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Kabine Atatürk' ün riyase- ~;;::;::i":0:;~;~":~ 
sı konusuldu. 

tinde Mareşal Fevzi Çak- :t:;~:;,3~~;:~7:,~~!.~;Y0'1~2 "·· 

mak'ın huzurı·yle toplandı ~,i::ı~~::~u!.~:~~t··~:ı:·., ,,'~·l·~~~,a~el~~::~ 
e ~:•:b1İ~:·~a :::ij~ar~) c •·ıl;:::kl!:c~:~:i~:~~ 

•••••••••••••- • h--,- k h ıir. Gnzctedlt•riıııizdcıı ıııiirelh·p 
fş Kanunu Büyük Şefimiz Eskişe ir de i ava Jıir he)eı il' Jıirtikt .. 8iucceı.tir. 
lı: knıııımı. TürJ. iııkıl5lııııııı 

ıııilıi .ıtıııo feriudı•ıı ) ep-ycni bir 
•• ,.,.r hııli111lr clufmm~ lıııhınıı) or. 

l'ıırıi rrı ""' ıwkretrriıniz. lııı ktıllll• !'." 

111111 'Prıi ('eıniH•t içindi' \arala· 
l'.ı"ı' h•iliklrri. ta.kit• f'lli)!i ın . .-ık~ndı 

t" • 

k.ıınııt.ı\ J.ür ii,.fiuclnı tam 'I' knt'i 
J 

lıir s,ırahutll' rın l.ıttı. Bu ,.ııretlı·. 

ıııeıult>ket, parti ideoloji iııiıı ııik lc·t 

ınPrke7.imlc 'n :t\ ıın rıılııırı, t.uııa· . . 
ıııcn milli olduguını tı:kr.ır llıı~ınuk 

'e"il" iıı i lıuld u. 

1-: knnmıu. )t'llİ lıaşlı):ııı i~ ha· 
\ntım11.ııı trminatlı \P hize ıı)gun 

İ)ir mÜC)) idı·~i olaı•aktır. 1, w i~çi 
mcflıumlarınııı Türk huıludları üte· 
ı<İııdeki mumısındıı bir rıc,·i IJe) ııd

uıilell·ilik 'e i,c;i hakimi) eti darn· 

lnnııın koku u. çe .. ııi i rnrdır. Hal
buki Türk i~çi i. tarihi \NU eti, 
:ılıliik 'c lııı) atının kendi felsefo,j, 

iti) u<lhtn 'e aııııll{·leri ile, lıiçhir 

ırk iı;<;i.,inc lıenzcnıiyen lıir titıtir. 

ı )ııuu <'il hü\ ük \'OSfı. müuakuo,a;;ı1. 

H' tüphr iz ~lıırak. milliyetçiliktir, 
lı:ık w adıılet mcflıunılıın dııhilin

,fr kauunlarıı, cemi) et uiz:uıılanna 
H' disipliıw rİR) ettir. Dün~ adıı lıiı: 

bir milletin işçisi, cebir rn tuz~ ik 

~orınck izin, hu iki miimcn İ7. H' 

lıii)fik \a fı bir nrayn gctircmcıııi~ 

ıir. Bizde işçi :ı) ı ı clünc kadar a1. 

tlcnehili rdi. Frkut bugün hem yeni 

ha lı) an .. aııayi. hem dt• l.anu111111 
ıııoucrıı w mii Let lıir iilı;fi ile ta· 
rif w S..alıul ı•ttigi ziiırH\'Uİn daha 
p•ııiş hir t-ıılııı iı;indf' JıuluııınaH. 

lııı ı>ap)l hu) iik hir l..alnhalıl.. im· 

liut' gı•lırıud~tı·dir. f \erenle i~(j. 
't>ııiu nruı;ıııdııki miieuılelc. lıüriik . . 
... ;ına' i ııwmlı•kctlerinıle çokt:ııı h:ış· 

.; 

lanııştır. Fakat lıizılc kı•nıİ) et vr 
l.;p) fİ)<'t ıtilı:ırilr c,.nı;cıı malul mi 

olan s:ın:ı); alemini. cemiyetin ııi· 

:1.amıııdu uk ülamellcr )apacak lwr 

lı:uıgi lıir lmhran cloğurnıııınıştır. 

Bu, i, 'rrı•rıin adalet ve lıakpe.re .. t· 

1 iğindcıı 1.İ) ııdP Tfı rk işçisinin :.ıı· 

dık \C muti oluşunclım ilni gclmi~
ıir. Hittnhi, Türk i,ı.·iE"iniıı ulmterİ· 

ııin isti munnı H' oııuıı in .. aulıl., 

rntıınıla)lık lıaklurrndaıı ınalınııııi

) etinin ürüp gitnı<!ıduc göz ~ uııın· 

lnmıııılı. Tiirk inkıliıLıııa hfıkiın 

ıılnn rıılı, huna mfınicli. G:ırlıın 

hurjuHı w proleter rmirııdclclf'rin· 

ıll•n, lıf') ııclmilcleili~in milli cami· 

a) ı geınirPn telakkilniııclı·ıı t.ını:ı

nwu uzak ol:ırıık. lıi:r.inı iı;iıııizf'. hi

ziııı i'çiıııizP. hizinı lıa).ıl "' ıııii· 

ı' ,.,. ı•lı•riıııizc• ll) ıııı 'ı•p·) ••ııi lıir 

kuuuıı ~anılmak !!L rı•l.ti. J1 iikuıııeı 
\t• P:ırti, \111.ırca, lıiı) iik lıir Jı:ı,.. 

"-11"1) ı·ı lı· lııı ıııt•\ 7.11 lizr·rinılı• dıınl ıı· 

1.ır ,,. ı...1111111 ııilı.ı)•'I Kıırııııl:ı)ılıııı 

•:ık ı ı .. 

1\lilli~··tı;i Ticrk İv•:i:.i. krıııliııe 
lıJı. lt"ı--tı•ıııiz iılrnkile. du) tlııj!u 
ı;-iıkrnııı . P:ırti gı•ııı·l nwrkf'zin" \'Pk

ti~i tdgrnfl..ırl.ı lıildirİ) or. 

Hu k.ıııııv. '"rrıı.ı~ <'darl.ı i •:i 
nr:ı .. ınılak.i ıı, uıııai atl.ılı'lsizli~iıı 

kııldırılmıı,;ıııı Pmrerlen ,f'rı•fli lıir 

millet iratll'~iılir. l luk mı. lıl'r iki· 
ine lıirılı•rı! K:ıznııı; mi, kl·z.ı; .ıtlıı· 

lf'l ılairrt>İıııle \l' k:ırıuıı murok.ılw· 

ind\•! 1 .;inin lı.ı) .ıı ı igortadn ula· 

<'ak, i ,c;i k:ıdın ı·:r.ilıııİ)t'rek, İı;-ı,:iııiıı 

t;alı~nı:ı •ııntlı•ri, ltıtili ta)İll eılilP· 

<'t'k, 0111111 ş:ı~ lığııııı lınkıltıt'ak, ı;o· 

hık çocuğu okutulacak \"e lıulfisa, 

in anlık, \utan da lık lıııklıın trmiu 
edileerk. 

-Sonu 5 inci sayfada-

~aaliyetinden memnun kaldılar. Loııdrn 10 (Hııd,ıı) - Toıı10• 
mm kahini' medi inde harici ı;;i)·:ı· 

Atatürk, mareşal Fevzi Çakmak' la bir arada .. 
\ııkura. 9 (A.A) lfri,,icumur 

nuı 19,l!l tf' Arık:ır:ı'}a teşrif l't· 

ıııi~ln H' rC'fakatlerindc Ba:' ekil 
İııöııü oldıı~ıı lınlrlc doğnıca lıari
<'İ) e konıığıun gidt•rek orada topla· 
naıı icrn \ ekillt·ri lıl'}ctİnı• rİ)B"eı 
lıuyurmuşln rtlır. 

Kamula) ha.kanı Hcnda ilı• 

genl'l J...ıırnııı) lıuşkam l\fnrt•şal 

Çakmak tıı lıu içtiııın<lıı hazır lıu-

hııı rıı ıı~lnrd ı r. 

Eski\clıir. 9 (A.A) Hci~i<'ıı· 

mıır A ıutiirk tliiıı .saat 10 ıla ı~~ki· 

şrlıir"i ~erd' IPnıli ı-ııı işlerılir. Çukıır· 

lıisur"dıı hir tan arı• f .iloınu;ı: tara
fındıııı ·ı·laıııı.;:.ııı l 'lıı Ürnln Es-

dolılıırıın kr. if hir halk tnlınka 111111 

co;l.:un l ·znlıürutı ura nıtl:ııı geçe· 
rck kııınaııtlnnlık, 'ilii.yeı. belt·diyr 
\'t• c .. n. P. cl:ıir<•lerini Zİ)ar.-ı \'C: 
hunu müteakip lııl\a J...ıt'alnrıuı 'e 

teı;ıı<ııtıııı tı>fti lınyurmu~lar \C lll)· 

) nre 1111') dnıııııdn uçıı a hazır hulu. 
mm in)) :ırl• f ilolunıım ) anma gi
dl'rck ornda lııılıııınıı filolarımızın 
toplu \'(• nıüııfı•riı uçuşlarJııı gör-
mü~lı•rdir. -

\tntürk lıurado ıııü~lıede bu

)lır«lııJ..lıırı intiznuı \C yükı;ı·k tı·kü

nıiil<lcıı dolu) ı kı) metli ha\'ncıl:ırı-

1111zı tı•lıı ik \C ıakılirlcriııi lıt•\an 
lıu) ıırıııu~lnr w kıuııurHl:ınlıl. ;ıı·f. 

set \e tlalıili miitcnd<liı ıne-·cı .. ıer 
iizc•rinc müzakerat ) ııpılnn-tır. 

Bıığ:ı:dnr kongrcl'i içiıı tlt' mü· 

zakı•r:ıt et' re) nıı ('I ıııi~ıir. Boğazlar 

koııgrc,.i 22 de, uluslar oS) elt"'ı.İ 

koıı <')İ 26 \ı• .,O~)•'lı• lıe)t'Iİ ııınn· 

rııİ)<' içtirnaı cin :111 huzir.ınclu \'U· 

pılucaktır. 

M. Edl·ıı kulıiıı ) ı• lnı lı ıı~n-

lanl:ı i1 .. ıılıat \'c•nııiş H' :ı) ııi :l.[lm:ııı· 

ıl:ı M. Korhen ve \I. Cr:ıııdi ile 

olıııı mü1.akf'rclt riııi de kııbiıır c•r· 

kfıııına hildirıniştir. M. Eılı•n ,-azi
) C't lıokkıııd:ı Jloıııa \ı' Puri~ nok· 
ıai nıızarlnrıııı iıwlı etmiştir. 

S. Gökçen 
Eskişehir bölüğün

de derse basladı 
~ 

Orta Avrupa sulh istiyor, 
müzakerede ihtilaf ~ıkıyor -------·-------

Romanya gazeteleri, Lehistanın Fransa- Yugoslav 
va münasebatını bozmak istediklerini yazıyorlar. 

Solda Romanya kralı ile prens Pol, sağda gene Romanya kralı ve 
Çekoslovakya cumur reisi M. Benes .. 

Biikreş, 10 (Radyo)-Küçük bir tenezziih yapmıştır. Saltanat naibi prens Pol dün 
İtilafı Hükumet reislerinin mü- M. Benes hududa yakın bir Bükreş'ten buraya dönmüştür. 
zakeratından sonra, Kral Karol yerden Kraldan ayrılmış ve Viyana, 10 (Radyo)-Küçük 
Çekoslavakya Cumur reisi M. şimendiferle Prağa gitmiştir. itilaf Devlet reislerinin Bükreş 
Benes ile Tuna nehiri üzerinde Belgra4, 10 (Radyo) -Sonu 5 inci sayfada-

Büyük misafirimiz 

Şevki Behmen 
Dün lzmir' de birçok müessese

lerimizi gezdiler, gördüler. 
Şehrimizde 

~l~~hükQ:" 
metimizin aziz 
misafiri, Yu
goslavya dev
let nazırı Şev
ki Bchmen, dün 

İzmirdeki Kül
tiir miiessese
lerimizi ziya -
ret etmiştir. 

Öğleden ev
vel saat onda 
refakatlerinde 
mihmandarı ha
riciye Vekaleti 
memurlarından 
Refik Rüştü bu
lunduğu halde1 
vilayete gelerek , 
Valimiz Fazlı 
Güleç'i ziyaret 
etmiş ve bir 
müddet vila -
yette kalmıştır. 

Misafirimiz; 
vilayetten ayrıldıktan 
Egepalas'a gitmiştir. 

Misafirimiz, mihmandarlarile 
vilô.yetten çıkarken .. 

sonra ı Saat 11 de Valimiz Güleç, 
-Sonu 5 inci sayfada-

Kamutaydan çıkan yeni kanunlar 

Taşlar: 

)n"clu Gündo~ınu., Balıke ir"tle lan• 
yn:.. Burılur\la Y cşilo\'a, f tanLul la 

-Sonu 3 ncü sahifede-

Hususi İşle Memleket İşi 
------~~.---~~--

Burnava' dan enteresan bir mektup aldık. Bunda de
niliyor ki: 

.fl.a~kın ş~ktiyetlerinden birisi de Burnava belediye 
reısının vazıfe başında bulunamamasıdır. Bizim reis ti-
caretle meşguldür. lzmir'de mağazası vardır. Reisimiz 
kendi işini tercih etmekte ue ancak sabahları yarım saat, 
akşamları da bir müddet vazife başında bulunabilmek
tedir. Halk ta işini bitirebilmek için bu saatleri bekle
mek mecburiyetine düşmektedir. Çünkü vazife saatleri 
dahilinde diğer memurlar, salahiyetsiz oldukları için 
reisi beklemeden bir iş yapamamaktadırlar. Bizce va2ife 
vazifedir. Riyaseti deruhte eden bir vatandaşın, o vazi-
fenin bütün icaplarını göze alnıağa ve ihtiyaç gösterdiği 
ferağati, maddi fedakarlığı da kabule mecburiyeti var
dır. Aksi takdirde bu iş, sadece bir süsten, bir etiketten 
daha başka müsbet bir mana ve kıymet ifade edemez. 
· lzmir'de belediyenin bir reis muavini vardır. Buna 
rağmen, mesleği hekimlik olan reis, muayyen saat/arda 
vazife başında bulunmakta ve hastalarını ancak öğle 
vakitlerinde muayene ve tedavi etmektedir. Burnava'da 
belediye reisi de maaş alıyor. hatta almasa bile vazife 
ve prensip noktasından ayni şeyi yapması lazımdır. 
Hususi iş ile manevi ve maddi mes'uliyeti olan bir 
memleket işi, iki karpuz halinde bir koltuğa sıkıştırıla
maz mütaleasındayız. Siz buna ne dersiniz? 

ANADOLU - Ne diyeceğiz, her doğru şeyi siz daha 
evvel söylemişsiniz. Hele, hususi işle memleket işi, yan 
yana iki ayağa bir tek kundura geçirmek kabilinden 
nerede tesadüf edilirse, şiddetle muarızız. SAPAN 
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İş yerlerinde tesisat -- lş ve işçi bulma Kamutaydakı· mu··zakereler 
müesseseleri ve salahiyetleri. ---~- - --·· .-- --

Fransız 
- 7 -

Ankara, (Hususi muhabiri
mizden ) - f ş kanununun 
üçüncü faslı işcilerin sağlığını 
koruma ve iş emniyetini te
min için alınacak tedbirlere 
hasredilmiştir. 

teşekküllerin iş ve işci bulma 
hususları ile uğraşabilmeleri 
iktisnt vekaletinden miisaade 
alınmasına vabeste olacaktır. 
Şu kadar ki bu yolda açıla
cak bürolar görecekleri hiz
metler mukabilinde işcilerden 
ücret alamıyacaklardır. 

Ali Çetinkayanın beya';.ab - Limanlar işi- Ihti- Hükômet~nin • 
yat zabitleri ve Is tan bul telef onları lcraatProJelen 

Bu fasılda; iş verenlerin iş 
yerler:nde iş emniyetini temin 
için yapmakla mükellef olduk
ları tertibat ile işcilerin sağ
lığını korumak için umumi 
hıfzıssıhha kanunu hükiimleri 
dairesinde yapacakları tesisa
ta dair hükümlerden maada, 
iş yerlerinde ispirtolu içki 
yasağına, 18 yaşına kadar olan 
çocukların işe alınmazdan ev
vel muayenelerine, gebe veya 
emzikli kadınların ne gibi iş· 
lerde çalışabileceğine, ış yer
lerinde banyo, uyku, istirahat 
ve yemek yerleri yapılmasını 

amir hükümler bulunmaktadır. 
iş kanununun en mühim bir 

hususiyeti, hiç şüphe yok ki; 
işcileri elverişli oldukları iş
lere yerleştirmek ve muhtelif 
isler iç.in elverişli işçiler bul
mak keyfiyeti amme hizmeti 
o!arak devletin ana vazifeleri 
içine almasıdır .• 

"Bu hizmetin yapılması için 
lktısat vekaletine bağlı olmak 
üzere gerekli görülecek mer
kez teşkilatı ile ihtiyaca göre 
muhtelif şehir veya kasaba· 
larda bu teşkilatın şubeleri 
tesis edilir. Birer mıntaka ve 
yahut yalnız bir tek belediye 
hududu çevresine şamil vazi
fe!erle kurulacak olan işbu 
şubelerin tesis ve faaliyetleri
ne muktezi masraflar için 
devletin umumi bütçesine ko
nulacak meblağlardan başka 
ilgili vilayetlerin ve belediye
lerin butçelerinden dahi imkan 
derecesinde, iştirak hisseleri 
tahsis edilir. 

"f ş ve işçi bulma teşkilatı 
bu kanunun hükümlerinin tat
bikini takip ve icraya selahi
yettar olmak üzere, tesis olu
nacak umumi teşkilatın ıçın
dedir. 

iş ve işçi bulma t eşkilatı, 
her türlü ekonomik işletme
lerle serbest san'at ve hizmet 
mahiyetinde olan diğer bütün 
işler hakkında malumat top
lamak, iş arz ve talebini inti
zama bağlamak ve işçi ücret
lerinin temevviicünü takip et
mekle mükellef olacaktır. 
. Kanunun mer'iyete gırme
sınden sonra işçilere ış ve 
işlere işçi bulmak uzere ka
zanç kastı ile hususi idareha
ne açılması yasak olacaktır. 

Otel, han, pansiyon, lokan
ta ve aşcı dükkanları veya 
kahvehaneler gibi umuma açık 
olan toplantı yerlerini işleten
lerin doğrudan dôğruya veya 
bilvasıta ış veya işci bulma 
simsarlığı yapmaları veya bu 
yollara sair şekillerle ücret 
mukabilinde tavassut ve faa
liyette bulunmaları da yasak 
edilmektedir. 

Resmi iş ve işci bulma teş
kilntının tavassutu ile iş bul
muş olan işcilerin çalışacak

ları yere gitmelerinde, bu 
teşkilat tarafından verilen ve
sikalar üzerine, devletin nakil 
vasıtaları ücretlerinde yüzde 
elli .tenzilat yapılacaktır. 

Ömer Köstem 

Ankara, 10 (Husui muha· 
birimizden) - Kamutay bu 
gün Fikret Seylab'ın başkan
lığında toplanmış, Nafıa ha· 
kanlığı Yüksek Mühendis 
mektebi bütçesine tahsisat 
konmasına ve Mühendis mek· 
tebinde yapılacak tesisat, in-
şaat ve tamirat için mukave· 
leler akdedilmesine müsaade 
istiyen kanun müzakere ve 
kabul edilmiştir. 

Bundan sonra maaş kanu
nunun 13 · 14 - 25 inci mad
delerinin değiştirilmesi hak
kındaki layihanın müzakere
sine başlanmıştır. 

Mulhak ve hususi butçelerle 
idare edilen dairelerde, ser-

mayesi tamamen veya kısmen 
devlete ait olan işletme vesair 

müesscslerde müstahdem olan
larfa belediye ve vilayet mec
lislerinde daimi encümen azası 

-Devam edecek- bu[unanlardan manevralara ça-
Not: Kamutay ış kanunu ğırılacak ihtiyat zabitlerinin 

projesinin miisakeresini bitir-. maaşlarının mensup oldukları 
miştir. Yazımızın başında da yukarıda ısını geçen daire, 
tahmin ettiğimiz gibi, proıe müessese ve ya işletmelerce 
kamutayca hemen aynen ka- tam olarak verilmesi hakkın
bul edilmiştir, denilebilir. Bir daki fıkra ile, sivil memurı
iki maddeye münhasır kalan yette az maaş alan ihtiyat za
tadillere gelince, bunları da bitlerinin taşıdıkları rütbeye 
projenin esasları hakkındaki gore maaşlarının artırılması 
yazılarımızı bitirdikten sonra hakkındaki bir takrir encu
ayrı bir yazı ile tesbit ede- mene verilmiştir. Bu ınünase
ceğiz. • belf c birçok saylavlar söz al-

_,,______ mışlar, münkaşalar olmuştur. 

S. Gökçen Kanunnn diğer bir fıkrasına 
Eskişehir bölüğünde göre, devlet daireleri ve mües

seseleri haricinde çalışanlar 

derse başladı talim ve manevralar ıçın or
duda kaldıkları müddetçe maaş-

Eskişehir, IO (A.A) - Ha- lan Milli Müdafaa vekaletince 
ziranın 7 inci pazartesi günü 
1 

verilecektir. 
stanbul Y t:şilköy tayyare mey-
danından uçarak Bursa'ya gel- Kamutayın bugünkü toplan

tısında lstanbul ve lzmir li
miş olan kadın tayyarecimiz 
bayan S. Gökç.en bugün saat man idarelerile Van gölü işlet-
8,45 de gece Bursa' dan tay- mesinin Ekonomi bakanlığına 
yare ile uçarak 55 dakikada devri hakkındaki kanun da 
Eskişehir' e konmuştur. Spor müzakere ve kabul edilmiştir. 
tayyareciliğini ikmal etmek Nafia Vekili Ali Çetinkaya, 
üzere bulunan bayan Gökçen lstanbul Telefon şirketinin 
Eskişehir tayyare okulunda satın alınması hakkındaki ka
mensup olduğu bölük dahi- nunun müzakeresini istemiş ve 
linde 'askeri t~yyareciliğe baş- Bakanın bu arzusu kabul edil-
lamak i.izcre kalmıştır. miştir. 

Gizli 
Konuşmuşlar 

Londra, 10 (Radyo)- Lord 
Eden, ltalya'nın bura elçisi 
Sinyor Grandi ile Fransa se
firi M. Orben'i kabul etmiş 
ve uzun müddet konuşmuştur. 
Bu konuşmalar, gizli tutul

Kanunun müzakeresi sıra-

sında söz alan Ali Çetinkaya, 
müzakere mevzuu olan muka
velenamenin ana hatlarını an
letmış, Şirketin mali v~zıyeti, 
kuruluşu ve sermayesı hak
kında izahat vermiştir. 

Muhtelif iş ve san'at züm
relerine mensup iş verenlerin 
veya işcilerin kendi aralarında 
vücuda getirdikleri her nevı 

Ali Çetinkaya, şirketin iki 
milyon beşyüz yirmi bin lira· 
ya sabn alındığını ve her yıl 
40 bin lngiliz lirası verilerek 

~---.................. - .......................... iiiiiii •• liıiiiii.~ ...., 

maktadır. 

ELHAMRA Telefon 2573 

Yalnız 20 kuruşla üç büyük filin birden 

1- Bosna Sevdaları 
TÜRKÇE SôZEÜ VE ŞARKILI 

2 - Monte Kristo Kontesi 
BRIGITTE HELM 

3 - AYRICA BÜYÜK OLIMPIY ATLAR FiLMi 
Seanslara Dikkat : 3.40 B_- Sevdaları, 5.10 Mont-e -Kristo-K~ntesi,-7 Olimpiyatlar 

filmi, 8 Bosna Sevdaları, 9.30 Monte Kristo Kontesi. 

-----• •• Paris, 10 (Radyo)-M. Leon 
ödeneceğini, ilk taksitin dört bu masraf çıktıktan sonra ge- Blum kabinesinin projelerini 
yıl sonra verileceğini söylemiş, ri kalan kar ile vilayetler ara- tetkik edecek olan parlameto 
telefon ıdaresinin senevi bir sında telefon tesisatı yapıla- komisyonu, M. Alber Saro'nun 
milyon yüz bin liralık iş yap- cağını bildirmiş ve şiddetle başkanlığında toplanmıştır. 
tığını bunun 350 bin lirasının alkış'anmıştır. Kanun kabul Projeler biran evvel tetkik 
işletme masrafı olduğunu ve edilmiştir. olunacak ve müzakere edilmek 

":C-.=~=-==- üzere parlamento heyeti umu-A ile F 8 cias1 miyesine gönderilecektir. 

Polis kıy af etleri 
• 

Karısını öldürdü. rakibini yara· 
ladı ve polise teslim oldu. 

--~~-----~~-lstanbul 1 O (Hususi muhabirimizden) - Bugün şehrimizde 
bir aile faciası olmuştur. Şoför Rıza: genç karısı Fatma' dan 
şüphe etmekte olduğundan kendisini takib etmiş ve Yunus 
isminde birile birleşerek Beğoğlunda'ki otellerden birine gir
diğini görmüştür. 

Rıza, bunların arkasından otele girmiş ve tabancasını çeke
rek ikisinin de üzerine ateş etmiştir. Kadın, vücudunun muh
telif yerlerinden yaralanmış ve derhal ölmüştür. Yunus ağır 
yaralı olduğundan hastaneneye kaldırılmıştır. Katil şoför cina
yeti işledikten sonra otel odasında polislerin gelmesini bekle
miş ve tabancasını vererek teslim olmuştur. 

----·~·~---

Yunan kralı Makedonya 
gezisine çıkıyor. 

-------
Bir torpido ile Dedeağaç'a gidecek ve 

merasimde hazır bulunacak. 
Atina, 10 (Hususi muhabirimizden) - Yunan kralı Yorgi, 

Makedonya tetkik seyahatine pazartesi günü çıkacaktır. Kral, 
pazartesi sabahı beraberinde veliahd Pavlof olduğu halde bir 
torpido ile doğruca Dedeağaç'a gidecek ve oradan lskeçe, 
Drama, Serez ve Kavala'ya geçecektir. 

Kral buradan Kılkış'a gidecek ve orada, Bulgarlara karşı 
kazanılmış olan Kılkış zaferinin 22 inci yıldönümü merasimin
de hazır bulunacaktır. Bu merasime, ba_şbakan Metaksas da 
iştirak edecektir. 
Halk Partisinde : 

Atina, 10 (Hususi) - Bir müddet için Atina'dan ayrılmağa 
mecbur olan halk partisinin idare komitesi reisi Vasidis'in 
yerine, eski bakanlardan Mavro ve' Mihalis seçilmiştir. 
Yunan partileri : 

Atina, 10 (Hususi) - Ce_rek halk ve gerek liberal parti 
mensupları yakında umumi bir toplantı yapacaklardır. 

Para ver
miyecekler .. 

Paris, 10 (Radyo) - Fransa 
yeni hariciye nazırı M. lvon 
Delbos, bugün kabul ettiği 
Amerika sef irile eski borçları 
konuşmuşlardır. Söylendiğine 
göre, gerek Fransa ve gerekse 
lngiltere, Amerika 'ya para ver
memek husundaki kararlarında 
ısrar edeceklerdir. 

Karadeniz' de 
fiddetli fırtınalar .. 

İstanbul, 10 (Hususi) - Son 
gelen ' haberlere göre, Kara .. 
deniz' de şiddetli fırtınalar baş· 
lamıştır. Pelenki-Derya adın· 
daki motör Batum açıklarında 
batmıştır. 

Kömürlerimiz 
Teşhir edilecek. 

İstnbul, 10 (Hususi) - fk. 
tısad vekaleti, 937 senesinde 
kömür sergisi açmağı ve bu 
sergide bütün kömürlerimizi 
teşhir etmeki kararlaştırmışbr. 

işçiler sevinçte 
Ankara, 9 (A.A) - Haber 

aldığımıza göre iş kanununun 
çıkması dolayısile işyar!ar ve 
ışçilerden parti genel sekre
terliğine duygulu sevinç tel
grafiarı gelmektedir. 

Rusya-Iran 
Anlaşması ••• 

Moskova, 9 ( A.A ) - 27 
Ağustos 1935 tarihinde Sov
yctler birliği ile lran arasında 
akdedilmiş olan ikamet, tecim 
ve deniz seferleri muahedele
rile bitaraflık hudut bölgele
rinde çekirge mücadelesi ve 
mızır haşaratla mücadele mu· 
kavelelerinin ınusaddak suret
Jeri Stomoniakof ile lran bü
yük elçisi Anosiman Sepah
bodi arasında teati edilmiştir. 

Badoglio 
• 
/talya'nın Habeşis-
tan' da neler yapa
cağını söylüyor. 
Paris 10 (Radyo) - (En

transijan) gazetesinin Roma 
muhabiri, Mareşal Badoglio 
ile bir mülakat yapmış ve 
ltalya'nın, Habeşistan'da ne· 
ler yapmak niyetinde bulun· 
duğumı sormuştur. 

· Mareşal Badeglio; evvela 
yollar yapılacağını ve sonra 
da tayyare münakalatına ehem· 
miyet verileceğini ve Habeş 
topraklarının, mümkün olduğu 
kadar fazla mahsul vermesi 
için her türlü tedabire teves
sül edileceğini söylemiştir. 

Yeni şekil 
nasıl olacak? 

Ankara, 10 ( Hsusi muha
birimizden ) - Polis kıyafet
leri nizamnamesi Şfirayıdev
let'ten çıkmıştır. Yeni nizam
nameye göre: polislerimizin 
ceket yakaları kapalı olacak 
ve yakadan omuzlara doğru 
on santim uzunluğunda kır
mızı çuha uzatılacaktır. 

Muğla'da zer'iyat 
Muğla, 10 (Hususi) - Sa

hil kısımlarda ekin biçiminin 
sonu alınmak üzeredir. iç kı
sımda arpa hasadı başlamıştır. 
Zeytinler çiçekten kurtulmuş, 
dane olmuştur. Ekin işleri de 
devam etmektedir. Darı, Mısır, 
pamuk ve bostan ekilmektedir. 

1 stanbul Planı 
İstanbul, 10 (Hususi) -

İstanbul şehrinin planını ya
pacak olan Paris'li mimar 
Prast ile belediye arasında 

bir mukavele imza edilmiştir. 

Ölüm 
Bern, 10 (Radyo) - Umumi 

erkanı harbiye reisi Alber, 65 
yaşında olduğu haıde bugün 
veJat etmiştir. 

lngiltere 
Donanmaya büyük 
Ehemmivet 
Vermelidir .. 

Londra, 10 (Radyo) - Do
nanma Lordu Sir Samuel Ho
var bugün (Kembriç) te söy
lemiş olduğu bir nutukta, 
fngiltcre'nin, donamaya büyük 
ehemmiyet vermesi lazımgel· 
diğini ve çünkü böylelikle 
Uluslar sosyetesi muhafaza 
edilebileceğini söylemiştir. 

Avusturalya 
ve zecri tedbirler 

Londra, 10 (Radyo)- Avus· 
turalya hükumeti, Londradaki 
mümessili vasıtasile zecri ted
birlerin lüzumsuzluğunu lngil
tere hükumetine bildirmekle 
biıdirmekıe beraber ancak İn
giltere ile hemahenk harek~t 
etmiş olmak için zecri tedbir
leri kabul ettiğini ilave eyle
miştir. 

Avusturalya hükumeti mü
mesili ayni zamanda Akdeniz 
yolunun teminini de istemiştir. 

Fransa dış bakanı 
Temaslar yapmaktadır .. 
Paris, 10 (Radyo) - Dış

bakanı lvon Delbos, Paris' c 
davet ettiği sefirlerle müzake· 
reden sonra bugün de F ran· 
sa'nın Vaşington sefirini kabul 
etmiştir. 

Akşam üzeri ltalya'nın Paris 
sefiri Kont Çerutiyi de kabul 
etmiştir. 
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Kamutaydan çıkan yeni kanunlar - -
ihracat tacirlerin ŞEHiR H ABERLERi 
de aran~~ak şart. valimiz lzmir Tü~k kuşunda Avni -~~an 

Ekonomi hakanı C. Bayar yeni F. Gülec dünkü ziyareti~de genclerimizin muvaf-1 Teltkikbl~lrdi?i vekka-

b d• K k d ' ' ' 1 ete ı ırece eyanat ver ı. on or ato f akıyetli havacılık faaliyetlerini takdirle karsı/adı Şehrimizde bulunmakta olan 

Yapanlar ihraeai:ÇI olamazlar. ' Berlin ticaret mümessili Avni 
Sakman, dün Türkofis ve Ti-

-Başı 7 inci sahifede-
E) üp, Ka ıamoni'de Kargı, Koca
elinde Gölcl'k, Çnnakknle'ılc Y c

ııice, OrJu'ıla Gölköy adlannda lıi

rer kazımın tl'\kiiinl', hunlara aid 

mt>ınur \c mü talıdimler kııdrola-

rınn ııid kıınun ile Ri)U"eticuıııur 

clnire i te\kilfıtmn, Ankara "da tarih, 

ılil \'e co~rnf)D fakiiltt>si kıınılınu

tınııı nid karıunlann bazı maddele-

nkdı~tmeğe rneulıur kalmış ma um 

\ 'C <lost 'atıındıı~lar ara~ıuHla hu 
) ola saparak sent'l toplnnıak ıe

şelıhii"bıııle bulunmuş olan kısım
ların da oldugunu hatırlatmış \C 

ıll'llıiştiı· ki: 

• 

caretodasınt ziyaret ederek 
Ofis müdürü Ziya ve Oda 
umumi katibi Mehmet AJi'yi 
ziyaret etmiş, f zmir'in iktısadi 
işleri üzerinde görüşmüştür. 
Avni Sakman, lzmir tüccarla
rının dileklerini de tesbit et
miştir. 

rinirı <lcğiştirilıne .. :i w Anll'rikn bir· 

leşik de' Jetleri hük\ımetinc umumi 

harp esııa"mda muhıısım memleket

lerde kalmı Türk tchen~ına sarfc-

dilmiş paralar karşılığı olarak 23 
hin kiiııur dolıırrn ıe Yiye ureıi 

hııkkiuılaki kanunlan müzakı•rı> ...... 

kabul eımiştir.-

- Bu nınale,ef hayatımızda 

yıışııyarı vakıalnrkandır. Türk ıi~·a· 

n•tiııde ııamu karlık ~art c n ıdır, 

fikrine i~tirnk etnıiyl'cek hiı;bir 

Türk ) oktur. Fakat SÖ) lı•rliğiııı ~<'· 

kilde muamele · ) apnıılardn vardır. 

Buıılıınn mah7.urları eğer yalnız 

dahili til'arete inhi ar etmiş ulsayılı 

huııu nazarı itibare :ılınıvabilirdik. Valimizin dünkü ziyaretinden üç intiba .. 

Yarın Ankara'ya hareket 
edecek ve İzmir' deki muhtelif 
te~ebbüsleri, tetkikleri, görüş· 
meleri hakkında İktısat vekili
n~ iz Celal Bayar'a izahat vere· 

Denizy ulları 'e Akay ieletnıc
lcrilc fabrika 'ı• haruz.lar tt'şkiliıtı 

kanununun 8 İfü i, ınaılen tcdkik 

\'c amma enstitüsü kaııuııuııuıı 1 l 
inci marldeleriııin .tadili, gümrük 

muhııfnz.ı genel komutanlığı emrin· 

deki deniz ı~kilaıının n kcrlr:~tiril
me i hakkındaki kanunlarla t;ılılıat 

\"l' içtimai nı uavenet \ ckôleti \ c 
Luna bağlı hudut ,.e ahillcr ı;ıhlıat 

umum müclürluğü lt\kiliit vc mc· 
ınurin kanunu dış ticaret i!:'leri!e 

ıığrnşan <'Şl13 ı hükfünı•tin daimi 

kontrolüne tiihi tutmak ve ihracat 

mııllannın tn~ .. i, ten ,·ika) c eylemek 

ıııaksaılilc teklif edilmiş olıın tiea

rclle tağşi in men 'e ihracatın mu

rakultc i \'C koruıımu~ı lınkkırıd:ıki 

kanumı ek kanun Jıi) ıhnsı dıı lıu

~iiıı kaumlB) ın knJıııl etti~i kanun· 
lur :ıra ımla buluıııııaktadır. 

Bunlardan ılıhat H' içtiıııııi 

mua\ enet 'ckalcti tt\kilfit 'c mc· 
muriıı kaııııııu ıııüznkı•rc i ,. na 111· 

da üz alan doktor Fatma Meınik 

(Edirrıt') sıhhat \l" içtimai ıııua\e· 

ııel bııkaıılığıııııı Jnıgüne kmlrır 

ııwınlı•ketiıı ılıhat i,lcri üzt•rindc 

'erimli ı;nlı~ııın)anııclan hah cdcn•k 
ıııiiza kere lllC\ zmın u te,.kil t•deıı 

k:ıııun )fi) ılıa~mııı g<izettiği nı:ıksndı 

izah etıııi~ ve lnı kaıııın l:i),hasıııı 

knmulıı) ıı C\ kctıııck suretilı• hü

ki'ırııctin '~ ibhaı bakaıılığmm gü"'· 
tcrıııiş oldukları alı'ikacl:ııı dolıı) ı 

mt'slck arknclaşlnrı aclıııa te~ekkür

ılc hııl unm u,Jur. 

Sıhhat 'c f çıimai l\tıı::n enet 
lıakıı111 Refik O)d:tııı verdiği kar· 

şılıl.;ta tcşckkiirılr lıııluıııırak, 

\ azifcın. denıi~tir, knrşınız.ı 

çıktığım zaman itimaclnııza l:i) ik 

olarıık size arzu ettiğiniz şt>kildt• 

iş getirnwktir. Uu horeunıdıır. Hc

fik Sa)daııı lizlerini lıiıirirkeıı 

bütliıı mc"lck akkad:ışl.ımııa .nıı· 

detli olal'ak olıın hu kanunun kn

lııılıinii ricıı ederim. 

Ticarette tağşişin menni 'ı· 
flırncatııı ıııurakabc.inr ait kanu· 

mm mfü.•..akerc"i e"na mda ıjcaret 

ilır:ıcaıile ıııe,gul olalıilnıek için 

lüzumlu şartlar ara ınrla konkor· 
ılato ) apınamış olııwl ka) dınırı kal· 

rlınlma ı lıu•u~unda ileri siiriilen 

bir miitaleaya kar~ılık olarak Eko· 

nomi Bakam Celal Bayar, bu kay· 

dın ıııulıafnzn edilme indeki Jiizum 

'e zanıreti anlatarak konkordato 

. 
c .. ıaı Ba) ar sözll'rine ılt•\'<Ull 

eılPrck iç Iİ<'nrrlll' konkordato yap· 
mı~ olaulan knnuııl:?rın umumi 

hükiinılerine gön.· ııııınıı11·lı> )ap· 
makta crbe t bulunduklarını ila\C 
eylemi~ 'e denıi~tirki: 

- Biz hu kaııuııla dı~ ıican·· 

timiz üzerinde emni) et te is etnıl'k 
istivoruz. flırncat ticaretinin mcııı· ., 
lckctin milli ekonomi namına uh
desine bir vazife almış oldu~ıırıu 

gö tennek i ti) ôruz. Bütün diiııyıı· 

)il karşı eıııni)ct ve itimat tt•sis 

edemez ek arzu ettiğimiz guyc) e 

'arama\ ız. 
~~ ........ --~----~~~~~-•• 

Yas Uzüm , 
ihracatına bu sene başlanacak 

İzmir ve civan Yaş meyve 
ve sebzeciler Satış Koopera 
lifinin bu sene dış memleket
lere yaş Üzüm ihraç etmek 
için hazırlık yaptığını yazmış

tık. Bu hazırlıklar hakkında 
İktisad Vekaletine mallımat 
vermek ve bazı teşebbüslerde 
bulunmak üzere Ankara'ya 
gitmiş olan Satış Kooperatifi 
Müdürü Nazım, şehrimize gel-
,miştir. lktisad Vekaleti, Koo
peratifin yapaçağı yaş meyve 
ve Üzüm ihracatı işinde her 
türlü kofaylık göstcrmeği ka
rarlaştırmıştır. Kooperatifin, 
bu sene bilhassa yaş Üzüm 
ihracında muvaffakıyetl i ham
leler göstereceği 'anlaşılmak

tadır. 

Maarif cemiyeti 
gardenpartisi 

Maarif cemiyeti tarafından 
cumartasi günü akşamı Şehir 
gazinosunda mükemmel bir 
gardenparti tertip edilecektir. 
Teşkil edilen bir komite gar· 
denpartinin fevkalade güzel 
olması için çalışmaktadır. 

Yıldırım düstü 
~ 

S hayvan tele f oldu. 
Ödemiş kazasının Ocaklı 

köyü yakinine yıldırım düş
müş ve bu köyden Durmuş 
oğlu Mehmede ait beş koyun
la bir eşeği öldürmüştür. 

Vali F azli Güleç, dün ak
şam Halkapınar'da Tiirkkuşu

nu .ziyaret ederek Türkkuşu 

üyelerinin çalışmalarını tetkik 
etmiştir. Valimiz, bu faaliyete 
yakın bir alaka göstermiştir. 

Beraberlerinde idare heyeti 
ı"azasından Rami, Türk Hava 
~kurumu İzmir şubesi miidiirü 
Şevki Demir ve gazeteciler 
bulunmuş1ardır. 

Valimiz Fazlı Güleç, oto
mobilinden inerek Türkkuşu, 
nun A brevesinde çalışan genç
lerimizin yanına yaklaştığı sı · 

rada lzmir Türkkuşunun direk
törü tayyareci Vecihi, Valimizi 
ve misafirleri karşılamıştır. 

Meydanda geniş bir çadır 
kurulmuştu.• Bunun içinde 
Türkkuşu üyelerinin istirahat
larına mahsus her türlü vesait 
vardı. 

Bu ziyaret üzerine iki pla
nör etrafındaki ders almakta 
olan 24 Türk genci, muallim
lerinin emrile derslere "son 
vermişler ve sıralanmışlardır. 

Valimiz talebeyi selamla· 
mış; onlarda mukabele etmiş· 
!erdir. 

Valimiz, Türkkuşu üyeleri 
arasında Vilayet Umumi meclis 
azasından Tire'li Aclan'a: 

- Sen de buradamısın? 

diye sormuş ve Aclan: 
- Uçuş öğreniyorum. Ce

vabını ve rmiştir. Valimiz de 
bilmukabele şunları söylemiştir: 

- Meclisi umuminin tayya
reci bir azası yetişiyor. Seni 
takdir ediyorum. 

Tayyareci Vecihi, valimize 
izahat vermeğe başlayarak 
Kültürparkın, ihtiyaca cevap 
verememeğe başlayınca Türk
kuşu Halkapınar'da~i uzunluk 
ve genişliği beşcryüz metreye 
yakın bu meydana naklettik
lerini, üye yazılan 120 kişiden 
şimdilik 48 ine iki grup ha
linde ders verilmekte olduğu
nu, çünkü iki planör bnlun· 
duğunu söylemiş ve demiŞ· 
tir ki: , ....................................................... . 

T AYY AR E Telefon 3151 

Bu hafta iki büyük film· birden 

1-Böyle kız un ulur mu? 
Bf'1'~1E1\IJ~ • E\ FO!\ 1 filminin ıl.ilıi reji iirii \ İLLi FOH"T'uıı lıfazat iem il ·cııigi lıiiplk 0111•reti 

2 - Esrarengiz Hane 
Dünyaca meşhur şaheser film 

Ayrıca: Miki Canlı Karikatürler -S-----S--__,.-tJ •. 16- 19,30 Esrarengiz H-an_e_,_ 1_7 ___ 3_0-_-2-1-.-15_B_o-.y-le-b-ir-k-ız 
eaDS aa eri. unutulur mu? Cumartesi, pazar (Böyle bir kız unutulur ınu) 

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

Valimiz Türkkuşu üyeleri arasında .. 
ken uçuşları" denilen uçuş'ar 
yapmak mümkiindür ve ders· 
ler ileriledikten sonra bu 
uçuşlar da yapılacaktır. 

. cek~ir. · Avni Sakman, dün 
akşam Belediye re:si doktor 
E ehçet Uz'u ziyaret etmiştir. 

ölü bulundu, 
-!.kıl hastalrğı varmış 

Ödemiş kazasının Adagide 
nahiyesinde oturan Koca Ha· 
san oğullarından Süleyman 
oğ'u 21 yaşlarında Ali, köy 
kenarında bulunan bir bahçe 
evinde ölü olarak bulunmuş
tur. Tahkikata göre Ali akıl 

1 hastalığından malul bir adam· 
dı. Tahkikata adliyece devam 
edilmektedir. 

Yol ve mek-
' 

Biray gibi çok kısa bir za· 
manda elde edilen randıman 
Avrupa' da elde edilenlerden 
çok üstündür. Memleketin her 
yerinde açılan Türkkurlarında 
kısa bir zamanda çok değerli 
tayyarecilerimiz yetişecektir. iz
mir' de alınan netice, diğer vi
layeti erim izden çok üstündür. 

Valimiz, Türkkuşu üyelerile teb vergileri .. 
bir arada fotoğraf çektirirken, 

gençlerimizi, birer tayyareci 
yetişmek için verdikleri karar

dan dolayı takdir etmiş istik
balin yerde değil, havalarda 

lznıir Türkkuşu direktörü 
Vecihi'nin emri üzerine iki 
gurupta çalışan iiyeler valimi
zin önünde planörle uçuş ha
reketleri yapmışlardır. Birinci 
grupta 4, ikinci grupta da 2 
Bayan vardır ve erkekler ka
dar ıneharetle uçmuşlardır. 

olduğunu işaret etmiştir. 1 

Tasfiye kanunu mucibince 
yol ve mekteb vergilerinden 
936 mali yılı içinde tahsil 
edilmiyenler müruru zamana 
uğrıyacaktır. Bunun için bütün 
alakadarlara verilen bir emirde 

Türkkuşu üyesine yazılanların mürur zaman vaziyetinin nazarı 
yedisi orta mektep mezunu, 1 dikkate alınarak tahsilata ehem· 

Valimiz, uçuşları takdirle 
bir müddet seyretmiş ve sonra 
tayyareci Vecihi'yi kısa bir 
zamanda gösterdiği bu mu
vaff akıyettcn ötürü takdir ve 
tebrik etmiştir. Tayyareci Ve
cihi'nin Valimize verdiği iza
hale göre Halkapınar meyda
nının cenup istikametindeki 
tepelerde suudi cereyanlarla 
daha hafif planörlerle "Yel-

diğerleri muallim, lise ve mu
allim mektebi mezunlarıdır. 

İzmir'in medarı iftiharı Tiirk
kuşu üyeleri arasındaki kız 

üyelerimiz Firdevs Işıksal , Me
liha Ünal, Bedriye Kökmcn, 
Makbülc ve Lütfiye' dir. 

Bu grup, herkesin ayrı ayrı 
takdirini kazanmıştır. 

Valimiz, bir saat kadar 
Türkkuşunda kalarak gençleri
mizin n1uvaffakıyetli havacılık 

faaliyetle~ini dikkat ve alaka 
ile takibetmişlerdir. 

lzmir'de iki istas
yon Olmıyacak 

miyet verilmesi ve bekaya bı
rakılmaması istenmiştir. 

1 .. 
Uz.üm ku-

l .. d .. .. rumu mu uru 
IAvrupa'dan geldi .. 

Epey zamandanberi Avru
pa' da tetkik seyahatinde bu-
lunan ve üzüm kurumunun pi
yasadan satın aldığı ve alacağı 
üzümlere yeni mahreçler bul
makla meşgul olan üzüm ku-
rumu müdürü lsmail Hak
kı Veral Ankara'ya dön
müştü. Avrupa'daki muhtelif 
işler hakkında İktısad vekale
tine malumat veren üzüm ku-
rumu müdürü, dün akşam A n
kara' dan şehrimize gelmiştir. 

Menemen 

A d 
__ A_f ____ h_l__ b · l ziraat memuru .. 

Y ın ve yon at arını ır es- Geçen .. b. . . k d • ' gun ırıncı or on· 

tiren bir (Izmir garı\ yaptırılacak da ·bir vak'a 01muş, ~erezli 
~ Makbule admda genç hır ka-

~--------~~~~-
Devlet Demiryolları 7 inci hatlarının ayrı ayrı istasyonlara 

iŞletme müfettişliğinin Afybn'a bağlı bulunması, Dev~t de-
nakledildiğini ve Basmahane miryolları umum müdürlüğün-
istasyonundaki müfettişlik me· ce muvafık göriilmemektedir. 
murlarının hususi bir .trenle Onun için heriki hattın ihti-
Afyon'a gittiklerini yazmıştık. yacına cevab verebilecek de· 

Basmahane istasyonu, Al· recede büyük bir (İzmir garı} 
sancak'ta bulunan 8 inci iş- viicude getirilmesi tasavvur 
!etme müdürlüğune geçmiştir. . ediliyor. 
Basmahane istasyonunun üst (iz.mir garı) Alsancak istas-
katındaki bütün daireler, boş yonunun genişletilmesi surctile 
kalmış olduğundan buranın yapılacaktır. Heriki hattan ge-
bir otel halinde işletilmesi len katarlar, doğrudan doğ-
veya kiraya verilerek bir tica- ruya boğaza girib yolcu ve 
rethane bürosu halinde kul- eşya çıkarıb alacaklardır. Bu-
lanılması tasavvur edilmekte- nun için bazı istiınlaklar yapı-
dir. Nafıa Vekaletinden gele- !arak Alsancak istasyonu civa-
cek emre göre hareket edile- rında Bandırma ve Afyon' dan 
cektir. gelecek trenler için raylar dö-

lzmir' de Aydın ve Afyon şenecektir. 

dın, Çakalburnunda bir gece 
beraber kaldığı Menemenli 
bazı kimseler tarafından oto-
mobille zorla Menemene gö
türülmek istenmiş, kadın is-
timdat etmiş, vak'a failleri 
tutulmuş ve adliyeye veril-
mişti. Aldığımız maluma
ta göre Ment>men ziraat me-
muru Tahir hadise ile alaka
dar değildir. Menemene git-
mekte olan otomobile bir 
yolcu olarak binmiş ve tesa-
düfün se~ki ile hadiseye ka
rışmıştır. 

Günes tutulması ... 
Atina, 10 (Hususi) - Gü· 

neş tutulması hadisesini tetkik 
etmek üzere 1 o f ngiliz alimi 
buraya gelmiştir. Daha yüz 
kadar alim gelecektir. 



• 
~ Sayfa 4 

S • A k 1 Küçük Haberler 1 
ıyasef ve Ş ispanya Ginesinde bir 

lisyan hareketi başladı. 
E J b T h . Maılricl 10 (Radyo) - fspan-

ae i, ari i, macera romanrı )fil giııcsirufo hii)iik ihtilal lıare-
46 .. kı-tleri ha,. gü .. tc-mıi~l!r. A-.iler hii

_____ ...,______________ _ _ ____ kiııırnt konağına taarruz ctınişler-

Barışmak için .bu kadarı 

yetti; Hortans: 
- Bence, dedi. Bütiin ka

bahat, başıma çok çabuk vu
ran şarabındırl Yaptığımı hiç 
bilmiyorum ki.. Benimle barış
tın değil mi? 

- Kabahatın aşikar, fakat 
bir kadını affetmemek elim-

Hortans, Kora'ya: 
- Lüdo ile epeyce çekiştik, 

bugün! Dedi. Bana hafiflik 
yaptığımdan dolayı çok kız-
mış ... 

- Yoksa ... Bozuştunuz mu? 
- Evvelden bozuştuk, fakat 

ılir. Birrok lt'thiş hareketleri 
olnıu~tur. 

l'irhirlı·nlc işli) t·ıı rnpıırlarclaıı 
hiri i ihtilıilçi anıdc ı•linr gcçnıi~

tiı. V upuadn ılolıu içeri cvkcdilı•n 
mahkiıııı hir hiııLn~ı lıulunıııaktu 

Kanarya ndalarından hir ııılı· 
kik 1wycti gliııclı•rilmi>tir. Tııııı:atla 
dn 1 pan) ollar nlı•ylıinc hu .. ııınııe 
hnrekctlı•r olmuştur. 

~lutlriıl IO (Hıulyo) Uihİ)t'Iİ 

Son Roma mülakatından doğan akisler 

Avusturya başbakanı dedi ki ------·-· 
Avusturya siyaseti değişmiyor. Başbakan, muahe

delerin tadiline de aleyhtar olduğunu söyledi. 
Viyana, 10 (A.A) - B. 

Mussolini ile geçen hafta yap
mış olduğu mülakattan sonra 
ilk nutkunu söylemiş olan B. 
Şuşning şu beyanatta bulun-

---·----~ Başvekil bundan başka 

den gelmez! güzel bir kadına 
ıstırap vermek hususnnda ken
dimde salahiyet ve kuvvet 
bulamam! 

Hortans güldü ve başını 
Dük Lodovik'in omuzuna da
yadı. 

sonra yine herşey yoluna girdi. 
Ben söyledikleri kadar fena 
bir kız değilim. Zavallı Lo
do'yu acıdım burada eski ka
falılardan bu kadar sakınmak 
lazım olduğuna ihtimal ver

ııwçlıııl lıir ~hı" Jıelı•ıli) c aı.n-ındmı 
hiriııi iHdiirnıii_.. j,., .. j eııdikıı.-ı rı•İ· 

iııi de .} aralaıııışlır. .\ıııclc, pro· 
tı•sto ilan etmiştir. 

muştur: 

Roma protokolu Avusturya 
siyasetinin temel taşı olmakta 
berdevamdır. Avusturya Dol-

Avusturya'nın Saint Germain 
muahedenamesi ile tesbit edil
miş o{an hudutlarına riayet 
edilmesi lazım geldiğini söy
lemiştir. 

Başvekil Habsburg haneda
nının tekrar saltanat maka
mına getirilmesine ait hiçbir 
telmihte bulunmamıştır. Bu
nunla beraber M. Şuşnig eski 
başvekil muavını hakkında 
cemilekarane sözler söylemiş 
ve ismi anıldığı zaman halk 
alkışlamıştır. 

sine karar vermişlerdir. Bu ta
tarihlerdc Milletler cemiyeti 
asamblesi ve konseyi ltalya'yı 
memnun etmiyecek bir takım 
kararlar alacak ve bunun üze
rine İtalya' da cemiyetten çe
kilecek ve hiçolmazsa Trianon 
muahedcnamesinin artık mev
cud olmadığını ilan etmiş olan 
Macaristrn' ı peşinden sürüklü
yecektir. 

Dük sözüne devam ederek: 

miyordum! 

- Fakat, Hortans.. böyle 
söyleme .. Burası ve halk cid
den hoş! 

- Yalınız onları görmeğe Hortans alaylı bir tarzda 
gitmiycceğiz ve şatoda da güldüi 

kalamıyacağız. Dedi. Kont Gennen'de başını sal-
- OL Burada ne iyi idik? lıyarak: 
- Sonra yine gelmiyecek- - Burada halk sanıldığı 
.. ? k d mı} ız. . a ar düşkün değildir, herşeyi 

Ne vakit gidiyoruz? anlar ve bilir .. Dedi. Sonra .. 
- Yarın, belki de bir gün Lodovik'in sıkılmaması lazım-

daha sonra. Henüz ben de dır. Göründüğü gibi iyi de-
kat'i olarak bilmiyorum! ğildir. 

- Fakat imkan yok. Ev- - Evet. Görünüşe bakma-
velki günkü seyahatta çok malı, zavallı Dük, Hüsnüzanla 
yorulduk. lstirahata ihtiyacı- irades(ne hakim oluyor ve iyi 
mız var! görünmeğe çalışıyor. Fakat 

- Kafi derecede istirahat bütün doktorlar zavallının sene 
ettik sanıyorum. sonuna kadar öleceğinde müt-

- Pekala .. Ya Kora?. tefiktirler! 
Dük bu kadar kısa 'bir azi- Birden sükun ve karanlık 

mt·t saatı tayin ederken Plon- içinden bir hıçkırık duyuldu. 
plon 'un metresini hiçte hesa- Germen bir adım geri atınca, 
ba katmamıştı. güzel Pibulet'i ağlar bir halde 

- Evet, dedi .. Hakkın var. gördü. Hortans, ve Kora' da 
Şu halde Çarşanba günü gi- hayretle hıçkırığın geldiği ta-
gidcriz! rafa baktılar. 

Bu karar her ikisini de tat- Zavallı köy kızı, başını bir 
min etti. ikisi birden Kora'yı ağacın gövdesine dayamış ağ-
ve Germen ile Kont Dö La lıyordu. 
Tur'u bulmağa gittiler. Germen, ağlıyan bu güzel 

* * * köy kızını mülayimetle kolun-

Ye ni bir servis : 
Paris, 10 (Radyo) - Bir 

kararname mucibince, milli 
müdafaa bakanı ile bahriye, 
kara ve hava bakanlıkları ara
sında bir servis ihdas edil-
miştir. 

.Bu servis, müdafaai milliye 
bakanlarle üç sınıf kuvvet er
kinıharbiyelerinClen mürekkep 
olacaktır. 

Maksim Gorki: 
Moskova, 1 O ( Radyo ) 

Tas ajansı, Maksim Gorki'nin 
sıhhi ahvalinde bazı salah 
eserleri görülmüştür. Maamafih 
hastanın umumi vaziyeti endişe 
verecek şekilden çıkmış de
ğildir. 

Fransız kabinesi 
Paris, 10 (Radyo) - Ka

binne yarın Leon Blum'un di
ğeri de reisicumur Lebrun 'un 
riyasetinde iki toplantı yapa
caktır. 

Rekor yok!. 
Londra, 10 (Radyo) - Kü

in Mari Transatlantiği Nev
york ile lngiltere arasındaki 
mesafeyi saatte 28,74 mil 
üzerinden 4 gün 15 saat, 15 
dakikada kat' etmiştir. 

Pibulet, Bu akşam Şatoya dan çekti ve arkadaşlarının J 
yardım için gelecekti. Daire yanına götürdü. spanyo[ faşistleri 
Müdiirü kendisinden masalara Hortans: Madrid, 10 ( Radyo ) -
konmak üzere güzel çiçekler - Ne oldunuz; küçüğüm?. Müddeiumumilik, lspanyol fa-
toplıyarak 'getirmesini rıca Diye sordu. ~ist grupunun faaliyetinin meş-
etınişti. Genç kız: ru olduğuna karar vermiştir. 

Gece gelmişti. Fakat hava - Ah, madam! Dedi; ku- Belcika kabinesi 
k .. ı Jd · · H suruma bakmayınız; konuştuk- , 

ço guze o uğu ıçın ortans, Brüksel, 10 (Radyo) _ M. 
Kora, Germen, omuzlarında larınızı dinledim. Mösyünün 

zaten yorgun olduğunu bili- Vanze1an'ın yeni kabinnyi üç 
bir atkı olduğu halde bahçeye büyu"'k parti arasında kurmagya • I d. L d k 1 K yordum, fakat bu kadar tehli-
cnmış er ı. o ovi i e ont keli bir vaziyette oldugy unu muvaffak olacağı anlaşı l mıştır. 
Dö La Tur Şatoda kalmağı 
tercih ettiler, ve Bilardo oy- bilmiyordum. Sözleriniz beni T eh/ike işareti 
naınağa karar verdiler. adeta mahvetti. Ne feci ... Ne Prag, 10 {Radyo) - Dahi. 

Genç köylü kız, Dük'ün feci... Jiye Nazırı bir söylevinde bu-
misafirlerinin birkaç metro - Sonu var- günkü tehlikeli vaziyeti işaret 
ötesinde ve seslerini duymakta 1 Borsada 1 etmiş ve bütün kuvvetleri bir-
idi. Karanlık olmak hasabile leşmeğe davet eylemiştir. 
misafirler kendisini göremi- _O_z_ü_m_s_a_t_ı_ş_la_r_ı_: --- Bir Kaza 
yorlardı. Pibulet karanlıktan ç A K S . Iıcı . . 
istifade ederek Paris'li kadın- K. S. Roma 10 (Radyo) - Pa-

131 Jiro ve şüre. 8 50 
!arın konuşmalarını dinlemeğe . 41 Şınlak z. bira. 8 50 
başladı: 25 L. Galemidi 10 75 

9 zar günkü şenliklerde iki ağır 
9 top çeken traktör çarpışmış 

ANADOLU -----
Günlük siyasal gazete ---

. :ılı ip ve lıuey:ız::ıı nı 

Haydar Riişdü ÔKTEM 
( ııııırııi nl'şrİ)llt V<" ynzı işlı·ri 

nıii<liirii: llıınıdi ı\"ıi:ı:lwı 

İdıırı·hnne i: -
lzıııir f kiııd Br.\ lı•r -oka«ı 

J r:' 

C. Halk pnrti-i lıiıın"ı içindr 
Tc·lgruf: l:1.11ıir - A::'\.ADOU.; 

Tele-fon: 2776 -· l'o ta kutusu 105 

ABONE ŞERAİTi 
'\ ıllığı 1200_, nltı U)lığı 700. uı; 

ll) lı~ı 500 kurıı~tıır 
'ı nlı.1111·1 rıH'rıılı•kı·tlı•r iı·irı cııclik 

ulwıw iil'rı·ti 27 liradır 
llı•r )erılı• 5 kıını~tıır -;urıü gı•çıııi" niJ.-.lı.ılar :!:i kurıı tur. 

20 Vitel 9 
1 O 7 5 6 kişi ölmüş ve 20 kişi yar.a-
9 lanmıştır. 

18 T. Debbas 8 50 9 • 
9 25 ltalya b~rcunu 6 Kaptan Cem. 9 25 

241 Bugünkü satış 

515239 Dünkü yekun 
; 515480 Umum yekun 

Zahire sahşlarr: 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 
90 Ton Buğday 5 75 6 50 

1455 Buğday 5 75 6 50 
1 O Arpa 4 25 4 25 

275 B. pamuk 43 25 46 50 
24202 ki. yapağı 45 66 50 

26 ki. balmu. 90 90 

1 Nöbetçi eczaneler 9 
Bu akşam Kemaraltında Hi

lal, Giizelyalı 'da Güzelyalı, 
Tilkilik'tc Faik, Eşrcfkaşa'da 
Eşrefpaşa eczaneleri açıktır. 

ödeyemeyor. 
Vaşington, 1 O (A.A) 

ltalya sefiri hariciye nezare
tine bi~ nota tevdi ederek 
ltatka'nın bu sefer de umumi 
harpte yapmış olduğu borcun 
15 haziran taksitini ödeye
miydceğini bildirmiştir. 
M. Hitler: 

Beri in, 1 O ( Radyo ) - M. 
Hitler; Almanya'nın Roma se
firini kabul etmiş ve uzun 
müddet görüşmüştür. 

Viyana'da kabul 
\ ipnn 10 (HıuJyo) - 1. Şıış· 

ııiıı~. Fmrı u. '" lııgiliz. ı·lçileriııi 
kaimi etıııi\tir. 

fus'un çizmiş olduğu yolda 
mülakatle yürüyecektir. Avus
turya Almanya ile olan mü-
nasebetini normal bir şekle 
sokmağa çalışacaktır. Avu,stur 
ya'lı olmak sıfatile Cermen 
camiasına mensup olduğu
muzu kabul ediyoruz. Etrafı-
mıza bir dıvar çevirmek iste
miyoruz. Fakat istediğimiz bir 
şey vardır. Serbestliğimize ve 
istiklalimize riayet edilmek. 

M. Şuşning bu nutkunu 
belediye dairesi önünde söy-
{emiştir. Vatanseverciler ceb
hesine mensub 100,000 kişi 
hazır bulunmuş ve kendisini 
alkışlamıştır. 

Hükumet erkanının sağ ta· 
rafında Kral taraftarlarının 
yer almış oldukları görülli
yordu. 

Paris 9 (A.A) - Ôvr ga
zetesi yazıyor: 

M. Mussolini ile M. Şuşning 
son yapmış oldukları görüş

mede Habsburg han~danının 
26 veya 30 Haziranda tekrar 
Avusturya tahtını işgal etme-

Filistin vaziyet i git 
tikc;e vahimleşiyor 
Yafa' da birçok yerlerde yeni
den yangılar çıktı, ölenler var. 

--------------~----
Kudüs, 9 (A.A) - Tethiş Kudüs, 10 (Radyo) - Asos-

hareketleri ve arapların yahu- tedprcs'in Filistin' de gezmekte 
dilere karşı olan düşmanlık- olan muhabiri mahsusuna göre 
lan devam etmektedir. Haber Filistin vaziyeti çok vahimdir. 
\'erildiği ne göre bir arap çe- Yafa' da vesair yerlerde birçok 
tesi Kudüs'ün 5 kilometre ha- yangınlar çıkarılmıştrr. 
ricinde bir otobüs kervanına Bu muhabir Arab köyle-
200 kadar kurşun atmış ve rinde, Arap 'ların her gece İn-
bir yahudinin ağır surette ya- giliz'lerle n~üsademeler yaptık-
ralanmasına sebep olmuştur. !arını görmüştür. Vaziyet 1917 
Polis ve lskoçya askerleri im- deki vaziyetten çok vahimdir. 
dada gelerek çeteyi uzaklaş- Beylellahm 'da vesair yer-
tırmışlardır. Bunun üzerine lerde bombalar atılmıştır. 
çete efradı biraz ilerde umu- lngiliz müstemlekat bakanı 
mi harptan kalma eski Türk Avam kamarasında beyanatta 
siperlerine iltica ederek ora- bulunarak Arap'Iarın grev ha-
da saatlerce mukavemet et- reketinin devam ettiğini bil-
mişlerdir. Bir İskoçya'lı asker dirmiştir. Ve hükumetin asa-
yaralanmış ve çete efradından yişin iadesi için ciddi tcdbir-
bir kaç kişi ölmüştür. ler ittihaz ettiğini bildirmiştir. 

Şehirde eski mahallelerde Londra, 1 O (Radyo) 
çarşı ortasında atılan bir 

Müstemlckat bakanı Sir Bigor 
bombanın infilaki neticesinde 1 

ngiltcre hükumetinin, Filistin-24 kişi yaralanmıştır. Bunların 
de sükun yerine gelmeden hiç 

sekizinin yarası ağırd:r. Yara-
bir tahkik heyeti göndermi

lıların ekserisi Arap köylüsii-
yeceğini bildirmiştir. 

dür. Hayfa'ya bir İngiliz ta-
buru çıkarılmıştır. ' Kudiis, 10 (Radyo)- Şim-

Londra 10 (A.A) _ M. diye kadar Filislin'de son 
hareketlerle alakadar olarak Ormsby Gore Avam kama-

rasında beyanatta bulunarak yapılan tevkifat 1490 dır. Bun-
demiştir ki: lardan 1300 Ü hala mevkuf-

Filistin' de vaziyetin salah tur; 764 kişi de hükum giy-

bufmuş olduğu halefim tara- mişlir. 
fından beyan edilmiş idi. Ma- Yahudilerden mevkuf olan 
atteessüf bu salah devam et- 104 kişidir. Bunlardan 17 si 
mcmiştir. tahliye edilmiş diğerleri henüz 

Yeni müstemlekat l)azıri Fi- muhakeme edilmemişlerdir. 
listin 'deki memurların memle- Kudiis, 1 O (Radyo)-Arap-
ketin birçok yerlerinde müte- lar tarafından Balfur ormanına 
madiyen bir takım cebrü şid- ateş konmuş ve 1000 den 

Viyana, 1 O (Radyo) - Vi
yana belediye dairesi önünde 
yüzbin kişi, Şuşnlng tarafından 
verilen nutku dinlemiştir. Avus
turya'nın sadece istiklalini is
tediğini söylsyince, başvekil 
şiddetle alkışlanmıştır. 

Zecri Tedbirler 
Kalkmazsa A vru
pada beklenilmiyen 
Hadiseler olacak ... 

Paris, 10 (Radyo)- Fransız 
matbuatı, İtalya kabinesinde 
vukua gelen değişikliklerden 
bahsle uzun makaleler yazı
yorlar. Bu gazeteler, zecri ted
birler kalkmazsa İtalya'nm, 
Almanya'ya temayül edeceğini 
ve böyle bir hal karşısında 
Avrupada beklcnilmiyen hadi
seler doğacağını yazıyorlar. 

Yunan 
Siyasal partileri 

toplanıyorlar 
l'aris 10 (Hııdyo) \tiııa·d a ıı 

lıulıer 'eriliyor: 
Poplııer parti i. ,al,;ııııla lıir 

korıfernııs akıletıııt•ğe knr;ır \'t'r· 

ıni~tir. Bıı konfl'raııs. lıa.1'.İranııı mı 

lıı·~iııılı•n oııra olaı·aktır. 

l'opıılı•r parıi-i ıııınakkaı lıa~· 

kaııı :\1 . (B111.iki ) iıı ı;ı·lilıııf'k i-t•·· 
nw•İııılrıı. parıi lıa k:ınlığın.ı ~l:n · 

roıııilıalııı f'C,:ilı·ccği EJIİ) lf'llİ) ur. 
Korfoılaıı ıliinınt•k iizcrc lıuluııaıı 

Tı·oı oki,.iıı d" koıı li•ran,..tıı lıazır 

hulıın:wııgı lıilrlirili)·or. 

Lilıcral pıırti i clı· ııyııı .. oııııııda 
lopl .ımıruk 11111 ıınıi ,·:ızi) eli miizn· 

l..:ı•rl' t•dccrkıir. 

Bükreş'te 
F. acia kurban
larının sayısı .. 

Tribün 
facia ınıln iih•lılcriıı mikıaıı rc"ıneıı 

3. ga) ri rc•ıııi olarak l~ tlir. lı•t·· 

rulılanıı İ"•' (100 ile 2 Lin :ır.ı ıııda 

tdı.ıliif <·rli)or. Zalııta)a l!iirc fnf'i:ı 

knrlıaıılarıııın "ll) '"• H 1 dür. Hük
r•\•' gf'lf'n ~:; hin çrı!'tı~lııı mı:ı \ "t • 

lııılıalnrırıı lıf') ı•ı •aıın ılii iirıııt'ıııt'k 

İç.İn, faı·i:ı hakkmdıı re ıııi tı•hli[! 

ıwşrcı li lıııt ııwk tı•cl i r. 

Fedakar Bursa 
Bursa, 9 (A.A) - - Bu

gün Tiirkkuşu talim alanında 
toplanan Bursa köyliileri ve 
muhtarları Türkkuşu üyelerinin 
çalışm\llarını ve uçuşlarını ya
kından gördüler. Ve şimdiye 
kadar yapageldikleri toprak 
urunu hasılatı teberrülerini 
yüzde ikiye çıkardılar. 

det muamelelerine karşı koy- fazfa ağaç yakılmıştır. 
mak mecburfyetinde kalmakta Kahire, 10 (Radyo) - Ka-

Habeş'ler 
olduklarını söylemiştir. Hüku- hire ile Filistin arasındaki 
met Filistin'dc nüfusun. em- telgraf ve telefon irtibatı dün 
val ve emlakin ve münakala- tamamen kesilmiştir. Bu ha-
lın himayesi için alınması ge- dise, Filistin' de mühim karı-
reken biitün tt><lbirleri ittihaz şıklıklar çıktığı delil acldedil-
etmiştir. mcktedir. 

teslim oluyorlar .. 
Adis-Ababa, 1 O {Radyo) -

General Graçyani'nin hazır 
bulunduğu bir toplantıda, 50 
Habeş şefi İtalyan '!ara hizmet 
edeceğine dair andiçmiştir. 
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Birinci Fransova Ankara • lstanbul, 
Sayfa 5. 

Son Dakika: 
BÜYÜK TARiHİ TEFRİKA lzmir. hava yolları uzak şarkta 

11 Çeviren: F. Şemseddin Benlioilu - N k • Kralın anneai, lıamburkraliçeden gürbüz, Halkapınardabirtayyaremey- an ın ve Kanton Japon 
güzel bir veliahd iatiyordu! danı tesisi muvafık görülüyor ya aleyhine birleştiler. 

Kraliçe, adeta şeffaf olan Fransova, annesinin yanında Şimdi Ankara-lstanbul ara- Valimiz Fazlı Güleç, buraya ---------------
elile kralın geniş kamasını tu- An dö Boleyni gördü. Sabık sında başlamış olan hava pos- bir fen heyeti götürüb tayyare Vaziyet çok naziktir. Japonya'ya karfı 
tuyordu. Endişe ile; kraliçe lngiltere'ye giderken talarına Ankara, lstanbul-lzmir meydanının tesis için keşif hasımane tedabir , alınmaktadır. 

- Siz bizzat harba gitmi- bu kızı Fransova,nın karısı arasında Temmuz ayında baş- yaptıracak ve bu keşif rapo
yeceksiniz, değil mi? Yerinize kraliçe Klod'a bırakmıştı. Bi- )anacaktır, Nafia Vekaleti, ha- runu Nafıa vekaletine gönde
serdarı göndereceksiniz sam- rıncı F ransova, bu genç ve va postaları için lzmir' de bir recektir. Bu suretle vekaletin 
yorum! güzel, şuh lngiliz kızile biraz tayyare meydanı vücuda geti- meydan için vereceği tahsisatla 

Diye sordu. şakalaşmak, lngiliz şivesile ko- rilmeslni muvafık görmüş ve kurutulmamış kısmı az kalan 
Kral teminat verdi. Genç nuştuğu Fransızcasile biraz eğ- tetkikat yapılmasını vilayete Halkapınar bataklığı da tama

kraliçenin gebeliği ağırdı. Ben- lenmek niyetinde idi. Fakat bildirmiştir. men kurutulmuş olacak ve 
zi sapsan olmuştu. Doktorlar, annesi bu kızla her hangi bir Valimiz Fazlı Güleç, bu şehir, güzel bir tayyare mey-
kraliçcnin sıhhatından ancak oynaşmağa meydan vermi- mes'ele üzerinde tetkikler yap- danı kazanacaktır. 
endişe ile bahsedebiliyorlardı. yordu.. tırmakta ve hava postaları 

Kralın bacakları arasına bir • "'• tayyarelerinin inüp kalkmala· lşKanunn 
çocuk atıldı ve keskin bir F b. k k 1 .. · b' ransova, ır aş a apı mış rına musaıt ır tayyare mey- Bacı 7 inci salai/ıede -
sesle: l ki b b d d y o mama a era er, kadın mu· anı arattırmakta ır. Bu şartlar altioda Türk işı;isi 

- Eğer bir oğlan çocuğu hitlerini, kadın huzurunu çok Dün Halkapınar' da Türkku- biç şüphesiz memleketin taze kuv-
olsaydım, harba ben gide- seviyordu. şunu ziyaret eden valimiz, bu- ,·et alan yep-ycni bir ııimıısı, bir 
cektim! Miskin ve adi bir adam olan radaki geniş sahanın Türk unsuru haline gelecektir. Çifh:imiz 

Dedi. kocası tarafından ihmal edilen hava postaları tayyare mey· !tadar işı;imizin •ılc yüziiııün gülme· 
Bu, müteveffa kralın o·'ksu··zu·· , h . . M ' d . h d ğc muhtaç ol«luğu bu yıllarda. yük· emşıresı argrit in yanma anı ıtti azına müsai olup sek kamutay vt• tarihi partimiz, 

kraliçenin hemşiresi, beş ya- gı·ttı' H · · d. l · 1 d 1r 1 · T" kk · emşıresı; ne ıme erı, o ma ı~ını zmır ur uşu hu t·ıoeri kemli milletine bağışlamış 
şındaki Rene ı'dı'. A• I · d k ··d · V h şaır en arasın a endi halinde mu iırü tayyareci eci i' den bulunuyor. lJu Parti ,.e Kamutav 

J\rşidük Şarl -Yani müstak- ve kralı düşündüğü bile yoktu. sormuş Vecihi, bataklık kuru· ile millet araeındaki kayna,manı~, 
bel Şarl Kent- onbeş yaşında Kendisine birçok defalar tulmak ve bazı yerf eri tesviye kafa birliğinin, ihtiyrdar üzerin· 
bu kızla nişanlanmıştı. Cihaz kuvvetli aşk ve macera fırsat- edilmek suretile burasının dt>.ki müşterek görüşünün bir ifa· 
olarak ikiyüz bin Ekü ve Bur- l l desidir. iş kanunu, tedvin ettiğimiz arı veri mişti. Henüz 39 ya- mükemmel bir tayyare mey- diğt·r kanuular kadar mülıi1ndir, 
yanya dukalığını istiyordu. şında hAlA .. 1 1 d 1 b'I ;,\.' "tal d ' ve a a guze o an an- anı o a ı ece6ı mu easın a verimi tlt· o nisbettc büvük ola-

Fransova: nesine de ayni fırsatlar hala bulunmuştur. caktır. ANADOLU 
- Paraya evet derim itti- arzedilmekte idi, Fakat kral - ------ .... 

fak da ederim .. Fakat memle- biridci Fransova'ya fevkalade Bergama' da Orta Avrupa 
ketimi küçültmek hususunda merbut oıan bu ana ve hem- • •• ve Ku··çu··k ltiJ~l! 
kendimde en küçük bir sala- şire, başka bir ihtirasa biran T elaı uyandıran ili 
hiyet bulamam ve böyle bir bile iltifat göstermiyorlardı. B -BG1ı 7 inci salai/ede-
hale hiçbir vakıt tahammül Bu hemşireye Valuaların in- İr yangın toplantılarından bahs eden 
edemem! cısı, harikası demek haksız Bergama, (Hususi) - Çu- Sayş Part: 

Diye haykırmıştı. değildir. Nasılki birinci Fran- kurluk alanında yapılacak "Bütün Tuna devletleri sulh 
Küçük Rene d F d b h d olan devrim anıtının kaı'desı· e, ransova- sova a u ane anın güneşidi. istiyor ve bunda müttefiktirler. 

nın zevcesi ve büyük bemfi- Bu aiizJI icadına aşk. saadet, bitirilmiştir. Yakanda ibicfe Fakat bu sulhu temin ve ida-
resi gibi suiteşekküle uğra- zevk en tabii bir hak olabi- kısmı da yapılacaktır. me için şerait mcvzuubahs 
mış, kambur bir kızcağızdı. lirdi. lzmi! şasesinden Bergama'- olununca ihtilaflar derhal ken-

Çocukları çok seven kral Henüz 22 yaşında idi. Sa- ya ilk girişte olan bu anıd, dini gösteriyor. Nitekim, ken-
Fra R • · d' 1 · · A k k Bergama'nın tarihi durumu d'l · · b 1 h nsova, ene yı ız erı üze- mımı, sıca anlı, daima neş' eli, ı erını ağ ıyan mua edeleri 
rine aldı ve hoplatmağa baş- dudaklarında her vakit güzel karşısında gençilğe yeni bir yırtan bazı Devletlerin bu 
adı. Küçük kız duyduğu bir bir tebessüm bulunan, tatlı ınan veren kültürel bir varlık hakları kabul edilmemektedir" 

gürültü üzerine bir sıçan gibi dilli bir dilberdi. olacaktır. Diyor. 
kaçtı ve gözden kayboıdu. -Sonu var- Bando i Belgrad, 10 (Radyo) -

Bu gürültü, kapıya wnnadan ------------ Halkevimizde kurulan caz Naip hükumet prensi pol bu 
giren validei kralinin yaptığı Denizli' de de takımı gençlerde bando için gün Bükreş'ten dönmüştür. 
bir hareketten doğmuştu. Ma- Spor hadise- de bir heyecan uyandırmıştır. Bükreş sefiri de birlikte Belg-
damı iki hizmetçi ve iki Mat- Bunu göz önüne alan Parti- rad'a gelmiştir. 
mazel takibediyorlar ve elle- leri oluyor• miz bu gün bu işi de başar- Belgrad istasyonunda saray 

rindeki tabaklarda da, kokusu Denizli' den Nazilli Gençler mış bulunmaktadır. Bando ve kabine erkanı tarafından 
hemen odayı saran tavuk ve birliğile Menderes takımı ara- öğretmeni gelmiş olduğundan karşılanmıştır. 
e ~ ::ızartmaları vardı. sında yapılan maç hakkında bir kaç güne kadar da bando Prens Pol başvekille biraz 

Kraliçe Klod: bir mektup aldık. Bunda; Na- hazırlanmış olacaktır. görüştükten sonra saraya git-

- Madam, dedi. Şimdi ye- zilli takımı ve idarecileri şid- Yangın : miştir. 
mck yidim. detle tenkit edilmektedir. Hü- Pazar akşamı aylardanberi Atina 10 (Hususi) - 11 

- Ne?. Bunlara da yemek lasaten şunlar yazılmaktadır: gôrülmiyen bir yangın herkesi haziranda Bükreş'te toplana· 
mi diyorsunuz?.. Ne yidiniz Oyun; bir haftaym devam telaşa düşürmüştür. Yangının cak olan Balkan matbuat kon-
sanki?. Hiçbir şey .. Üç yaprak edebilmi~tir. Oyunda Nazilli'li birdenbire parlaması bunu feransma iştirak edecek Yunan 
salataıık, dörtte bir patates bir oyuncunun hakeme karşı endişeye çevirmişti. Çünkü heyeti bugün hareket etmiştir. 
ve ... Hasılı hiçbir şeyi Bunlarla lüzumsuz müdahalesi hakem yangın bir ot deposunda idi. Heyete, Dış bakanlık matbuat 
ınsanmı beslenir? Doğuraca- tarafından şiddetli karşılanmış Kuru otlar birdenbire parla- müdürü riyaset etmektedir. 
ğmız çocuk ne olacaktır?. Has- ve bu vazir.et Nazilli'leri si- mış alevleri göklere doğru Varşova, 10 (Radyo) -
talıklı bir şıçan mı? Bize gür- nirlendirmi;tir. Misafirler; ha- çıkmıştı. Yetişen bir kılanın Romen gazetelerinin Polonya
büz bir veliahd lazımdır. Öyle kemin tarafgir olduğunu ve canla-başla çalışması yüzünden nın küçük antantı parçalamak, 
bir veliahd ki babasının taç oyunun müvazanesini bozaca- depo ve iki ev yanmış ve bir Fransız - Yugoslav münase
ve tahtını idareye layik ola- ğmı iddia ile başka bir ha- kaç evin de kiremitleri kırıl- batını bozmak ve Polonya, 
bilsin! At üzerinde bir harba kem istemişlerdir. Bittabi bu mak suretile önüne geçilebil- Macaristan - Yugoslavya ara
gıdebilsin ve harbı kazansın. teklihc mantık ve isabet gö- mıştir. sinda yeni bir blok vücuda 

"I d' · d Memleketin ötesinde-beri- g t' k 'sted'ğ' h kk d Zavallı sakat kraliçe: ru me ığm en reddedilmiştir. e ırme ı ı ı a ın a 

M d M 
Bütün ricalara rağmen Nazı'llı' s~nde ve ahşap yerlerde bu- yazılarına cevap veren bir / 

- a am, adam.. Ben ) ı da 
d b h 

birinci haftaymdan ru··zgaArdan unan ot arın ima böyle Leh gazetesi: 
e u arzuya izmct cdiyo- f ruml. istifade ile 'yapabildiği bir eci tehlikel

1
er doğuracağını "Usul malumdur. Evvela 

Diye kekeledi. golle kendisini galip göster- göz önüne a an uray, kısa bir uydurma planlar çıkarılır, son-
Kral, karısına muhabbet ve mek yolunu tutmuş, ikinci haf- müddet içinde bu depoların ra da bunların akim kaldığı 

t 
• l d l b taymda rüzgar altında doğa- kaldırılmasını uygun bulmuştur. muzafferane yazılır." Diyor. 

emınat a o u ir bakışla B d A h b kt An d cak ihtimalleri bertaraf etmeğe oz Oyan aberleri Bükreş, 10 (Radyo) - Çe-
m:ğ~· başlıny::~u,e hiddetlen- kalkmıştır. Fakat hakem ken- Bozdoğan, (Hususi)-Sabı- koalovakya reisicumuru M. S.-

d·ı · · 1 kalılardan Murat namında bi- nes P-.x.' h k t t · ti' 
Doktorlar da geldiler, vali- ı erını mağ up ilan etmiştir. '""15 a are e e mış r. 

dei ~rali oğluna: Nazilli takımı, iki defadır ki rı, kaymakam Kemal Erdemin Yukarı mahal-
- Monsinyör, size burada Denizli, sahasında ayni şeyi evine girerek bavul içinden lalerde inşaat .. 

.h yapmaktadır. iki kat elbise çalmış, fakat Belediyece yukarı mahalle-
1 tiyaç yoktur. Lütfen çekili- yakalanmış, çalınan elbise de lerde halkın sıhbatını alikadar 
nizı. Buca belediye. reisi bulunmuştur. eden bazı sokaklarda ıax..m 

Diye emretti. Buc b ) d' · · N Tı 
51 

a e e ıye reısı azım 11gin: mecralan inJUma ve kaldırım 
Birinci F raJlsova, annesini Anık bi · 1 · S hh 1 . . • r ay mezunıyet e gıt- ı at memuru Rü-..ıü, s- döşenmesine karar verilmi•tir. 

ve karısını hürmetle -Wııl tı.ıı.ı A ka 'd 9U "T ,- 1- l5 n ra an şehrimize tanbul Beyoğlu sıhhat memur- Bu İl\f88lın derhal yapıbnası 
Yarak çekildi. do"nmu" t" ) ur. uğuna ta)iıl edilmiştir. için JDÜDI~ 

Londra, 1 O ( Radyo ) -
Royter ajansı bildiriyor: 

Kanton hükumetleri ordu
ları müsademeleri haşlamak 
üzeredir. 

Nankin hükumeti kuvvetle
rini Uçi'nin şimalinde ve Ho
çan dağları önünde toplamak
tadır. Kanton ordularına ancak 
buraya geldikten sonra ateş 

açılacaktır. 
Şanghay' da büyük bir Japon 

aleyhtarlığı vardır. 
Honkeo'dan alınan bir telg

raf, Nankin kuvvetlerinin Nef
sin En on' dan 100 kilometro 
mesafede olduğunu bildirmek
tedir. 

Kanton, 9 (A.A) - Kuang
şı ilinde kain Nankinden ge
len bir telgrafa göre Kuangsı 
ordusu umumi karargahı se
ferberlik ilan etmiş ve Japonya 
ile münasebatın kesilmiş oldu
ğunu resmen ilan etmiştir. 

Şanghay, 10 (Radyo) -
Hong-Kong şehrinin cenub 
kuvvetleri tarafından işgal edil
diği bildiriliyor. Çin'de dahili 
harbın başlamak üzere olduğu 
haber verilmektedir. 

Yeni ltalyan 
kabinesi 

Nasıl karfılandı .. 
Roma 10 (Radyo) - ltal

yan gazeteleri ltalyan kabine· 
sindeki tadilattan memnuni-
yetle bahsetmektedirler. Bazı 
Avrupa gazeteleri de ltalyan 
kabinesindeki değişiklerle ala-
kadar olmaktadırlar. 

Taymis diyor ki: 
Zecri tedbirlerin kaldırıla

cağı bir sırada ltalya kabine
sini esaslı surette tadil etmiş-
tir. Maamafih ltalyan siyaseti 
sadece Mussolini tarafından 
tedvir edilmektedi. 

Morning Post şunları ya
zıyor: 

İngiliz-ltalyan münasebetleri 
arasında bir yakınlaşma ha
reketi vardır. Mussolini kabi
nesindeki tadilat bu yakınlaş
mayı temin edecektir. 

Berlin 10 (Radyo) - Al
man gazeteleri Mussolini ka-
binesindeki tebettülden ehem
miyetle bahsetmekte ve kabi
neyi kuvvetli bulmaktadırlar. 
Almanlara göre, Mussolini'ye 
en yakın ve en nafiz ve mü
temet adamlarını tamamen 
kabineye toplamıştır. 

Ayni gazeteler yeni kabi
nenin Alman-ftalyan münase
betlerini takviye edeceğini de 
ummaktadırlar. 

Roma 10 (Radyo) - Yeni 
~bine yarın M. Mussolini'nin 
riyasetinde toplanacaktır. 

Paris 10 (A.A) - Gazete
ler İtalyan dış bakanlığına 
başka bir zatın getirilmesini 
ehemmiyetli bir hidise olarak 
telakki etmektedirler. 

Jurnal gazetesi diyor ki: 
ltalya bugün bir dönemeç 

noktasında bulunmaktadır. Ya
pılan değişiklik dış siyasa
da bir değişildik demektedir. 
M. Suviçin de değiftirilmesi
mesinin ayn bir ehemmiyeti 

Şanghay, 10 (Radyo) 
Kanton ordusu ileri kollan 
Novona varmış ve Sinçau'ya 
girmiştir. Nankin hükumeti or
dularına Kanton orduları önün
den çekilmelerini emretmiştir. 

Kanton askeri Unan eyale
tini işgale başhyarak merkezi 
Jaharsa'yı almıştır. 

Unan eyaleti zimamdaranı 

Nankin ve Kanton hükumet· 
leri ile bozuşmak istememek
tedirler. 

Kanton işgal ordusu kuman· 
danı Unan'da örfi idare ilan 
etmiştir. Kanton ordusuna 

mensub ve Çan-kau'da bulunan 
30 tayyare istikşaf uçuşfarı 
yapmaktadır. 

Nankin 'de alctolunacak bir 
içtimada Kanton ve Nankin 
devletleri arasındaki ihtila
fın kaldırılmasına çalışılacak
tır. Mareşal Çan-Kay-Çek bu 
ihtilafın kalkacağına ümitvardır. 

Şanghay, 10 (Radyo) -
Burada yaziyet nazik ve karı· 
şıktır. Talebe grev ilan etmiş
tir. Ve gizli bir komite Japon
lar aleyhine çalışmaktadır. 

Pekin, 10 (Radyo) - Ho
pey vaıisi ve muhtaı:iyet ta· 
taharı general Sun Çeyang da 
Japon'lar aleyhine asker sev· 
kine başlamıştır. 

Şanghay, 10 (Radyo) -
Çing Şud ile muhaberat ke
sildiğinden cenup kuvvetleri 
hakkında malumat gelmemek
tedir. Hükumet, kağıd para 
üzerinde spekülasyon yapa
cakların idam edileceğini bil
dirmiş ve döviz alıp satmak 
hakkının Bang Singe banka
sına verildiğini ilan etmiştir. 

Büyük Misafiri 
miz Ş. Behmen 
-Başı 7 inci · salai/ede

Egepalasa giderek iadei ziya
rette bulunmuştur. 

Saat 16 ya kadar Eg~pa
lasta istirahat eden Nazır 
Şevki Behmen, ·refakatlerinde 
refikası bulunduğu halde şe
hirde otomobille bir gezinti 
yapmış ve Asan atika müze
sını, Milli kütüphaneyi ve 
Halkevi ile Halkapmar'da Şa
yak fabrikasını gôrmüş, Kar· 
şıyaka'ya geçerek Sağır, Kör
ler ve Dilsizler müessesesini, 
Belediyenin Çocuk yuvasını 

ziyaret etmiştir. 
Devlet. nazın Şevki Beb· 
' men, akşam üzeri yaya olarak 

birinci kordonda bir gezinti 
yaptıktan sonra akşam yeme· 
ğini şehir gazinosunda yimiştir. 

Bugün de şehrimizdeki kül -
tür müesseselerimizden bazı-
larını gezecek ve Denizyollan 
\ şletme idaresinin vapurile ls-
tanbul' a gidecektir. 

Dr.Şaht 
Be!gratl'a geliyor 

lstanbul, 10 ( Hususi ) -
Almanya Maliye nazırı doktor 
Şaht, yarın sabah tayyare ile 
Berlin'den Belgrad'a gelecektir. 
Alman nazırı Yugoslavyt dev
let adamlarile temaslarda f: 
lwcaak ve~ 
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Izmir sicilli ti
ret memurlu
ğundan: 

lzmirde ikinci korkonda mu· 
amele yapan emlak ve eytam 
bankası İzmir şubesinin ödünç 
para verme işlerile uğraşaca· 
ğına mütedair beyannamesi 
2279 numaralı kanun hükmü· 
ne göre sicilin 1657 numara
sına kayt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 

1 Beyanname 
İzmir sicilli ticaret memur
luğu resmi mührü ve F. 

Tenik imzası 
• 

lzmir Yüksek 
İlbay lığına: 

2279 No.lu kanunun 2 inci 
maddesi mucibince tanzim 
edilmiş olan beyannamemizdir. 

A - Bankamız lzmir şu
besi 18/6/933 günlemecinden 
başlamak üzere ikrazat işinde 
yüzde onikiye kadar faiz ko
misyon tahsil edecektir. 

B - Genel bir kurum olan 
bankamızın açık bir surette 
yapılan işleri bankalar konse
yince onaylanmış ve ticaret 
siciline tescil ve ilan edilmiş 
olan öz mukavele hükümleri· 
le bu mukavele dairesinde 
tanzim kılınmış ve şubelerce 
tatbik edilmekte bulunan ta
limatnameler ve bu talimatna
melere bağlı formüllerde ya
zılı hükümler çerçevesinde 
yapılmakta olduğundan bun
ların birer birer şartlarını 
saymağa lüzum görülmemiştir. 

Ancak iç ve dış illerde 
bütün bankalarca tatbik edil
mekte olan ve tatbikin deva· 
mında banka ve bankacılık 
yönünden hayati bir zaruret 
olduğu derkar bulunan bazı 
banka teamülleri müşteriden 
onun lehine ikrazal işlerile 
yapılmakta olan ufak-tefek 
bazı materiyel hizmetlere ait 
masrafları yine müşteriye öde
meği emir bulunmaktadır ki 
bankamız bu nevi ayrı bir 
karşılığı ücretleri yukarıda 
yazılı had ile bağlı olmaksızın 
ve fakat müşteri nam ve he
sabına yapılan hakiki masarif 
ınikdarını hiç bir sebeple geç· 
memek suTctile tahsilde de
vam etmektedir. 

Sözü geçen Banka adetle
rine göre vaki olacak zaruri 
müktesebatımızla Bankacılık 
muktezası yapılan hizmetler 
karşılığı tahsilatımızın belli 
başlıları şunlardır: 

1- Müşteri hesabına yapı
lan bütün hakiki ve ayrıca 
hizmet karşılığı masraflar ez
cümle Sigorta, ardiye veya 
muhafaza ve bekçi ücreti gibi 

masrafların müşteriden ayrıca 
tahsil olunması, 

2- Hesabı carilerde faizin 
Ticaret kanunu hükfımleri çer
çevesinde her üç ayda bir 
resülmale kalbedilmesile he· 
raber Emlak rehin almak su
retile yapılan ödünç verme 
işlerine ait hesaplar, hesabı 
cari şeklinde yürütülecek faizin 
anaya katılına işi her altı ayda 
bir yapılacaktır. 

3- Banka işlerinde bu mua 
mcleler ne kadar uzarsa uzasın 
bir liradan aşağı komisyon 
tahsil edilmemesi, 

4- Borçluları Şubemizin 

bulunduğu yerden ayrı yerde 
oturan ticari senetlerin alım 

muamelelerinde bu işlerden 
rnüstakil olarak nakli nukut 
ücreti alınmaması, 

5 - Onbeş giinden aşağı 
hesap edilmemesi, 

6 - Kanunun neşrinden 
evvel akdedilmiş olup müd
detleri itibarile kanunun meri
yetinden sonraya da şamil 

olan ödünç para verme mu· 
kavelelerindc tayin olunan fa. 
izlerin bu mukavele müddet
lerinin sonuna kadar birincisi 
üzerinden tahsil etmek hak
kımız mahfuzdur. Mahaza ban
kamız bu faizlerden ancak 
tahsil kabiliyeti olanlar üze
rinde bu hakkı kullanacaktır. 

Bu suretle tahsil edilen 
yüzde onikiden fazla faiz ve 
komisiyonlardan 18-6-933 gün
lemecinden itibaren kanunla 
muayyen özel yönetim payı 

tahsil edildikçe ayrılacaktır. 
Saygılarımızla 

Onaltı kuruşluk pul 
30 mayıs 1936 

Emlak ve eytam bankası 
lzmir şubesi 

İmzalar 
Okunamamıştır 

Salihli beledi
ye riyasetin
den: 

Salihli Urayı elektrik fab
rikasının bir 'senelik ihtiyacı 
olan 42,000 kilo motörin ile 
6300 kilo kalın ve ince ne
vinden Vakum yağı münakasa 
suretile alınacağından vermek 
istiyenler 22 Haziran 936 pa
zartesi gününe kadar Salihli 
urbaylığına miiracaatları ilan 
olunur. 1591 

Zayi şahacfetname 
928 senesi İzmir San' atlar 

mektebinden alm1ş olduğum 
şahadetnamemi kaybettim. Ye
nisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Ôdemiş'te 
Nevrekop'Iu Mustafa 
oğlu Şevket Sengül 

A V R U P A L 1 K A D 1 Nı 
VE· MAHRACA 

KOZMOPOLİT ASRİ ROMAN 
36 

Her iki sınıftan! 
Beyaz kulübe bizi de 

kabul edecekler mi? 
- Hem evet, hem de ha

yır! Sizi kabul edecekler, fa
kat davet etmiyeceklerdir. Ora
da zabitlerle temas edecek
siniz Ben en ziyadeyat kulü
be devam ettim. 

Madam Geris: 
- Burada herşeyden evvel 

ve en ziyade rütbe ve mevkie 
ehemmiyet verirler! Dedi. 

- Bütün bunlar l..aydi 

]. L. MORTENDEN 

Bradmur'un kafasından doğsa 
gerek!.. 

* * * Birinci hafta içinde Ondrev 
sade resmi ve mecburi ziya· 
retleri yapmak ıçın evden 
çıktı. 

Sabık doktorun otomobi
lini almamışlardı. Ondrev: 

- Bu otomobil eskidir. 
Bir de şoför lazım. Bizim 
bütçemiz bu kadar masrafa 
tahammül edemez! Kendimizi 
biraz topladıktan sonra, oto-

MiLLi EMLAK MÜDÜRLÜGÜNDEN: izmir 2 inci icra M. den: Paris'teki grev 
8,6,936 pazartesi ve 11,6,936 perşembe günJerine ait satış Ayşe Naciyenin emlak ve • 

ve icarların 15,6,936 pazartesi günü saat 15 e tehir cdildigv i yt b k d "d'' ld v sona erıysr. - e am an asın an o unç a ıgı 

Ve taliplerin o gün müracaatleri lüzumu ilan olunur. 1590 Paris 9 (AA) - Mütcah· 
- - - -· paraya mukabil bankaya ipo· . '.. .' . 

1 t k l d. v · 1 . d t 1 h1tler mumessıllerıle amele sen İzmir Sicilli Ticaret Me- zmir 1 inci icra M. den: e ey e ıgı zmır c aşçı ar d'k d d hT 
l d 

ı ası arasın a a ı ıyc neza. 
ınur uğun an : Ayşt:nin emlôk ve eytam sokağında 1,7,9 11 No. lu üç · d 1 • ·ı·f · d 

lzrnir'de Maltız'larda Sahi- b k b .. A ' v retın e yapı an •tı a sayes•n c 
an asından ödünç aldığı pa- , ap dukkan Ahmet aga ma· b"t" f · ı · t "hl d 

l. k d · u un na ıa •ş er• ezga arın a 
ıye so ağın a tıcaret yapan raya mukabil bankaya ipotek hailesi tapu kütüğünün 67 5 b .. t k · b 1 kt 

A. Mı.rale ve H. Domas şı'r- J d' . f d B d N d 248 d 17 ı· ugun e rar ışc aş anaca. ır. ey e ığı zmir e uca a istas- o. a a anın parse ı 
keti 1-6-936 tarihinden itiba- yon civarında karanfil soka- taşçılar sokağında 11, 15 No. Diğer taraftan inşaat sana-
ren işlerine nihayet verdiğine ğında 6-8-10 No. lu haneye ve Ebubekir paşa vakfından yii patron ve amelelerin mu-
mütedair Sirküler ticaret ka- ı'careteynlı' ve 6 metre mu- rahhasları arasında mesai ne-kapıdan girilince mermerli l 
nunu hükümlerine göre sicil- rabbaında dükkan, keza 676 zaretinde yapılan gorüşme er 

l 
bir salon sağda üç oda solda neticesinde esas itibarile bir 

in 1~53 numarasına kayıt ve iki oda karşıda. büyük bir sahife 248 ada 18 parselde 
tescil edildiği ilan olunur. itilaf hasıl olmuştur. 

d b d · · l' d taşçılar sokağında 13-9 No. 
Sirküler o a ve u o anın ıttısa ın e Gaz sanayiinde amelenin 

· · k d tb k lu Ebubekir paşa vakfından A. Mirale ve H. Domas ıç ıçe yeme o ası mu a birçok mctalibi temin edildi-
h l ~ 1 k b d icareteynli ve 5 ın. murabba-unvanile İzmir' de Maltız'lar e a ve çamaşır ı ve o rum ğinden her türlü ihtilaf imkanı 

çarşısında Sahiliye sokağında katta beş oda ve bir kuyu ve ında dükkan, keza tapu kütü- zail olmuştur . 
icrayı ticaret eden şirket 1 mutbak ve çamaşırhane üs· gunun 677 sahife, 248 ada-
Haziran 1936 dan itibaren tünde taraça ve taraçaya bi- nın 19 parselinde taşçılar so· 
nihayet bulmuş ve şirketin tişik bir oda mevcut evin sa- kağında 7-1, 11 No.Iu Ebu-
bilci.imle hukuk ve vecaibini d 1 d bekir paşa vakfından icare· ğın a ve so un a avlu kapı· 
şiirekadan bay Onore Do- ]arı vardır. 2500 lira kıyme- teynli üç m. murabbaındaki 
mas'a devrü temlik ve mu- cem'an altı ,yüz lira kıymet-

tinde olan ve geçen seneki 
maileyh tarafından kabul ve li üç parça dükkanın mül-

satışı 2280 No. lı kanuna tev-
deruhde olunmuştur. kiyeti açık artırma suretilc 

Keyfiyet kayt buyurulmasını fikan geri bırakıldığı halde ve 844 numaralı emlak ve ey-
saygı ile rica ederiz. birinci sene taksiti muayyen tam bankası kanunu mucibince 

Auguste Mirale vekili vadesinde ödenmediğinden bu bir defaya mahsus olmak şarti-
hüküm ortadan kalkarak ye- le artırması 1817/936 cumar· ımza 

Onore Domas 
ımza 

Genel sayı 6156 özel sayı 1/61 
işbu 6 haziran 936 tarihli 

sirküler altındaki imzaların zat 
ve hüviyetleri dairece maruf 
fzmirde maltızlar çarşısında 
• 

sahiJiye sokağında icrayı tica-
ret eden A. Mirale ve H. Do
mas unvanlı şirket azasından 
Onore domas ile diğer şerik 
Auguste Mirale namına dai
remizce tasdikli 1-6-936 ta
rihli ve 5836 numaralı veka
letname mucibince imzaya 
izinli vekili Remo Misir'in olup 
bizzat vazolunmakla tasdik 
kılındı. bin dokuz yüz otuz 
altı senesi haziranın altıncı 
cuma günü 

T. C. lzmir ikinci noteri 
Mehmet Emin resmi mührü 

ve E. Erener ımzası 
Genel sayı 6157 
özel sayı 1-61 
İşbu sirküler suretinin dai

rede saklı 6156 genel sayılı 
·aslının tıpkı olduğu tasdik kı
lındı bin dokuz yüz otuz altı 
yılı haziranın altıncı cumartesi 
gunu. 

İzmir ikinci noteri resmi 
mührü E. Erener imzasi 

lzmir sicilli ticaret memur
luğundan: 

Onore domas ticaret unva
nile İzmirde maltızlarda sahi
liyc sokağında 25 No. da her 
türlü muamelatı tüccariye ve 
memleket~ mahsulatı alım ve 
satım ve ihracını yapan Ono
re Damasın işbu ticaret un
vanı ticaret kanunu hükümle
rıne göre sicil!n 1654 numa
sına kayt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 

mobil davasını da düşünürüz! 
Demişti. 

Otomobilsizlik bu aileye bü
yük bir noksan teşkil etme· 
mişti. 

Her sabah doktor Erbert, 
civarda oturan binbaşı Gor'un 
otomobilinden istifade ederek 
işi başına gidebiliyordu. Gene 
beraber dönüyorlardı. Öğle 
yemegını binbaşı ile birlikte 
taburun tabildotundan tabildot 
yiyorlardı. 

Erbert gece pekaz, ender 
olarak çıkardı. Erkenden ya
tar, ancak çok samimi addet
tiği birkaç kimseyi kabul 
ederdi. 

Şimdi, Laydi Lonston'un 
kendilerini ne zaman davet 
edeceğini tahmine çalışıyor
lardı. 

Evin en ziyade tekrarlanan 

nidcn mülkiyeti açık artırma 
surctile ve 844 numaralı em-

lak ve eytam bankası kanunu 
mucibince bir defaya mahsus 

olmak şartile artırması 1817136 
cumartesi günü saat 11 de 

icra dairemiz içinde yapılmak 
üzere 30 gün müddetle satı-

lığa konuldu. Bu artırma ne
ticesinde satış bedeli her ne 

olursa olsun borcun ödenmesi 
tarihi 2280 numaralı kanunun 

meriyete girdiği tarihten son
raya müsadif olması hasebile 

kıymetine bakılmıyarak en çok 
artıranın üzerine ihalesi yapı

pılacaktır. Satış 844 numaralı 
emlak ve eytam bankası ka

nunu hükiimlerine göre yapı
lacağından ikinci artu-ma yok

tur. Satış peşin para ile olup 
müşteriden yalnız yüzde iki 
buçuk dellaliye masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men
kul üzerindeki haklarını husu
sile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihin
den itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri 
icabeder. Aksi hal<le haklş.rı 
tapu sicilince malum olma
dıkça paylaşmadan hariç ka
lırlar. 7/7/1936 tarihinden 
itibaren şartname herkese açık· 
tır. Talip olanların yüzde ye
dibuçuk teminat akçası veya 
milli bir banka itibar mektubu 
ve 33/22097 dosya numarasile 
İzmir 1 inci icra memurluğuna 
müracaatleri ilan olunur. 

H. is No. : 292 

sözü " iktısat ve tasarruf,, idi. 
Er bert: 

- Her zaman işle olacak 
değilim ki.. Birgün gelecek 
çalışamıyacak bir hale gele-

v • 1 D' d cegıın... ıyor u. 
Pekaz olarak zabit arkadaş· 

!ardan birisi yemeğe gelirdi. 
Gelen zabit binbaşı rütbe
sinde veya daha büyük rüt
bede olursa, Ondrev sofraya 
şampanya da kordu. 

Binbaşı Gor, en ziyade 
memnuniyetle kabul edilen 
yemek misafiri idi. Erbert: 

- Bize otomobili ile bü· 
yük hizmet görüyor. Bu iyi
liği karşılamak latımdır. Derdi. 

Erbert yaşadığı yerin sıhhi 
vaziyeti, tedavi şekilleri ve 
hastalıkları üzerinde de tetki
kat yapıyordu. 

lşinden eve döndüğü vakit 

tes· günü saat 11 de icra daire
miz içinde yapılmak üzere 30 
gün müddetle satılığa konuldu. 
Bu artırma neticesinde satış 
bedeli tahmin olunan kıyme
tin yüzde yetmiş beşini bu· 
hırsa en çok artırana ihalesi 
yapılacaktır. Aksi takdirde 
2280 numaralı kanuna göre 
satış geri bırakılacaktır. Satış 
peşin para ile olup müşteri

den yalnız yüzde iki buçuk 
dellaliye masrafı alınır. İşbu 
gayrı menkul üzerinde her· 
hangi bir şekilde hak tale
binde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaik ile birlikte yirmi 

ilk iş olarak soğuk bir banyo 
alır, sonra giyinir, piposunu 
içer; gazele veya kitap okur; 
yemeği daha sonra yirdi. 

Ondrev kocasının bu bir 
makineyi andıran hareketle
rinden müşteki değildi. Koca
sının arzusuna göre bir yemek 
sistemi de bulmuştu. 

Er bert: 
- Cihanda iyi ve ihtiyaca 

göre yemek yiyebilmek san
atı kadar ·kıymetli bir mazha· 
riyet olamaz! Derdi. 

Salatayı hiç sevmezdi; çün
kü nazarında fuzuli bir mas· 
raftı. Esas gıda dururken göz 
aldatan şdylere kıymet verı
lir mi idi? 

Bir akşam Ondrev: 
- Haftalık masrafı yaptım. 

Bu hafta tam beşte bir tasar-

• Ucuz · taze - temiz 

İla; Cesitleri 
' ' j 

Hamdi Nüzhet 

Sıhhat 
• 

czanesı 
Başdurak Büyük Salepçi oğlu 

hanı karşısında 

• gun zarfında İzmir icrasına 

müracaatları lazımdır. Aksi 
halde hakları tapu sıcı· 
lince malum olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar. 7 /7 /36 
tarihinden itibaren şartname 

herkese açıktır. Talip olanla
rın yüzde yedibuçuk teminat 
akçası veya milli bir banka 
itibar mektubu ve 3417802 
dosya numarasilc İzmir 1 inci 
icra memurluğuna müracaat· 
leri ilan olunur. 

H. iş No. 734 

ruf temin ettim. Dedi. 
Erbert hayretle: 
- Nasıl muvaffak olabil

din? Diye sordu: 
- Eğer beni kendi arzuma 

bıraksaydın bu tasarruf daha 
çok olacaktı! 

- Anlamadım? 
- Çin 'li hizmetçiler, Bani 

Li masraf Iarı sabık doktorun 
masrafları gibi, ayni 'şekilde 
yapıyorlardı. Buna bilhassa 

-Sonu var...................... 
Fransızca ders 
Fransızcaya ve tedris usul· 

lerine iyice vakıf bir. mual· 
liın, arzu edenlere ehven 
şartlarla ders vermektedir. 
1stiyenlerin Bahçeli handa 
4. numaralı yazıhaneye veya 
idarehanemize başvurmaları. 

~ 

• 
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Yüzlerce senedenberi-sıhhata faydası mü
cerreb olan İzmir-Urla Malg'lıca içmeleri 

J-l\ J_j D 1 
lzıııir . c:. ·~ ıııc ~o rı;i iizı·riııık giizc l ı .ı aıız:ı rıılı oteli , g.ı zino. l okıı nta 

H ! Jıakknlİ) C"iııdt· ıııı1 . ıcrilcriııiıı Jı,.,. tiir) iı i lfralı .ıt, i :ı~ı· w ilııiyııı:lurı 

temin rdilmi.ş olan 

Urla Malgaca lçmeleri 
Lrla Halgaç içnH· ;;;uyu; Kar· 

lispat'ııı \ urpnıdl'l Zal sııyunıı ezber • 
t•ilıcl riiçlııınclır. Buyurdukları hu 
u; müzmin mide ve lı evap lcşcn-

ııiiçleri, kara!'İğ•--r, dıılak hastalıklıı· 
nııcla ııınzmiıı sufru kı• C!İ ,,. snfra 

)olları iltilıııplıırıııda, safra, kum H' 

ta~lannda, müzmin inkıhazda, şi~-

ıııarılık , nnkriıı '"t' ŞPkcr hnstnlıkla

rııııl::ı, lııığır~nk, şiritl. t1uhıcan, mc
sımc yolları iltilı .. Gibi hiiııyc,·i lıas

lulıklartln f'ri ve fifuhalış oldu~u 

snpn hıılkınm:ın yük.,t•k ve değerli 
.Merhum Dr. 1\füd~rris Raşid Tah~in tccrühclnile snhittir. 

Vesait : na mahane karşı'-ındn Buhnr'ıln Urla w~ Çeşme otobü .. }eri· 
nin hep i içmelere uğramakta olduklanndnıı her nn 'csait mevcuttur. 

Taşra Bakkal ve Esnaflarınınl 

Nazarı Dikkatine 
f zmir şekerciler çarşısında 20 numaradaki imalathanemi 

İzmir Eski Bitpazarı Sul~han civarında 1 numaraya nakletti
ğimden sayın müşterilerimin siparişlerini yeni adresime ver-
melerini saygılarımla bildiririm. • 

Güzel lzmir bisküvit fabrikası sahibi lstanbullu 

İsmail Hakkı 

/zmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava tümen satın alma komisyonundan: 

Cinsi Mahalli Miktarı Umum tah- Muvakkat Müna- tar. gü. S. 
Kilo min tutarı teminatı kasa şekli 

Un Gaziemir 80000 10000 750 kapalı 22,6,36 pa-

Un Aydın 80000 10000 
sartesi 10 

7 50 kapalı 22,6,36 pa· 
zartesi 11 

225 açık 22,6,36 pa· 
zartesi 15 

Un Söke 24000 3000 

1 - T!'!men birliklerinin ihtiyacı olan yukarıda miktar ve 

2 

3 
4 

mahalleri yazılı üç kalem unun hizalarında gösterilen 
şekil ve güulerde münakasaları yapılacaktır. 
Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminat miktarları 

hizalarında yazılıdır. 
Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 
isteklilerin kanunun' 2 ve 3 lİncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla teminatı m~vakkate makbuz veya banka 
ınektuplarile muayyen vaktinde ve kapalı zarfla yapı
lacaklar için bir saat evvelden teklif mektuplarını Bur
navadaki askeri satın alma komisyonuna vermeleri. 

7 11 16 20 1508 ,., :sw: .. .,. .. -m==----W>------------------------·---------------------İ zmir Belediyesinden: Istanbul üniversitesinden: 
Teşrih 
Fizyoloji 
Mikrobiyoloji 
Hijyen 
Marazi teşrih 
Umumi emraz 
Farmakodinaını 
Tıb tarihi 
1 ıncı dahiliye 
2 inci " 
1 inci hariciye 
2 inci " 

Kadın ve doğum 
Deri ve frengi 
Kulak, boğaz 
Göz hastalıkları 
Akıl " 
Radyoloji 
Çocuk hastalıkları 
Fizikoterapi 
Çocuk cerrahisi 
Tedavi seririyatı 

idrar yolları 

Tıp Fakültesinin yukarıda yazılı laboratuvar ve kiliniklerinde 
asistanlıklar açıktır. İstekli taliplerle serbest talebeden bu yıl 
mezun olacaklar fakülteye başvurmaları. 9 11 13 3093-1544 

Fiati Eiali 
Cinsi Miktar Lira K. Lira K. 

İzmir demiri 4000 kilo 08 5 340 00 
Lama demiri 35 X 6 200 " 08 5 17 00 
Çember demiri 25 X 5 100 " 08 5 8 50 
Yuvarlak demir 8X5 100 " 08 5 8 50 
Poyra yiirek marka 200 adet 200 400 00 
Dingil " " 15 " 1900 285 00 
Lama demiri 3X1 400 kilo 08 5 34 00 
Lama " 6 X 2,5 400 " 08 5 34 00 
Tek araba sustası yürek marka 10 çift 1900 çift 190 00 
Nallama 10X3 200 kilo 10 5 21 00 
3 çeyrek yuvarlak demir 100 " 8 5 8 50 
12 milimlik yuvarlak demir 10 " 9 · 9 00 
Çelik ana susta demiri 200 " 40 80 00 

Kınık şarbaylığından: 50 lik kaplama çift 20 çift 200 çift 40 oo 
Bedeli muhammen yekun 1475 50 

Urayımıza eJli lira ücretli bir muhasip mes'ul alınacaktır. 
Usul muhasibe vakıf en aşağı orta tahsilini ikmal elmiş olması 

Yukarıda cins ve miktarile muhammen bedelleri yazılı on 

fazla talipler arasında müsabaka imtihanı açılacak ve imti- dört kalem demir malzeme Başkatipliktc şartname veçhile 
handa ihrazı liyakat edenler tercih edileceğinden taliplerin 23,6,936 Salı günii saat onaltıda açık eksiltme ile ihale ediie-
18/6/936 çarşamba günü saat 16 da Uray encümenine müra- cektir. İştirak için yiiz onbir liralık muvakkat teminat ınakbu-
caatları ilan olunur. 9-10-11 (1555) zu veya banka teminat mektubu ile söyfenen gün ve saatta 

k O 
encümene gclininir. 7 10 13 17 · 1540 

.. As eri Lise ve rta Mekteplere __ 1_o_m_i-ıi_m ... et_r_e_k--u-tr-u-nd-a-yi-r---9-1_sa_y_ı_ıı-a-rs-as-1_b_a-şk-a-ti-pl-ik--t-ek-i 
Oğretmen ve Kırıkkale San' at Li- mi dört telli keten ipekli ve şartname veçhile 30·6-936 salı 

otuz atmosfer tazyike mü- günii saat onaltıda açık artır· 

sesine Tedrisat Müdürü Aranıyor tehaınmil 500 metre hortum ma ile ihale edilecektir. İşti-
alınacaklır. Bedeli muham· k · · ,,. 1 k kk 

1-lstanbul ve Bursa' daki askeri Liselere Kırıkkale' deki askeri ra · ıçın üç ura ı muva · at 
l k l meni beher metresi 145 ku- · kh ·ı ·· 1 San'at Lisesine ay 1 ücret c tarih, Riyaziye, Fizik, Erzincan, tP.mınat ma uzu ı e soy enen 

K A k 'd k o ıA k l T h C f F ruştan tamamı 725 liradır. onya, n ara a i rla me tep ere ari , oğra ya, en gün ve saatte encümene gc-
bilgisi, Almanca, Fransızca, İngilizce öğretmeni ve San'al Açık eksiltme ile ihalesi linir. 11 14 17 20 
L. · T d · t M··d ·· ·· l kt başkatirJlikteki sartnaıne veç-ısesıne e rısa u uru a ınaca · ır. · Alsancak'ta 65 sayılı ada-

2 L. ·· l 'ğ' · · L" ··"' · hl. · O k hile 19-6-1936 cuma giinü - ıse oğretınen ı ı ıçın ıse ogrelmenı e ıyetı rta me tep · nın 136,80 metre murabbaın· 
için Orta mektep öğretmenlik ehliyeti gerektir. saat onaltıcla yapılacaktır. lş-

3-istekli olanların dilek kağıtları aşağıda sıralanmış evrakla tirak İçin ellibeş liralık mu- daki 57 sayılı arsasının beher 
Ankara'da Milli Müdafaa Vekaleti Askeri Liseler Müfettişli- vakkat teminat makbuzu veya metre murabbaının 150 ku-
ğine göndermeleri lazımdır. ' banka teminat mektubu ile ruştan iki yüz beş lira yirmi 

A) Tasdikli fotograflı fiş . söylenen gün ve saatte encü- kuruş bedeli muhammenle 
B) Yüksek tahsil şehadetnamesi veya tasdikli benzeri. mene gelinir. 11 14 1481 başkatiplikteki şartname :veç-
C) Üniversitede imtihan vererek ehliyetname almışsa Kültürpark'ın dört methaline hile açık artırma ile ihalesi 

ehliyetname tasdikli benzeri. kapı yaptırılacaktır. bu işin J 6_6_936 Salı gününe temdit 
D) Nufus tezkeresi tasdikli benzeri. heyeti umumiyesinin bedeli edilmiştir. İştirnk için onaltı 

4- Durumu uygun görülenlerden aşağıda yazılı evrak sonra kcŞ,fi 830,08 liradır. Aç.ık ck-
istenecektir. siltme ile ihalesi 23.6.936 Salı liralık muvakkat teminat mak-

A) Hüsnühal ilmühaberi. günü saat onaltıdadır. Keşif buzu veya banka teminat 
B) Tam teşkilatlı Askeri Hastahaneden alınmış sağlık ve şartname ve projesini gör· mektubu ile söylenen günde 

raporu. mek üzere başmühendisliğe ve saat on altıda encümene 

C) Teahhüt senedi (Noterlikten). ve iştirak için de 63 liralık gelinir. 
5-Ücretler. muvakkat teminat makbuzu _________ .. ._!_ 

lstanbul'daki Askeri Liseler Riyaziye Fizik derslerine 108-126 veya banka teminat mektubu Kı· ral 1 kev 
Tarih dersine 98-108 liraya kadar. Bursa Lisesi ve Kırık- ile söyJencn gi.in ve saatta 
kale San'at Lisesi Riyaziye Fizik derslerine 108-126 Tarih encümene müracaat edilir. 
dersine 98-108 Liraya kadar. Orta mektepler derslerine 108 

7 10 13 17 1539 
Liraya kadar, Aylık ücret verilecektir. 

6-Kırıkkııle San'at Lisesine alınacak tedrisat Müdürü için Lise Beher metre murabbaı yir-
öğretmenlik şartlarını taşımak ve iki ders zümresinde ihtisas mi beş kuruştan otuz dokuz 
olmak gerektir. Ücreti 165 liradır. lira on üç kuruş bedeli mu-

7-lsteklilerin 1 Eylül 936 gününe kadar müracaat etmeleri hamınenle 95 sayılı adanın 
dileği yerine getirilmiyenler bir hak istiyemezler. D. 18 1509 156,50 metre murabbaındaki 

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 : l O 

----
31 Kanunuevvel 934 tarihinde sermaye ve ihtiyat akçe

leri 271,107,872,34 Fransız frangı. Türkiye'de 1895 se-
nesindenberi hali faaliyette. .. 

ZARARLAR ÇABUK ODENlR 
Yeni sistem hayat sigorta'arı akdi için İzmir ve havalisi 

umum acenteleri. Kardiçeli hanında 24 numarada. 

Ahmed Besim ve Asım İsmail'e müra-
caat edilmesi tavsiye olunur. • 

.. Telefon: 2371 Telgraf adresi: Besasim -

Denizli vilayeti daimi encü
meninden: 

Denizli'de Uçancıhaşı mahallesinde Hususi idareye ait (Pan· 
duzoplus fabrikası demekle meşhur) fabrika ve imalathane 
binası, imalathanede bulunan ve nevileri ve ne işte kullanıl
dığı kaimeye bağlı cetvelde yazılı olan makine ve aletiyle bir-
likte 4158 metre murabbaı yeri muhtevi binanın mülkiyeti 
satılmak üzere kapalı zarf usulü ile ve şartnamesi dairesinde 
28 gün müddetle artırmaya konulmuştur. 

1 - Muhammen kıymeti 15000 Jira ve muvakkat teminat 
akçesi 1125 liradır. 

2 - fhale 17 haziran 1936 çarşamba günü saat 15 te 
Denizli vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Şartname bedelsiz olarak Denizli encümen kaleminden 
tedarik edilir. 

istekliler teklif mektuplarım ve 1125 liralık muvakkat te
minatlarını 2490 sayıli kanunun 32 inci maddesindeki sarahat 
dairesinde ayni günde ve muayyen saatten bir saat evvele 
kadar makbuz mukabilinde Denizli İlbaylığına teslim etmiş 
bulunacaklardır. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
ikinci maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarf
ların mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması lazımdır. 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

5 - ihale 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihaleler hakkın-
daki kanuna göredir. 

6 - Şartname örneği Denizli eneümen kalemindedir. 
7 - ihale bedeli üç taksittedir. Yıl içinde ödenecektir. 
8 - llan ücreti ile pul ve sair masrafları alana aittir. 

29 2 6 10 1372 

Manisa belediyesinden: 
Elektirik Eksiltmesi 

1 - Manisa şehri elektirik tesisatı Nafıa Vekaletince mu
saddak proje ve şartnamesi mucibince eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 Lokomobil, clektirik müvellidi, tevzi tablosu, irtibat 
nakilleri, muhaavile merkezleri ve teferrüatı, şebeke 
tesisat ve bunların montajları ve sair bilcümle tefer
rüat ve malzeme kapalı zkrf usulii iledir. Bedeli mu- · 
hammen altmış beş bin üçyüz otuz altı lira olup ay
rıca dokuz bin lira bedeli muhammenli santral binası 
bu eksiltmeden hariçtir. 

3 - Bu işe ait evrak şunlardır; A. Eksiltme şartnameleri, 
B. mukavele projeleri C. Fenni şartnameler, D. proje 

4 
ve plan!ar. E. Keşifnamefer ve tefcrrüatı ve eaire. 
İstekliler bu evrakı Manisa belediyesinde görecekleri 
gibi lstanbul'da Taksim' de İstiklal apartımanında elek-
tirik mühendisi Hasan Halet'ten de bedeli mukabi
linde alabilirler . 

5 - Eksilme müddeti 18 Mayıs 936 tarihinden itibaren 
kırk be.ş gün olup ihale 3 Temmuz 936 cuma günü 
saat 16 da Manisa belediyesi binasında yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin keşif bedellerinin 
yiizde yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminat ak
çesi yatırmaları veya 2490 numaralı kanunun tarifatı 
dairesinde bir banka mektubu getirmeleri ve şimdiye 
kadar bu gibi işleri yaptıklarını ve bu husustaki fenni 
kabiliyetlerini gösterir kanaatbah~ vesika ibraz eyle
meleri ve b:.ınlar bir şirketi temsil ediyorlarsa musad
dak vekaletname ve mukayyet bulundukları Ticaret 
odası veya mahkemesinden yeni tarihli bir vesika 
göstermeleri şarttır. 

7 - Teklif mektupları beşinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Manisa belediye dairesine teslim 
edilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
mezkür saata kadar gelmiş ve dış zarflarının mühür 
mumu ile kapatılmış olması şarttır. 

8 işbu eksiltme ve ihale 2490 sayılı artırma, eksiltme 
ve ihale kanunu dairesinde yapılacağından teklif mek-
tuplaı ın da bu kanun tarifatına ve hükümlerine uygun 
olarak hazırlanını~ olması şarttır. (1378) 28, 11, 24, 1 .. ---ı Zinet ve 

Bergama' lılar .. 
Zinet garajı, Bergama yol

cularına ve Bergama'ya yük 
nakledenlere bir kolaylık ol
mak üzere Bergama servisi· 
ni de açmıştır. Garaj, hem 
çarşıya yakın, hem de temiz-

i dir. Bergama'lılar bu suretle 
daha çok istifade edecek
lerdir. 

-
Kulak, boğaz, bu

run hastalıkları 
Birinci sınıf mütehassısı 

Doktor 
Sami Nazif 
Kulaksız 

Birinci beyler sokak No. 36 I 
Telefon 231 O, evi 3668 

...................... ı ................... ~ 
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~- YILMAZ RAKISI 
iki çekilmiş ve filitreden geçmiş, bol anasonlu, su içirmez, başağrısı ve bulantı yapmaz, 45 derecelik en nefis rakıdır. 

lzmir acentası: lzmir Emirler çarşısı karşısında Mıhçı/arda Hüseyin Bahri ve Şekib müskirat deposudur. 

W.F. H. VAN
Der ZEE&CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVANTE LINİE 

G. m. b. H. 
' 'SAMOS,, vapuru 10 hazi

randa beklenmekte ve 13 ha
zirana kadar Hamburg ve 
Bremen limanları için yük ala
caktır. 

Kitaplarmıza zarif~ 
,_ve ucuz cild yaptır··-! mak isterseni;,I 1 

Ali Rıza 

"MANİSA., vapuru 10 ha
zisanda beklenilmekte ve 13 
hazirana kadar Rotterdam ve 

Haınburg limanlarına yük ala
caktır. 

BLACKFLAG 
i
l • MUcellilhanesine 1 I 
-· uğraymız. Kavaf-1 lar çarşısı No.:. -

• Çocuk hastalıkları 
''TINOS,, vapuru elyevm 

limanımızda olup Anvers, Rot· 
terdam ve Hamburg limanla
rına yük boşaltıyor. 

los mouches, moustlquea, c•f•rda, fourmi-. pun•İ•••· puc•• 
et toua autr•• lneect•• pemlcleu>t lnetant•nementl Son em

... ...... ,.,,.,,. pt..JI est ca.ı• dans•r ••• 11 ne t•che paa ••• ne laiase aucune odeur. mütehassısı 

BÜTÜN BÖCEKLERİ ÖLDÜRÜR. Doktor 
''MACEDONlA,, vapuru 22 

haziranda bekleniyor, 27 ha
zirana kadar Anvers, Rotter-

. dam, Hamburg ve Bremen 
için yükliyecektir. . 
AMERiKAN EXPORT LINE 
THE EXPORT STEAMHİP 
CORPORA TİON NEVYORK 

"EXAMlNER,, vapuru 21 
hazirana doğru beklenilmekte 
olup New-York için yükliye· 
ccktir. 
SERVİCE MARİTİME ROU

MAİN BUDAPEŞT 
"DUROSTOR,, vapuru 10 

haziranda bekleniyor. Kösten· 
ce, Sulina, Galatz ve Ga
latz aktarması Belgrad, Buda
peşt , Bratislava, Viyana için 
yük kabul edecektir. 

DEN NORSKE MİDDELHA VS 
LINJE (DS. AS. SPANSKE

LINJEN) OSLO 
"SAN ANDRES,. motörü 

19 haziranda bekleniyor. ls
kenderiye, Hayfa, Dieppe ve 
Norveç limanları için yük ka
bul edecektir. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi
lemez. T elcfon No. 2007 2008 ........................ 
Hellenic Lines 

Limited 
Hamburg - Bremen, Rotter· 

dam - Amstcrdam ve Anvers 
limanları için her ay munta
zam iki sefer yapacaktır. 

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. 

SVENSKA ORIENT LIEIN 
"NORDLANT,. motörü 15 

6-36 da gelip ROTTERDAM, 
HAMBURG, BREMEN, (Doğ· 
ru) COPENHAGE, DANTZIG 
GDYNIA, GOTEBURG, OS
LO ve ISKANDINA 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 ISKANDINAVYA liman
ları için yük alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikllklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

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

Tele. 2004 2005 2663 ....................... 
Oliver v E Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası Ren, lskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi· 

t · ı k b ı d Cendeli Han, Birinci Kordon 
men o ı c eşya a• u e er. • Tel. 2443 
Anglo-Egytıan Maıl THE ELEERMAN LiNES Ltd. 

line "GRODNOı , vapuru 10 ha-
ziranda Londra, Hul ve An
versten gelip yük çıkaracak
tır ve 25 haziranda avdet 
edip Londra, Hu\ için yük 
alacaktır. 

Marsilya ve lskenderiye ıçın 
.. 9600 tonluk "Cairo City" va

puru her ay Pireden munta· 
zaman iki sefer hareket ede-
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzilat: "MARDINIAN,. vapuru 20 
haziranda Liverpol ve Swan· PircwMarsilya seyahat nıüd· 

deti 75 saat, 

Port·Sait ve iskenderiye li
manları için "VELOS,, vapu
ru her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha· 
reket edecektir. Yolcu ve eşya 

kabul eder. 
Fazla tafsilat için Cemal 

scadan 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 

Umum deposu: İkinci kordon No. 88 Telefon: 3306 BehcetUz 
Hastalarını her gün 11,30 

dan saat onüçe kadar Beyler 
sokağındaki kıliniğinde k~•hııl 
eder. Telefon 3~~0 

• 

ÜniHrsitı•ılı : l>iiçı'nl 
(\lua\ iıı Prnfı~,.iir) 

Dr. A. Saf ittin 
Ağız ve diş hekimi 
llıı,tnlara hı•r ı;ün öğlctlı·u 

c.oııra hakar 

İ tikliil ratlılı' i .\o. ~t} 
Anl..ara apartıııaııı 2 iıı<'İ kat 

Tel~raf • 1 S 'l' \ ~ B U L 
Telefon : 49250 

Doktor - Operatör 

Yusuf Ziya Üstün 

.,,...,;; -
-,. ... ~ 1 

Merkez hastanesi doğum 
ve kadın hastalıkları 

cerrahi mutehassısı 
... 

J 

AV«A-. 1 

\A- / 

. .... 
/ o ll ıu ıı·· 

Hastalarını pazardan baş
ka her gün öğleden sonra 
ikinci beyler sokağında bey
ler hamamı karşısında 41 
numaralı muayenehanesinde 
kabul eder . 

Ameliyatlarını Alsancak 
Sıhhat evinde yapar. 1 ~\ J~ 

j il,. \. { Z.lrcıc:.l -~ 
DA"" 1

' /'. · ı 

:\1 ııa) t'rıchaut· 
Telefon J.:,i 

Sıhhat Evi 

:~686 
3909 
2974 

Emlak ve eytam bankasından: 
Depozitosu 

Esas No. Yeri No. sı Nev'i T. L. 
TAKSiTLE: 

242 Karşıyaka alaybey m. 
Eski Yeni 

76.76.l 82-84 Ev 
celal bey s. 

330 Bayraklı kanarya sokak 4 4 
23 

Ev 
Ev 325 Karşıyaka donanmacı m. mu-

radiye s. 
349 Hasan hoca m. kızlarağası hanı içinde 25-52 
350 .. .. .. .. 12-25 

Oda 
Oda 

353 
355 
404 
582 
653 
658 
660 
731 

•· mah. osmaniye caddesi 29 taj Mağaza 
Karşıyaka alaybey m. hengam s. 36 11 Ev 
Karataş mahmut hayati sokak 4 4 Ev 
Üçüncü karalaş islahane arkası 8 No. Ev 

.. " asansör sokak 19,2taj Arsa 
Burnava yaka m. ikinci yaka s. 50 50 Ev 
Burnava civan yolu 12 8-10 Ev 
Birinci karalaş mansuri zade 43 7 taj 1 Ev 
yokuşu. 
Karataş irfan sokak 26· 1 26 " 30 " 
Karatataş postacı ali ef. sokak 39 39 .. 

240 

40 
1100 

75 
40 

125 
700 
160 
160 
15 
60 

300 
20J 

80 
80 

785 
970 
872 Birinci karalaş icadiye 15 taj 17 " hisseli 220 

56,35 
PAZARLIKLA: 

860 Mersinli burnava caddesi 14 Kahvehane 80 

• 
mek kaydile açık artırmaya konulmuştur. 

istekli olanların hizalarında yazılı depozitoları veznemize 
yatırarak artırmaya girmeleri ve yanlarında üçer fotoğraf ge-
meleri ilan olunur, 11 21 1559 

====-•Doktor .. ====ı•• 
A. Kemal Tonay 

Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı 
Basınahant• i tasyonu ka11ısındaki clihek sokak ha~ıııda 30 sayı · 

lı t'\ H· ınuaH:ndınnc•imlc .;ahalı 'aat 8 ıll'n :ık :ım ":ı:ıt tı :ı kadar . " 
Jın talarıııı kahul eıler. 

:\filral'fint t>dı>ıı ha tal.ıra ) Dpılnı:ı~ı lıi7.ııııg,.lı·n "air ıalıliliit w 

mikro kopik ıııtıa)· ı• nı•Jeri ile H·reınli haıııalaru ) ııpılnrn•ın.ı cevaz 
il görülen Pnııırıolornks lllll:t)Pnr.Jıane~irıılr muntazaman ) apılır. 

• Telefon: 4115 --· 
MiLLi EMLAK MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Dosya Lira K. 
42 Burnavada Ata.ürk s. 8 eski 10 yeni 36 taj 180 00 

No. lı ev. 
44 Kağıthane c. çatal çeşme halkapınar su fabri

kası karşısında 250,2 eski ve taj No. lı ev. 
60 00 

43 Gaziler kemer c. 208 No. lı arsadan müfrez 10 00 
222 tajh iken halen .işçi sokağından 15 taj 
alan arsa. 

45 Göztepe vapur iskelesi 
46 Karataş " " 
47 Salhane " 

70 00 
90 00 
42 00 Ccııde li hanında No.-14 Naz- ''SOFIA,, vapuru haziranın 

mi Topçuoğlu acentasına sonunda Hamburg, Bremen ve Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin hizalarında Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarı onbeş gün müd
müracaat olunması. Anversten gelip yük çıkara· işaret edildiği veçhile beddlleri peşin veya taksitle ödenmek detle artırmaya konulmuştur. Taliplerin 22,6,936 pazartesi gü-

Telefon : 2548 caktır. ödenmek üzere 25,6,936 perşembe günü saat onda ihale edil- nü saal 17 de Milli Emlak müdüriyetine müracaatları. 1530 ................................. ~ ...................... ~ ............................................................................. .. 
Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Olıadar zararsızdır ki: gebelere' kalb ve Pürjen Şahap böbrekleri rahatsız, tansiyonları yükseklere doktorlar bunu tavsiye ederler 


