini almak lazımgel- dikçe sizden beş para iste- hususi kanunlardaki hüküm- henüz ödenmemiş olan, tak-
diği gibi, kendisine ikram mez.. Oraya gitmek ıçın ne lere tabi olaciktır. sitlere kadar şümullendirilmesi 
edilen şekerlemeleri reddet· gün birleşelim: 2554 numaralı kanunla uza- caiz görülmemiştir. 
memekte iktiza ederdi. Kız, Kambremer biraz düşün· tılan taksitler - gerek vakıflar Netskim mübadil mallarının 

Bu sıkıntı yalnız mübadil 

topraklarına da bittabi inhisar 

ettirilemez. Menşeleri ne olur

sa olsun bütün topraklarda 

bu hal vardır. Bu malların 

taksit bedellerinin tediye ka

biliyeti kolaylaştırmak ıçın 
vadeler yirmi seneye kadar 

uzatılmış olmasına göre va

denin daha fazla uzatılması 

da gene temin edemiyecektir. 

Tamtersi binlerce vatandaşın 

aldıkları mallardan dolayı al· 

tına girdikleri borçların uzayıp 

gitmesini mucip olacaktır .. 

Bir kimse aldığı malın ve· 

rilmemiş olan taksitlerini 

yirmi seneye uzatılmış olma-

Kurultay; ayni uımanda, 
klasik dünya edebiyat şaheser· 
lcrinin Türkmenceye tercümesi 
işlerinin genişletilmesi husu
sunda da müfid kararlar al
mıştır. 

Kurultayın bu toplantısına, 

yeni alfabe merkezi komitesi· 

nin geniş faaliyeti tekaddüm 
etmiştir. 

Ayrıca sekiz ilim heyeti de, 
Türkmenistan'ın her tarahnı 

dolaşarak şehir ve köylerde 

kullanılmakta olan bugünkü 

dil hakkında tetkikler yapmış 

ve bu tetkikler neticesini üç 

kitap halinde neşretmiştir. 

Bu kitaplardan biri, "Türk

men lisanı fonetiki,,ne, diğc· 

ri de "Türkmen dil diyalekt· 

leri,,ne aid bulunulmaktadır. 

Üçüncü kitap ise "Ekonomik 

ve sosyal terimler lugatı,, dır. 

• 
lzmir sicilli ti-
caret memurlu
ğundan: 

(Hakkı Öge l) ticaret unva
n ile lzmirde Karşıyakada Şe
hir gazinosunda gazinoculuk 
yapan Hakkı Ögelin işbu ti
caret unvanı ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 1689 
numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

lzmir sicilli ticaret memur· 
luğu resmi mühürü ve 

F. Tenik imzası. 

Olivier ve şü
rekası Limited 

bu iki keyfiyet arasında ça- dükten sonra: umum müdürlüğünce satılmış 1934 mali yılı sonuna kadar 
resiz kalmış bir halde oldu· - Bugün - dedi - -.aktim olsun ve gerek maliye hazi- vadesi gelen taksitlerine mah-
ğundan, belli ki sıkılıyordu. müsait ise de, ne fayda ki nesince satılarak aidiyeti iti- suben yapılan 4655347 liralık 

sına rağmen ödeyememek va- vapur acentası 
ziyetine düşmüş ise artık top-
rağın sahibine ne borcunu öde Cendeli Han Birinci kor· 

Karnbremer, derin bir şef- akşam dostlarımdan bir ma- barile vakıflar umum müdür- tahsisattan 2664326 lirası 
kat nazarile baktı ve sonra: kineci ile birlikte yemek yi- lüğ·üne devredilmiş bulunsun 6l95 borçluya ait olmak üzere 

- Zarar yok kızım, amca mek üzre sözleştik. Onun da 20 seneye çıkarılmıştır, Yalnız 1934 mali yılı sonuna kadar 
seni seviyor da ondan. küçük bir kızı vardır. Biz bir- vakıflar umum müdürlüğünce vadesi gelmiş olan bütiin tak-

Dedi: leştiğimizde, çocuklar da be- yapılacak ihbar üzerine üç ay sitlere isabet etmektedir. Ya-

Piye<loş, yavrunun gönlünü 
1 

raberce eğlenirler. Çocukları - içinde borçlarını taksitlendir- ni 6195 vatandaştan vadesi 
almıştı . Onu biraz okşadık- mızı bu eğlenceden mahrum fzmir ikinci hukuk mahke- gelmiş olan bütün taksitlerini 
lan sonra babasına dönerek: etmek istemediğimden, ancak mesinden; ödemiş bir vaziyette bulun· 

- Tamam. şimdi ışımız gelecek Perşembe günü tekrar lzmirde Göztepede oturan maktadır. Geri kalan 1991021 
yolunda, biz şurada iki kadeh birleşebileceğiz. O gün, derhal Seniha tarafından kocası Mi- liranın 7275 borçlusu ise1934 
iç rck biraz serinlerken, kız M. Vine'nin evine gider ve las hapishanesinde eski Milas mali yılı sonuna kadar öde· 
da istediği gibi oynayabile- beni kendisine takdim eder- noteri Halis aleyhine açılan mck mecburiyetinde oldukları 
cektir. siniz olmaz mı dostum ? boşanma davası hak- taksitlerin ancak bir kısmını 

Kambremer, Piyedoş'un tek- Piyedoş, itiraza lüzum gör- kındaki t~bligat ikametgahı ödemişlerdir. 
lifini kabul etmekte tereddüd mcden derhal şu cevabı verdi: meçhul bulunması hasebile Bundan dolayı borcunu ta-
göstermedi. Çünkli amele - Evet, iş kararlaştı, de- ilanen icra kılındığı halde mamen ödemiyenlerin ödeyen-

kısmı, kendilerile cüz'i mua
refesi olan adamların ufak bir 
iltifatını bile re<ldetmiyecek 
derecede istinası severler. Bir 
de Piyedoş 'un söylediği miras 
meselesi, Kambremer'in zihnini 
gıcıkladı. Kızının istikbalini 
temin edecek gibi görünen 
bir fırsattarı etmiyecek olursa, 
ıyı etmiycceğini düşünmeğc 

başlamıştı. Çünkü bir gün 
kendisi ölürse, kızına bıraka
cak hiçbir serveti yoktu. 
Binaenaleyh , kızının istikba
lini düşünmeğc mecburdu. 
Piyedoş'un, kendisine söylediği 
sözler, Tolbiyak ile evvelce 
cereyan eden muhavereyi ha-

mektir. Ben, kağıtları da be- muayyen tahkikat gününde lcr aleyhine tecilden faydalan· 
raber getiririm. Ne kadar ga- gelmediği ve vekilde gönder- malarına meydan verilmc-
rip birşey olduğunu siz de gö· mediği cihetle müddei vekili- mek için yapılacak tecil mua-
receksiniz, bir tomar kağıt nin isteğile aleyhinde giyap melesi her iki borçlular üze-
vardır. Bu kağıtlar arasında kararı ittihaz ve karar sureti rine seyyanen müessir olabile-
veladetnameler, vefiyat vak'a· mahkeme divanhanesine talik cek veçhile ancak 934mali yılın· 
ları, izdivaç konturatolarından edilerek tahkikat 11/7 /936 cu- dan sonra vadesi gelecek olan ve 
tutunuz da Osilvan familyası· martesi giinü saat ona bıra- (1 770 401) liraya varan tak-
nın bilcümle şubelerini göste· kılmış olduğundan müddeaa- sitlere aid olacaktır. 
ren bir şecereye kadar herşey ley h mezkur günde muayyen Bu maksadı temin edecek 
mevcuttur. Polin'in validesi bu saatta asaleten veya vekaleten veçhile hükümler konulmakla 
kağıtları hüsnümuhafaza etmiş, hazır bulunarak cevap layıhası beraber tecil mevzuunu teşkil 
zevcem de bu paketi hiç aç- vermesi aksi halde bu husus· edecek olan malların nevilc-
mamıştır. Hatta ateş tutuştur- tan dolayı bir daha tahkikat rinin tayininde de aynen 2222 
rnnk üzere bu kağıtları kul· ve muhakeme celselerine kabul numaralı kanunun akardan 
lanınasım çok defa tenbih et- edilmiyeceği H. U. M. kanunu başka olan mallar hakkındaki 
tiğim halde gene saklamıştır. tebligat faslına tevfikan tebliğ esasları muhafaza edilmiş bu-
Hayrct değil mi ? makamına kaim olmak üzere lunmaktadır. Şu suretle mü-

( Arkası var ) keyfiyet ilan olunur. badi! mallarından ziraata 

don. / Tel. 2443 
yecek ve ne de bir geçim te- Not: Vurul tarihleri ve va· 

min edecek bir mal olmaktan purların isimleri üzerine deği· 

çıkmış bulunduğunu kabul et- şikliklerden mesuliyet kabul 

mek zaruridir. Bu halin neti- edilmez. 

cesi olarak verdiği taksitlerden THE ELLERMAN LINES L TD. 

toprağına sarfettiği emekten " GRODNO ., vapuru 25 

de vaz geçerek aldığı toprağı haziranda beklenmekte olup 

geri vermek istiyen vatandaş- LONDRA, HUL için yük 
larımızdan artık "aktübey,. ile alacaktır. 
tekerrür eden bedelin bakiye- "MARDINIAN .. vapuru 27 
sini istemekte ısrar etmekten haziranda beklenmekte olup 

ise toprağı geri almak en ha- LIVERPOOL ve GLASGOW 
yırlı bir tedbir olarak kabul için yiik alacaktır. 
edilmiştir. ''DRAGO,. vapuru Temmuz 

ortalarında LONDRA, HUL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA, ve HUL iç.in yük 
alacaktır. 

Balıkesir'de 
Feci bir otomobil 

kazası oldu 
Balıkesir, ( Hususi ) - Ev· 

velki gün şehrimizde çok feci 
bir kaza olmuş, bir kamyon 
biri sekiz diğeri de yedi yaş
larında iki çocuğu ezmiş, bun
lardan biri derhal ölmüştür. 
Diğeri hastahanede tedavi 
edilmektedir. 

Kazaya, otomobilin onunc 
çıkan bir at sebep olmuştur. 
At, kamyondan ürkmüş ve 
iki çocuğun üzerine doğru 
sıçramıştır. Çocuklar, attan 
kaçarken, süratle gelen kam-

" LESBlAN .. vapuru 15 
Temmuzda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük çı· 

karacaktır. 
DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 

"SOFIA., vapuru 25 Hazi· 
randa HAMBURG, ve BRE· 
MEN' den gelip yük ç.ıkara· 
caktır. 

yonun altına diişmüşlcr ve 
yaralanmışlardır. 

Şoför ve atlı yolcu tevkif 
edilmiştir. Tahkikata devanı 

edilmektedir. 
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hikayesi Sağ el W F ff V 
~ ... ~~------~~--' • • • an coVapurAcen-
.. F~asköelo yumruğunu masa de derin bir iç sıkıntisı vardı Der Zee tası 
uıerıne vurdu ve: bir aralık yanına ihtiyar bir 

- Fliçyano, dedi. Artık dilenci kadın yaklaştı , ve: & Co ROY AL NEERLANDAIS 
aramızd k" B · F k - 1 ·· d • KUMPANYASI a ı şu mes'eleyi hal· - em ras oe o gon er-
letmelisin! di, d iyor ki: fzedor hastadır, DEUTSCH LEVANTE LINIE "VULGANUS,. vapuru 27 
. . Masa üzerindeki şişeler yarın sabah beşte gelmiyecek- "MACEDONIA,. vapuru el- Haziranda gelip yükünü tah-
~ındeki anasonlu içkiler çal- tiri Dedi. yevm limanımızda olup AN- liyeden sonra BURGAS, VAR-
.. alandı, dıvarda bir tümsek Feliçyano fakir kadına birkaç VERS, ROTTERDAM, HAM- NA ve KÖSTENCE limanları 
uıerind d 1 k f k ld ~ d BURG ve BREMEN ı· 1 ··k 1 kt l e uran papağan-aya · mangır attı , a at o ul>u yer e ıman a- için yu a aca ır. 
trından İnce bir zencirle bağ· duramadı; arkadaşlarının ya· rına yük kabul etmektedir. " HERCULES ,, vapuru 29 
tnınış olmasına rağmen-hava· nından adeta koşar, kaçar gibi "DELOS" vapuru 7 tem- Haziranda gelip 4 Temmuzda 
81. kaçmağa teşebbüs etti. ayrıldı ve lzedorr'un fabrikala- muzda beklenmekte ve l l tem- ANVERS , ROTTERDAM , 

lındeki kaim sigaranın du· rın arkasındaki evine doğru k d ANV AMSTERDAM ve HAMBURG 
ına 1 muza a ar ERS, ROT-1 n arını etrafa saçmakta olan gitti. limanları için yük alacaktır. 
zcdor: lzedorun evinin demir par· TERDAM, HAMBURG ve SVENSKA ORIENT LINIEN 

G·:- Biraz sabır lazım! Dedi. maklıklı kapısı açıktı; kapıyı BREMEN limanları için yük "NORDLAND,. motörü el-
ukzel Feliçyano'nun kararını itti ve içeri girdi. alacaktır. yevm limanımızda olup 25 

Ya ında ·· 1. "CHIOS t t F ol>renirsinl Güneş, sonbaharın son çi· " vapuru tem- Haziranda ROTTERDAM , 
lze;:s.kö~lo kindar gözlerile çeklerini canlandırmağa çalışı- muza doğru beklenilmekte ve HAMBURG BREMEN, CO
ar rda aktı, bu iki arkadaş yordu.. Genç kız, lzedor'un ANVERS, BREMEN ve HAM- PENHAGE, DANTZIG, GO-
asın aki k k" b" BURG ı· l d · k b 

habb ço es ı ır mu· .. h ıman arın an yü o- TEBURG, OSLO ve ISKAN-et kapısının eşiğine mup em azap 
rek b _ve samimiyeti, bu aşk şaltacaktır. DINAVYA limanları için yük 
k a. etı-taze ekmeği kesen ve ıztırap duydu . "ANGORA,, vapuru 20 alacaktır. \ 
eskın bir bıçak "b" k"'k'" d lzedorun her zaman okumak d b kl k gı ı· o un en temmuz a e eniyor, 25 tem- EMLAND t"" .. 6 esip atmıştı! h 1 k "H " mo oru 

ve esap arını yapma sure· k d ANVERS RO k k I Frask" l I ' muza a ar , T- Temmuzda be lenme te o up 
B oe o: - zedorl Dedi. tile vakit geçirdiği bu odada TERDAM, HAMBURG ve 

u rek b yükünü tahliyeden sonra a et senelerdenberi k k b" h l d b 
aramı d or unç ır 8 var 1• u BREMEN limanları irin yu"'k ROTTERDAM, HAMBURG, z a devam edip duru- Y 

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 

1 imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve 

çeşit ler i satar. 
tuvalet 

··-

Yor h k akşam 1 alacaktır. COPENHAGE, DANTZIG, 

F I~ er ese rezil oluyoruz... Feliçyano yarı karanlık oda· GDYNIA, GOTEBURG OS- ,----·-~--------------•• ik~ ı~yano, sen de açık söyle; .. dd" d I l d" AMERiKAN EXPORT LlNES LO ve ISKHNDINAVY A t ' 
"'tızden hangimizi beğeni· ya, mutere ıt 8 ım ara gir 1

' "EXAMINER,, vapuru el- ı • y • • M C 
,,orsun?. titrek bir elle pencerenin ka- limanları için yük alacaktır. zmır un ensu a 1 

F' 1. d I k yevm limanımızda olup NEY- SERViCE MARITIM 
e •çyano gözlerini kırpıştı· na ını açmağa ça ışır en aya· YORK için yük almaktadır. T • • k A ş • k t• • 

"atık: ğına yumuşak birşey ilişti. "EXMOOR,. vapuru 13 tem- "PELE~~u:a;:ı~ 3 Tem- ur • 1 r e 1n1 n 
F - Seni haklı görüyorum, Açılan pencereden içeriye d b ki N d PiRE b •k 

rask"' I I D I muza oğru e eniyor, EV- muzdagelip4Temmuz a • LtaJkapınar kumaş fa rl aSI 
Vetdc oeb.

0 
efdli. stersen elin

1 
i ışıklar girerken, genç kız aya· YORK için yük alacaktır. MAL TA, MARSİL YA ve BAR- r-J. 

F' ıraz a ına bakayım 

k
tasköelo kocaman elini, ğına ilişen şeye baktı: SELONE hareket edecektir. Tar af ından mevsim dolayısile yeni 

açı lzidor yerde, yüzü koyun yat· JOHNSTON W ARREN LI- Yolcu ve yük kabul eder. 
G avucunu genç kıza uzattı. NES Ltd. Daha fazla tafsilat için ikinci çikardığı kumaşlar: 

enç kız: yordu. Bol bir kan, oda tah· LIVERPOOL -
k - Fakat.. Dedi. Ne kor- talan üzerinde birçok istika- ,.KENMORE,, vapuru 1 Kordonda Tahmil ve Tahliye Sagv lam 
kunç elin var Frasköelol Hep metlere akarak pıhtılaşmıştı. d b ki BU binasında FRATELLI SPER-
an . temmuz a e eniyor, R- co vapur acentalığına müra- Za rı·f :ı ' cınayct izleri! Aşk çiz· F ı· a k k b" ,, GAZ VARNA KÖSTENCE 

&!teri d k d .
1 

e ıçy no or unç ır çılS· 1 
' ' caat edilmesi rica olunur. 

"""k e . yo eX.ı amm_a.. 1 k · ı ;ı,,;ld" k ı 1 d GALATZ ve BRAILA lı"man 
._.v lS ı ı e e6 • ı , u ağını ze o· - Navlonlardaki ve hareket v d 
fi ' garıp olan kan izlerı... run göğsüne koydu, kalp çarp- ları için yük alacaktır. tarihlerindeki degw işikliklerden e ucuz u 

em.. Korkarım ki, bu aşk 1 
Yolu · · A f mıyordu, zedor çoktan öl- ARMEMENT H. SCHULDT acente mesuliyet kabul etmez. 
· sızı.. h evet.: şte, müştü. 00 /2005/2663 1~~e., Sizi kanlı bir yola sü- HAMBURG Telefon: 2 4 
t\iklüyor. . Feliçyano. birden hasıl olan "DUBURG" vapuru 29 ha- • ı 

F k bir merakla, maktul lz~ı run ziranda bekleniyor, HAM- Doktor tas öelo, heyecan içinde 
1 

ve İri nefes alıyordu ve: ratının izlerini artık bu soğu- rından yük boşaltarak, AN- il.il 
s k sağ eline bakmak, mu dde- BURG ve ANVERS limanla· Alı• Ag~ L 

- Devam ediniz! Dedi. muş elden anlamak istedi. VERS, ROTTERDAM, HAM-
. - Daha fazla ne söyle· Fakat lzidorunrun sağ eli, bile· BURG ve BREMEN limanları 

Ytrn? Bundan bir faide çık· ğinden koparılmış ve alın-
rnk aıki? Sizin kaderiniz kanla b 

mış .. 
i ~ışık.. Aşkınız bile kanlar Genç kız, bu cinayet yuva· 
<;tndc boğulup kayboluyor. , sından kaçarken: 

- Saçmalıyorsun, F eliçyano! - Eyvah.. Dedi. lzedoru 
k F'eliçyano'nun gözlerinden Fraskeölo benim aşkım için 
h atanlık bir gölge geçti ve öldürdü!. Nakili: 
I c.Yccanla yükseldi, Frasköe
o Ya: 

. - F rasköelo.. Söyledikle-
rırn birer hakikattir. 

Tekrar ediyorum. Sizin ha
Yatta kandan başka nasibiniz 
Yok! 

. - Şu halde. Sizden ümidi 
mı kesmek mi lazım? 
h F'tasköelo elini haşin bir 
d Clteketlc çekdi; bu defa ize· 
or elini genç kıza uzattı : 
- Benim mukadderatım 

ned·-;> ır. Diye sordu. 

ttı ~:~ç kız telaşla_ ayağa kalk-

. - Hayır lzedorl Dedi. Si-
lın k 
b k mu adderatınıza şimdi 
Ya amıyacağım; yorğunum. 
arın sabah beş te geliniz 

O Vak" ' 
1 . ıt mukadderatınızı sÖy· 

t~rırn . Belki de benim saade· 
tın .. 
dır( :sızın avucunuz da yazılı· 

t't 

F' }' • • 
.. e ıçyano akşam üzeri her 
f ~~ olduğu gibi genç köylü 
l z zıa akşam gezintisine çık· 
~- tkadaşlannın gülüp oy-
amalarına x. k d ' . • ra~men en ısın· 

Vedi Fikret 

Sabhk motör 
12 beygir kuvvetinde Pizel 

markalı az kullanılmış bir mo· 

tör satılıktır. Taliplerin idare-

hanemize müracaatları 

olunur. 

ilan 

Kiralık ev 
Göztepede tramvay caddesine 

yakın ve elektrik tesisatını 
havi beş odalı kullanışlı bir 

ev kiralıktır. Tutmak istiyen· 

ler gazetemiz idare memuru 

Hüsameddine müracaatları . 

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAVAFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

için yük alacaktır. 

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

SPANSKELINJEN) 
OSLO 

" SARDlNlA ,. motörü 15 
temmuza doğru beklenilmekte 
olup ISKENDERİYE, DIEPPE 
DÔNKERK ve NORVEÇ li
manları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 
"DUROSTOR., vapuru 8 

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

S. A. ROY AL HONGROİSE 
DE NAVIGATION DANU

BIENNE MARITlM 
BUDAPEST 

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

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüd<! giri-
şilmez.,. 

Birinci Kordon, telefoon 
No. 2007 - 2008 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 

Piırjen Şaha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalk,böbrekleri 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bun · 
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Montrö konferansında ltalya yok iken kat'i 
ve dönülmez kararlar alınmak istenmiyor muş! 

Konferansın ilk kısmında, güclüklerin ekserisi sükunetle bir tarafa 
• • • 

bırakılmıştır. ltalya-lngiltere Montrö'de mi anlaşabilecekler? 
Montrö 26 (A.A)- Havas · ketin üç sebebi vardır: ne de Japonya lngiltere ve 

ajansının muhabiri bildiriyor : 1 - Tezahür eden fikir Japonyanın ihtiraz kayılarının 
Maamafih bu mesainin inkıtaı 
demek değildir. 

Boğazlar konfaransında mü- farklarını meydana çıkarmak- aynını dermeyan eden ltalya
zakerelerin ilk safhasının hi- tan tevekki etmek ve diplo- nın kendi müzaheretini vere-

Zira teknik komite projenin 
muhtelif maddelerinin tetki
kine devam edecektir. Fakat tamı üzerine siyasi mahafilin masile had zaviyeleri genişlet- cek bir hale gelmesinden evel 

sandığına göre, lngiltere Bo- nıek zamanı bırakmak. müstakbel mukavelenamenin bazı murahhas heyetlerinin 
ğazlar hakkındaki müzakereler 2 - Hey' eti murahhaslar esas noktaları hakkında taah- ihtiraz kaydı koydukları mü-
vasıtasile ltalya ile yaklaşma şeflerineCenevreye giderek mil- hütler almaya mütemayil gö- him noktalar üzerinde kararlar 
imkanları bulabilecektir. Kon- letler cemiyeti asamblesine İş· zükmemişlerdir. ancak muhtemel olarak 6 
ferans dün mesaisinin ilk kıs- tirake müsaade etmek. Montrö, 26 (A.A) - Ana- Temmuza doğru başlıyacak 
mını bitirmiştir. Bu terakkiler 3 -Zaman kazanarak İtal- dolu Ajansı sureti hususiyede umumi içtimalarda alınabile-
elde edildiğine delalet etmez ya yok iken kat'i veyahut ge- gönderdiği muhabirinden: cektir. Teknik komite şimdilik 
güçlüklerin ekserisi sükunetle ri dönülmez neticelere giriş- "Milletler cemiyetinin top- bir karar vermeden bütün 
ve sessizce şimdilik bir tarafa memek · şurası kayde şayan- lantıları esnasında konferans noktaları müzakere eylemek-
bırakılm ıştır. Bu tarzda hare- dır ki, dün dahi ne Jngiltere işleri gerıye bırakılmıştır. tedir. ........ 

Devlet demiryolları ·-·-· Tarifelerde yeniden tenzi-
Iat yapılmışbr 

Ankara, - Devlet de· 
miryolları idaresi bilhassa ti
cari icapları gözönünde bu
lundurarak, son iki ay içinde 
eşya nakil tarifelerinde esaslı 
değişiklikler yapmıştır. Her 
hareketi; tarifeleri biraz daha 
ucuzlatmak ve halkın menfaa
tine doğru bir adım daha at
mak demek olan idare, ayni 
zamanda, bu tarife değişiklik
lerile halkın gezme, memleketi 
tanıma gibi müsbet hareket
lerini teşvik ve mevsimin hu
susiyetine göre tatilden fayda
lanma imkanlarını vermekte
dir. Hepsi bir araya toplan
dığı zaman, yalnız halk ve 
memleket için işliyen bir mües· 
sesenin örnek hüviyetini veren 
bu çalışmadan bazı misaller 
şunlardır: 

Yumurta tarifesi: 
Milli mahsyllerimizin ve ih

racat maddelerimizin en de· 
ğerlilerinden biri olan yumur· 
tanın taşıma ücretleri yüzde 

5-'l7 ye kadar indirilmiştir. 

Bu tedbir, dış pazarlara 
Maliye Bakanından bir üstün· 
lük temin edecek kadar ehem· 
ıniyetlidir. Tarifenin hem va
gon dolusu, hem de parça 
nakliyat için muteber olması
da nakil işinde sür' at ve ko
laylık vermektedir. 
Sergi tarifesi: 

Türkiye içinde ve dışında 
açılacak sergi ve müzelerde 
teşhir edilecek yerli ve ecnebi 
güzel san' at eserleri için esas 
tarife üzerinden yüzde 70 ten
zilat yapılmıştır. Teşhir için 
istasyonlarda duracak vogon· 
lardan yüzde 50 tenzilat ta· 
rife alınacaktır. Sahiplerine 
ait vagonlar için taşıma ve 
bekleme ücretlerinden yüzde 
10 tenzlat yapılmıştır. 

Bu tarife ile idare: inkılap 
Türkiyesini memleket dışında 
tanıtma imkanlarını genişlet
mekte ve milli kültürümüze 
faydalı tesirler yapacak olan 
san'at sergilerinin artmasına 

hizmet etmektedir. 
Yolcu tarifesi: 
Yeni açılan Bozanönü • Is· 

parta ve Afyon • Karakuyu kı· 
sımlarında ve ana hat ile ya· 
pılacak doğru münasebetlerde 
1üzde 40 • 50 tenzilat yapıl· 

1 

mıştır. Bu arada tenzilatlı aile 
biletlerini şükranla kaydetme
den geçemiyeceğim. 

Odun tarifdsi: 
Asgari hamule n3ktarı ve· 

rilecek vagon kapasitesinin 
2 - 3 üne indirilmiştir. Taşı
ma ücreti 100 • 500 kilom et· 
relerde % 3.7 • 20.9 indiril· 
miştir. Bu tarife Samsun-Çar
şamba demiryoluna da teşmil 
edilmiştir. Böylelikle tenzilat 
yekünu % 39.3 e varmakta
dır ki, zaruri ihtiyaçlardan biri . 
olan odunun satış fiatinde 
bir ucuzluk temin edecektir. 
Eşya tarifesi: . 

Yalnız lzmir' den: Denizli, 
Alaşehir, Soma istasyonlarına 
ve bu istasyonlar arasında 
bulunan herhangi bir istasyô
na taşınacak eşya için; 1-100 
kilometrede sınıf farkı göze· 
tilmeksizin ton başına maktuan 
3 kuruş ücret alınacaktır. iz-

mir' den dahile taşınan bakka
liye ve tuhafiye. manifatura ve 
petrol gibi ithalat eşyasının 

naklinde böylelikte yüzde 54-9 
bir ucuzluk temin edilmiş ol
maktadır. 
Kok kömürü, pancar, 
Kereste, küspe, çiOit 
Tarifeleri: 

Bu eşya tarifelerinde asgari 
1 O ton şartı kaldırılmıştır. Yeni 
tarife ile verilecek vagon ka
pasitesinin üçte ikisi asgari 
hamule olarak kabul edilmiş
tir. Kapasitesi 15 tondan az 
olan nakliyatta fiat ucuzlatıl· 
mıştır. Halka müsavi şartlar 
içinde vagon vermek ve boş 
vagon nakliyatınin önüne'geç
mek bakımından pratik ve 
halktan yana bir tedbirdir. 

Del)ersiz maddeler tarifesi 
Yeni yapılan bir tarife ile 

demir, font, çelik, çinko, te· 
neke hurdaları ve bunlardan 
mamul eşya hurdaları taşıma 
fiatleri uzak mesafelerde indi
rilmiştir. Boynuz, kemik, hay
van tırnaği, deri, kösele, kul
lanılmış kağıt ve saire yüzde 
27-36 ucuzlatılmıştır. 

Eskisine göre daha olgun
laşbrılmış ve genişletilmiş olan 
bu tarife ile sanayileşmeğe 
doğru giden memleketimizde 
bu gibi değersiz maddelerin 
nakline imkan vererek tekrar 

ı Kont Ciyano, Eden'e bir 
mektub göndermiş 

Eden ltalya'nın Cenevre sefiri ile görüş
tü. Delboşküçük antat delegele-

rine bir ziyafet verdi 
Cenevre, 27 ( Radyo ) - Kont Ciyano tarafından gön-

Fransız hariciye nazırı M. lvan derilen mektubu almıştır. 
Delboş Yugoslavya delegesi Cenevre, 27 ( Radyo ) -
B · '·1 M T" .. 1 k Fransa hariciye nazırı M. lvan 
orıç ı e · ıtu es 0 ve Delboş, bugün küçük antant 

Aras'ı ziyaret ederek Montrö ve Balkan devletleri delegas· 
meselesi hakkında uzun müd· yonlarına bir ziyafet verecek
det konuşmuştur. tir. Başvekil M. Leon Blum 

Lord Eden de ltalya sefiri Paris'ten gelmiş bulunursa, o 
(Yuvasi Kopa) yı kabul ede- da ziyafette hazır buluna
rek, ltalya hariciye nazın caktır. 

~~--~----•M•~· ..... ~··-~·-~------------Halil Mithat Uluslar sosyetesi 

lktısadi tetkikler 
yapıyor 

Şehrimizde bulunmakta olan 
Türkofis başmüşaviri Halil 
Mithat, beraberinde lngiliz 
ticaret nezareti memurlarından 
Mister Kahn bulunduğu halde 
bugün Ankara'ya hareket ede· 
cektir. 

Türkiye · İngiltere arasın· 
daki iktısadi münasebetlerin 

f artırılmarı gayesi güdüldüğün
den lngiliz ticaret nezareti, 
istihsal mıntakalarımızda tet-
kikler yapmak üzere memur 
olarak Mister Kahn'i gönder· 
miştir. lzmir'de muhtelif mah
suller üzerinden iş gören tüc· 
carlarımızla görüşen, bağları, 
üzüm, incir işlenen yeri, Bur· 
nova ziraat mektebi ile bağ· 
cılık ebstitüsü, ve diğer ziraat 
müesseselerimizi gezen bu zat, 
tetkiklerınden çok memnun 
kalmıştır. Hububat Üzerine iş 
yapan ticarethaneleri de ge
zerek görmüştür. 

Dün şehrimizdeki müzeleri 
ve eski lzmir hafriyatını ziya
ret ederek turizm bakımından 
tetkiklerde bulunmuştur. 

Türkofis başmüşaviri Halil 
Mitat'ta, iktisadi tetkikler yap· 
mıştır. Bu tetkiklerine ait ra
porunu lktisad Vekaletine ve· 
recektir. Ankara'ya giderken 
Eskişehire de uğrıyarak oradaki 
Ziraat müesseselerimizi göre· 
ceklerdir. 

mamul hale konulması ve do
layısile de değerlenmesini teş
vik ediyor. Modern ziraat ha
yatında büyük bir ehemmiyeti 
olan hayvan gübrelerinin ta· 
şıma ücretlerinin indirilmesi de 
hepimiz için faydalı bir ted
birdir. 

konseyi dün 
toplandı 

/ Baştara/ı 1 inci sahifede J 
Fransız hariciye nazırı M. 
lvan Delboş söz almış, böyle 
mes' elelerin ancak assamblede 
konuşulabileceğini beyan ey· 
lemiştir. 

Bunu müteakib, Portekiz 

baş delegesi M. Montebiro 

söz söylemiş, Şili hükumetinin 

teklifine iştirak eylediğini, 
ıslahatın zaruri olduğunu ileri 
sürmüştür. 

ispanya baş delegesi Barina, 

ıslahat mes'elesinin mühim 

olduğunu ve fakat, ne şekilde 

olması lazım geldiği hakkında 

hiçbir fikir verilmediğini ileri 
sürmüştür. 

M. Barina' dan sonra Po

lonya dış işler bakanı M. 

Bek'te söz söylemiş, zecri 

tedbirlerin derhal kaldırılma

sıni istemiştir. 

Haber verildiğine göre, Ras 

Nasibu da konseyde hazır 

bulunmuştur. 

Cenevre 26 (A.A)- Millet· 

ler Cemiyeti konseyi toplantı· 

sına başlamıştır. ltalya, evvelce 

bildirdiği vaziyet dolayısile 

müzakerelerde bulunamıyaca· 

ğını bildirmiş ve hatta lngil· 

tere, Belçika, ltalya ve Fransa 
arasında Lokamo' da imzalan· 
mış ol;an karşıltklı garanti mu· 
ahedesi hakkındaki münaka
şalara dahi iştirak edemiyece· 
ğini ilave eylemiştir. Konsey; 
zecri tedbirler mes'elesini itin 
usamble tarafından tetkikine 
tıtik eylemiştir. 

Romanyada Yahu 
di aleyhtarllğı 

Hristiyan partisi binasına fgötürülen y,_ 
hudilere işkence yapılmış! 

• Bükreş, 26 ( A.A ) - Ya- ismindeki gazetesinde, dahİ
hudi demokratların gazeteleri liye nazırının müphem oldll" 
olan Adeverul ile Luptarasist· ğunu söylediği hattı harek~ 
leri tarafından yapılan ifrat· tenkit etmektedir. MumaileYft 
karane hareketleri protesto diyor ki: 
etmektedirler. - içinde yaşamakta oldtr 

Adeverul, zorla milli Hristi- ğumuz kararsızlak artık devaJll 
yan partisi binasına götürül- edemez. M. lnculetsin dahil 
müş ve orada kendilerine siyasetinin ilcaatmı galiba pd 
işkence yapılmış olan bir ta· pahalı ödeyeceğiz. Polis bütiİll 
kım kimselerin fotoğraflarını umumi toplantıları muhakkat 
ve isimlerini neşretmiştir. Bu surette yasak etmiştir. r""""' 

gazeteler hükumet makamatını cevap verecek 
sağ cenah müfritlerinin maruf Paris, 26 (A.A) _ MatiO 
düşmanlıkları karşısında hiçbir gazetesine göre M. Hitler diiO 
harekette bulunmadıklarından Almanya'nın Paris sefirini ~ 
dolayı muahaza etmektedirler. bul etmiştir. iyi haber a1all 
Muhafazakarlar partinin reisi mehafilde dolaşan şayialar' 
ayandan M. Filispesco Epoca göre Alman hükumeti lngilil 

Kemalpaşa icra memurlu· sualnamesine vereceği cevabı 
ğundan: pek kısa bir zaman içind• 

Bezzas hilmiye 150 lira ile Londra'ya göndermeğe karar 
masraf ve faiz vermeğe borç· vermiştir. 
lu kemalpaşadan parmaksız lJ. k k ~ b .k _ .. 
oğlu mehmet halisin eylül 306 fG şe er Ta rl ur 
tarih ve 643/644 numaralı ta- ( Baştara/ı 1 inci salıi/ed•J 
pu senedile tasarıfı altında mesini ve verim alınmasıfll 
bulunan kemalpaşa İzmir yolu sonuçlandırmıştır. Tarlalar paJI" 
üzerinde şark selinikli koca car ürününün yeşilliği ar&SI.,. 

bekir şimal kadıoğlu ahmet bürümüş bir durumdadır. 
bahçeleri garp ve cenup yol Türkiye' de şeker sanayiinİO 
ile çevrili 3 büyük ceviz ve36 doğmasında büyük emeği o..., 
aşılı yetişmiş kiraz 67 delice Uşak'lıların fabrikanın çalar 
kiraz 6 yeni aşı kiraz ağaçla- ması yolundaki istek ve dilek• 
rını şamil 3 dönüm teşekkü- leri yerinde idi. ~ 
lünde ve beher dönümü 150 
şer liradan 450 lira kıymetin- Zayi 
de bahçe satılmak üzere art· lzmir Sultanisinin dokuzunC11 

tırmaya çıkarılmıştır birinci sınıfından 334 senesinde .ı· 
artırma 29/7 /936 çarşamba dığım tasdiknamemi kayJ>et
günü saat 11 den 12 ye ka· tim. Yenisini alacağımdan el' 
dar kemalpaşa icra dairesinde kisinin hükmü olmadıtım ili' 
yapılacaktır. bu artırmada tek· ederim. 
lif edilen en son bedel mu- Bomovada oturaq ve 42' 
hammin kıymetin yüzde yet- mektep numarala Hakkı otl" 
miş beşini bulduğu takdirde ETEM,.. 
müşterisi üzerine ihale edilir. kıymetin yüzde yedi buç-
noksan bir dedel teklifi halin- nisbetinde teminat akçası 'il 
de müşterilerin müeyniyeti ha· ya sağlam bir banka mektll• 
ki kalmak şartile artırma 15 bile ihale vakitlerinde icra dl' 
gün uzablarak 13/8/936 per· iresinde hazır bulun malan 'il 

tembe günü ayni saatte yapı· fazla izahat isteyenlerin b' 
lacaktır. bu artırmada da en günden itibaren açık bulun.., 
son teklif edilecek bedeli mu· şartnameyi görüp tetkik eyle
hammin kıymetin yüzde yet- meleri ve bu mülkün üzerinde 
miş beşini bulmadığı takdirde bir güna bak ve alacak iddr 
2280 no kanununun abkamma ·asanda bulunanlann 20 t1' 
tevfikan satın düşürülerek borç içinde daireye müracaatıaı' 
beş sene müddetle taksite aksi halde tapuda müseccel 
bağlanır dellaliye resmi ile olmayan bu gibi bak sahiple" 
ihaleye müteallik pul paraları rinin paylaşmadan hariç tut1" 
ve ferağ harcı müşteriye aittir lacakları ilin olunur. dosY' 
almak isteyenler muhammin numarası 934/665 dir. 

• • 
lzmir vakıflar direktörliJ· 

günden: 
Seneliği 

L. K. Vakfı Mevkii No. Nevi 
120 Hisar Kemeraltı 254 dükkin 
200 ,, Kolancılar 12/14 ,, 
180 ,, 2. belediye 2 ,, 
240 ,, 1. .. ıs .. 

36 ,, Samancı 1 1 ,, 
60 ,, Palancılar 6 ,, 

240 ,, 1. belediye 13 ,, 
54 Hayrettin paşa Hasan hoca 9 ,, 
60 K. F. Ahmet Yol be destan 39 ,, 

300 ,, ,, ,, ,, ,, 34 mataz' 
60 Salepçi oğlu Gön han 56/S dükkin 

200 Şeyh Bedri Çorakkapu 295/267 ,, 
144 Hasan hoca Tuzcu sokak 32 ev 
42 Hasta mescit Hasta sokak 43 ,, 

108 Kaba soğan Kaba soğan 16 ,, 
96 Ali reis Ali reis 2 ,, 

200 Emin zade Sandıkçılar 39/41 inağad 
70 ,, ,, Şekerciler 56 dükkiP _. 
Yukarıda mevkii ve numaralan yazıla hizalarmda gösteril .... 

senelik kiraları akarat on gün müddetle açık artırmaya ÇJ~ 
rılmıştır. ihalesi 6/7/936 pazartesi günü saat 15 dedir. l1t 
olanların evkaf müdürlüpnde toplanan komisyona m .. 
ları ilin olunur. 27 2 6 t89'l 


