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Kabinesinde Bazı Değişik
likler Oldu. 

Atatürl( Anl{ara'yı Sereflendirdiler 
' İş kanunu, Türkiye içinde rejimin 

ana: hatlarına uygun olarak çıktı. 

Prens Pot dün Bükreş
ten Belgrad'a hareket etti 

Küçük itilafta 

mu•• nasebetle Askerianlaş.:a yapacaktır. 
Dost devlet nazırı 
dün lzmir'e geldi ----------Romanya - Yugoslavya 

mutabıktırıar Halkın . Alkışlarile Karşılandı, 
Biikreş 9 (Radyo) - Yu- y J t b }' G•d k 

R. Peker, bu 
mühim bir nutuk verdi. goslavya saltanat naibi prens arın s an u a 1 ece . 

--------- Pol, dün saat 17 de Belgrd'a Hü ku me ti-

kudretll• bı·r blok hareket etmiştir. Prens, istas- mi zin bii yük 
Ve yonda Romanya kralı Karol, 

misafiri ve 
İş alanlarla verenler milli , 

halinde hedefe doğru k kl d Çekoslovakya reisicuınuru M. müttefik Yu-
OŞaCa ar ır. Benes, veliahd Mişcl, Çek dış 

b k R l k gos lav ya' nın 
\ukilTfl 8 (.\. \) l\:aınul:ı) 111 __. l'Ccl'k lıirk:ıç e,;.ıs ııol..tn' 1 ,.jz(' UI'- a ·anı, Omen nazır arı, "U- --

ı d l f" I h · · · dev let nazırı lıııgıınl..u ıopluııtJ .. ınıl.ı i~ ı...ıııııım· z(·tıııck i,ti) orııııı. man an ar, se ır er ve arıcıye 

ıııın ııuizakcre,iııiıı lıitiıılııw-i H ' \ • - ı ı memurları tarafından ul"rurlan Şevk İ B c h-rı..:ıc .ı; nr. o • 
rı'\I' l.;uııulııı~~l nıiiıı.ı...ı · lırıılı• c. 11. mıştır 

Bir def:ı hu lıi) ilııı lıir:ız g'"ç · 
P. geııel ""kreı.~ri 't> "ut.ılı~ .• "·•}· kal.lı gilıi gür!illİİ)Or. rak:ıt bili- Paris, 9 (Radyo) - Küçük 
1.ıH Hı•ı·eb P<·k .. r ':u ht>} .ı ııuıı.ı } oı·Mıııu~ ki ılevlcıiıı on on )llııı itilaf erkanı harbiye reisleri bu-
lıulıııınıu~tur: e a"lı \'•ılı,ınnları içinde 1111 i~ kıı- günlerde bir araya gelerek 

\ı-kutln~lıır. nuıııı layilıa:-ı <la lııışlll'lı ) er ııl- askeri vaziyeti tetkik edecek-
L:i} ilıa,ıııııı lınzırl,1111110-1 iı.iıı nııştır. F kat hiikiıınt>t H' mccli- }erdir. 

117.ıııı "lhır <·nu·k Çl'ktikıeıı -mırn )f İ)u ul \(' ulu,.ııl lıa)ntınıiz:ı .~ıı Romanya ve Yugoslavya bu 
ılniıı lıir ilgi ilô· ı•ıı ılognı ) ollnrı 1. urnuıı ~ekilJ,..ri bulmak H' müuı- hususta şimdiden mutabık kal-

ı 1 k · · ı• ·· '"k \l'J kiiıı olan bu uıe,·zutlu mümkün db :ır.ıştnıp m ırııı ıc;ııı ili) u 1 • mışlardır ve icabeden te ir-
lı•ı \tı·di,iııiıı gı.inll'n·ı· ıniiz.ıkn•~ oltluP;ıı katlar lıatalanJ:ııı kuı;umınl.: leri ittihaz etmişlerdir. 
ı•tıi~i iı: l.::ıııuııu ~u :ııııla r•')l' ko· için tlı•vaııılı çuiışııııı ilı• ı•ıı iyi 

Küçük itilaf devletleri, ani 
ıııılııııık iizt'rc huluııu) ur. Uu fır-j forıııiillni lıulıııa) :ı uğr:ışıııı~tır. 

) hadiseler kal".şıaında şaşkın va-·aııuıı iı.tifode e<lip ~eni Tiirl..İ)•' C '"' tıırnft:ın k:ıınıııuıı geç kalıııa,.ı 
rnınuri) ı•ti rejiminin m c .. a,lı no1:- lı:ıkiki 1ıny:ıta es:ıslı lnr zar:ır da ziyete düşmemek için şimdi-

ın en, b c ra
berlerinde re
fikaları bulun-

duğu ha 1 de 
seyahat lerine 
tahsis edilen Misa/ irim iz Dr. Aras ve Çetinkaga ile beraber 
hususi trenle Ankara' dan şeh- ı Tren, sa' t 20 de Basınaha-
rimize gelmişlerdir. -Sonu 5 inci sayfada-

Bir İtalyan gazetesi: 

Cehdit savuruyor! tnlıırdaıı birini teşkil (•den iş lıu- Parti genel sekreterimiz 'crıniş değildir. Çüııl..ii i kıııııınu- den azami bir hazırlık ve faa-
ı;u unıluki tdakki iııt· '"dınlık H'· Recep Peker -Sonu 2 inci sahifede- liyet göstermektedir. • 
··-·-·-·-·-·-·-·-·-··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-··-·-·-·-···-·····-·-····~·-·-···-·-·-·-·-·~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·· Büyük devletlerin tasvibi olmadan kücük-

Dünyaya karşı Türk sporunun_yüzünü ağartan gene lzmir olmuştur ler birşey halledemezler diyerek., 

Istanbulla 1-lberabere kaldık.Yedi
ğimiz golü de kendi kendimize attık 
Takımımız oyuna yarı yarıya sakat olarak çıktı. Vahab yoktu. 

Ankara takımı Viyanaya 
4 - O gibi büyükçe bir farkla yenildi. Çocuklarımız geliyorlar. 

Telefonda: 

Kücük itilafa catıyor. 
' ' -----------Roma, 9 ( Radyo ) - Ro

ma 'nın takip ettiği siyaset, 
Avrupa davaları iizerindc mü
şareket esasına müstenittir. 
Fakat itaya zecri tedbirlerin 
kaldırılmasını ileri siirmek
tedir. 

Bu hususta Popolo Di Ro· 
ma gazetesi yeni malumat ver
mekte ve şunları yazınaktaöır: 

"İtalya; Avrupa'nın kümelere 
ayrılmasına taraftar değildir. 
ittihat ve müşareket tarafta
rıdır. 

Uluslar sosytesi lazım ve 
faydalıdır. Fakat bu hususta 
ıslahata ihtiyacı vardır, ltalya 
bu ıslahat üzerine sosyetede 
mevki alabilecektir. 

İtalya ile Almanya arasın
daki münasebetlere geline~ : 
ltalya herkesle dost olmak, 
fakat hürriyetini hiçbirşeye fe
da etmemek siyasetini takip 
etmektedir. Bunun için Al
manya ile İtalya ara:;ında gizli 
hiçbir anlaşma ve mukavele 
-Sonu 5 inci sagf ada-

İstanbul, 9 (Hüsusi muha· 
birimiz bildiriyor) - Bugün, 
İzmir muhteliti, İstanbul muh
telitilc oynadı ve oyun ikinci 
devrenin otuzuncu dakikalarına 
doğru 1-1 beraberlikle tatil 
edildi. 

Olamaz. Biz on kişile 
oynuyoruz.. Biz, oyunlardan 
tesbii edilen onaltı oyuncudan 
şimdi sağiçe koyabilecek oyun
cu bulamıyoruz. Talimatname 
hariçten almamıza imkan ver
miyor. Siz de oyuncu değişti
remezsiniz. 

Bizimkilerin Anlattıkları!.. Teb- Taşlar: 
• 

rik Telgrafları Yağıy0".· Ah Bu İstanbul Zihniyeti! 
Akşam saat yirmide telefonda lzmir kafile reisi Suad 

Yurdkoru ile konuştuk. Bize şunları söyledi: 
Sebeb şudur: 
lzmir oyuncularından Basri 

birinçi devrede sakatlanmış. 
yerine ikinci devrede İsmail 
girmişti. İbrahim de sakatla
nınca bizimkiler çarnaçar Bas· 
ri'yi lbrahim'in yerine koymak 
istediler, bundan ihtilaf çıktı. 
Tribünlerin dibinde vaziyet 
konuşuldu, İstanbul idareci
leri: 

Dediler. lzınir kafile reisi 
Suad şu cevabı verdi : 

- Biz bir oyuncu değişti
relim. Siz de hariçten alın, 
bize karşı on bir kişi ile 

• 
oynayın ! 

- Olamaz! · 
Hakem de ayni şeyi tekrar

ladı: 

-Sonu 5 inci sagf ada-

]\. 

- Takımımız, yarısından /azla sakat olarak bu oyuna 
girdik. Ankara maçında Vahab'tan başka Basri, lbrahim 
ve müdaf ilerimiz de sakatlanmışlardı. En ağır sakatla
nan Vahab'tı. Bize karşı çok sert oynandı. Bugün, Va
hab'zn iştirak etmemesine rağmen takımımız çok güzel 
oynadı. Vahap ta oynasaydı, muhakkak lstanbu'la galip 
gelecektik. lbrahim'in bacağında büyük bir gara var. 
Rica ettik, birinci devrede ognagıp ta ikinci devrede 

- Sonu 5 inci sagf ada -

Sağda lzmir muhtelitinin üç ortası Viyana kalesi dibinde, solda Sait bir hUcumda, aşaOıda kalecimiz 
Cahit bir kurtarış yapıyor, yanında Vahab'1n şık bir pozu .. 

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

Şu bizim lzmir sporu, her nedense, lstanbul'da sporun 
kafası mesabesinde bulunanlara bir türlü hoş görünemi
yor vesselam. Çocuklarımızın mavi boncuk takmağa 
lô.9ık ne kadar güzel muva//akıgefleri olursa olsun, 
ancak dudak ucu ile, lütfen vega nezaketen birkaç ilti
fat buyurulayor. 

Zavallı lzmir, lstanbul'a oyuncu doğurup hazır ele
man geliştirmek için, bu kadar kıvrandığı, bu kadar 
sancı çektiği halde, gene kendisini sevdiremiyor. 

Bizim çocuklar, ilk maçı Viyana ile oynamışlardı. Ço
cuklar, Türkiye' de hiçbir takımın yapamadığım ve daha 
yıllarca yapamıyacağını çatır çatır yaptılar. Meşhur Vi
gana·gı, lzmir'i çekemigenlerin gözü önünde 4-7 ve mü
kemmelen tokatladı/ar. O gün sahadaki radyoda spiker
lik yapan zat - her kimse - dallandıra, ballandıra maçı 
anlattı. Ertesi gün Ankara ile oynadık. Bu de/a ayni 
zat, sanki Ankara' lı bir oyuncu vega idareci imiş gipi, 
oyunu tamamen Ankara cephesinden görmeğe başladı. 

Ankara' lılar inerken, spikerin galmz,· • 
- iniyorlar .. İniyorlar .. işte, sağ açık topu gaka/adı. 

Mükemmel.. Güzeeel, Ankara iniyor, A11kara! 
Dediğini değil, hatta kalp çarpıntısını bile duyuyor

duk. Bizimkiler inince, kıs<? bir-iki kelime : 
- lznıir indi. Fakat top gene Ankara'da .. Vahab, sa

hadan çıkıyor galiba .. Aksaya aksaya gidiyor. 
Ve, Vahf!.bın hakikaten oyundan çıkıp çıkmadığını bile 

söglemigor. hele dünkü İstanbul maçında agni zatı din
lemek, lstanbul dışında oturan bir vatandaş için ne ka
dar zordu, ,. ne kadar sirıir ugandırıcıgdz? Bizimkilerin 
de Türk çocukları oldukları ve işte böyle oynadıkları 
bir türlü hazmedilmek istenmiyor. Ah bu lstanbul'luluk, 
bu lstanbul görüşü, bu lstarıbul zaviyesi, bu lstanbul 
zihniyeti ahi. ,_ SAPAN 



.. Sayfa 2 ---------------------ANADOLU _____________________ 10/6/ 936. 

iş Kanunu 
---------------

Türkiye içinde rejimin ana hat
larına uygun olarak çıktı. 

-Başı 1 inci sahifede
ııun ortııya ko) duğu tıııızimci rulıu 

mt•mle.Kı•ttc tatlıik etmek ihti)ııCı 

uııcnk lıugüıılerıle lt>rnliui gö•tı>r· 

nı<'ye lıa;lıınıı~tır. De' let hii) ıik 
nıııı)İ hıı)atmıı yeni giri)or de· 
ınektir. Ihı anu)iin kurulup itlc
me i d(•vrinılcdir ki i H'rcn i~ 

alıııı arıı mdaki nlıenl.: 'e miina~<'· 

Lıetleriıı t:ınzinıi knt"i lıir ilıti)lll.' 

olıınık dıı~uhı~or. Hu b:ıkuncl:uı 

kanun tam zaınanııula hayata doğ· 

ınu~ olacaktır. Yeni ii kaııuuu bir 
reji ın kaııumı oluc.ıktır.Gcrı;i Tür· 
kiye cum ııriycti kaııuıılanııırı ku\ · 

\et 'c clevlctÇC' dıcmıni) et ],akım· 

lurmdatı lıirlıirJerinıl"u farkı ) ok· 
tur. I'akat hir taraftııııda içimi«' 
~ aş:ııhğınıız ılcvrin ha) ati ihtiyuç· 
lıınnı kar~ılıpcak temel kaiıleleri 

ko\ aıı hir kanununun iya~al ve 
içtimai ha) atın111.n tesiri lıakı mm· 

dan a)TJCa ehemmiyeti üzerinde 

clumınk lıizrnı gı•lir. f tc ) ı·ui çı· 
kıırma).ta olıluğuıııuz i~ kıırıunu 

de' !etin c a lı kanunlarınıl:ın bir 
rı•jim kanm111dur. Bıı kanunfa Tiir· 

ki) ede i~ hu) at; ) ı·ııi rejiıniıııiziıı 

i.:h'diği ahenk w nnl:ışnıa yoluna 

girecektir. 

Arkada\lar, 
Bi:ı:iııı nr.sliıı clcn·ı·c ılt:n•cc .tC'I• 

lımnı tntıııı, olıhı~uuıuz lihcral 

clP' let tipinin c:ekiştirici. çarpıştı· 

rıcı ,,~ ) urt içinde ulus lıirli~ini 

hozucu ruhunu her guıı ) eni lıir 
ıedhirıc ort:ıdıuı kalılıraruk hunun 

yerİnt! ulu.al ılc\ let tipinıleki lıir· 

lik ve berahı~rlik zilmiyetiniıı lal· 

hikatını ha)atırıuza n~ıhyonız. Ilu· 

nu !liynı;i l'rograınlarJn Lir nazari· 

}C lıir cdclıi)al ifaılı~İ gilıi yazmak 

\e Ö)lcmck kufi dc~ildir. Bunu 

hakikatlanılınnuk iı;iıı mcmlckcıtc 

knıııııı kuH·cti I.izııuılır. Liberal 

tle,·lı·t tipi içinde i,çi uııfı, palroıı 

!lmıfı lmnmı clnlıa geniş mıınasih• 

protötör "' hurjurn ııııf lıırı iki 
dü.,mau ~cphe Jınliııdc Lirbirinı• 

knrşı çnrpıtııp duru) orlnr. Hunlar 
millet birliği gibi hii~ ük 'c mu· 

kntldı·s ılavarıın yanında hiçbir kıy· 

ıneti olmı)Dll \C millet varlığını 

tahrip etlen zehirli telkinler nıah

ı.ulfi un 'i bir lıeyı•c.mııı 'ccdi 

iı:imlc 'uru;mp ılunırlar. Bıı lınrc· 

ket saadeti ''e esa lı lllıra p tnC\ • 

zuları hir olan \·ı· lıt r tilrlü 11111· 

kad<fı•nıtı ınii9tf'n•k bulunıııı hir 

'urtlun «ınırl:ın ic;indı· o yurrluıı 

ku'"'"•'I \'C ıııın·ııffkkı:ı;ı·t uıı ... url.1rı· 

mıı birlıiı lı•riııi pan:alamıık ic;iıı 

ılidi,ip dııruıa~ı ılrnwktir. Bu ıli· 

ılişnıelcrılrıı ıluµucnk tı•k netice 

ınfühct ulu ktı\\t'llcriııin lıirlıiriııi • 
ifmı t>lıne iılir ki lıu ) ıi:r.ılı•ıı ıııeııı· 

lekı·t kenıli içiııılcn dnğıluıak ı.-lı

like~iıw ıııaııız kalır. Tiirkİ)t' w 

(•nun kudretli ıılmnı p.ırıisi iclt"tı· 

lojik ua~larını programmn ko) mu; 

'e inıkiın c·h crdi{!i gıiııılı· lııı ııa~

ların dPrlıal kıuıuııl:ı,tırılıp o-~·nl 

ha)ntın hakiki .ıfha nııl:ı tatlıiki 

~ olunıı gidilmiştir. f~tc hu i~ kn· 

nuıııı .ır..,cıti•"iın lınkJrııclaııclu Tiir· 

kİ)ecle ulu~.ıl cJr, !et tiııiıııl·· ahenkli 
'c ıııu,·azeııcli bir lın) aıııı tauzi· 

mine ) nrnyıwak lıir c er olacaktır. 

\ rknıl:ışl:ır. 

Lil.ıt•ral <lt•\kt tipi ekonomik 

.. .ılıadıı plnız Protulcrya · Hurjll\a 
tt·lukki inin )nptığı ı:alı,mıılnrln 

knlınanıı~lır. Bu tip devlet ulu,,1111 
ıııii tt'hlik \e nıü talı~il un urları 

ara ınd:ıcln uııi müc:ıdelclc.r 'ücmlc 

g<·tirili) nr. Buııu i~ k:ınıınıı müııa· 

r-lıetile İİ) !emiyorum. Fakat lm 

miiııa ehetlt> <lo.kuııı.luğuın }Cr iz 
çarpışnıal:ırla 111 illi 'ar lığı ılidikli

' cıı zihni) elin ) aıılış 'e ;ı:elıirli tr

.:irlcrini bir ba.k:ı ı•knnomik :ılı:ı

ıl:ın ııııiııılra cdert>k ııwvıı:uu n:<1ın

fotmuk i"li) oruın. Biz hıı iş k:ıııu· 

mı ilr )Urlln l:ınıı mıfJıı~ıırnk par· 

~:ıl.ırn tı)•rılnıasıua kıır ı lıir kale 
<lıı.:ırı (idi) or ak lıımıı fıen.ı:er hn,ka 
kanunlarla L:ui fclcre lıiıki ııı olın:ık, 

kredileri tanzim etme · 'C fintleriıı 

kontrolü gihi tı·cllıirlc.rlc clı• hergüıı 

mıitakiinıil .. aflınlardrı ) iirilycrel.. 
Türk i) ı·de ınü .. tl'lılik \ c mü~t:ılı c;il 

1111 urlar ruiic:ıddcsinin nılıunu <la 
oruıdan 1.aldırınış lmlunu)ortız. Bü

tün lıunl:ırla l..n\gn.,ız u• i ıi-ınıır· 
l'.JZ h:ı,lnrı uyu,m:ı ıuıln~ro:ı ı•rcıı· 
~iplerini' La1tlı Jıir l'<'lllİ~ ı·t kunna 

rnzifc ini yupmıı hulinılı:) iz. Taki 

en uzaktaki çetin faknt padak 
milli lıeılef lcre kı~a ) ollarrlaıı en 
uz zaınanıln birlik 'c Leraberlikle 
varalım. Bu arw~k lıiri inin k.olıı 

ötekibİne ba~lı. birinin knllıi (itı" 

l.:irıe ı;arpar lıir millet kitle i tcr
lıiye i !lı- lll•clc•nıııiş nlıırak ılıır· 

wadaıı ileri ~itııwklc• ıniiınküıı 

olur. 

\.ıkaıla~l:ır. yı·ııi i~ lrnııııııu ~ •. 
nıfc,:ılık fıııırıııııııı ıloğnıa ına \C )U· 

şanın ma iınküıı vcrfri lıa\a lııılut

lurmı orıadaıı ilip ı:.üpürt•ccktir. 

Bu kanunla ıniHi lıaptııı i-: al· 
ııınd:ı nnl\ :ızeııe kunılncaktı r. Ya· 
şa) an her unı;ıırun hakn,.ın1, ilerlt·· 

ıne ... ini tı•min edn·ck en hü)' ilk \'e 
en c~a~lı un-ur ınu\'azcııf'(lir. Mu

vazene iz lıirşe) ) ıkıl maya ınulı

kuııulıır. Fizik '~ f İl.) olojik ha· 
ptta olduğu gilıi osyal lıa)atta ıJa 

böy lcüir. H:ıyaua olan her';cy ic,:iıı 

lııı böyledir. Billııı ~ıı lıiziın çetin 
ılcvrimizdt> milli varlıkta muvazene 

nhenk lıir kere hozuldunıu lıa\'a ız 

knlıııı~ bir lınyat gibi o millet yı· 

kıl mu) :ı H! öıııııiyc uıııhkıinıtlur. 

Evet bu i~ knnuııu ic: h:ıyatıınızda 
muvazene kuracaktır. Yani Türki
ycılt• Büriik J\lillet )lccliyinin şimdi 

knlrnl ctnlt'k üzen• buluıuluğu hu 

kanun i,çileriu hakkını ıııilli lıirlik 

lıa,·a~ı içinde tlikkatl · konımakla 

lıı•ralıcr ~ aluı1. bununla k<ılınaa-. . 
c:ık iş ,·ercu un urlanıula hak ,.e 
rnzifelerini tec:Lit etmiş olııeııl..tır. 

Yaııi lıiz hu eserle tek turaflı bir 

mal at tnkilıcdccck yolda değil 

luıklıın 'c karşılıklı durumları 

tan:r.iııı t•clilıui: bir i, hayatı ile 
milli) t•tçi ,.e Jı.ılk\·ı lıir i~ rn \'ll· 

lı,ma ccphe~i luraı·ak yolda ) ürii· 
yoru;r.. Bu nokta çok i) i unl:ışıl

mnlıclı r. H er ç<ılı~.ın } arııncla ı;alı

flln yurtta ın lıaklnrını • :ıyacl\l \'~ 

hunıııılıı milli ufuktn herhangi 
) mılı9 lıt•) nclnıilclci telakkileri•• 

si lenmi baea!nr ' 'arsa hunlar ny· 

ılınlan:ır:ık i\ alnnlarl:ı verenler 

milli rn kuıln'tli hir lılıık hnlinılc· 

ycııi Tiirkiycuiıı iıı .. n ı eserinılt•n 

ddı' kol·kola uzun .heıll'flcrc doğ· 

ru ko,nrak mesııfl'lc·r :ıl,waklnrôır. 

( ı\lkı~lar) 

·unu da tıÖ) li) •')im. Uugiin 

çok i,çi i lıulınııuı lıazı nuntakıı· 

lıırıli'n toplu i~c;i arkada~lnrııı iş 
knuunuııun l.::ıLulü ıniıun cbı:tile 

}'llrti~ e ynzdıkları eviuçlcrini bil

diren telgrafı alclıııı. 1Jıı netirı· i)İ 

hir ılıt)gll ıııııh_nliiıliir. nıı if:ulc·· 

ler Tı1rkiH· i-dlı·riııi milli ılm ""· "' .}, . b 

~ ıı kt•ııılileriııc e':ı" I.ıir prı'ıı ip 
,lııllııklarıııı ~iie.ll'r.ir. 

Benden bu kürsüde arka
daşlar arasında bir yanlış an
lama olduğunu gösteren sözler 
geçti. Bu arkadaşların sözleri 
bana tekrar bir tavzih vazifesi 
ilham etti. Bu vazifeyi yap
mak üzere bazı şeyler söyli
yeceğim. 

Arkadaşlar, Hakikaten hu
kuk denilen müessese millct
hayatının yeni icadlarından 
olarak yeni girilen yeni hayata 
ilerleme esaslarının icabettir
diği sürata uygun bir hızla 
yeni rejimin arkasından gelip 
yetişmiyor. Bu bir hakikattır. 
lnkilabların ileri hayatı icabı 
olan yeni esaslar ortaya ko
nulur ve bu hayat derhal baş
lar. Fakat bu ileri gidiş hızı

nın içinde en geri kalan kısım 
hukuktur. Bu geri kalış benzer 
ahvalde her yerde böyledir . 

Yoksa şimdiki Türk hukuku 
telakkisinin Roma hukuku, 
mecelle hukuku gibi bir takım 
telakkiye saplanıp kalması 
demek değildir. Hukuk mües
sesesinin mahiyetinde bir ağır 
ilerleyiş hali vardır. Bir çok 
hukuk profesörleri bir nevi 
eski hukuk otoritesi farzederek 
bunun her müşkülü halleder 
doğmatik mahiyette ilerleyişe 
manidir, ınütalcasını yurütü
yorlar. Fakat inkılapçı bir 

r::G:ü:n:ü~n~J~e~l~~r~a~f ~~~~b~rleri l 
Atatürk Fransa'da kabine ve mebusan mec-

A k , G t ·ı /isi ıoplandı, yeni basbakan alkıslandr n ara ya ec ı er. ~ ~ 

tü~kur~~:a~~~A)y~A~~~ Frans1z-lngiliz dış bakanları 
şe~~~~~zr~:~:y~~~d::~~~n ııakında mu·· ıakat ııapacaklar 
Ankara'ya hareket buyu- ~ ~ 
racaklardır. 

Ankara, 9 (Hususi mu
habirimizden) - Atatürk 
Bursa'dan buraya gelmiş 
ve istasyonda Başbakan 
ile vekiller, saylavlar ve 
kalabalık halk tarafmdan 
karşılanmıştır. Halk, Ata
tUrk'Un Ankara'ya dönU· 
şUnü yUksek- tezahUratla 
karşılamıştır. 

r 
C.H.P. 

. Mühim Bir Top
lantı Yapacak .. 
Ankara, 9 (Hususi mu

habirimizden) - C.H.P. 
genel kurmayı 15 hazi
randa burada toplana
caktır. Bu toplantıya bü
yük ehemmiyet veriliyor. 

"" J 
Akdeniz 
Italya'nın imiş! 
İtalya aya-
nından Orlando 

l .. l . ? ne er soy emış . ... 
İstanbul, 9 ( Hususi muha· 

birimizden )- Sofya'dan bil
dirilixor: 

ltalya ayan meclisi azasın
dan profosör Orlando buraya 
gelmiş ve gazetec.ilere beya
natta bulunarak: 

- Akdeniz, ftalyan'larındır. 
Küçük devletlerin orada hayat 
hakları yoktur. Demiştir. Pro
fesör Orlando'nun Sofya'dan 
İstanbul' a geleceği söyleniyor. 

Dahiliye müsteşarı 
Vehbi 

Ankara, 9 (Hususi muhabi
rimizden ) - Dahiİiye müs
teşarı Vehbi, Cumuriyet Halk 
partisi umumi idare heyeti 
azalığına seçilecektir. 

zihniyet ileri gidiş •çın attığı 

her adıma uygun bir ayak 
uyduruşu ile hukukunda kendi 
arkasından gelmesini ister. 

Bu inkılabın hakkıdır. Me
sela biz deriz ki Devletçiyiz. 
Fakat hepimiz itiraf ederiz ki 
Türkiye'de mevcud olan hu
kuk birçok ç.izgilerile bunların 
düzeltilmesi için birçok çalış
malarına ve birçok çizgilerinin 
değiştirilmiş olmasına rağmen 

devlet gidişinin tam zıddına 
olarak liberal bir takım un
surları taşımaktadır. 

Büyük millet meclisinin bu 
çalışmaları bu heyecan ve mil
letçe bu çabalamalarımız sa
yesinde elbette hunların hepsi 
diizelccektir. Yeni bir eser 
kurarken o eserin mühim bir 
noktasına gelip bir çengel ta· 
kılır. Eski hukuktan filan ka· 
nunun filan maddesi ile o 

işle taarruz eder. Bu taarruzu 
hukuk müessesesinin ileri gi
diş hamlelerine engel oluşun
daki kusuruna vermekle bera
ber işi yaparken de o engele 
takılmak lazımdır. Eski haya
tımızdan kalma hukuk birçok 
unsurlarile ecnebidir. 

Birçokları scvnıavi telakki· 
lerin hakim olduğu devirler· 

Paris, 9 (Radyo) - Meb
usan meclisi toplandı. Başba
kan M. Blum, grev hakkında 
beyanat yaptı. 40 saatlik hafta 
çalışması, mecburi ve ücret 
kesilmemek şartile 15 giin 
tatil, iş mukavelelerinin mec· 
buri addedilmesi ve diğer ka
nun layıhaları meclise verildi. 

M. Blum şiddetle alkışlandı. 
Diğer layıhalar da perşembe 
günü kabinede tetkik edilip 
meclise · verilecektir. Bunun 
için 30 kişilik bir kornisyon 
kurulmnştur,. Yakında mec
liste harici siyaset görüşüle
cektir. 

Bu sabah k'abine toplan
mıştır. Öğleden sonra da cu
mur reısının başkanlığında 

ikinci bir içtima yapılmıştı r. 

Dahiliye ve mesai bakanları 
grev hakkında izahat vermiş
lerdir. 

Paris, 9 (Radyo) - Fransa 
hariciye nazırı lvon Delhos, 
siyasi vaziyeti tetkik için F ran
sız elçilerini Paris'e davet 
edecektir. 

Hariciye nazırının 26 Ha
ziranda M. Leon Blum'Ja bir
likte Cenevre'ye gitmesi muh
temeldir. Ancak Cenevre se
yahatinden evvel lvon Delbos 
ile f ngiltere hariciye nazırı 
bir mülakat yapacaklardır. 
Siyasi mehafilde bu mülakata 
büyük ehemmiyet atfedilmek
tedir. Yeni hükumet, Habeş 
mes' elesin de lngiltere ile bir
likte hareket ctıneğe karar 
vermiştir. Fakat vaziyet bu 
mülakattan sonra anlaşıla
caktır. 

Eko dô Pari diyor ki : 
"Fransa tarafında vaziyet 

böyle iken, f ngilterc nazırları 
arasında iki düşünce vardır. 

M. Baldvin başka, Eden de 
başka türlü düşünmektedirler. 
Bu sebeple lngiltl!re 'nin nasıl 

den ve bir kısmı da liberal 
fikirlerden gelmiştir. Bir mil· 
letin hayatında kendinden ol-

' mıyan müstevli unsur yalnız 
hukuk değildir. 

Onun gibi kültürde ecnebi 
ve müstevli olabilir. Osmaalı 
devletinin kiiltiir hayatında 
milli olmıyan bir ecnebi isti
lası yokmuydu? Hukuk gibi 
kültür ve fikirde müstevli ola
bilir. Gerçi muasır medeniye
tin ileri fikirlerinden hiçbir 
millet mustağni olamaz. Fakat 
ecnebi ilim unsurları tarihteki 
yerımızı örterek bize şeref 

kaydeden safhaları silmişler , 

--·-bir hattı hareket takip edeceği 
henüz belli değildir. Maama
fih ne Fransa ve ne de İn
giltere Cenevre' de faaliyet 
göstermiyecekler ve Assamb
le'nin vereceği mantıki karara 
göre hareket edecektir,,, Diyor. 

Ôvr gazetesi de, zecri ted
birlerin kaldırılmıyacağını ya-
zıyor. 

Paris, 9 (Radyo)- Hariciye 
Bakanı, bugün Yugoslavya'nın 
Paris sefiri M. Suriç'i kabul 
etmiştir . 

M. Delboş bundan sonra 
Paris' e davet edilmiş olan 

Londra, Berlin, Roma ve Prag 
scfirlerile temas etmiştir. 

Bugünkü temaslarda konsey 
içtimaı iizerine göriişülmüştür. 

Fransa'nın Londra sefiri 
bugün Londra'ya dönmüştür. 

Ve hemen M. Eden ile mü
lakat edecek ve yeni Fransız 
kabinesinin siyasetinin İngil
tere ile sıkı bir müşareket 
esasına müstenid olduğunu 

bildirecektir. 
Ren ve Habeş mes'elelerin

Fransa'nın Cenevre'de İngiliz 
siyasetini takip edeceği anla
şılmaktadır. 

Bükreş'te bir facia oldu 
Yıkılan tribünün altında kalarak yara
lananlar 760 kisidir. 20 Kisi de öldü. .. .. 
Bükreş, 9 (Radyo) - Kral Bükreş, 9 ( H. R.) Yıkılan 

Karol'un, tahta döndüğü güniin tribünü yapan mühendisler 
altıncı yıl dönümü miinasebe- tevkif edilmişlerdir. Mühen-
tile Kotroçcti sarayı önünde dislerden birisi tevkifhanede 
yirmi beş bin talebenin yap· ölü olarak bulunmuştur. Ya-
tığı geçit resmi esnasında sa· ralananların miktarı 760 ki-
rayın etrafındaki tribünlerden şidir. 
birinin yıkılmasile husule gelen Hastanelerde yer kalmadı-

facıadan bütüa Bükreş matemlere ğından yaralılardan 300 kişi 
gargolmuştur. Kaza neticesin- kadarı evlerinde tedavi altına 
de ölen 20 kişinin cenazeleri alınmışlardır. 
törenle kaldırılacaktır. Yaralılar arasında bulunan 

Bukiin belediye dairesi önün
de niimayiş yapılmış ve teza
huratçılar; güçliikle dağıtıla
bilmiştir. 

Biikreş, 9 (Radyo) - Ra
dor Ajansından ; resmi geçid 
esnasında yıkılan lribünün al
tında kalarak yaralananların 
pansımanları yapıldıktan sonra 
çoğu evlerine gönderilmişler

dir. Yaraların ekserisi kırıktır. 
Kral. kendi adına saray ına
reşalını hastaneye yollamıştır. 
Başvekil ; dahiliye vekili ve 
sıhhiye vekili hastaneye git
mişlerdir. 

Adliye tahkikatc başlamıştır. 

ve kültürde olsun hukukta ol
sun ibda ettikleri halimize uy· 
ınıyan şeyleri bir ihracat metaı 
gibi bize yollamışlardır. 

Orijinal inkılabımızın ileri 
gidış hamlesi içinde bızi ar
kadan tutan unsur ne olursa 
ofsun bir defa onun simasına 
bakıp yabanc1ya zararlı dam· 
gasını vurduktan sonra ken· 
di hayaiımızı tanzim için milli 
varlığımızın verdiği kuvvetle 
arkadan tutanı veya arkaya 
çekeni tepmekten başka çare 
yoktur. 

Maksada 
söz olarak 

geleyim, ve son 
arzedeyim ki bu 

bir Fransız gazetesi muhabi
rinin söylediğine göre yıkılan 
tribün 1200 kişilik olduğu 
halde üzerinde 5000 kişi bu
lunuyordu. Tribün, bu ağır
lığa dayanamamış, ortası çök- • 
mek ve iki ucu birleşmek su
retile bir yığın enkaz haline 
gelmiştir. 

Yaralananlardan 420 si ağır· 
dır. 

Ölenler arasında bir yiizbaşı 
ile karısı ve bir de papa?. 
vardır. 

Kral namına yaveri, hasta
nelerde bulunan yaralıları zi
yaret etmiştir. 

kanun kabul olunduktan sonra 
esasen bozulmamış ruhları 
hepimizin olduğu gibi milli 
hisle dolu olan Türk işçilerile 
iş verenleri ve Türkiye' deki 
bütün verim ve kuvvet unsur
ları doğru yolu daha iyi bul
muş ve birbirini daha iyi an
lar bir yıkıcı bir bozguncu 
değil başlanan büyiik eseri 
tamamlayıcı bir unsurdur. Bun-
dan sonra onun bu vasfı daha 
kuvvetlenerek milli birlik için-
de milli iş beraberliği ile la
yık olduğu safta daha şerefli 

mevkiini alacaktır. (Bravo ses
leri, şiddetli alkışlar) 

ELHAMRA Telefon 2573 

Yalnız 20 kuruşla üç büyük film birden 

1- Bosna Sevdaları 
TÜRKÇE SÖZEÜ VE ŞARKILI 

2 -Monte Kristo Kontesi 
BRIGITTE HELM 

3 - AYRICA BÜYÜK OLIMP/Y ATLAR FiLMi 
_ _ S_e_a_n._s_l_a_r_a_D_i_k_k_a _t -: - 3-.40 B. Sevdaları, 5.10 Monte Kristo Kontesi.'? Olimpiyatlar 

filmit 8 Bosna Sevdaları, 9.30 Monte Kristo Kontesi. 
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-HIR 
-HABERLERi 

Kamutayda müzakereler: 

Müruriye resmini veka ş 
let tetkik edecek. Üzüm, incir 

Rekoltesi lcin 
Borsada bir toplantı Domuz 

Mükellefiyeti -------
Celal Bayar · kanunun askeri ihtiyaçları 

da karşılıyacağını söyledi. 

, - .... 
Bir Heyet Hareket Etti .. 

. Bağ ve incir mıntakalarındn 
gezerek yeni sene rekoltelerini 
tesbit edecek ohm Türkofis1 

borsa ve ticaret odası şefle. 
rinden miirekkep heyet, dün 
otomobille Kemalpaşa havali
sine gitmiştir. Oradaki bağcı· 
larla temas ederek üzüm mah
sulü vaziyetini tedkik ettikten 
sonra Turgutlu, Salihli, Mani
sa ve Alaşehir'e kadar gide· 
cek, bütiin bu havalideki üzüm 
doğuşunu gözden geçirecektir. 
Heyet Kırkağaç ve Akhisar 
havalisini de gezip lzmir'e dö-

üziim piyasa~ı 
---------- . 

-----····----KöylUden nasıl para 
ah nacak? 

Ankara, 8 (A.A) - Kamu· 
tay bugiin Nuri Gönker'in baş
kanlığında toplanmıştır. iş ka
nunun encümene verilmiş olan 
maddelerine ait encümen maz. 
bataları okunarak kanunun 
heyeti umümiyesi üzerindeki 
müzakere tamamlanarak reye 
konulmuş ve kabul edimiştir. 

iş kanununun reye konul
ması üzerine söz almış olan 
C. H . e. genel sekreteri ve 
Kütahya saylavı Receb Pe
kcr'in beyanatını müteakip 
ruz~mede bulunan diğer mad
delerin müzakereleri yapılmış 
ve bu arada polis teşkilat ka
nununa bağlı kadro cetvelinde 
değişiklik yapılması vilayet 
idaresi kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi, lstan
bul 'da yapılacak devrim anıtı 
ve endüstri mamulatın maliyet 
fiatlerinin kontrolü hakkındaki 
kanun layihaları ikinci müza
kerelerinde kabul edilmiş
lerdir. 

Mahalli idareler mururiye 
resmi tarifelerinin İktısat Ve
kaletince tetkikine dair kanu
nun müzakeresi münasebetile 
Ekonomi Bakanı Celal Bayar 
kanunun teklifine münakaşa 
olan sebepleri anlatmış ve 
demiştir ki: 

- Kanun iki maksadı bir
den eline elmış bulunuyor. 
Birincisi memlekette yüksek 
tarife tatbikine imkan elde 
etmek ve bu itibarla biitiin 
memlekette tarjfeye tabi olan 
iskelelerin diğer nakliyelere 
hizmet eden müesseselerin 
lktısat Vekaletinin tarife bü
rosundan geçmesini şartı esası 
ittihaz ediyor. Bunda umumi
yetle ittifak vardır. Bugün bu 
şekilde bir tarife inzibatı vü
cuda getirmek mecburiyetini 
hepimiz teslim ediyoruz. Fa
kat bunun yanıbaşında mem
leket nakliyatının muntazam 
yapılması keyfiyeti var ki bu
nun için selahiyet istiyoruz. 
Demiyoruz ki kanun çıktığı 
günden itibaren iskelelerin 
heyeti umumiyesını elimize 
alacağız. Bunun için de ilerde 
bir teşekkül vücuda getirmek 
veyahud bunları bir elden 
idare etmek surctilc hükumet 
selahiyet istiyor. Bu selahiycti 
nıçın istiyoruz? Yaptığımız 
tetkikata göre en mühim ad
dolunabilecek ticaret merkez
lerimizde daha bugün ihtiyaca 
kafi vesait mevcut değildir. 
Mes'ele 80,000 lira varidat 
getiren bir iskeleye tamir için 
iki bin lira gibi küçük bir 
para ayırmaktadır. Bu suretle 
memleketin ihracat ve ayni 
zamanda ithalat eşyası i.izerin
de muktezi vesait ikmal edil
memektedir. Bazı yerlerde fab
rikalar kuruyoruz ve şimdiden 
endişeye başlaquşızdır ki bu 
fabrikalara muktezi olan ma
kinaları ne suretle vapurdan 
çıkarabileceğiz? Hiç birisinde 
ağır parçaları kaldırmak için 
"asıta mevcut değildir. 

Celal Bayar; kanunun ayni 
zamanda askeri ihtiyaçları kar
şılamak işini bir maksadı da 
gözetmekte bulunduğunu kay
dederek sözlerini bitrmiştir. 

Kamutayın gene bugünkü 
toplantısında Asliye sulh mah-

·-----
kemclerinin meşhut cürümlerin 
muhakeme usullerlni ve ceza 
muhakemeleri usulii kanunun 
bazı maddelerinin değiştıri l
mesinc ait kanun layihaları ve 
Kültür bakanlığına bağlı Ertik 
okullar öğretmenleri hakkın
daki kanun müzakere ve ka
bul edilmiştir. 

Kamutay bugünkü toplan
tısına nihayet verirken elde 
mevcut kanunların çıkarılma

sını temin için her gün top
lanılması hakkında bir karar 
aJmıştır. 

r 
Müslüman 

necek ve ondan sonra Çeşme, 
'"\ Urla, Buca, Seydiköy, Tor

balı, Tire, Bayındır ve Ôde
miş'te tedkikler yapılacaktır. 

Olmıyanlar 
Askere Çağırılıyor 

·•· --
izmir askerlik şubesinden: 

Şimdiye kadar askere ça
çırılmamış ve yahut hangi 
bir sebeple geriye kalmış ve 
yahut çağırıldığı halde gel
miyerek bakayada kalmış 316 
doğumundan 327 dahil do
ğumuna kadar gayri müslim 
yerli ve yabancı erat 15 ha
ziran 936 günü tertip edil
dikleri yerlere sevk edile
ceklerinden tayin edilen gün
de şubede bulunmaları gel
medikleri takdirde haklarında 
askerlik kanununun 89 uncu 
maddesini tadil eden 2850 
sayılı kanun hükmüne göre 
cezalandırılacakları ve bedel 
vereceklerin nihayet 14 hazi
ran 936 günü akşamına ka
dar bedellerini vermeleri ilan 
olunur. 

\... ____ ~------------~ 
1 Borsada 1 

Üzüm sat.şiarı: 
Ç. Alıcı K. S. 

184 H. Alanyalı 8 25 
16,5 S. Emin 9 
10 j. Taran. mah. 7 75 

2 S. Gomel 7 75 

212,5 Bugiinkii satış 

515027 Dünkii yekun 
515239,5 Umum yekun 

Zahire satışları: 
Ç. Cinsi K. S. 
367 Buğday 6 50 
149 B. pamuk 45 

33957 Ki. yapağı 48 

K. S. 

9 
11 
7 75 
7 75 

K. S. 
6 50 

45 
70 

Birbirne girmişler. 
Londra 9 (Radyo) - Su

seks bölgesinde Lcvis al ya· 
rışlarında İtalyanlarla Yahu
diler arasında kavga çıkmış, 
taş sopa ve ustra kullanıi
mıştır. 19 kişi tevkif edilmiştir. 

Üzüm rekoltesi tesbit olun
duktan sonra incir rcJrnltesinin 
tesbiti için Aydın ve Denizli 
havalisine g idilecektir. 

Zeybelt Hasan ·--·······---Dün Adliyece 
Tevkif edildi .. 

Zeybek Hasan 
Birincikordon 'da Spcrko 

acentasında katip Ögüst oğlu 
Alfred'i, kin beslediği birisine 
benzeterek bıçakla üç yerin
den yaralıyan Zeybek Hasan, 
dün hakkındaki tahkikat evra
kile . Adliyeye verilmiş, ve 
Sulh ceza hakimlincc istiçvap 
edildikten sonra tevkif olun
muştur. Hasan'ın, akli vaziyeti 
sebcbilc müşahede altına alın
ması muhtemeldir. 

Köy mektepleri için 
Maarif Vekaletinde köy q1ek

tekleri için hazırlanmakta olan 
yeni tedrisat programı iize
rindc çalışan şehrimiz Maarif 
müdür muavini Rauf inan, 
İımir' e dönmüştü . Tekrar An
kara 'ya gitmiş ve Vekalette 
teşekkiil eden komisyonla bir
likte çalışmağa başlamıştır. 

Fiat tesbit edilecektir. Çünkü 
bazı evler fena bir yo' tuttular 

lcnrncktedir. Müdür, ~ehrimize 
gelince ihracatçılar toplanarak 
fiat tesbiti meselesini görüşe· 
ceklerdir. 
--------------~-
Yeni maliye teşkilatı 

Memurlar kimlerdir? 
Bina ve arazi vergileri me

murlarının muhasebei hususi
yeye devri esnasında yüksek 
maaşlı 6 memuru~ isimleri 
Maliye Vekaletinden vilayete 
bildirilmeıni ~ti. Vekaletten ge-
len bir emirde .tahakkuk mü· 
fettişlerinden Mustafa Tevfik 
ile tahsil başmemuru Mah
mud'un maliyeden muhasebei 
hususiyeye verilmeleri münasip 
görüldüğü ve diğer dört yük
sek maaşlı memurine vilayetçe 
münasip görülecek ehillerinin 
tayini bildirilmiştir. 

Japon ve Kanton as
i kerleri karşı karşıya 

935 Senesi domuz mükelle· 

fiyetini yerine getirmiyen köy

ler hakkında kanunun göster

diği maddeye göre bu gibi 

köylülerden ceza alınması ka· • 
rarlaştırılmıştır. Mayıs ayı so· 

nuna kadar ziraat dairelerine 
vurdukları yaban domuzu kuy-

ruklarını getirmiyen köylü mü· 
kelleflerden üç liradan 10 li-
raya kadar para cezası alın· 

ması lazımgelmektedir. Köy~ 

lüye kolaylık olmak üzere bu 
cezaaın asgari miktarı olan 

üç lira alınması muvafık gö
rülmüştür. 

Ceza, yalnız bir köylüden 
değil, bu köyde mevcud mü-

:elleflerin hepsine taksimedilmek 

suretile herkesin hissesine dü
şen miktarda tahsil oluna
caktır. 

Şehrimizde bulunmakta olan 
Berlin Türk ticaret mümessili 
Avni Sakman, dün borsada 
İzmir'deki üzüm ihracat tacir
lerile bir toplantı yapmış ve 
bu toplantıda ihracatçıların, 
üziim istihsal edildikten sonra 
dış piyasalara yapacakları sa· 
tışlar için şimdiden fiat tesbit 
etmeleri üzerinde görüşülmüş
tür. Avni Sakman, ihracatçı

ların birbirinden daha düşkün 
fiatlerle ofertoda bulunmala
rının üzüm satışlarımız üze
rinde yaptığı çirkin, memleket 
ve müstah$il aleyhine olan 
tesirlerini anlatmış, bir çok 
zamanlar alıcıların siparişle

rinin kesilmesine amil olan 
bu hareketin bundan sonra 
tekrar edilmemesini söyliyerek 
satış fiatleri üzerinde asgari 
ve azami fiat tesbit olunma
sını istemiştir, 

Bu suretle teshil olunacak 
fiatler üzerinden dış piyasa
lara yapılacak teklifler' karşı
sında alıcıların emniyetle iş 
görecekleri ve siparişlerini 

1~in'de vaziyet c;ok 
tehlikelidir. 

diledikleri kadar yapmaktan • • J • 
çekinmiyecekleri. fiatin düş- Nankınle Kantonun hır eşmesı 
ınesini beklemiyccekleri için· 1 ht Jd• J •ıt A 
böyle bir hareketin memleket mu eme ır. ngı ere ve me-
~s:ihsa~atı iizerinde ya~acağı 

1 rika da bazı tedbirler aldılar. 
ıyı tesırlerden bahsetmış, bu _ _ -------
takdirde son zamanda bazı Şanghay 9 (Radyo) - Kan- çıkmaları menedilmiştir. Hong • 
küçük ihracat ev !erinin, alivre ton h ükiimeti askerleri şimali hong garnizonu, bir hadise 
üzüm satışları fiatlerini düşlir- Çin hudutlarına varmıştır. vukuunda Şanghay'a harekete 
ınl'leri gibi hareketlerin önüne Kuan Si ayaleti askerleri hazır bulunmaktadır. 
de geçilmiş olacağını söyle- ile Kuantung askerleri de te- Nankin, 9 (Radyo) - Ja-
miştir. mas haline gelmişlerdir. pon ateşesi Kitanın, general 

ihracatçılarımız bu noktai Vaziyet vehamet ve neza- Çangay Şek ile şimali Çin'de-
nazarı kabule mi.itemayil gö- ketini muhafaza ctmektedır. ki Japon garnizonlarının vazi-
rünmüşlerse de derhal fiat Çünkı1 Kanton askerleri Ja- yeti ve ticari durum hakkında 
tesbitini muvafık bulmamışlar- pon'lara karşı biiyük bir kin mühim bir mülakat yapacağı 
dır. Bunun için görüşme uzun ve intikam hissi beslemekte- söyleniyor. 
sürmüş, Avni Sakman' dan d. 1 M -.----ır er. t 
sonra birçok ihracat tacirleri Bu mühim ve tehlikeli vazi- acarIS an 
söz alarak mutalealarını bil- yet karşısında İngiliz'ler Hang Fuvarımıza 
dirmişlerdir. Kong'taki bütün kuvvetleri 

Neticede avrupa'da üzüm Şanghay'a sevketmişlerdir. De- iştirak ediyor•• 
korumunun satın aldığı ve niz kuvvetleri de Şanghay'a 

Ankara, 9 (Hususi mtıhabi-
alacağı üzümlere mahreçler gidecektir. rimizden) _ Macaristan hü-
bulınak ve salış teşkilatı vii- Kanton'dan alınan bir ha- kumeti, İzmir Fuvarına resmen 
cuda getirmek için tetkikler bere go··re Kanton hiı"kuAmetı' ' ' iştirak edeceğini clç.isi vasıta-
yapmakta olan ve şill!di An- japon'lara karşı Nankin hii- sile hüklımelimize bildirmiştir. 
kara'ya dönmiiş olduğu söy- kumetinin kendilerile birleşe· B l J'd l• 
lenen Üzüm kurumu Müdürü ccklerini kuvvetle tahmin et- e gra a po ıs 
İsmail Hakkı Veral'ın şehri- mektedir. Kongeresi toplandı. 
mize dönmesinden sonra top- iki Çin generali Kanton'dan İstanbul 9 (Hususi muha-
lantı yapılarak hazır uzum Nankin'e gitmiştir. Bu gene· birimizden) - Belgrad'da bir 
satışları için fiatların tesbit raller, Nankin gcnerallerile polis kongresi toplanmıştır. 
edilmesi kararlaştırılmıştır. Japorıya'ya karşı mukavemet Bu kongrede Türkiye zabıtası 

Üziim kurumu müdürünün, planını tertip edeceklerdir. murahhasları da hazır bulun· 
Avrupa'da Üzümlcrimize yeni Nankin, 9 (Radyo) - Ge· muşlardır. 
birçok mahreçler bulduğu söy- neral Çan-Kay-Şek verdiği Balkan matbuat 

bir nutukta, Nankin - Kanton birliği 

TAYYARE Telefon 3151 
hükumetleri arasındaki anlaş- Ankara, 9 (Hususi muha-
mazlık haberlerinini tckzibet- birimizden) _ Balkan mat· 

Bu hafta iki büyük film birden 

1-Böy e kız Unutulur mu? 
BiT ll',~t iŞ SE~FO~ İ filminin d.ılıi rPjicıü rii VILLİ FOHST"un lıi;o;znl iı • ıll'•il elliği lıüyiik opnl'lİ 

2 - Esrarengiz Hane 

S S ti • • 16-19,30 Esrarengiz Hane, 17.30 - 21.15 Böyle bir kız-eaDS aa erı. unutulur mu? Cumartesi, pazar (Böyle bir kız unutulur mu) 

Dünyac.a meşhur şaheser film 

Ayrıca: Miki Canlı Karikatürler 

filmi ile saat 14 te b_aşlar. Fiatler 15 20 30 kuruştur. 

miş ve bu haberlerin, Çin'de buat birliğinin Bükreş'te ya-
dahili harp çıkartmak maksa- pacağı toplantıya Türkiye 
dile Japonlar tarafında çıka- matbuatı namına iştirak ede· 
rıldığı söylemiştir. cck olan murahhasıarımız, ya· 

Çan-Kay-Şek, Cenubi garbi nn Ankara' dan Bükreş' e ha· 
Çin hükumetinin de iştirakilc reket edeceklerdir. 
Çin'in Dış siyasetinin müs
takbel esaslarını tesbit için 
bir merkezi icra komitesi 
kongresi hazırlamakta olduğu
nu ilave etmiştir. 

Londra, 9 (Radyo) - Ce
nubi Çin' deki vaziyet dola
yısilc Hong-hong'ta bulunan 
İngiliz ve Amerikan donan· 
ması mürettebatının karaya 

Yeni bUtçe tetkikatı 
Belediyenin yeni sene büt

çesinin tatbikine başlanmıştır. 
Dün Belediye reisi doktor 
Behç.et Uz'un reisliğinde top· 
lanan daimi encümeni, yapı· 
lacak bazı inşaat için kararlar 
almıştır. Bu inşaatın mühim 
bir kısmı yukarı mahallelerde 
yapılacaktır. 



... Sayfa 4 

S • A k 1 Hikö.ye[er •, 

ıyaset Ş q irfan Hazar_ 

.. . . Ve Kemiği kırmak, 
iliğini çıkarmak. 

Edebi, Tarihi, macera romanı G·· 1 b . h"k" ..1 •• •• .. 
uze ır ı aye 4uşumı· 

45 .. nüz.. Bu hikayeyi hem ana 
-------------------------- dilden, hem de bildiğiniz bir 

f mparator sözünü ~öylece Bana karşı olan emniyet yabancı dilden size okuttu .. 
bitirdi: ve itimadınıza layık her zaman racağım. 

- Hulyaya dalmış değiliz; olduğumu isbat edeceğim. Hangisinden daha çok zevk 
ordttmuzu kuvvetlendirmeyi - Teşekkür ederim, dos- alacağınızı tahmin edersiniz? 
düşünüyoruz. Sulh için en bü- tum! Cevabınızı kestiriyorum: 
yük teminat, harbe hazırlık ve Mareşal, iri ve buruşuk elini _ Elbette ana dilden. 
silahlanmaktır. Eğer harp le- genç Yüzbaşıya uzattı; samimi Ben ise bu cevabın eğreti 
vazımı noksan olursa seferber- surette el sıkıştılar, Mareşal tarafları olduğunu düşünüyo· 
lik ve sevkulceyş işleri mun- muhaverenin bitliğini bildir· rum ve diyorum ki; 
tazam olmazsa, vaziyet çok mek ıçin masa üzerindeki _ yabancı bir dilden oku-
feci olur. Bu akşam Randon'u dosyalardan birisini açtı ve duğumuz parça üzerinde da-
görünce ve biraz daha sür'at tetkikata başladı. ha çok düşünmeye, daha çok 
ile hareketini söyliyeceğim. -13- uğraşmaya, kelimeleri baştan 

Goderus'un, 8 Nisan 1886 başa yaşamıya, o kelimelerin 
suvaresinde büyük bir faaliyet ana dildeki ve hayatımız için-
ve hareket göze çarpıyordu. deki karşılıklarını bulmaya, 

ltalya Kabinesinde Bazı De
ğişiklikler Oldu. 

Mussolini'nin Damadı Kont Çiyano Hariciye Ne
zaretine Geçti, M. Suviç istifasını Verdi. 

Roma 9 (Radyo} - M. Mussolini'nin inhası üzerine kont Galeyaço Çiyano (Mussolini'nin 
damadıdır), İtalya hariciye nazırı olmuştur. Bu babtaki irade, Kral tarafından imzalanmıştır. 

Şimdiye kadar, Hariciye nazırı muavini olarak ltalya'nın Dış işlerini idare eden M. Suviç 
istifasını vermiştir. (Dito Alkiyeri), Matbuat nazırı ve (Alesandclesona) da Müstemlekat nazırı 
olmuştur. M. Suviç'in yerine ise, İtalya 'nm Varşova sefiri getirilecektir. İtalyan kabinesinde 
husule gelen bu değişiklikler, çoktanberi tasavvur edilmekte idi . 

~~~~------~~~ .. ~ ................ --------------~---
' Bir bomba patladı ve 24 kişi yaralandı 

Ayni akşam, Tuiyyer'i sara
yından Sen Döminik sokağın
daki dairesine dönen Mareşal 
Randon, yaveri yüzbaşı Hanri 
Buagemon'u yanına çağırdı, ve: 

Hortans Şnayder bir skan- birkaç Iugat açıp kapamaya, 
dal yapmıştı! Güzel kadınla- alın teri dökmeye, emek ver-

Mandalar komitesi toplandı 
l --- ------

rından birkaçı şikayet ettiler. meye, vak'ayı bilmecburiye 
Bu vaziyetten çok kızan Dük kökünden kavramaya mec -
Lüdovik~ 

- Aziz dostum! Dedi. İm-
lngiliz murahhası Filistin vaziyetini anlattı. 

paratorun yanından geliyoyum; 
Hariciye bakanı da bu müla
katta hazır bulunmuştur. Ve 
çok mühim meseleler üzerinde 
müzakeratta bulunduk. Haş
metmeap vakıa endişe etmi
yor! Fakat Berlirı ve Viyana dan 
gelen haberlere bakılırsa Prus
ya ile bir harp çok büylik bir 
ihtimal dahilindedir. Bunun 
için biz de hazırlanmak mec
buriyetindeyiz. Bu sebeple de 
imparator' hala kullanılmakta 
olan harp levazımının mahiyet 
ve miktarını, asksri kuvveti
mizin derecesini, bir Prusya 
taarruzuna karşı ilk hamlede 
hudutlara sevkedilebilecek kuv· 
vet miktarını kat'i olarak bil
mek istiyor! İmparatorun bu 
talebine cevap verebilmek 

- Fakat, benim buradaki 
vaziyetimin ehemmiyet ve ne
zaketini diişiinmeli idin? Köy 
adamlarını baştan çıkarmakta 
ne mana vardı? Dedi. 

bu ruz. 
Halbuki ana dilde bun-

lan yapmmıyotuz. Kelime
lerin bizce malum olan ima
ge 'leri gözümüzün önünden 
hemen sür'atle geçiyor. Vak'a
yı, baştan başa yaşayamıyo- , 
ruz. Sıkıntı çekmiyoruz. Çün- ' 
kü kolaylıkla, geniş bir yol
dan geniş adımlarla yürüyo
ruz. 'Burada alın terinin tuzu
nu dudaklarımız tatmıyor. Çi
le çekmiyoruz. Bunun içindir 
ki birinciden elde ettiğimiz 

zevki ikincide bulamıyoruz. 

Bugün Hahambaşının da bir nutku bekleniyor 
ı Cenevre, 9 (Radyo)- Man- ı · kğmeti Filistin' de aşayişin ia-

dalar komitesinin dünkii içti- desine büyük bir ehemmiyet 

için bugün erkanı harbiye 
birinci ve üçüncü şube direk
törlerinden malumat istedim, 
bu şubelerin verecekleri rapor
ların tevhidi lazımdır. Bu mü
him ve dakik vazifeyi de size 
veriyorum! 

Hanri askeri bir selamla bu 
vazifeyi kabul ettiğini bildirdi. 
Mareşal devam ederek: 

- Bu raporların bana gel
mesi için şöyle, böyle üç hafta 
lazımdır. Bana ancak bu zaman 
lazım olacaksınız. Mamafih bu 
miiddct içinde bu iki şube 

amirlerile temasa geçmeniz 
faydalı olacaktır. Bu hususta 
emrinize lazım gelen emirler de 
verilmek tizeredir. 

" Bu işlerd e esas olan ke· 
lumiyettir. Yeni işlerden, ya
pılacak raporlardan en yakın 
bir dostunuza bile bir şey 

- Adam sen de.. Asıl 
kabahat senin. Bu komedyaya 
ne lüzum vardı sanki? 

- Misafirleri eğlendirmek, 
biraz da ben eğlenmek isti
yordum .. 

- Hakikat ne zaman olsa 
meydana çıkacaktır. 

- Bilakis, bu kasaba Pa
risten 700 kilometre uzakta
dır. Seni herkes Pariste Hor- . 
tans Şnayder bilir; Gran Dü
şes olarak değil. Senin bu 
çekingenliğin olmasaydı, bu iş 
meydana çıkınıyacaktı. 

- Of.. Sen her zaman koca 
bebek olmaktan kurtulmıya
caksın .. 

- Sen de bir terzi kızı 
kalmaktan kurtulamiyorsun ki? 

Hortans, aslının söylenme
sinden dolayı çok ~ızardı. 
Lodovik, hiç bir kimsenin 
kalbini kırmak istememekle 
beraber, öğleden sonra da 
rezaletin devamına mani olmak 
için bu suretle harekete mec· 
bur kalmıştı. Mamafih çok 
çabuk pişman olarak: 

- Minyonum .. Dedi. Mü
teessir olma. Esas itibarile 
haklısınız, fakat benim burada 
mevkiimi muhafaza için St!n de 
çalışmalısın. Biz, eski ve sa
mimi iki dost değilmiyiz?. 

söylememek lazımdır. Küçük bir 

Ve genç Dük, genç yıldızı 
kendine doğru çekti, dolgun 
göğsünü göğsü üzerinde sıktı. 

-Sonu var-
~-------------~~~--

ihtiyatsızlık, büyük bir fela-
kete meydan verebilir. Sizden 
bu hususta azami muvaffaki
yet beklerim, size emniyetim 
vardır. 

ANADOLU -----
Günlük siyasal gazete 

---Sahip "e ba~yazgaoı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
L'munıi ne'lriyat \ 'C yıızı i~lcri 

müdiirü: Hamdi Nüzhet 

İdar<'hane i: -
İzmir Jkiıwi Ik ) fer ~okağı 

C. Halk partisi biııu sı içindı~ 

Telgraf: İzmir - A~ADOLU 
Telefon: 2176 ·• Po ta kutusu .ı 05 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, altı ay lığı 700, üç 

aylı~ı 500 kunıştur 

Yabancı memleketler i çin r.nelik 
abone ücreti 27 liradır 

Her yerde 5 kuruştur -~ünil geçmiş nüshalar 25 kunı~tur. 

Sarayköy haberleri 
Sarayköy, (Hususi) - De· 

nizli valisi Ekrem Erten bu
raya geldi . Hükumet dairele· 
rindeki intizamdan, şehir in
zibat ve asayişi işlerinden 

l memnun kaldı. Mendires neh
rinden kasabaya getirilecek 

J su için hazırlıklar yapılmıştır. 
Bir fen memurunun gelmesi 

!I beklenmektedir. 

1 

Bir h3dise: 
Gereli köyünde işçilik eden 

Dinarlı Mehmet Ali ile Çallı 
All Rıza kavga etmişler, Ali 
Rıza tabancası ile ateş etmiş
tir. Kurşun Ali'nin koluna 
isqbet etmiştir. Ali Rıza ikin· 
ci defa ateş etmiş ve tabanca 
patlamayınca kama ile saldır
mıştır. Mehmet Ali ise kama
yı almağa muvaffak olmuş ve 

A~ 'AÖOLU l\1ATRAA~~~DA 1 
BASILMIŞTJR -------------

bilmukabele Ali Rıza'yı yara
lamıştır. Her ikisi de yaralı 
olarak hastaneye kaldırılmıştır. 

- İngilizçe öyle bir roman 
okudum ki harikulade! 

Yahud, 
- Bu haftaki Lu de öyle 

bir yazı vardı ki enfes! 
Mülahazalarının altında de

min snylediğim kuvvetli bir 
emeğin, mükemmel bir sava
şın, sarp bir yokuşun tesiri 
vardır, Yabancı dilden muvaf
fakiyetle okuduğumuz ciddi 
bir sahife, bizim için bir neş'e 
ve zafer kaynağı oluyor. Ço
cuk gibi seviniyoruz: 

- Bunca yıllık sayimizim 
mahsulüdür bu muvaffakiyet; 
diyoruz. 

Acaba, 
Yabancı eserleri yerli eser

lere tercih edişimizde bu ça
lışma feragatinin ve bu hakiki 
fikir riyazetinin bir hissesi 
yok mudur? 

G eçen hafta ihtiyar dostum; 
- .Büyiik zaferlere erişmek 

için hayatın acı zaruretlerile 
çarpışmalıdır; diyordu. 

Bunu okumağa da tatbik 
edebiliriz. Yapraklarını bir 
kal'a fetheder gibi fethettiği

miz kitabı, ömrümi1z oldukça 
unutmamızın imkanı yoktur. 

Almteri, ateşli mücadele, 
yılmadan ilerlemek herşeyde 
olduğu gibi okuma sahasında 
da en önde geliyor. Geniş ve 
ferahlı yollardan kaçalım. Dar 
yoJlara, çıkılması güç patika
lara doğru ilerleyelim. 
~-------------~~~~~~ 

Erzurum'a 
Kar Yağdı .. 

Ankara, 9 ( Hususi muha
birimizden ) - Buraya gelen 
haberlere göre Erzurum'da iki 
gün yağan yağmurdan sonra 
kar yağmıştır. 

Hakkı Balcoğlu 
Bir haftadanberi Nazilli ve 

Sultanhisar havalisinde incir 
istihsalatı için tetkikat yapan 
Ticaret odası reisi Hakkı 
Balcoğ{u şehrimize donmüştür. 

mama İtalyan murahhası Marki vermektedir. 
Tcodoli riyaset etmiştir. Bu İngiltere hüeumeti ne arap· 

içtimada İngiliz murahhası Fi- ların ve ne de yahudilerin 
listin mes'ele ve hadiseleri ciddi şekillerle dermeyan ede-
hallinde icabeden tafsilatı ver- cekleri hiçbir teklifi kabul et· 
miştir. miyecektir. 

İngiliz murahhası, Filistin- Polis ve askeri kuvvetler 
deki iktisadi ve mali ınüşkü- hadisesinin ehemmiyetine göre 
!attan ve bu müşkülatın Habeş- arttırılmıştır. Grev hareketini 
İtalya harbilc arttığından ve durdurmak ve kanlı hadise· 
bu sebeple vergilerin p ek lerin önüne geçmek üzere 
güçlükle toplandığından bah- mühim ve şiddetli tedbirler 
setmiştir. Filistin mahsulatına alınmıştır. 
d k I "h l · b I Filistin'de bı"r hoca Arapla a o ayca ı raç. yer en u u- rı İngiltere hükumeti son ver-
namadığını ilave etmiş ve: harekete teşvik ediyor.. diği karar üzerine Filistin'de 

- 1935 senesine nisbetle edilmekte olduğunu da bil- asayişi iade edecek ve süku-
Filistin' e busene gelen yahudi dirmiştir. nun iadesinden sonra İngil-
muhaciri daha azdır. Demiştir. İngiliz murahhası Filistin tere' den gelecek bir heyet 

Ayni zamanda nafıa işle- hadiseleri hakkında: ile hadiseleri hakiki mahiyet 
rinde elde edilen neticeleri de - Bu hadiselerin henüz ve sebebleri hakkında tetki-
bildirmiş ve daha birçok işler nihayet bulmamış olması çok katta bulunacak, 1 Arap 'larla 
yapılmakta ve limanlar tesis şayanı teessürdür İngiltere hü- Yahudi'lerin şikayetlerini din

Negüs'e karşı 

ltalyan protestosu 
Habeşistan imparatoru Negüs de

ğil ltalya kralı imiş .. 
Londra, 8 (A.A) - İtalya elçi·i Grandi bugün. dışbakanlığa 

giderek Haile Selasiyc'nin Habeş imparatoru sıfatilc resmi ka
buller tertib etmesini protesto etmiş ve bir tek Habeş impa
ratoru bulunduğnnu ve onun da İtalya kralı olduğunu, bundan 
başka Habeş elçisi Marti'nin hiçbir diplomatik hakkı olmıya
cağını, çünkü italyan Habeşistan'ı İngiltere' de İtalya elçiliğinin 
temsil etmekte bulunduğunu söylemiştir. 

Roma, 8 (A.A) - Dışbakanlık müsteşarı Suviç İ talyan-Habeş 
mcs'elesinin görüşülmesi için Milletler cemiyeti asamblesinin 
içtimaa davetini istemiş olan Arjantin elçisini bugün kabul 
ederek kendisile uzun boylu görüşmüştür. 

--~~-~-+-~~-

Harb Mezarlıklarını Mu-
hafaza Komitesinde 

Alman murahhası sordu: ileride karşı 
karşıya gene çarpışacak mıyız? 

Londra, 9 (Radyo) - Harb mezarlıkları bakımının birlikte 
muhafazasının temini için, Fransız, İngiliz, Alman muhariple
rinin birlik komitesi dün Lord Feliksired 'in başkanlığında ilk 
toplantılarını yapmışlardır. 

İngiliz, Fransız ve Alman generallerinin beyanatlarından 
sonra, komitenin en eski fahri azasından dolayı Almanya'nın 
Londra elçisi Fon Höş'ün ölümünden dolayı komitenin tees
sürlerini bildiren bir takrir kabul edilmiş ve Almanya'daki 
lngiliz mezarlıklarının kapılarına konacak hitabenin şekli gö
rüşülmüştür. 

Alman murahhası harb mezarlıklarının imarı dolayısile söy
lediği sözler derin akisler yapmıştır. Alman generali beya· 
natında: • 

- Biz eski muharipler ileride gene karş ı karş ıya gelib çar-
pışacak mıyız? 

Diye sormuş ve sonra şunları ilave etmiştir: 
- "Fakat halihazırda dostuz ve dost kalacağız.,, 
Kral 8 inci Edvard, bugünlerde delegeleri kabul edecektir. 

liyecektir. Demiştir. 

Kudüs, 9 (Radyo) - Dün 
şehrin eski mahallesinde ve 
çarşı ortasında bir bomba pat
latılmış 8 i ağır olmak üzere 
24 kişi yaralanmıştır. Hayfa'ya 
bir İngiliz taburu çıkarılmıştır. 

Kudiis, 9 (Radyo)- Filistin 
Araplarının ihtilafin hallini 
üzerine almış olan Maverayi 
Şeria Emiri Abdullah'ın me
saisi müsbet netice verme
miştir. 

Filistin Baş hahamı yarın 
(bugün) bütün yahudileri Si
nagog' a davet etmiştir. Ha
hambaşı yortu münasebetilc 
bir nutuk iradedccektir. 

Bugün şümendöfer hattına 

bomba konmuş ve hat kısmen 
tahribedilmiştir. Dünkü hadi
selerde 22 Arap ve Ermeni 
yaralanmıştır. ----

Amerika' da 
Reisicumur namzedi 

tesbit edilecek. 
Vaşington, 9 (Radyo)- 48 

hükumet mümessilleri Leve· 
land'da toplanarak perşembe 
ğünü yeni cumur reisi namze
dini lesbil edeceklerdir. Ka
nas valisi misler Landon'un 
seçileceği anlaşılıyor. 

Hastalar ayaklandı 
Kahire, 9 (Radyo) - Şehir 

c·varındaki hastanelerden bi
rindeki hasta ve yaralılar, 

kendilerine iyi bakılmadığını 
ileri sürerek ayaklanmış{ardır. 
Zabıta, iğtişaş çıkaranlara ateş 
açmış, birçoğunu yaralamıştır. 
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Dünyaya karşı Türk sporunun yüzünü ağartan gene İzmir olmuştur 
~ 10161936 , 

Istanbulla 1.1 berabere kaldık.Yedi-Birinci Fransova 
BÜYÜK TARİHİ TEFRİKA 

ıo Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu \ııl • • olu•• de kendi kendimize attık 
Sabık kraliçe Mari'yi Birinci Eransova gımız g 
sevgilisi Dük dö Süffolk'la evlendirdi.. -Başı 1 inci sahifede--

An, vaziyetten istifade ede- - Akşamlar hayır olsun - Hayır, nizamname mu-
rek Dük dü Süffalk'la "Beyaz ııziz zevcem! sait değildir. lstanbul 10 kişi 
kraliçe,, nin rışk mektuplarını Dedi. ile, lzmir de bu kadro ile 
getirib götürüyordu. Kraliçe, güzel kocasını uzun, oynıyacaktır, Sakntlanmış oyun 

Kraliçe, matem o~asında uzun ve ıneft~niyetle seyretti, cusu yoktur. 
kapanmış olmasına rağmen sonra: Bu sırada balkondan Fede-
Dük dö Süffolku unutmamış - Akşam şerifler hayır ol- rasyon reisi de seslendi : 
ve hergün muntazaman muha- sun güzel sınyorum, yemek - Sakatlanırlarsa değışır· 
bere etmekte idi. • yidiniz mi? ler. Aksi takdirde olmaz. 

Kraliçe, aşıkının sadakatına Dedi. Bu itirazların sebebi, tali· 
inanmıyor ve mektuplarında Evet, kral, Mödon' daki evin- matnameye riayetsizlikten zı-
ebedi sevgi ve sadakat vade- de bir sürü yemeği silip sü- yade, İzmir' e karşı fena bir 
d' d f pürmüştül Avda, krala sade 
ıyor u b' b k b h netice alınması ihtimali idi. 
K l. b d O ır ta a et ve se ze azır-ra ıçenin u sev ası, n Vahab'ın oyuna girmesinden 

lamak adetti. Fakat bu yemek 
ikinci Lui'nin ölümünden sonra korkuluyordu. 
b b pek bol olurdu. Bu yemek, 

üs ütün şüyu bulmuştu. Sa- Vahab takımın idarecısı, 
doktorlar tarafından tertib ve ' 

rayda bu muhabereyi bilen, tesbit edilmişti. Çok yaşamak belkemiği olmak itibarile aşa-
bilmiyenden çok fazla idi. Ve ıÇın bu usul altında yemek ğı yukarı iki oyuncuya muadil 
bütün tedbirlere rağmen, dul yimek liizıQldıl göriilüyordu ve onun gırmesı 
ve genç kraliçenin Dük'le bir Kral gebe karısına dikkatle takdirinde, esasen çok iyi an-
mülakat yapacağı da artık ta- baktı: Bu kadın, masum ve laşmış bulunan üç İzmir orta-
hakkuk etmiş bulunuyordu. samimi bir kadındı! Kendisine sının, Basri'nin de ilavesi ile 

Kral, birinci F ransova Dük' e karşı derin bir hürmet ve bir muhakkak İstanbul kalesini 

bizzat: kardeş muhabbetini andıran tehlikeye sokması muhtemeldi. 
- Müsyü dö Süffalkl Dedi. bir sevgi hissediyordu. Ve, 15 Deqcbilir ki, İ7.mir bu maç-

Kraliçfit Mari'le aranızdaki dost- yaşında olan, şimdiye kadar larda iyi bir netice almıştır. 
luğu biliyorum. Eğer birbiri- zevk nedir tatmıyan bu za- Viyana'yı yenmiştir. Ankara'ya 
nize kat'i bir muhabbet hisse- vallı kraliçeye de acıyordu. olan mağlübiyeti, bir gun 
diyor ve daha fazla kc>rarlar Kral, altın bir çatalla salata evvel Viyana'ya karşı verdiği 
ittihaz etmişseniz, bana söyle- ve meyva yemesini zevkle sey- çok sıkı bir maçın yorgunlu-
yiniz. Ben hemen İngi{tere retti. zundan ve ikinci devre orta-
kralına yazar, müsaadesini alı- Genç kraliçe bir taraftan sında Vahab'ın sakatlanarak 
rım, burada şerefinize kırk yemek yerken beri taraftan da: çıkmasından ileri gelmiştir. 
gün, kırk gece bir düğün ya- _ Av giizel oldu mu? İstanbul'a kar_şı Vahap'sız 
parız! Böyle bir vaziyet beni Diye sordu. kadrosu ile sık sık hakimiyet 
sonsuz sevindirir ve memnun _ Müthiş bir yaban domu- tc tesis etmiştir. Unutmamak 
eder! Fakat, düğün müsaadesi zunu, tıpkı imparator veya gerektir ki, kuvvetli bir ecnebi 
gclinciye kadar, hayatınız na~ Sforça ınuş gibi zorladım. takıma karşı Türk sporunun 
mına ileri bir hareketten sa- Dostum, size Dukalıkları ve- yüzünü ağartan, lzınir takımı 
kınmanızı dostane tavsiye ede- rcceğiın. Bu da doğuracağınız olmuştur. Dünkü maçta ha-

rim! oğlan çocuk için hediyem ola- kem kısmen tarafgirlik te yap-
- Sir; vicdanım ve nanıu- caktır. mıştır. 

sum üzerine sizi temin ederim -Sonu var- Dünkü maçta lzmir kadrosu 
ki ben sızın ve Sinyorumun - şöyle idi: 

arzu ve iradesi haricinde hiç C. Afrikada Cahit, Fethi, Ali, Adil, 
birşey yapmam. Yaparsam. Hakkı, Nurullah, İbrahim, 
başımı kestiriniz! iki genç kız. Said, Fuad, Basri, Hakkı. 

Fnkat, bu suretle söz ver- lstanbul takımı: 
diğinden tam üç gün sonra Muhabere etmek istiyorlar Mchmed Ali, Faruk, Hüsnu, 
Dtik dö Siiffalk, dul kraliçeyi Dün, Cenubi Afrika' dan Mehmet Reşat, Esat, İbrahim, 
ziyaret etti! iki genç kızın imzasını ta- N F 

iyazi, .Şeref, Haşim, · ikret. 
Bu ziyaret, Fransova'ya çok şıyan bir mektup aldık. İlk dakikalar karşılıklı bir 

çabuk haber verı.ldı· ·, Franso- Mektup Türkçedir ve aşağı . 
tecrübe şeklinde geçti. lstan

va da, lngiliz kralı nezdinde yukarı, tamamen bugünkü 
bul sol taraftan işlemeğe ça-

sıkı ve seri teşebbüslerde bu- dilimizle yazılmıştır. Ay- lışıyor .. ikinci dakikada Hüs-
lunarak lazımgclen müsaadeyi nen neşrediyoruz. b 1 Fı"k

nii uzun ir pas a topu ld ~a)gı ılf'gı'r ):tZı işkri miiıliini 
a ı. Biz hrııpalı iki kız. karılc~iz. rete verdi. Fikret Haşime ge-

Bu suretle, 1515 senesı " 1 , 1 • 1 1 çı.rdı'. Fctl11·, favul yaptı, ceza ı :ı~ırınz ıenii1. :..t ) ı ıu ıırnp11';tır. -
Martın otuzuncu günü, on ikinci fak.,k ''')" kaılııı oku) ıwıılanııız çizgisi içinde Haşim'i düşur
Lui'nin ölüınüniin tam iiçüncü ura ıııdu lıi1.imlı· ııwkıııplaşaruk dü. Penaltı. Bunu Fikret çek
ayında, kraliçe Mari, kraliçe 1111·ııılı•kı· tiıııi1. lıakkııııla ıııalıiıırnt ti. Zaif bir plase. Top Cahi
olmazdan evvel sevdiği ve almak i ti)ı~ıılı·r \arsa ı;ok merıııımı din ellerinde .. 
hala sevmekte olduğu Dük do" olnrııı.. · 

r · k Seyircilerin arasındaki lz-
·
Süffalk'la evlendi. Kraliçe Mari ·otuğrul '>' arıııuk ". P"'1a 

pulu ıoplaıııakla alakaılarız. Bi1.1' mir'liler, kaleciyi şiddetle al-
düşes rütbesine indiği zaman mektııp )azarak şnh ı "')U tabiatı kışladılar. Derhal soldan endik. 
tam 16 yaşında bulunuyordu! ta ,jr relen fotoğraflar. pullar H'ya Hakkı ortaladı. Basri bunu 

Mayısın 16 ıncı günü, yeni gazeteler görıılurccek olaıılara, biz şuta tahvil etti. Top direğe 
evliler, Dük ve Düşes dö Süf- <le D)Iıi urctlc nıukahdı• ederiz. çarptı. Karşılıklı olarak iki 

k Hu mektubu snzctenizde ı;ıkaracak 
fa , yanfarmda pek çok kıy- olur anız ı;ok mfıtcşckkir oluruz. gol kaçırıldı- Sırtı-sıra birkaç 
metli eşya olduğu halde Fran· Teklifimizi kalıııl edeceklerin bıı· lstanbul hucumunda soldan 
sa' dan İngiltere' ye geçtiler, ve l11na•·ağıuı umarız. Sa~gılarııııııla. gelen şutları, Cahid tuttu, 
Fransova kendisine senede 60 "Tlıelma .. il1• avut oldu. Aleyhimize verilen 
bin Ekü vermeği de taahhiid · •· M,ırjorir., CarEl<'ıı bir iki favulu da kurtardıktan 
etmişti. Bu kraliçe, biran evel \ıJn:,: so~ra canlandık. Hakkı, takı

l ' harıııuiııf' 
ölüme sürüklediği kocası on mı miikemmel açıyor ve bes· 

• 1 Rgcr Roa<I 
ikinci Lui'ye de bir milyon Clnremoııtl C.ıpc fiyordu. Hucumlarımız bilhassa 
Eküye mal olmuştu. !:lauılı · \frica soldan inkişaf ediyordu. Hakkı 

- 3 - Güneş tutulması Basri ile anlaşarak yaptığı bir 
Güzel niadalgon.. tetkik edilecek anlaşma ile endi, İstanbul ka-

Küçilk bir avdan dönen bi- Bursa, 9 (Hususi)- Güneş lecisi zorla tutabildi. Artık 
rinci F ransova, zevcesinin dai- tutulma hadisesini tetkik ey- tazyiklere başlamıştık. Bu, bir 
resine de uğradı. liyecek olan İstanbul rasat- miiddet böyle devam etti. Fa-

Kraliçe, şöminenin yanın- hanesi müdürii Fatin şehri- kat lstanbul tazyikten sıyrıldı 
daki masa başında yalnız ba- mize gelmiştir, beraberinde ve oyun müvazencli bir şekil 
şına akşam yemeğini yivordu. asistanı ·da bulnnmaktadır. aldı. Sağdan yaptığımız bir 
Küçük ve incecik boynu, kürklü Uludağ' da lazııngclen ted- inişde Fuad, İstanbul Haf ve 
ve biraz da rahibe elbisesini birler alınmıştır. Yarın rasat beklerini atlatarak kale yakı· 
andıran kalın elbiseler içinde aletleri de gelecek ve dağa nına geldi, güzel bir şut çekti, 
adeta kaybolmuştu. Kral: götürülecektir. fakat kaleci tuttu. 

~~~~~------ · ------~~~~~--
fstaııbul hala soldan inmeğ<! 

çalışıyordu. Fakat İzmir müda. 
faası canla başla çalışıyordu, 
Dakika 27.. Sağdan inen lb. 
rahim ortaladı. Solaçık Hakkı 
yetişti. Önü bom-boştu. Ha. 
kem, haksız yere of sayd verdi. 

Biraz sonra Niyazi kaleci· 
mizle karşı karşıya kaldı, ata· 
madı, top kornere gitti ve 
ikinci bir korner oldu. Atlat
tık.. Mukabil bir inişimizi zorla 
kurtardılar. Topu mütemadiyen 
taca atıyorlardı. Tekrar indik.. 
Güzel bir fırsat çıktı, Fuad 
çekemedi. 

Oyunda hakemimiz bir taz
yikimiz esnasında onların ka
lesi dibinde aleyhimize bir 
favl verildi. İndiler. Merkez 
muhacim topu solaçığa geçirdi, 
Fikret bunu şütc tahvil etti. 
Cahit topu ellerinden düşür
dii. Tekrar çekti, t~krar kale
ciye çarpıp döndü. s~ğaçık
ları yetişli, fakat' atamadı. 

Biraz sonra, Ali, iki dakika 
geçer geçmez de Fethi topu 
kornere attılar. Her ikisi de 
avutla neticelendiler, Devre 
sonlarında tazyiklerimiz yine 
başladı. Birinde, Fuad sola
çığa pas verirken, ikincisinde 
İbrahim, Said, Fuad anlaş
mağa çalışırlarken fırsatları 

kııçırdık, Devre O --. O bera-
bere bitti. 
/kinci devre: 

İkinci devrede lakımırnızdft 
değ'işiklik yepılmıf, kaleye 
Mahnıud, sağaçık mevkiinc de 
lsmail getirilmiştir. Oyun, İs· 
tanbul müdafaasında kırılan 
bir akınımızla başlamış ve on 
dakika kadar cansız oynanmış· 
tır. 11 incı Dakikada aleyhi· 
mize bir firikik oldu. Esad 
çekti, kalecimiz güzel bir kur-
tarış yaptı. Üç ortamızla yap· 
tığımız bir akında Said'in şu
tunu kaleci yakaladı. Yağmur 
gene başlamıştı. Oyuncular 
ıslanmağa başlamışlardı. Eik
ret'in bir şutunu kalecimiz 
kornere atarak kurtardı. İstan
bul'Iular bundan ıstifade ede
mediler. 

20 inci dakika.. İstanbul 
soldan bir akın yaptı Fikre-
tin çektiği şüt, kalecimizin 
müdahalesi ile kornere gitti. 
Korneri Fikret çekti. Kalemi
zin önünde bir kargaşalık ol
du ve Adil, yanlış bir kafa 
vuruşu ile topu kendi ağları

mıza taktı. Talihsiz bir vazi
yet bizimkileri derhal hare
kete getirdi. Canlı bir oyun 
vermeğe başladık. Akınlarımız 
artmıştı, İstanbul'lular, galibi
yeti bırakmamak için çok ça-

Bizimkilerin anlattıkları!. Teb
rik telgrafları yağıyor. 

---------------
- Baştara/1 1 inci sayfada -

yerini lsmail'e verdiğimiz Basri'yi tekrar koymak iste
dik. Muvafakat etmediler. Hakem Ankara' lı Sedad da 
Reddetti. Bugün Parti başkanımız da yanımızda idi. 
Bizi teşci etti. Valimizden, General Ali Hikmet'ten Vi
yana maçı dolayısile tebrik telgrafı aldık. Balıkesir 
bizi yıldırım telgraf la kutlu/adı. Menemen kezô.. Mem
leketin her tarafından daha birçok yerlerden telgraflar 
aldık. Perşembe günü hareket edeceğiz. 

ANADOLU - Yüzümüzü ağartan çocukları cuma gü
nü büyük tezahüratla karşılamak şerefli bir vazifemiz 
ve borcumuz olmuştur. 

Dost devlet 
nazırı 

-Başı 1 inci sahi/ede
ne istasyonunda bulunuyordu. 

Şevki Behmen ve refikaları, 
istasyonda Vali Fazlı Güleç, 
Belediye reisi Dr. Behçet Uz, 
Parti namına Dr, Ramih, Em
niyet miidürü Feyzi Akkor, 
Vilayetçe rnihmandarlıklarına 
seçilen muallim Kamran tara
fından karşılanmışlardır. Ken
dilerine mihmandar olarak 
Hariciye Vekaleti memurla
rından Rıfkı Rüşdü refakat 
etmektedir. Nazır ve refika· 
lan istikbale gelenlerin elle
rini sıktıktan sonra gardan 
çıkmışlar ve o esnada garın 
İç ve dışında biriken halk 
tarafından sürekli alkışlarla 
karşılanmışlardır. Nazır, halkı 

selamlamış ve kendilerine tah
sis edilen otomobilie Ege pa
lasa hareket etmişlerdir. 

Egcpalas'ta vali Fazlı Gü
leç ve belediye reisi ile bir 
müddet göriişmüş, sonra isti
rahata çekilmiştir. Bugün vi
layeti ziyaret edecek ve sonra 
valimiz iadei ziyarette bulu
nacaktır. Şevki Behmcn; şeh
rimizde iki gün kalacak ve 
şehrimizde görülmeğe değer 
Kültür müesseselerimizi geze
cektir. Yann denızyolları ida-

Bir İtalyan 
• 

gazetesı 

Başı 1 inci sahifede 
yoktur. 
: İtalya sosyeteden çekilmek 
fikrinde değildir. ,, 

Bu makale İtalya'nın hakiki 
dileklerini ve temayüllerini 
göstermektedir. 

Uluslar sosyetesinin mesai
sindeki ademi muvaffakıyeti 

ltalyan mehafiline göre, bazı 
azaların kendi arzularını her 
şeyin üstünde addetmelerin
den doğmuştur. 

Ayni gazete küçük itilaf 
müzekerelerine temas ederek 
dikkate şayan bir tehdit sa· 
vurmakta ve: 

Büyük devletler t'cıraf ından 
kararlaştırılmıyan ve tasvib 
e<lilmiyen hiçbir mes 'elenin 
kiiçük devletler tarafından 
h~Iline imkan yoJ...iur. Demek
tedir. 

~ Nöbetçi eczaneler 1 
Bu akşam Başdurakta Sıh

hat, Karataşta Santo, Tilki
likte Yeni lzmir, lrgatpaza
rında Asri, Güzclyerdc Afi
yet eczaneleri açıktır. 
--~-----~-~~~-

resinin Erzurun 
taubul'a hareket 
temeldir. 

vapurile İs
etmesi muh-

lışmakla beraber tazyiklerimiz 
daha barizdi. 
Sağdan indik. Ortaladı. Top 

fuad'da, Sert bir üt ve kor
ner, . Kaleci bunA ıorlukla mu. 
vaffak olnblhnioti, fakat isti· 
fade edemedik. 

Dakika 27 gene ıağdan 
endik, İbrahim kaleye yakla· 
şırken topu sol içe doğru or· 
taladı. Said yetişti ve topu 
yakalayıp kalenin sol köşesine 
doğru attı. Sol açık Hakkı 
yetişti ·ve ağlara taktı. 

Bu gol İzmir taraftarlarını 
harekete getirmişti: 

- Yaşasın lzmir'liler, var 
olun arslan!arl 

Takımımız iyice coşmuştu. 

lstanbul bucalıyordu. Üniver
siteli İzmir çocukları marşlar 
söyliyorlardı .. Bir iki l~tanbul 
hucuınu akim kaldı. Bir mu
kabil hucumumuz da sol 
açığın şutunu zorlukla yakala
dılar. Yağmur yağıyordu ve 
şiddetini artırıyordu. Dakika 
30, bir iki hucumdan sonra 
oyuncu değiş' irmek istedik ve 
yukarıda bildirdiğim münaka
şalardan .sonra IU'-Ç hakem 
tarafından tatil edildi. 

* * * 
Ankara· - Viyana: 

İzmir maçl yanda kalınca, 
Ankara - Viyana maçına mu
ayyen saattan daha evvel baş
landı. Yağmur durmuştu. Sa· 
haya yeni formalarile evvela 
Viyana, sonra da Ankaralılar 
çıktılar, halkı selamladl1ar. 

Maça başlandığı zaman, 
Ankara'lıların bozuk oynadığı 
görülüyordu. Aralarında an
laşma yoktu. Viyana'lılar ise 
topu daha iyi kontrol ediyor
lar ·ve anlaşıyorlardı. Birinci 
devre, hemen hemen Viyana
lıların hakimiyeti altında geç.ti. 

Ankara 'lılar, Viyana kalt
sine yaptıkları birkaç akından 
ve bir firikikten istifade ede
mediler. Haftayınin bitmesine 
birkaç dakika kala Ankara 
aleyhine firikik oldu. Viyana 
soliçinin çektiği şüt direğe 
çarptı, top geri geldi. Bu sı

rada yetişen sağiçlcri topu 
ağlara taktı. Birkaç. dakika 
sonra da devre 1-0 Ankara 
aleyhine neticelendi. 
İkinci devre: 

Ankara takımında değişiklik 
yapıldı. Hamdi solaçık oyna
tıldı. Fakat bütün çalışmalar 
bir netice vermiyor, oyun An
kara nısıf sahasında geçiyordu. 

20 inci dakikada solaçık 
sağdan aldığı pası sıkı bir şüt 
ile sağ köşeden ikinci defa 
olarak Ankara kalesine soktu. 
Ankara'lılar bir kornerden is
tifade edemediler. 32 inci da
kikada Viyana sağaçığı soldan 
aldığı bir pası iyi kullandı ve 
bekleri atlatarak üçüncü golü 
attı. Bu gol, Ankara'lıların· 
kuvvei mancviyeleri üzerinde 
tesir yapmışh, şimdi daha bo
zuk oynayorlardı. 34 üncü da
kikada Viyana soliçi şahsi bir 
akın yaptı ve tam şüt çeke
ceği zannedildiği sırada geriye 
pas verdi, hafbek yetişerek 
dördüncii golü attı. Ankara
lılar son dakikalarda biraz 
canlanmışlarsa da netice de-
ğişmemiş ve maç 4-0 Fört 
Viyana'nın galibiyeti ile neti
celenmiştir. 
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~Alman Milletine-----, 

Fihtenin Hitabesi 
............................................... 

Emlak ve Eytam bankasından: 

Yeri 
Depozitosu 

No. sı 
Eski Yeni 

Nev'i T. L. 

37-4-5 45,45.1 Ev ve mağaza 250 

138 

46 
45 

Dükkan 100 
100 
150 
300 
150 

148 

Ev 

Mağaza 
Ev 

Ev 
Ev 
Ev 
Dükkan 

Ev 

2000 

400 

100 
250 

200 
200 
200 
100 

100 

250 

200 
500 
200 

İki katlı mağaza 750 
Dükkan · 300 

" 300 
Ev 300 
Dükkan 100 

97-1 Taj 101 

23-33, 1 

51 
bila No. 

14 

111 

985 
22.22-1 

106, 106-1 

mağaza 500 

ev 400 

ev 400 

ev 600 

mağaza 100 
mağaza 400 

mağaza 500 
ev 75 
ev 500 

ev 125 

mağaza 500 

ev 900 
mağaza 150 

mağaza 250 

149 Kuşadası alaca mescit m. 2 Ev 200 
eğri külah s. 

152 Karşıyaka alaybey m. mi- 48 23 Ev 500 
rat sokak. 

159 Şeyh mah. osman zade sokak 7,2-7,4 Depo 500 

178 Buca yağhane sokak 42-44 Ev 300 

181 Karşıyaka alaybey selamet s. 16 taj 22 Ev 125 

186 Buca halk sokak 98,21 Ev 500 
Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin hizalarında 

işaret edildiği veçhile bedelleri dört taksitte ve % 9 1-2 faize 
tabi olmak sartile ödenmek üzere 26.6.936 Cuma günü saat 
onda ihala edilmek kaydile açık artırmaya konulmuştur. 

istekli olanların hizalarında yazılı Depozitoyu veznemize ya
tırarak artırmaya girmeleri ve yanlarında üçer fotoğraf getir-
elmeri ilan olunur. 10 25 1581 

~Ayvalık Belediyesinden: 
Ayvalık'ta yaptırılmakta olan sahil caddesi için yapılması 

lazım gelen kanalizasyon 1544 lM-a 44 kuruş bedeli keşfi üze- . 
rinden kapalı zarf ile eksilimeye konulmuştur. 

1 Eksiltme süresi 28 Mayıs 936 dan 18 Haziran 936 ya 

2 

3 

4 

kadardır. 
115 lira 83 kuruş muvakkat 'teminat akçesi ya nakden 
belediye veznesine depozito edilecek ve yahut devletce 
tanınmış bir banka mektubu ibraz edilecektir. 
Fenni ve eksiltme şartları ve proiesi Belediyeden pa
sız alınacaktır. 
18 Haziran Perşembe günü saat 16 da teklif olunacak 
fiat mutedil görülÜrse Belediye encümeni daimcsinde 
ihale olunacaktır, 

istekliler teklif zarflarını ihale saatından bir saat evveline 
kadar encümen başkanlığına vermeleri ilan olunur. 1567 

-5-;;irgent -;;;f;Jiye riyasetinden: 
1 Kasabanın 42200 lira bedeli keşifli su tesisatı kapalı 

2 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
ihale yapılacağı yer Senirgent belediye dairesinde ve 
belediye encumeni tarafından yapılacaktır. 

3 - ihale 16 temmuz 936 perşembe günü saat 15 tedir. 
4 - İstekliler proje ve haritaları fenni şartname ve eksitl

me şartlarını ve fiat cetvellerini görebilmek için A.n
kara' da Ulus gazetesi ilan memuru bay Galip'ten, ls
tanbul' da İstanbul belediyesi su işleri direktörlüğün
den, İzmir' de İzmir belediyesi su işleri direktörlüğün
den, Senirgent'te belediye dairesinden ihale gününe 
kadar bedelsiz görebilirler. 

5 - Eksiltme şartnamesinde yazılı şeraiti haiz olan istek
liler istenilen evrakı müsbite ve muvakkat teminatla-
rile birlikte eksiltmeye iştirakleri ilan olunur. d4 

İzmir bayındırlık direktörlü
ğünden: 

1 - Bayındırlık ve sağlık sosyal yardım yönetğ_elerinin 
makam hizmet otolarile kamyonlarına gereken olan hır yıllık 
2400 teneke benzin 9600 lira bedelle ve kapalı zarf uulü ile 
10161936 günlemecinden itibaren 20 gün müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. · . 

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

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

ı ı 

-Kulak, boğaz, bu
run hastalıkları 

Birinci sınıf mütehassısı 

Doktor 
Sami Nazif 
Kulaksız 
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Kimye\li ve bakteriyoloji raporları haiz Tire Şarbavlıg .. ından: lzmir 2 inci icra M. den: •-•D1:1o•k•t•
07
-.•0•p•e•r•a•tö•,.-.. 

Yüzlerce seneden beri sıhhata faydası mü-
1 

_ 'J • Menekşeli ıadc Dr, Hüs- " 

I 
Urayımız müessesesi elektirik santralı ile mezbahasının nünün emlak ve eyt~m ban- Yusuf Ziya U stün 

cerreb olan zmir-Urla Malgaca içmeleri 1936 finansa.ılı ihtiyaçlarından bulunan ve aşağıda kasından ödünç aldığı paraya Merkez hastanesi doğum 

1 L D 1 
muhammen ~el ve miktarlarile nevileri yazılı 7 ka- mukabil bankaya ipotek ey- ve kadın lıastalıkları 

• lem malzemeden yalnız motorin kapalı zarf usulile di- !ediği lzmirde göztepe tram- cerrahi mütehassısı 
_ ğcr altı kalemi de açık olarak eksiltmeye konulmuştur. vay caddesinde 646 vergi 840 Hastalarını pazardan baş-

İzmir · .Çc\ıııc ~o~ı>"İ iizı·rinılc ~iizl'l ıııaıızarıılı otı·li, ı;uı.iııo, lokanta 
'" bakknlİ)P~İııdc nıüştı•rilc•rinin lwr tiirlii i tiralıaı. ia:'' n- ilııi~nçları 
lemin cclilmi~ olıııı 

• Urla Malgaca içmeleri 
Urla .Mnl~aç İ•:nw ~U) ıı; Knr· 

li .. paı"m Şıırpnıdcl Znl~ "}una ezlırr 
dlwı rfü:lıanılır. Bıı) ımlukları hu 

' ~ıı: rııiizıııiıı mide \'r lw\'al' l•'Ş<'ll· 

'ııüçlrri,!.kıırı11•İğf'r, ılıılıık hn"tulıkln-
rınrla rııüı.miıı ,.afra kf'Sl'"İ ,.c .ıfru 

yollan iltihnplıırmılıı. "afrıı. J..11111 w 
tu,larınd:ı, müzmin iııkılıaı.ıla, ~iş-

ııııııılık. ııakri ,.c ;-eker luıı;talıklıı· 

rıııda, lıağır ak, ~iriıl. sulucmı, nıe· 
1 ~aııe \'Ollan ilah .. (;ihi lııiıın·' i lı:ıs-

' J 

tulıklartlıı eri \ "t• şifalıııhş oldıı~ıı 

SU)lll halkııııızııı } iik ek \C ılt·ğerli 

~lerhuın Dr. Miiderris R:ışid T.ıh iıı \t-ı•rülıclerilc ~ahittir. 
Vesait : na mnlı:ıııc karşı-ınıl:ı Buh"ar'ı.la Urla \C Çc.·~ınc utolıü~lcrİ· 

ııiıı hep i i~melere u~rnııınktn olıluklanııdurı Jıer ıııı H':.ııit ıııe\t·uttur. -Taşra Bakkal ve Esnaflarının 

Nazarı Dikkatine 
lzmir şekerciler çarşısında 20 numaradaki imalathanemi 

1zmir Eski Bitpazarı Suluhan civarında 1 numaraya nakletti
~imden sayın müşterilerimin siparişlerini yeni adresime ver
melerini saygılarımla bildiririm. 

Güzel lzmir bisküvit fabrikası sahibi lstanbullu 

lsmail Hakkı -lzmir Sahil Sıhhiye merkezi 
baştabibliğinden: 

Bedeli keşfi 3658 lira 85 kuruş olan merkezimiz binasının 
yanan üst kısmının tamiri 5:6:936 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. istekliler keşifname ve şart
nameyi hergün Rasaport'ta Sahil Sıhhiye merkezinde görebi
lirler. Eksiltmeye girecek olanların Nafıa başmühendisliğinden 
musaddak ehliyetname ve yüzde y~dibuçuk muvakkat teminat 
akçf'lerile birlil-te ihale günü olan 25 Haziran 936 perşembe 
günü öğleden sonra saat 16 da dairemizde müteşekkil komis-
onyda hazır bulunmaları. 5 10 15 20 1495 

--~---------"'.'-:-::---:-~---------------------------Manisa Valiliğinden: 
Acık eksiltme ilanı 

' Muhammen Muvakkat 
kıymeti Tutarı teminatı 

Nev'i Miktarı Kuruş Lira K. Lira K. 
et 7500 Kilo 30 2250 00 168 75 
Ekmek 16500 " 10 1650 00 123 75 
Muhtelif sebze Asgari Azami 
ve meyva. 800 939 Liralık 70 43 
Yoğurt 7000 Kilo 12 840 00 63 00 
Süt 7500 " 10 750 00 56 25 
Tosya pirinci 2000 " 30 600 00 45 00 
ince ·şeker 1800 " 28 504 00 37 80 
Çamaşır sabunu 1200 " 30 360 00 27 00 
Sadeyağı 400 .. 80 320 00 24 00 
Zeytinyağı 300 .. 55 165 00 13 38 
Makama 500 " 28 140 00 10 50 
Şehriye 300 " 28 84 00 6 30 
Çamaşır sodası 800 " 10 80 00 6 00 
Çay 20 " 350 70 00 5 25 
Pirinç unu 200 " 40 80 00 6 00 
Kuru fasulya 400 .. 12 48 00 3 60 
Kuru üzüm 250 " 15 37 50 2 82 
Nohut 400 " 12 48 00 3 60 
Tuz 800 " 6 48 00 3 60 
Domates salçası 150 .. 20 30 00 2 25 
Peynir 40 " 40 16 00 1 20 
Çivit 350 Adet 2,5 8 75 66 
Limon tuzu 4 Kilo 80 3 20 24 
Makine yağı 13teneke300 39 00 3 00 

" " 12 " 340 40 80 3 00 
Mazot 1800 Kilo 7,5 135 00 10 13 
Gaz 130 teneke350 455 00 34 l3 
Meşe, palamut, pır-

nar odunu 60000 Kilo 1,5 900 00. 67 50 
1 - Manisa Memleket hastanesi için yukarıda nev'i, miktar 

ve muhammen kıymetleri yazılı malzeme açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 Her biri ayrı ayrı kaimelerle eksiltmeye konulduğundan 
evsaf ve şeraiti kaimelerinde yazılıdır-

3 İhale Haziranın 12 inci Cuma günü saat onda Vilayet 
daimi encümeni önünde yapılacaktır, 

4 Dcllaliye, ilan ücreti ve ihale masrafı müteahhide aittir. 
5 Şartları öğreıı'mck .istiyenlcr. hergün Vilay~t daimi 

encümen kalemine müracaat edebilirler. 1371 

2 - Ayrı ayrı eksiltmeye konulan malzemenin: taj No. lı hanenin cephesinde ka her gün öğleden sonra 
Muhammen Muhammen % 7 ,5 muvakkat demir parmaklıklı bir bahçesi ikinci beyler sokağında bey-

Bedeli Miktarları Nevileri teminat parası vardır. Bu bahçeden binaya ler hamamı karşısında 41 
Lira k. Kilo Adet Lira k. girildikte mermerli bir salon, numaralı muayenehanesinde 

5400 00 60000 Motorin 405 00 sağda bir oda ittisalinde ikin- kabul eder. 
375 00 3500 3 ve 4 sıfır makine yağı 55 13 ci katın merdiveni arkada bir 

62 50 250 Gaz 4 69 oda ve bu odanın sağında 
620 00 2000 Benzin 46 50 koridor ve koridorun sağında 

32 50 50 Stopi 2 44 kiler ve yemek odası üst ka-
2200 00 1 Müceddet iki tonluk kam- tına çıkılırken iki merdiven 

arasında arkaya ' doğru el yı
kama mahali ve bu mahalde 
sandık odası ve hela, üst kata 
çıkıidıkta bir sofa üzerinde 
caddeye nazır balkonlu iki 
odası vardır. Evin arka kıs
mında geniş bir bahçesi ve 
bu bahçede tahtanisi mutbak 
ve üst katta merdiven mahali 
ve çamaşırlık ve fevkanisi bir 
sofa ve iki odayı ve bunların 
üstünde bir taraçayı muhtevi 
ikinci bir bina mevcututr. 
Bahçenin müntehasında dahi 
bir deniz banyosu vardır. 

300 00 
yon şasesı. 165 00 
Müccddet iki tonluk kam- 22 50 
yon şasesi üzerine demir-
den mamul et nakliye kasası. 

3 -Şartnameler bedelsiz olarak Şarbaylığımızdan verilecektir 
4 f steklilerin Ticaret ve sanayi odası sicilinde kayıtlı 

bulundukları hakkında en son tarihli vesika ibraz et-

5-

6-

Mst. 
1 

2 

3 

4 
5 

6 

meleri şarttır. 

Ayrı ayrı yapılacak eksiltmeler 19 haziran 936 günle
mecine rastlıyan cuma günü saat 14 te Tire Şarbaylı
ğında ve daimi encümen huz~ru ile yapılacaktır. 
isteklilerin motorin hakkındaki kapalı zarf teklifname
lerini 16,6,936 günü zevaline kadar şarbaylığa tevdi 
etmeleri ve açık eksiltmeye gireceklerin de muayyen 
olan gün ve saatte teminat mektup veya makbuz
larile encümene müracaatları lüzumu ilan olunur. 

4 7 10 1449 

lzmir Komut~nlığı ilanları 
Mv. sat. al. ko. rs. den: 

Bayramiç'teki kıtaatı askeriyenin 24250 kilo sadeyağı 
ihtiyacı kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
ihalesi 30 ·6· 936 sah günü saat 14,30 da Bayramiç'te 
askeri satın alnın komisyonunda yapılacaktır. 
Teminatı muvakkate akçesi (1460) bin yörtyüz altmış 
liradır. 

Şartnamesi her hün komisyonda görülebilir. 
İstekliler Ticaret odasında kayıtlı aoldukJarma dair 
vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 5, 3 üncü 
maddesinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları, temi
natı muvakkate ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel komisyona vermiş olacaklardır. 

1579 10 16 21 16 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
2 - Mst. Mv. açık eksiltme suretile münakasada bulunan 

2 

3 
4 

5 

1770 lira 43 kuruş bedeli keşifli yapı inşaatına talip 
çıkmadığından pazarlıkla yaptırılacaktır. 
ihalesi 15 ·6· 936 pazartesi günün saat 15,30 da 
kışlada sat. al. komisyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 133 liradır. 
Şartname, keşifname ve resmi her gün komisyonda 
görülebilir. 
istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklanna dair 
vesikaları ve ihaleden en az sekiz gün evvel lzmir 

12000 lira kıymetinde olan işbu 
hanenin mülkiyeti açık artırma 
suretile ve 844 numaralı em
lak ve eytam bankası kanunu 
mucibince bir defaya mahsus 
olmak şartile artırması 1717136 
cuma gunu saat 11 de 
icra dairemiz içinde yapılmak 
üzere 30· gün müddetle satı
lığa konuldu . .Bu artırma ne
ticesinde satış bedeli tahmin 
olunan kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulursa en çok artırana 
ihalesi yapılacaktır. Aksi tak
dirde 2280 numaralı kanuna 
göre satış geri bırakılacaktır. 

Satış peşin para ile olup 
müşteriden yalnız yüzde iki 
buçuk dellaliye masrafi alınır. 
işbu gayri menkul ü~erinde 
herhangi bir şekilde hak ta
lebinde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaik ile birlikte yirmi 
gün zarfında İzmir icrasına mü
racaatları lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu sicilince malum 
olmadıkça paylaşmadan hariç 
kalırlar. 6/7 /1936 tarihinden 
itibaren şartname herkese açık
tır. Talip olanların yüzde ye
dibuçuk teminat akçası veya 

Ameliyatiarmı Alsancak 
Sıhhat evinde yapar. 

Mtı.l} enelıaııc· 

Telefon E'i 
Sıhhat · h'i ......................... 

lzmir 1 inci icra M. den: 
Hakkak Raşidin emlak ve 

eytam bankasından ödünç al
eığı paraya mukabil bankaya 
ipotek eylediği 1zmirde mah
mudiye mahallesinin eski ba-
lık pszarı (biiyük tuhafiyeci
ler) de 97 No. lı ve 980 ada-
nın 2 parselinde bulunan üs
tünde cepheden iki ve yandan 
bir pencereli bir odayı havi 
1200 lira kıymetli mağazanın 
miilkiyeti açık artırma suretile 
ve 844 numaralı emlak ve ey
tam bankası kanunu mucibince 
bir defaya mahsus olmak şarti-

le artırması 16171936 perşembe 
günü saat 11 de icra daire
miz içinde yapılmak üzere 30 
gün müddetle satılığa konuldu. 
Bu artırma neticesinee satış 
bedeli tahmin olunan kıymc· 
tin yüzde yetmiş beşini bu
lursa en çok artırana ihalesi 
yapılacaktır. Aksi takdirde 
2280 nnmaralı kanuna göre 
satış geri bırakılacaktır. Satış 
peşin para ile olup müşteri-

den yalnız yüzde iki buçuk 
dellaliye masrafı alınır. işbu 
gayri menkul üzerinde her
hangi bir şekilde hak tale
binde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaik ile birlikte yirmi 
gün zarfında izmir icı:asına 
müracaatları lazımdır. Aksi 
halde hakları tapu sıcı

lince malum olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar. 4/7/36 
tarihinden itibaren şartname 

herkese açıktır. Talip olanla
rın yüzde yedibuçuk teminat 
akçası veya milli bir banka 
itibar mektubu ve 34/24 23 
dosya numarasile İzmir 1 inci 
icra memurluğuna müracaat
leri ilan olunur. 

Nafıa fen heyetinden alacakları ehliyetnameleri komis
yona göstermek mecburiyetindedirler. 

6 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
muvakkat teminat makbuzlarile birlikte ihale saatinden 

milli bir banka itibar mektubu • 
ve 33/22428 dosya numarasile • _ _,l!!"'. ı•ıi-v.-·r-ı:i-ıe•d•c •J•)•fü-:c•ıı•t ·--!I• 
izmir 2 inci icra memurluğuna (\Jııavin Pıofe~ör) 

H. İş No. 407 

evvel komisyonda hazır bulunmaları. 1578 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 Kayseri'de kalorifer tesisatı yaptırılacaktır. 
2 - Bu işle meşgul firmalar tesisatı yaptırılacak mahallin 

planile keşfini ve tekliflerini 16,6:936 salı giinüne 
kadar M. M. V. Hava inşaat şubesine vermeleri. 

müracaatleri ilan olunur. 
H. iş. N. 339 

Kitaplarmıza zarif 
ve ucuz cild yaptır-.... 

1 

mak isterseniCI 

Dr. A. Saf ittin 
Aöız ve diş hekimi 
Ha.talnı;p her giin oğlNl~ıı 

oıırn Laknr 

1 tikliıl r.aıldt> i o. 1)1) 

\ııl.:ıru npartmnm 2 inei kat 

Te1graf • 1 S T \ ' B l L 
31 5 10 14 1431 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Ali Rıza reıeıon , 49250 • 

Kiralık ev 57 inci Tlimen satın alma komisyknundan: 1 
\ 57 inci Tümen ambarından 176 ıncı alaya verilen 64651 den 

64700 numaraya kadar levazım ayniyatına ait cildden 64655 L~ MUcellithanesine 
sayılı ve üç nüshadan ibaret ayniyat tesellüm makbuzu cildin 1 ul)raymız. Kavaf-

İçinde zuhur etmemiştir. Cildinde mevcudu olmıyan bu numaranın • lar çarşısı No. 34 
z\1hurunda hükmu olmadığı ilan olunur. 1580 1 .,,. 

Burnava askeri satın alma komisyonundan: 
Cinsi Mahalli Miktarı Umum Muvakkat 

Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
Linit ma· 

Kilo tutarı 
Burnava 307000 11513 
Gaziemir 60000 2250 
Ödemiş 72000 2700 

teminatı 

864 
169 
203 

Münakasa Tarih 
şekli 
Kapalı 

Açık 

Açık 

24,6,936 
24,6,936 
24,6,936. 

Gün Saat 

çarşamba 10 
" 11 
" 15 

den kömürü Gaziemir 195000 1950 145 Açık 24,6,936 " 16 
1 - Tiimen merkez kıtalarının senelik ihtiyacı olup yukarıda miktar, mahalleri yazılı kuru 

ot ile Linit maden kömüriiniin ınünakasaları hizalarında gösterilen şekil ve tarihlerde 
yapılacaktır, 

2 Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 
3 Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla teminatı 

muvakkate makbuz veya banka mektuplarilc muayyen vaktinde ve kapalı zarf usuln 
ile yapılacak içinde teklif mektuplarını bir saat evciden Bumava'daki askeri ~bn al· 
ma komisyonuna v. · 

Göztepe ·de tramvay cadde
sine yakın suyu ve elektrik tesi
satını havi beş odalı ve kullanış
lı bir ev kiralıktır. Talipolan
ların Gazetemiz idare memuru 
Hüsamettin'e müracaatları ilan 
olunur. D : 10 

Ucuz - taze - temiz 

İlaç Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 

Sıhhat 
Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçi oğlu 
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YILMAZ RAKISI 
Neş'e, keyf ve iştiha verir. Halis üzüm ve Çeşme anasonundan yapılmış 45 derecelik en yüksek rakıdır. 

lzmir acentası: lzmir Emirler çarşısı karşısmda Mıhçı/arda Hüseyin Bahri ve Şekib müskirat deposudur. 
llmlllllİİI ........ ._ .................................................................................................................................. .. 

Hellenic Lines 
Limited 

Hamburg, Bremen, Rotter· 
dam, Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munta· 
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, İskandinav ve Baltık 
limanlaıı için doğru Konşi· 
mento ile eşya kabul eder. 

Angle Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve lskenderiye için 
9600 tonluk "Cairo City,, va· 
puru her ay muntaznm Pire
den hareket edecektir. 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 75 saat, 
Port·Sait ve lsken<leriye li

manları için "VELOS,, vapu
ru her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha· 
rcket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

Fazla tafsilat için Cemal 
Ccndeli hanında No. 14 Naz
mi Topçuoğlu acentasına mü· 
racaat olunması. Telefon 2548 ... 
Oliver v E Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Cendeli Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 . 
THE ELEERMAN LINES Ltd. 

-
,}; . ' . .,, 

, 

_Af'~~ 
, 

~ o ll ıu ıı·· 
, -1 
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- Türk Hava Kurumu --
Büyük Piyangosu ' --

---_ 21 inci tertip biletleri satılıyor. _ 

- 2 inci keside 11 Haziran 936 dadır .. = - ~ -
1
- Büyük ikramiye 30,000 lira ve mükafat 20,000 liradır. 

• Ayrıca 15,000, 12,000 ve 10,000 liralık büyük ikramiye- _ 
1 ler de vardır. Bu tertibin biletlerini takip etmek için bi- -

rinci keşide biletini şimdiden alınıı. = 
Biletler hükumet önündeki direktörlük -

'-gişesinde ve bilumum bayilerde satılır.
muıı ıı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı1111111111 ı i ı ı • 

•'====~Doktor---====-• 
A. Kemal Tonay 

Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütaha.{ôsısı 
Brısımılıanc i"ta )onu kan1~ıuılaki ılilıt>k ol..ak lı:ı~ında 30 "'"Y•· 

lı t'\ "" ınnaycnclıauesiıııle :-ııhalı ;ı,aal n tlrıı akşam ııaot (j o kadar 
ha~lıılanııı kalıul ı·der. 

.\Iürurııııı ctlı•ıı lı:ıştulıırıı )ııpılıııu<:ı lıizınıgt•lt•ıı "nir tıılılilı1t \C 

nıikrnskopik mtııı)euelcri ilr- H·reınli ha tııl:ırn )llpılnıasıııo C'evıı:r. 
1 görülen J>unıııolonık m\ıa) eıwlıuııe<:iııılı• ııııııılnzaıııuıı ) ııpılır. 

"GRODNO,, vapuru 10 ha
ziranda Londra, Hul ve An
versten gelip yük çıkaracak
tır ve 25 haziranda avdet 
edip Londra, Hul için yük 

~-w • Telefon: 4115 ==• 
alacaktır. . 

"MARDINIAN,, vapuru 20 
haziranda Liverpol ve Swan· 
seadan gelip yük çıkaracaktır. 

''ARGO,, vapuru temmuz 
iptidasında Londra, Hul ve 
Anversten yük çıkaracaktır. 

"LESBiAN,, vapuru 10 tem
muzda Liverpol ve Swansea
dan gelip yük çıkaracaktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
"SOFIA,.ı vapuru haziranın 

s .:.ınunda Hamburg, Bremcn ve 
Anversten gelip yük çıkara· 
caktır . 

'f-il",..J ..... ~~~ 

........................................................................................ 
Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"HERMES,, vapuru 15-6-36 
da gelip 20-6-36 da AN
VERS, ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li
manları için yük alacaktır. 

SYENSKA ORİENT LİEİN 
''NORDLANT,, motörü 15 

6-36 da gelip ROT~ERDAM, 
HAMBURG,BREMEN,(Do~ 
ru) COPENHAGE, DANTZIG 
GDYNIA, GÖTEBURG, OS
LO ve İSKANDINA VY A li
manları için yük alacaktır. 

"BIRKALANT,, motörü 29 
6-36 da gelip ROTTERDAM, 
HAMBURG, BREMEN, CO
PENHAGE, DANTZIG, GDY
NIA. GÖTEBURG, OSLO 
ve 1SKANDİNAVY A liman
l<ırı için yük alacaktır. 

SERViCE MARITİME 
ROUMAIN 

•ıw F 8 VAN THE EXPORT STEAMHIP 
Ç k h l ki • • • • CORPORA TION NEVYORK 

ocu .. asta ı arı Der ZEE & CO. 
-; . .... , . ~- . ' 

h "EXAMlNER,, vapuru 21 
mute assısı hazirana doğru beklenilmekte 
Doktor V. N. . olup New-York için yükliye-

DEUTSCHE LEVANTE LINtEI cektir. Behcet Uz G. m. b. H. l SERVİCE MARİTIME ROU-
"SAMOS,. vapuru 10 hazi- MAiN BUDAPEŞT 

Hastalarını her gün 11,30 
dan saat onüçe kadar Beyler 
sokağındaki kıliniğinde kabul 
eder. Telefon 3990 

• "ALBA JULIA,, vapuru 7 
6-36 da gelip 8-6-36 tarihin· 
de PİRE, MALTA, MARSİL: 
YA ve BARSELONE hareket 
edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlcrile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda tahmil ve tahliye 
binası arkasında Fratclli Sper
co vapur acentalığına miirnca
at edilmesi rica olunur. 

Tele. 2004 2005 2663 

randa beklenmekte ve 13 ha- "DUROSTOR,, vapuru 10 
zirana kadar Hamburg ve haziranda bekleniyor. Kösten-
Brenıen limanları için yi.ik ala- ce, Sulina, Galatz ve Ga-
ca~;ır. . latz aktarması Belgrad, Buda-

MANISA,, vapuru 10 ha- B . l v· .. 
. d b ki .1 k 

13 
peşt, ratıs ava, ıyana ıçın 

zısan a e enı mc te ve .. k k b l d kf 
hazirana kadar Rotterdaın ve yu a u e ece ır. 
Haınburg limanlarına yiik ala
caktır. 

"TİNÖS,. vapuru elyevın 
limaııımız<la olup Anvcrs, Rot
terdaın ve Haınburg limanla
rına yük boşaltıyor. 

''MACEDONlA,, vapuru 22 
haziranda bekleniyor, 27 ha
zirana kadar Anvers, Rotter· 
dam, Haınburg · ve Breınen 
için yükliyecektir. 
AMERİKAN EXPORT LİNE 

DEN NORSKE MİDDELHAVS 
LINJE (DS. AS. SPANSKE

LINJEN) OSLO 
"SAN ANDRES,. motörü 

19 haziranda beklcni.yor. ls
kenderiye, Hayfa, Dieppe ve 
Norveç limanları için yi.ik ka
bul edecektir. · 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüc.\e girişi
lemez. Telefon No. 2007 2008 

•• 
Askeri Lise ve Orta Mekteplere 

Oğretmen ve Kırıkkale San'at Li-
lsesine Tedrisat Müdürü Aranıyor 

1-lstanbul ve Bursa' daki askeri Liselere Kırıkkale' deki askeri 
San' at Lisesine aylık ücretle tarih, Riyaziye, Fizik, Erzincan, 
Konya, Ankara'daki Orta Mekteplere Tarih, Coğrafya, Fen 
bilgisi, Almanca, Fransızca, İngilizce öğretmeni ve San' at 
Lisesine Tedrisat Müdürü alınacaktır. • 

2-Lise öğretmenliği için Lise öğretmeni ehliyeti Orta mektep 
için Orta mektep öğretmenlik ehliyeti gerektir. 

3-lstekli olanların dilek kağıtları aşağıda sıralanmış evrakla 
Ankara' da Milli Müdafaa Vekaleti Askeri Liseler Miifettişli
ğine göndermeleri lazımdır. 

A) Tasdikli fotograflı fiş. 

B) Yüksek tahsil şehadetnamesi veya tasdikli benzeri. 
C) Üniversitede imtihan vererek ehliyetname al~ıışsa 

ehliyetname tasdikli benzeri. 
D) Nufus tezkeresi tasdikli benzeri. 

4- Durumu uygun görülenlerden aşağıda yazılı evrak sonra 
istenecektir. 

A) Hüsnühal ilmühaberi. 
B) Tam teşkilatlı Askeri Hastahaneden alınmış sağlık 

raporu. 
.. C) Teahhüt senedi (Noterlikten). 

5- Ucretler. 
İstanbul' da ki Askeri Liseler Riyaziye Fizik derslerine 108-126 
Tarih dersine 98-108 liraya kadar. Bursa Lisesi ve Kırık
kale San'at Lisesi Riyaziye Fizik derslerine 108-126 Tarih 
dersine 98-108 Liraya kadar. Orta mektepler derslerine 108 
Liraya kadar, Aylık ücret verilecektir. 

6-Kırıkkalc San'at Lisesine alınacak tedrisat Miidürü için Lise 
öğretmenlik şartlarını taşımak ve iki ders zümresin<le ihtisas 
olmak gerektir. Ücreti 165 liradır. 

7-İsteklilerin 1 Eyllil 936 gününe kadar nıi.iracaat t.·tındt•ri 
dileği yerine getirilmiycnlcr bir hak istiyemezler. D. 18 1509 

Kınık şarbaylığından: 
Urayınııza elli lira ücretli bir muhasip mes'ul al111acaktır. 

Usul ınuhasibe vakıf 'en aşağı orta tahsilini ikmal etmiş olması 
fazla talipler arasın<la ıniisabnka imtihanı açılacak ve imti
handa ibrazı liyakat edenler tercih edileceğinden taliplerin 
18161936 çarşamba giinii saat 16 da Uray encümenine miira-
caatlan ilan olunur. 9- 10- 11 (1555) 
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