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• 
lngiltere hükumeti 
Boğazlar konferansın. 

daki murahhasını değiş. 

tirdi. 

Fiati (100) Para 

Zecri tedbirler lialdırılına.li •• 
uzeı·e 

Monlrö konf eransı--eyi bir LokarnO=Hitıer Rayihştagı top-

) 
Konfransı top- lantlya çağırdı 

cereyan almış bu UDUyor /anıyor Alman cumh:;;eisinin bir söylev 
Paris, 2 (Hususi} - Ovr vermesi de muhtemeldir 

Ingiltere, Rusya ve hükômetimiz arasında bu 
ayın 12 sinde bir itilafname imzalanacaktır. 

gazetesinin iyi kaynaklardan 
öğrendiğine göre Lokarno 
devletleri konferansı bu ay 
içinde top)ana(a~d;r. Bu kon· 
fernnsa ltalya da davet edi!e
cektir. Bu konferanstan bir· 
kaç gün sonra Almnnya'ııın 
cavetile bir topla 1tı daLa 
olacaktır. 

Montrö, 3 (Radyo) - Bo· 
ğazlar konferansı, iyi bir ce
reyan almıştır. 

Büyük Britanya, Rusya ve 
Türkiye arasındaki noktaina
zar ihtilafı zail olmuştur. 

Rusya, kendi harp gemileri 
için ileri sürdüğü taleplerden 

Montrö'den bir görünüş 
sarfınazar etmiştir. 

Bu hususta husule gelen 
itilafname, bu ayın 12 sinde 
imzalanacaktır. 

lngiliz baş delegesi, husule 
gelen itilafı hükumeti metbuasın!l 

bildirmek uzere Londra'ya 
hareket etmiştir. 

Londra 3 (Radyo)- Montrö 
konferansında İngiltere baş 
delegesi olan Lord ıStenkop 
İngiltere kabinesinde mesai 
nazın olduğundan, bugün baş 
delegelikten istifa etmiştir. 

Yerine Lord Linçey tayin 
edilmiştir. 

Belçika başbakanı Vanze· 1 

land'ın Fıansa - İngi ltere ara- 1 

.sında gayet mahirane bir 
manevra çevirerek iki devleti 
bir daha ayrılmıyacak şekilde 
birleştirmiş olduğu ilave edi
liyor. 

--····-~-Filistin 
Arapları lngilizlerle 

çarpıştılar 
Kudüs 3 (Radyo}- Ebron 

hav alisinde Aı aplarla lngiliz 
askerleri arasında vukua gelen 
bir müsademede Araplardan 
iki ölü ve birçok yaralılar kay

t dedilmiştir. İngiliz askcrlerinın 
zayiatı hakkında doğru bir ma 
lı1mat mevcut değildir. --------------

--------·--.... _ ........... _______ _ Silih fabrika
ları 

Zecri tedbirleri müdafaa _eden tek . 
devlet C. Afrika idi 

Litvinof 
. dünkü 

ve Eden'in 
beyanatları 

~~~--~~·~49-----~-----
Z ecri tedbirlerin devamı harbı göze 
almaktadır. İngiltere, bunu derpiş 

etmediğini bildiriyor 

M. Litvinof 
Cenevre 3 (Radyo} - Assam

blenin dünkü celsesinde hatip· 
lerin irat ettikleri nutuklardan 
bazıları çok dikkate şayandır. 
M. Litvinof demiştir ki : 

- - Sosyete mukavelena· 
tnesinin 1 O uncu maddesi 
tnuhafaza edilmelidir. Bütün 
ata için ekonomik zecri ted
~~rlerin devamı lazımdı. ideal 
kır A milletler cemiyetinde, as-
erı zecri tedbirler bile 

hlecburi olur. Bu kabil ideal 

şartlar tahakkuk ettirilemiye
cek olursa, her kıta her 
devlet gurubunun mütecavize 
karşı harekete geçebilmesi 
için mıntakavi taahhütlerin 
tatbiki hususunda milletler 
cemiyetine müzaheret gösteril
melidir. Mukavelename, yalnız 
şimdiki iktidar mevkii sahip· 
lerinin hususi guruplarına de
ğil, milyonlarca insanlığın te
mayül ve iradelerine uygun 
şekle konulmalıdır. 

Ben, muvaffakiyetsizliğe uğ
rasa bile, tecavüz görenin yar
dımına koşan bir cemiyeti, 
azasının birinin arazi tamami· 
yetini teminden aciz bir cemi
yete tercih ederim. 16 ıncı 
madde, Cemiyete kuvvetli si
lahlar verdiği halde bunlar 
kullanılmamıştır, bazılarının 
zecri tedbirlerden çekinmeleri 
mukavelenin tatbikine mani 
değildir. Onları celbe çalış· 
mak hiç te zaruri değildi. 

Zecri tedbirlerin kaldırılma· 
sına aleyhtarlık gösteren ye
gane devlet cenubi Afrika 
devleti olmuştur. Bu devletin 
murahhası, emniyetin ancak 

/ Devamı 4 üncü sahifede J 

Danzing 
Mes' elesi ko
nuşulacak 

Cenevre 3 (Radyo) -Ulus
lar sosyetesi assamblesi dün 
akşam saat 18de bir toplantı yap
mış, delegasyonların avdetinden 
evvel, Danzing mes'elesinin 
konuşulmasını kararlaştırmıştır. ---.. ····--Varşova'da 

Bir arbede oldu 
Varşova, 2 (Radyo) - Var

şova' da bir arbede olmuş, 

yedi kişi ölmüş ve birçok 
kimseler yaralanmıştır. 

Hakkındaki kanun 
cıkmak üzeredir , 
Paris, 3 (Radyo) - Silah 

fabrikalarının millileştirilmesi 
hakkındaki · kanun, bugün 
tabedilmiş ve bütün saylav
lara dağıtılmıştır. 

Londra halkı 
Sayfiyelere akın 

ediyor 
Londra 3 (Radyo) - Lon

dra şehri civarında inşa olu
nan yeni mahalleler, bir mil· 
yon nüfus alacak dereceye 
getirilmiştir. Bu nüfus, mer
kez kazadan civara doğru 
akın etmiş bulunuyor. 

-~-------.....-·~·~·-------~--~-
Leon Blum, parlamentoda 

him bir söylev verecek 

Leon ·Blum 

•• mu-

Paris, 3 (Radyo} - Başbakan M. Leon Blum, Cenevre' den 
dönmüştür. Söylendiğine göre, kendisi bugün Eliza sarayında 
M. Lebrun'un başkanlığında toplanacak olan kabinede Ce
nevre müzakereleri hakkında izahat verecek ve müteakiben 
parlamentoda mühim bir söylev verecektir. 

M. Hitler, Ragihştakta söglv veriyor 
Paris 3 (Radyo) Ôvr gaze- hitler, Brüksel' de toplanacak 

}esinin Cenevre'den haber al- Lokarno devletleri konferan-

dığma göre, Hitler Rayihşta- sına iştiraki için Almanya'ya 
gı toplantıya çağırmıştır. bir davetname gönderilmesi 

Pazar ve Pazartesi gunu ihtimali hasıl olmasından mü-
mühim bir nutuk söyliyecek. tevellid memnuniyetlerini sak· 
tir. Cenevre'deki siyasi müşa· lamamaktadırlar. ---------· ...... ···~·~ .. --------~-
Yunanistan tayyare ve 

mühimmat alıyor 
Bir heyet Almt;ınya'ya gitti. Ayrıca 

tetkikat da yapılıyor 
lstanbul 3 (Hususi} - Yana- muhtelif ecnebi fabrikaların 

nistan, son hazırladığı milli yaptıkları tayyare satış teklif-
müdafaa projesine tevfikan, lerini ve bir mütehassısın yap· 
tayyare, silah ve mühimmat mış olduğu tetkikata ait ra-
mübayaası için Almanya'ya porlan incelemektedir. Yuna-
bir hey' et gönderrr.:ştir. nistanın yakında büyük mü-

Hava emniyet Şurası da, bayaat yapması bekleniyor. 

-------------·--·,__·~----~~-----

M üteca vi z gazeteciler 
Cenevre 3 (Radyo ) - Burada bulunan İtalyan gazetecileri, 

Vo kantonuna hareket etmişler ve sürgün arkadaşlarına iltihak 
eylemişlerdir. Cenevrede İtalyan gazetecilerinden kimse kal
mamiştır. 

r 
1 --(Ulusal Birlik) e G6re--
~~-----------------------------------

Banyolarda kadınlar 
Yaz geldi, Karşıyaka banyoları da açtldı. Banyo, hiç şüp

hesiz, bir ihtiyaçtır ve İzmir halkı, yaz gelince, kadınlı, erkekli 
banyo yapmak çarelerini arar. Karşıyaka' da banyolar, erkek 
ve kadınlar için ikiye ayrılmıştır. Fakat münasebetsizlikten bir 
karış öteye geçen bazı züppe gençler ve erkekier, kadınlara 
mahsus olan kısmın etrafını kuşatarak onlara nefes aldırmak 
bile istemiyorlar. Züppelikle terbiyesizliğin de Öir hududu ol· 
mak lazımgelir, sanıyorduk. Fakat su içinde hudut mefhumu 
biraz çürük olduğundan mı, nedendir, bu herifler aldınş bile 
etmiyorlar. Hüsnüniyet ve kibarlıkları, mütemadiyen bu civar
da dolaşmaları ile meydana çıkıyor. Kendini bilen kadınlar 
ise, daracık bir havuz içinde banyo almak mecburiyeti karşı· 
sında kalıyorlar. Terbiyesini denizlerde ytkayıp meziyyet bakı· 
mından bu kadar hafiflemiş insanlar karşısında, elbette ki ya
pacak birşey yoktur. Kadına hürmetetmek vecibe ve nezaketini 
içlerinde duymadıkları müddetçe, bittabi onlar kendiliklerin· 
den bunu yapacak değillerdir. Bu itibarla işi düzene koymak 
vazifesi, banyoyu' idare edenlere kalıyor. 

"Sezar'ın hakkını Sezar'a vermelidir.,, 
Cümlesinde olduğe gibi, erkeğin yeri erkeğe, kadının yeri 

kadına aid olmalı ve buraya gelen kadının rahatı, huzuru ve 
hakkı, bu gibilere tanıtılmalıdır. Banyo başka, plaj başkadır. 
Bunu bilmeli ve kadınların ayak uclamıa kadar sokulacak 
kazık gibi heriflere hadları bildirilmelidir. 

• • 
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Evveıden köyün birisinden - Vazife, arkadaşlık borcu Der Zee tası 

bir besleme kız alınır, bu azizim.. Teşekküre ne lüzum 
kızı senelerce ev hizmetlerin- var .. Nankör kızı defedersin, & Co ROY AL NEERLANDAIS 
de, her İş yaptırmak, istenil- olur biter! • KUMPANYASI 
diği gibi ezmek suretile kul- - Tabii, böyle yapacağım. DEUTSCH LEVANTE LINIE "VULGANUS" vapuru 27 
1 k k ı d Yuvamızda, koynumuzda yılan "MACEDONIA" vapuru el- Haziranda gelip yükünü tah-anma müm ün o ur u. ı d 

besliyormucuz .. Tekrar, tekrar yevm imanımız a olup AN- liyeden sonra BURGAS, VAR-
Fakat .. Şimdi vaziyet böy· y VERS ROTTERDAM H 

l sana teşekkür ederim. ' 1 AM- NA ve KÖSTENCE limanları emi dir? 
• • * BURG ve BREMEN limanla· için yük alacaktır. Hizmetçi bulmak pek gu-ç 

Bundan bir ay sonra... rına yük kabul etmektedir. " HERCULES ,, vapuru 29 
bir iştir, hele iyı· bir hizmetçi H d 

Faiz Necip eve döndüğü "DELOS,, vapuru 7 tem- aziran a gelip 4 Temmuzda 
hüma kuşu kadar bulunmaz vakit bayanı: muzda beklenmekte ve l l tem- ANVERS , ROTTERDAM , 
birtey olmuştur. Hizmetçiler - Bir hizmetçi bulamadın muza kadar ANVERS, ROT- AMSTERDAM ve HAMBURG 
şimdi bayanlara ta41 çıkarta- hali .. Değil mi?. Diye sordu. limanları için yük alacaktır. 

y TERDAM, HAMBURG ve cak naü ve eda sahibi mah- Faiz, meyus bir halde. SVENSKA ORIENT LINIEN 
l·.,,kJ S - Hayır sevgilim .. Hizmetçi BREMEN limanlan için yük "NORDLAND" motörü el-
u ardır. açları ondülesiz, alacaktır. 
dudakları ruı'suz, yüzleri pod- çok. Fakat hiç birisinde bir yevm )imanımızda olup 25 

' bonservis bulmak mümkün de- "CHIOS,, vapuru 11 tem- Haziranda ROTTERDAM , 
rasız ve allıksız yere hasmı· ğil. Kimisi kasap veya bakkal muza doğru beklenilmekte ve HAMBURG BREMEN, CO-
)'orlar haspalar! çırağile oynaşmış, kimisi şunu ANVERS, BREMEN ve HAM- PENHAGE, DANTZIG,• GO-

• • • bunu çalmış. Kimisi ten bel ve BURG limanlarından yük bo- TEBURG, OSLO ve ISKAN-
Faiz Necip hizmetçi buhra- ı'ş b.l y ı şaltacaktır. 1 mez. a ınız ·· DINAVY A limanları için yük 

hından henüz tatmamq hir. - Yalınız?.. "ANGORA,, vapuru 20 alacaktır. 
bahtiyardır. Güzel, çok ter- ~ - Bizim sadık ve samimi temmuzda bekleniyor, 25 tem- "HEMLAND,, motörü 

6 
biyeli, çok samimi ve çalış· qost Habip lsmail ne yaptı, muza kadar ANVERS, RqT- Temmuzda beklenmekte olup 
L- b biliyor musun? TERDAM HAMBURG 
qn ir hizmetçisi vardır; , ve yükünü tahliyeden sonra 
çitır, pıtır, bı'r kızca~· olan - Hiç şüphe yok, bizi BREMEN limanları için yük ROTTERDAM HAMBURG 

l5"' aleyhine fışkırttığı Leman' ı ' ' 
Leman' dan Faiz'de bayanı da evine hizmetçi aldı, değil mi? alacaktır. COPENHAGE, DANTZIG, 
çak memnundular. Hizmetçi· GDYNIA, GOTEBURG OS-
lere mahsus bir fazilet mü- - Evet karıcığım, elmas AMERiKAN EXPORT LINES LO ve ISKHNDINA VY A 
klfatı tesis edilse, bunun parçası hizmetçimizi bir hile- "EXAMINER,, vapuru el- limanları için yük alacaktır. 
mutlaka Leman'a verilmesi kırın oyununa kapılarak eli- yevm limanımızda olup NEV- SERViCE MARITIM 
icap edecektir. mizden kaçırdık, herif şimdi YORK için yük almaktadır. ROUMAIN 

Faiz Necip, sabahleyin ya- rahabna bakıp yan geliyorken "EXMOOR,, vapuru 13 tem- "PELEŞ" vapuru 3 Tem-
zısını hazılarken çoktanberi biz, kıvranıp duruyoruz· muza doğru bekleniyor, NEV- muzda gelip 4Temmuzda PiRE, 
förmediği arkadqı Hasip Vedi Fikret YORK için yük alacaktır. MAL TA, MARSIL YA ve BAR-

ımail'in ziyaretini kabul etti: Olivier ve şü- JOHNSTON WARREN LI- SELONE hareket edecektir. 
- O. Dedi. Hanki mes'ud NES Ltd. Yolcu ve yük kabul eder. 

rüzgar seni buraya attı. Seni rekisı Limited LIVERPOOL Daha fazla tafsilat için ikinci 
gömıiyeli asırlar oluyor yahu! ,,KENMORE,, vapuru 1 Kordonda Tahmil ve Tahliye 

Huip lsmail gülerek: Vapur &CeDlasl temmuzda bekleniyor, BUR- binasında FRA TELLi SPER-
- Haklısın. Sabahleyin GAZ, VARNA, KOSTENCE, CO vapur acentalığına "'müra· 

lcapının önünden g....:iryordum. Cendeli Han Birinci kor· caat edilmesi rica olunur. 
_.. don. Tel. 2443 GALA TZ ve BRAILA liman. 

Senin hizmetçiye seni sor· Navlonlardaki ve hareket 
d Not: Vurut tarihleri ve va· ları için yük alacaktır. 

um. Söyledikleri beni çok tarihlerindeki değişikliklerden 

BAŞDURAK 

1 
Hamdi Nüzhet 

1 Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve 

çeşitleri satar. 

IZMIR 

tuvalet 

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 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Jlalkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu nıüteesair etti! Tabiatile işle- purların isimleri üzerine deği· ARMEMENT H. SCHULDT acente mesuliyet kabul etmez. 
rin bozuldu mu? Dedi. ıitdiklerden mesuliyet kabul HAMBURG Telefon: 2004/2005/2663 Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

edilmez. 
- Hele otur biraz, sana THE El l.ERMAN LINES LTD. "DUBURG,, vapuru 29 ha- --~-.. --·---ı Satış Yerler·ı 

itlerimin bozuldujunu Leman .. GRODNO • vapuru 25 ziranda bekleniyor, HAM- Doktor 1 
ını söyledi? haziranda beklenmekte olup BURG ve ANVERS limanla- Ali Agih Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 

- Evet. (Bizim ba)'ln ifliaı LONDRA, HUL için yük rından yük boşaltarak, AN· A Ş 
muhakkak. Şimdi eşyalarını alacaktır. VERS, ROTTERDAM, HAM- Çocuk Hastalıkları HAi/ T. • • 
bayana devretti. Fakat bayan "MARDINIAN,, vapuru 27 BURG ve BREMEN limanları mütehassısı 1 Mimar Kemalettin caddesinde FAHRı : ~:~aım:İet::'. & :~ haziranda beklenmekte olup için yük alacaktır. ikinci Beyler Sokağı No. 68 ~KANDEM/R Oğlu 

LIVERPOOL ve GLASGOW ' DEN NOSKE MIDDEL- Telefon 3452 
ınetçiler böyle nankör mah- · · ··k 1 cak •------al--------------1 ıçın yu a a tır. HASLINJE (D. S. A-S • uldardır. DRAG 

" O,, vapuru Temmuz SPANSKELINJEN) 
- Bunları Leman' mı söy- ortalarında LONDRA, HUL OSLO 

ledi.· 
ve ANVERS'ten gelip yük " SARDINIA ,, motörü 15 

- Ben söyliyecek detilim çıkaracak ve ayni zamanda temmuza doğru beklenilmekte 
Ya.. LONDRA, ve HUL için yük olup ISKENDERIYE, DIEPPE 

- Fakat.. Leman ıyı bir alacaktır. DôNKERK ve NORVEÇ li-
kızdı. 

" LESBIAN " vapuru 15 manian için yük alacaktır. 
- Bunların f'n iyisi, en Temmuzda LIVERPOOL ve 

nankör olanıdırf SWENSEA' dan gelip yük çı-
- Vay nankör kız vay. karacaktır. 

Da1ıa neler söyledi? DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
, - "Yanlarında ancak sır· ıcSOFIA,, vapuru 25 Hazi· 

larını öjTenmek ve icabında randa HAMBURG, ve BRE
bunJan faş etmek tebdidile MEN' den gelip yük çıkara
büyük bir para almak için caktır. 
duruyorum'" Dedi. 

Sablık motör 
12 beygir kuvvetinde Dizel 

markalı az kullanılmış bir mo
tör ·satılıktır. Taliplerin idare· 
hanemize müracaatları ilin 

plunur. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 
"DUROSTOR. vapuru 8 

temmuza bekleniyor, KOS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması BEL
GRAD, PUDAPEST, BRA
TISLA VA, VIY ANA için yük 
kabul edecektiı-. 

S. A. ROYAL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANU

BIENNE MARlTIM 
BUDAPEST 

.. BUDAPEST,, motörü 24 

- Vakıa azizim i.şlerim bi· 
raz bozuk. Fakat iflia halinde 
delilim. Yalnız bu konatı 
refikama devrettim. Bu da 
~~k tabiidir, çünkü refikamm 
QU memlekette benden başka 
lc·rnıeai yoktur sana çok te· 
~ür ederim. ikaz etmek 
"'1etile bana büyük bir hiz
lftttt tti ....., e n .. A 11• R IZB hazirana doğru beklenilmekte 

olup, BELGRAD, NOVlSAD, 
BUDAPEST, BRA TISLA VA, 

Mücellithanesi ViYANA ve LINZ için yük 
kabul edecektiı. 

Göztepede tramvaycaddesine Sür'at, zarafet· MVapurların isimleri, gelme 
~·~ ve elektrik tesisatını tarihleri ve navlun tarifeleri 
•vı be, odalı kullanışlı bir ve ehveniyet hakkında bir taahhüde giri-

~\' kiralıktır. Tutmak iıtiyen- YENi KAVAFLAR Çarşısı ~ilmez .• 
er razetemiz idare memuru Numara : 34 Birinci Kordon, telefoon 

!:&ıaıneddine müracaatlan. No. 2007 - 200g 

Kiralık ev 
... . -

~ 
~- . Kuru/ 

~. ~ ~ 
'I 

·N'~A 

. , O JI ıU u· 
- & 

Pür]· en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalk,böbrekleri 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Bugün zecri tedbirler kaldırılsa bile vaziyet kurtarılmış sayılamaz! 

Avrupa' da bir harp çıkması 
ihtimalinden korkulmaktadır 
Zecri tedbirler kaldırıldığı takdirde İtalya boğazlar ve 

Lokarno konferanslarına iştirak edecektir 
lstanbul 3 (Hususi) - Bu Çünkü lngiltere ile Fransa nutukdan anlaşılmaktadır. gelen bir habere nazaran, 

gün evvela on sekizler komi
tesinde, saniyen assambl~de 
zecri tedbi rlerin kaldırılması 
kararı verilse bile vaziyetin 
salah bulacağı zannedilmemek
tedir. 

arasında, dikkate şayan bir Hatta bazı Avrupa mahafili, zecri tedbirlerin kaldırılması 
yaklaşma olduğu görülmüştür. vaziyetin aldığı had devreye takdirinde İtalya, hem Boğaz
Bu vaziyet, bilhassa lokarno- bakarak, bir harbın patlak lar konferansına, hem de Lo
cuların içtimaından ve Fransız vermesi ihtimalinden bile kork- karnoculann yapacakları top-
başvekili M. blum'un evvelki ma~adır. lantıya iştirak edecektir. 
gün assamblede irad ettiği Diğer taraftan, Roma'dan Assamblenin son toplantı-

----~------~----.. ·-----.... ----~~~--~~-Amerika İtaly~~lar_ tekzip ~diy'!rlar amma 

Bütçesinde mu Habeşistan'da Gorede 
azzam bir açık' hükumet vardır 

Vaşington, 2 (Radyo) - IJ al ah d h J • 
Amerika maliye nazırı (Mor- Şg S aSJD 8 çete arp en 
gentav), Amerika bütçesinin, ı J kt d J gilİ• f 
busene 4 buçuk milyar dolar o ma a ır. n z se a-
a~ık ?lduğunu söylemiştir. B~, rethaneSİ kaldırılmadı 
şımdıye kadar, gerek Amerı· 
ka' da ve gerekse bütün dün
yada nadiren görülmüş mali 
bir hadisedir. 

Kasırga 
Havana, 3 (Radyo) - Or

yente havalisinde ve ·(Sen 
Jermen) kasabasında şiddetli 
bir kasırga olmuştur. 25 ev 
harabe haline gelmiş ve bin
lerce halk melcesiz kalmıştır. 

ltalyan 
Gönüllüleri geri 

döndüler 
Roma 3 (Radyo) - Habe

şistana gönüllü olarak gitmiş 
olan Üniversiteliler, bugün bu· 
raya dönmüşler ve Faşist rü· 
esası tarafından karşılanmış
lardır. 

Yunanistan 
İthalatı tahdit ediyor 

Atina 2 (A.A) - Dün baş
bakanla Yunan bankası direk-
törü arasında yapılan bir gö
rüşmeden sonra ithalatın tah· 
didine karar verilmiştir. 

Londra, 2 (Radyo) - ltal· tahkimatla, yol inşaatı ile 
yan'ların bütün tekziplerine meşguldürler. Maamafih kendi 
rağmen, Habeşistan' da hali işgal sahalarında sık sık çete 
hazırda bir Habeş hükumeti- harpleri vermektedirler. ln
nin bulunduğu kat'i olarak giltere hükumetinin Adis-Aba
anlaşılmıştır. Bu hükumetin ba'daki sefarethanesini kaldı
merkezi Gorededir. İtalyan- racağı hakkındaki ilk haber· 
lar tarafından işgal edilme· ler yalan çıkmıştır. Fransız
miş arazi, Habeşistan'ın nısfı lar da Adis-Ababa • Cibuti 
derecesindedir. İtalyan kuv· hattında ltalyan'lann asker ve 
vetleri artık ileri harekat- mühimmat nakline müsaade 
tan vazgeçmişlerdir. Şimdi etmemektedirler. 

------------·--·~ .... ~~----------
Uzak şark vaziyeti 

Yakında muharebeler bekleniyor. Japon 
aleyhtarlığı artmaktadır 

İstanbul, 2 (Hususi) - Uzak fazla artırmaktadır. Yakında 
şarkta vaziyet gittikçe vehamet Çin' de büyük muharebeler 
kesbetmektedir. Evvelce Kan- beklenmektedir. 
ton hükumetinin Japon aleyh- Ef_e ____ ___ 
tarlığına lakayd kalmış olan 
Kon Tonk'lu 300 reis ile 37 y 
mareşal, Kanton'lularla birlikte ann ·çıkıyor 
Japonya aleyhine çalışmak için İzmir'in yegane ha!k gaze-
müracaatta bulunmuşlardır. tesi olan EFE, renkli karika-

Diğer taraftan Japonya, yeni törlerle yarın çıkıyor. Karile
askeri bütçesini dört misilden rimize tavsiye ederiz; ilavesile 

birlikte yüz pa. adır. Feci bir kaza 
Litvinof ·~~ Eden'in 6 yaşında bir çocuk lzmir sicilli ti-

beyanatı 
/Başta rafı 1 inci sahifede J 

bu suretle korunacağını ve bir 
harp tehlikesinin böyle atla
tılacağım söylemiştir. 

İngiliz murahhası M. Eden 
ıse: 

- Zecri tedbirlerin muha· 
faza veya kuvvetlendirilmesinin 
Habeşistanı kurtaracağını an
lasak, bunu istiyebilirdik. Fa
kat lngiltere biliyor ki, buna 
teşebbüs etmek harbı göze 
almaktır. Böyle bir harbı 
derpiş etmek ise müşküldür. 
Binaenaleyh zecri tedbirler 
artık faidesizdir. 
Demiş ve sözlerinin bcda

yetinde, evvelki gün Necaşinin 
yapmış olduğu beyanatın, din
leyiciler üzerindeki tesirlerini , 
tebarüz ettirerek şunları ilave 
etmiştir: 

"Maamafih sosyete, Habeşis· 
tanın Italya tarafından feshe
dilmiş olmasını kat'iyyen ka· 
bul edemez. 

boğuldu 
Evvelki gün Çamaltı tuzla

sında feci bir kaza olmuş, 

tuzla sermakinisti Ahmed'in 

altı yaşındaki QOcuğu, rıhtım· 
dan denize düşerek boğul

muştur. 

Bu feci hadise vukua gel
diği sırada rıhtımda bulunan
lar, çocuğu kurtarmağa mu· 
vaffak olamamışlar ve zavallı 
yavru derhal boğulmuştur. __ ............. __ __ 
Paris'te bir 
haydutluk 
Paris, 3 ( Radyo ) - Bir 

takım haydutlar, düri çaldık
ları otomobillere binerek em· 
niyet sandığına hücum etmiş
ler ve kasaları sÖyduktan 
sonra kaçmışlardır. 

Zabıta, haydutların binmiş 

oldukları otomobilleri bugün 
lsile Molino m

1

evkiinde met
ruk bir halde butmuştur. 

caret memur 
luğundan: 

lzmirde Kuzu oğlu çarşı
sında 25 numarada sinemacılık 
ve manifatura ticaretini Hıfzı 
Şakir unvanı a;tında yapmakta 
iketl bu kerre (Hıfzı Şakir 
Sözügür) unvanını almış oldu
ğundan işbu yeni ticaret un
vanı ticaret kanunu hükümle
rine göre sicilin 1727 numa
rasına kayt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 

lzmir sicilli ticaret menıur· 
luğu resmi mühürü ve 

F. T enik imzası. 

Zayi şahadetname 
lzmir idadisinin 1326 sene

sinde almış olduğum şaha

detnamemi kaybettim yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü" 
olmadığını ilan ederim. 

Karşıyaka Meşrutiyet sokak 
numara 29 Ahmet Kemal 

oğlu Ali Eltaf 

sında hakim olan arzu, her 
milletin toprak emniyetinin 
temini ve müşterek emniyetin 
daha kuvvetli esaslara bağ
lahması iJi. 

Cenevre 2 (A.A)- Milletler 
cemiyeti assamblesinin toplan
tısında Avustralya, Oruguay 
Danimarka ve lsviçre mümes· 
silleri, zecri tedbirlerin hiçbir 
faydası olmadığından dolayı 
kaldırılmasını istemişler ve Mil
letler Cemiyeti paktını daha 

müessir bir hale getirmek için 

sarfedilecek mesaiye hükumet· 

lerinin müzaherete amade bu
lunduğunu söylemişlerdir. 

Tevfik Rüştü Aras 
Entransijan gazete
sine beyanat verdi 

f Baştaraf ı 2 inci sahifede J 
pizim ve gerekse diğerlerinin 

\ emniyetlerimiz bakımından 

müzakere edilmektedir. 

Biz, her memleketin kendi 

toprakları üzerindeki hakimi
yetimize hürmet etmeği iste· 
diğimiz kadar kendi toprakla· 
rımız üzerindeki hakimiyeti
mizede hürmet gösterilmesini 
isteriz. Fikrimi daha açık 

olarak izah için diyeyim ki 
her memleket, milletler ailesi 
içinde bir uzuv olarak telakki 
edilmelidir. Bizim hareketimiz 
muahedeleri bozmak, iptal 
etmek gayesini güden tehlikeli 
hareketlere benzemez. Vaziyeti 
olduğu gibi mütalea edelim. 
Biz ameli kıymeti kalmamış 
olan bir muahedenin yerine bu 
günkü realitelere uygun bir 
ğerini ikame etmek istiyoruz. 
işte bu kadar. 

Bizim için çok ehemiyetli 
olan bu mes' eledir. Aldığı 
umumi vaziyet ve gösterdiği 

müzaharetten dolayı Fransaya 
bilhassa minnetlerimi beyan 
etmek isterim. Esasen Fransa· 
nın aldığı vaziyet bizi hayrete 
düşürmedi. Çünkü bu iki 
memleketi birbirine bağlıyan 

karşılıklı samimi bağların bir 

ifadesi, birkaç asırlık dostlu
ğun tabii neticesidir. 

Tevfik Rüştü Aras'ın bu 
beyanatı mes'eleyi dosdoğru 
olarak izah ediyor. Türkiyenin 
bu hareketini, birkaç ay evvel 
Avrupa sulhunu bozan diğer 
Jestler gibi görmek istiyenler 

. bile hataya düşüyorlar. 
Programı revizyonizme karşı 
olan Balkan antantına dahil 
Türkiye, hudut işaretlerini alt 
üst edecek tehlikeli bir yola 
atılamazdı. Tevfik Rüştü Ara
s' ın, bu düşüncemize kuvvet 
verdiğini görmekle memnunuz. 

3 Temmuz 926 

ardanapo 
---'--"'-'---~·· .... ·--~---

Bilyük A,k, Cinayet ve Batıl 
itikatlar Macerası 

Birinci Kısım: FECi 
Bu vaziylece iki hafta de

vam etti. ikinci haftanın so-

nunda, 25 ağustos cumartesi 

günü akşam saat 11 de ba

balık ve evlatlık onbeş günlük 

işin hülasasını yaptılar, 

M. Royer: 
- Azizim Listrak, dedi, 

buraya geldiğimiz zaman sen 
arasında oldütumuz sihirbaz, 
ikametgahını laburatövarını. ı 
kudret merkezini bu garib 
satoda kurmuştur. ! 

Esrarın heman önündeyiz 

1 Demektir" demiştin. 
- Evet. Doğrudur. Siz de 1 

bana: "esrar perdesinin cnün- 1 
deyiz!,, demiştiniz . t 

- Evet oğlum. Fakat senin 
sözün ve benim kana:ıtim o 

yoktu. 
- Şu halde? Ne yapahm? 
M. Royer cevap verdi: 
- Buradan kalkar, i~imize 

yarıyacak yollardan ve uzun 
zamandanberi görmediğimiz · 
Lena ile yolu buluruz olm: ;.
mı? Pol, Lüsi'yi seviyor diyer .. 
sun. Şu halde Lena ile arala· 
rında bir münasebet tasavvur 
edemeyiz. 

- Bence madmazel Lena
nın cazibesi fevkalade değil
dir. Pel, bu cazibeye kolayca 
mukavemet edebilir. Cihanda 

benim için bir madlen, Pol 
için de sadece bir Lüsi var· 
dır. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

günden bugüne kac!ar bir adım Müzayede ile fev. 
bile hakikate yaklaşmamış ı ·. j kalade b .. .. k t 

- Maamafih, Kaybetmiş te uyu sa ış. 
değiliz! 5 T :mm uz pazar günü sa-

- Doğrul Ne bir adım bahleyın saat 10 da, birinci 
ilerledik ne de bir adım ge- kordon Alsancak vapur iske-
·1 d"kl 'o b ·· ık· lesi karşısında 332 No. lı ha-

rı e ı n eş gun evve ı I . , . . 
noktada bulunuyoruz. Vakıa, nedb~ ~mı~ de 1?aruf ıkı .. ec-
kanaatlerimizin doğruluğuna ne 1 aılesıne aıt fevkalade 
bir derece daha iman etmiş lüks · ve na:lide mobilyaları 
bulunuyoruz. Fakat ilerlemiş müzayede sureti le satılacaktır. 
değiliz Amerikan biçimi kristal E t camlı yazıhane, doktorlar için 

-B l vde ·ki d d k . camlı alatı cerrahiye dolap· u un u arı o a a, omı- . 
· · db" l ı- ları, emsalsız dosya dolabı 

ser, ıhtıyatı te ır ere uzum h"·t- h R · k 
görmeden serbestce konuşu· u up an~, . e~~ngton ~ar a 

d ç- k.. b d k d" yazı makınesı, luks cevızden 
yo~ u. un u ~ra . 8 ~n ı- mamul aynalı büfe, kontre 
lerınden başka hıçbır kımse b""f k .. t"l k 

Soyadı tesçil 
müddeti bitti ----·· .... ··~·---...:.. 

lzmir'de köyler da-
hil 31,862 aile 
soyadı aldı 

Soyadı tesçil müddeti dün 
akşam saat 18 de sona er· 
miştir. Evelki gün 2700 ve 
dün de 1200 kişi soyadım 
tesçil için müracaat etmiştir. 

Soyadı kanunu çıktığı gün· 
denberi lzmir' de köyler de 
dahil olduğu halde 31,862 
aile soyadı almış ve tesçil 
muamelesini de bitirmiştir. lı
mir havalisinde henüz soyadı 
almıyanlar tehminen yüzde 
otuz nisbetindedir. 

İzmir ikinci Hukuk mahke· 
mesinden: 

lzmirde Karşıyakada Rayigan 
sokağında 32 No. lu evde o· 
turur Mehmet kızı Mukaddes 
tarafından lzmirde Tilkilik ka· 
basoğan sokağında 1 No. lu 
evde Selanikli kocası lsmail 
aleyhine açmış olduğu bof&Il· 
ma davasının muhakemesinde 
müddeialeyh lsmailin gösteri
len evden çıkıp nereye gittiği 
bilinemediğinden kendisine 
tebligat yapılamadığı cihetle 
tebligatın ilanen yapılmasına 
ve dava arzuhalı suretinin mah 
keme divanhanesine asılmasına 
ve muhakemenin 1717 /936 Cu-
ma günü saat 10 a talikine 
karar verilmit olmakla müd· 
deialey lsmailin o günde ve 
saatta lzmirde ikinci Hukuk 
mahkemesinde asaleten hazır 
bulunması veya bir vekil gön· 
dermesi aksi takdirde hakkın
da gıyap kararı çikanlacağı 
Hukuku usul muhakemeleri 
kanununun tebligat faslına tev
fikan tebliğ makaımna kaim 
olmak üZlre.~ olunur. 

u e, are ve musta ı yeme 
masaları 6 adet maroken is
kemle, yeni bir halde emsal· 
siı A. Gvand markalı Alman 
piyanosu ve taburesi, fevka
lade kıymetli maruken kanape 
ve iki · koltuk, lznıir' de emsali 
bulunmıyan sedefle işlemeli 
9 parça şark oda takımı, 9 
aynalı emsalsiz kabine, çok 
kıymetli senede bir defa ku· 
rulur saat, yatak odası takını
lan, tek çift kapılı aynalı do· 
laplar tuvalet ve komodino· 
lan, şifünycralı dolaplar, bronz 
ikişer kişilik Avrupa mamu· 
latından iki adet karyola maa 
somya, ayrıca bir buçuk ve 
iki kişilik kesme san ve ni~el 
karyolalar ve cibinlik, biri se· 
kiz diğeri dokuz parça mu
şammalı salon ve yemek odası 
takimlari, ceviz şemsiyelikler, 
emaye banyo ve termosifon, 
hasır kanape takımı, Ameri· 
kan duvar saatlan, cevizden 
mamul aynalı kabine, Rus se
maveri, birçok perakende Av
rupa iskemleleri, Graduala 
markalı lüks salon gramofonu 
ve. birçok plakları, kayderuba 
ayna, keman, kadın tuvaleti, 
madeni ve çini sobalar, buz 
dolabı, divan, etejer, muhte
lif avizeler, gece lambaları, 
şemine aynası, kolona şemsi
yelik, poker masası, muhtelif 
yağlı boya tablolar, aynalı 
maundan saybur, kadifeli tez· 
lonk, 6 parça kadife misafir 
odası takımı, vantilatör, sigara 
sehpaları, mutbak takımlan 
ve bakırları ve birç9k porse· 
len tabaklar, (aparta, u,ak, 
Gördes taban hahlan, secca
deler. vesaire birçok lüka ve 
nadide mobilyalar bilmüza· 
yede satılacaktır. 

Hamiş: Satış acele olduiun· 
dan iştirak edecek zevat çok 
istifade göreceklerdir. Fırab 
kaçırmayınız. 

Fırsat artt1rma salonu 
Telefon : 2056 Aziz Ş.aık 


