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teden çekileceğini, Almanyaya 1anaşacağını Fransaya bildirdi ~::eı:.:İısı Atatürk' e karşı .duyduğU 
lngiltere, ltalya Akdeniz Heyetimiz. .. hayranhğı anlattl. 

• t• • k 1 ... •· · · TÜRKIYE'NIN YÜKSELiŞ VE TERAKKiSi AYNI ZA-vaz ıye ını onuşuyor ar cumartesıyegıdıyor MANDA DOSTUVEMÜTTEFİKI BULUNAN YUGOS-
. Birinci reis T. Rüşdü Aras, LAVY A iÇlN DE BÜYÜK EHEMMİYET/ HAiZDiR .. 

---U-.. -Z-U~ .. ~M---Zecri tedbirleri kaldırmak ve kü- ikincisi Numan Rifat'tır. 
Uçak alacakmışız 

il ük(ıınctiıniziıı 
degerli ıııi .. afiri 

Yugo la\)11 dc\lcı 

na1.ın Şcvl..i Bf'lı· 
Bir tarnf lııu ccnelıi ihracatçı 

firııınlumı alİ\TC atı, lanııdan fi. 
\Otları, malı ul '" mü talı il alC) · 
İ1iııe kırdıl...lan lıaherieri dolaşırken, 
tliğcr l.lımftan Tariş limited "irke
ıiııiu müdiirü, hı.ı ~ka iitıııılurııııızda 

okunH•al'>ımz lıe~ analı ilı• JIİ\a ... ı\a, " o ti .. .. 

ınii talı ilt- in iralı \Cri,or. Fi\atları ' . . 
kırmnk iı;iıı lıiçlıir ..... }wp olmadı· 

ğıııı Rİi)li)or w : 
Fipıtlar hiı; ol ıııuz"a. g<'ÇPll 

"ene.Kİ n gnri lmddeıı ıı"agı ılii _.mi

'eeektir! 
Diyor. Hem Tıırı~ limitedin 

rolü. hem tle Lazılnrmın piya,,ıulıı 

~a) ri tnlıiilik )tıratnıaları lıiıdi~csi, 

'\rıaJolıı'ııun ötc<leııheri •"rarla üzr-
rimlı• ılurduğu \'e hir-lıiri ile } n
kmdan alakadar iki ha~lı tc~k nw· 
"clt·di r. 

Bağı·ııııızın dar, ıkıııtılı çalış

ma \c• lrn)at şartlarım herke!;hiJir. 

:\hntııkınmzdaki ha~ kiiliiğünrlt'. 
Jıağcııuıı alınteri, göz nuru, ahı 'e 
iiıııidi \'ardır 'c lıi1. kazanç Ol") in
ce, şiimuJlu bir şekildi' kar~ılıklı 

ınenfo:ıtlrri nıılnrız. Mü talısi1lc ilı· 

racatçı arne;ıııda • • daima lıir kazanı; 

ahengi ulıııa ı :ırttır, Çünkü hu, 
lıeıu bir lıuk hem de ticar~t i lt'· 

mi \ 'C mc-nfı•at Lnkınıındıın tahii 

lıir kc) f İ) ettir. Geçen ) ıln kadar. 

iıılıi ' ar iclııre inin müdahaleleri ha

riç olınnk üzere. bağcı ile ihzal'at

•:ı , aşııJ!ı yukan lı:ış lın ,a bırakıl

ıııı .. \"t• rwtil'ı·. daiııııı lıa~ı·ı aleyhi
ne çıkmı tır. Uıı dıı dr.rcı·e!ılt:rccr, 

mı·mlı•kı•t iktı :uli} 11111111 'c ılc\ lı·ı 

\';11;dutınııı c•llinlt't vı• iııtizıırnına 

ka\,lnr t • irlc·riııi göstrrıııi~tir- llii

k\ımel, Bariş rııfı • ~e:ı,·siııin trmellc

riııi ata.-kcn, içeride H' ıh ~anda. 

kazuuç t•ııdişcı;irıdcıı uzak , aıh-ce 

ııfiımıı hir kur. f'I lıııhınrlıırma~ı 

ılüşüıııııü tür. 

Ccç"ıı sene pi) u ada ihdas edil

mek İblcııerı paniğe. hu ınüf' .. ı.t•sc 

mani olmuş değil midir? Eğer gc
':'Cll )ılın fi)ntları çiftı;iııin )İİziiııfı 

~ülılfırnıii c, lıunılıı hiç ~iiplw~iz , 
iiziim kıınııııunurı iftihar lıi,. .. a,,i 

•:ok lıiiyiiktür. Biz anl'ak hu ılii~iin· 

ı·ı· ilı·dir ki, ancak lcşkiliit..ız. horç

lır e ın11ztarip hağı'l)ll faplalı ol
ıluf;u içiııılır ki , onu nıüılafoaıla lı·· 

rf'thlıirl etıııı•dil.:. Bu miiı·s~ı· enin 

tlı• Lir crıııa)f' i \ardır rn ~ekli, 

lıizim hilıHğiınİ7. limited hir ,irl..et· 

tir. Buna raE;nıt>n, kutuluk kere .. tı·· 
ini gi'liri)or. Yuıınııi tnıı fi)alın· 

tlıırı ıı :ı~ı alı)Or, kıızt>ııç istemi
) ar. Pi) a aclıın iizüırı :ılıyor, kmmııç

lnıı t•\\cl j>İ)ıt a)ı ılogrııltrııa) ı dii
şiiıııi) oı". \ a~ı ) ukıırı lı :ı .. t.i lıir 

çıılışma .. 

C hıuıı fo)tlıılı \arlığıııı. :ılivn·

lc·riıı lıaşluılıgı il ilk Sİiıılı-rılı· lıir 

ılahu aıılndık . Bu J.:ııları, ıiııha ~İm· 

ılitlrıı fi)utlurı kırırııık ~olunıı tıı· 

tarken, 1111 rııiii• <' c; rnt'l:tılt't la\

sirn edİ\'Or. Araılaki farka hakıııız! " , 
Eğc•r üzüm kıırunııı ulııın aydı. 

hunu bize lıiı; kim r Ü)leıni)ecck

ıi 'e lıiı; ~iiJlfıl',,İZ. oıılıır gene lıil

ıliklı•riııi ol..11) aı·ak lnrdı. Dü,iinül

ını•k gerektir ki. iizüın kunıınu, 

hcııı :ılh rf' "alı , l:ıra i, tirak eıtigi. 

lıı·m ılr ) :ılı:ıııcı pi)a«alarıla ıcşki

lfıtım ~·•pllğı iı;iıı lııı )il cllıcttc 

ılalıa kn\'\'i'lli \C ı•ıııııi)etli olıırak 

pi) a"'ıllla rul oyıııı) nı·akıır. 

B.ığı•ııııız metin olnıııhılır. Pro

f'Ugallllıılura kulıık a mak. en ha· 
talı l.ıir harekettir. lJc,·let, nıfütııh

ili korumak karonnı n•:nniştir 'e 

-Sonu 5 inci sagf oda-

çük devletler için emniyet mi
sakı kurmak istiyorlarmış 

Bı•rlin. 

Çıt) tııııg gıız<'le-iııiıı Lııııdrıı ıııulıa

hiriııiıı 'Nıliği lınh<·rc !!İ)rf' Frıın::.a 

,,. fıı~ilıı •rf' araı;ıııcl;ı ı · ı•rı•yarı c•t

ırwklı· ııl:ırı rıı iiz;tkPrı•lı·rirı lıeılı•f i 

iiı:Liir : 

lı··~i "la rı • ı 
takılirılı· 

rılııın~ı. 

lllııslar o"') c•lesiniıı lf:ı

ıııııılrıfuaılıııı fll'İY. olduğu 

z ·eri tt·ıllıirl rriıı lahiı-

~ llalır~i-ıaıı'iıı ltal)a·ya il-
lıukırıın taı.ıliki. 

3 

Y•'tİ nnıııııııı lıir ıııi~ıık 'Ü•·uıla ge· 
tirilmc i. 

Loıulrn, ıl l (A.A) Ro)lı'r 

njnn mırı f ikriııc· sürt· f. Eden w 
DPl!ıo urasımlıı yapılaı~ıığı bildiri

len ıniiltikut tehir oluıımuştur. Esa· 
·eıı lngilıcre Jılikı'.inH'ti Cenevre'de 
takihedecf'ği hattı harekf't lıakkuı

ıla lımıiiz hir karar ıılınıı; dt>ğildir. 

r r 
I 

M. Mussolini 
Lundrıı, J 1 ( .A) lngiliz.l•·r· 

it• Frau ız"lar ara ıııda Cenene iç
timalarından e\vd hıı usf ınüuke· 
lcr yapılamıyacağı lıaber verilmek· 

-Sonu S inci .ur/il~~ 

Krop fabrikası ve Dr. Şaht 
Alman'lar, bazı Balkan devletlerine 

silah mı satmak istiyorlar? 
Hclgr:ıd 11 (Hadyo) - Alınan ağır .:.arın> i nıüıne ~meriıuleıı bir 

he) et Bf'lgrıul'a gelmiştir. Hc)ı·t Yugo~la\·) •I lıiikiımetinin ırındt·ııi inşaııl 
iı;iıı ) npal'a~ı hiiyiik ipari~ler miizal...Pn·lı-rine i§tirak edcecktir. Krop 
fıılırikalarınııı: lıazı luılknn _ tlf'\·l .. tlcriııc siliilı ,.almnk tc·şı•hhii,lindt• lııı· 
hınıhığır ılıı iiy lı•ııi yor. 

Bl'lgraıl 11 (A!ı\) - Ht·sıııi lıir tclıliğılı• lıiitiiu lıııraya gı·lmc~i lıt•k
lenill'ıı ılokıor Snlıt'ın ?.iyııretinin :rnYC!--İ Yu,,o<.lunu ilt• Almanvu ara· • • '\....' "' o • .J 

ı-ımla yapı lıııı ycııi llcring İl ilufının \'C gt·~enlc•rılı• Bnlin 'de Y uı;oslıı,·ya 
bankası ıııii<liir nıuaYiııiııiıı yaprııı~ olduğu mii1.akerdcrin ittihazını za
rurj kılılığı husu 1 tr<lhirlı•r hukkınıla lıi~ karar almak olıln~u heynıı 
ı-dil mektedir. 

Orta Avrupa vaziyeti 

Kü~ük itilaf bir 
Endişe i~inde mi ? 

~~~~-----~------~--Erkanıharbiyeler toplantıs~n-
dan mühim manalar çıkardıyor 

M. Benes 
Bedin 11 ( \. \ ) - D. ~. R. 

:ıj:ırı ı Lildiriyor: 
Birkaı; zaıııarıdanlıı·ri kii._ii&.:: 

antııııt gı·ııiç iyn i ,,. •liplomatik 

bir fauliyı•t giistt•rııwktı•dir. K.iiı;ıik 

ııntunı mcmlı·kı·ılt-ri dı~ i~leri ha· 

k:ınlıırı Bt•lgrnıl'ılu toplanmı~ 'I' 

hunu lıu tlı•\' lc•tlı•r n·i lrııinin Bük· 

reştcki içtinıııı taldbctıni~ıir. Bu 

ıoplantılıır eıınııiııla ııe~rctlilt·n ıch· 

liğlcr fııJla lıi~ C) ifade etmemf'l•· 

tt"dir. Dı•\ lct n•i lcriuin içtimaı 

'>omıntlaki ıı•hliğ ise )nlnız tt>sa

ııiiılı• işaret etııwkle iktifa cylı·· 

:mrl..tedir . .Fakat bii) iik erkiinıhar
lıiyc rci ininin toplaıı:ıı·a~ı \e llt'r 
lı:ırıgi lıir wfcrhcrlik lıaliııdı• kii· 
ı;iik anı:ıntııı ııazurı dilı.:kııtı• aldığı 

sanılan S°') ı•ilerin Honıanyaılan 

~wı:ı'rt·l..:lni hal..kııulaki ıl~vamlı 

'"a\ ial:ır nazarı ılil..katt· alınırsa . .. 
bazı lt>hlil..ı• \I' aki~lı•rılen hali ol-

mı) an fiİyasi a~kı•ri hir faaliyet 

karfı ınıl:ı lıuhınulıluğu lıi .... i uyan· 

maktadır . • \\ ni zamanda hütiin hu 

cliploırıatik gay rl'tlt•r oldukı;a kıt\'· 

wtli lıir Pnılişe) i dı• giUcrınekte· 

tlir. Bıı ı•nıli~c hn halde lı.:iiçiik 

antant 'e tliğı·r tlcvlı·tlt:r ınenfeat· 

!erinin tt•zat \ ı• tehariiz halinde 

olması ilr izah ı·clilt•bilir. Bu gibi 
taalıhüth·rin lıittalıi devletin için 
~ür; tarafl:ırı ılıı \llrtlır. Giirünüşe 

nazaran iiç dı•' lt•t bu ~ibi taahhüt· 
lcrin ~ıııııulii iizcrinılı• nıiittt>fik 

ılegilılirln. :\lewut bazı ihtiraz 

kayJtlannı böyle lıir \'aZİ) etle i:ıah 

ı•tnıek nıiinıkiiıuliir. Zira her Jf'\'• 

-Sonu 5 inci sagf ada-

fstanLul 11 (llu n i nıuhahi· 
rinıizdcn) 22 Hozirınıda Js,·i\'
redc• loııtrö'rlı• toplanacak olan 

Boğazlar kongre~inc hiil..iı nıetiıniı 
namına 11 Jd,.ililı; hir lıeyt'l 

iştirak edecektir. Jlcyt!tiıı Jliriıwi 

rei i Dı~ Laknnımız doktor Te,·· 

fik !Hi~dü Aras, il..inci rei .. ılı~ 
lıııkıııhk miisteş11n ~ııınaıı Mf'nf'• 

menciuğl uıl ur. 

Jfoğazlar koıııi ) 01111 toplan· 
tı uıa i tiaak r.dı·çck olıı.n he•) eti
miz f'Umurtr i günü (Yann( Anka· 
radaıı MontrÖ·\·a harekrı ede· 
!"ektir. 

I taulıul J) (lhı~u~i muhabi
rimizden) - Kabirc'dc çıkan El
bclag gazete i, .Fransa mali ıııüe · 

sse cleaiııdco 120 milyon franklık 
i tikra7.da hulmıacagırııızı \C' bu 

para İli' ha' u kuv\ etleainıizi tak· 
vhe edect"ğiruizi ya&ıyor. 

l..ondra 11 (Radyo) - Lond
rı ile Ankara aruuadıki fikir 
~ ıaeticeeiade lagu&eıre Jıik6. 

·--·-.,.2 ....... ..... ..... 

men. diiu cık,nm 

dcnİi'.) ollan işl<'l -

nıc idıırP,.İniıı Cıı

nıurİ) CI \apuri)ll' 
htuıılıula gitıııi,.ıir. 
\ 'ali l'm.Jı Giilı·~·, 

tor Bclıı:ı•l \ , z \C' 

Şevki Behmen memleketirıde 
müntehipleri arasında .. 

eınııi) el 
ile birçok 
etlilmiştir. 

ili iid iirii Fe) zi \kkor Biliilıarı· otrlc• ıli)ıı cıı nazır. 

L.ırafırırlıııı ıeş) i rd ikn;;ı LıeruLeri111lr olduğu halli .. 

l'iaıır. diiıı ,,,.-ılııılı )alnı7. \C' 

ya) n olarak iknın t l'tliği Egepn

lo t:ın ~ıknıı~ . kordon kemeraltı \t' 

lıalrılar ı·.addeleriııi ıakilıederck 

lı.mir"iıı oryantal bir parça ı ha· 
linıle kalını, olan ~aılın ııııaltı me' • 
kiinl' gitnıi • orarla J.ir miiılıltt 

i ti rahat cinıi\ tir. 

otomolıillı• Buca 'ı• Dıırrıa\ a·, a 

kadar bir gezinti ~ apıııı • Burn.ı' .ı 

:1.iraut mektebi 'e <lalın bonnı ıla 

kndifeknle ini zi) :ırct etmi\'tir. Şelı
rinıizdcki nıckteplerdt>ıı lınzılannı 

z.i)nret eden ıınzır, diin kı·ıııli ini 

guren hir ıımlınrririıııize il Jwp-
} arnıtıa lıulunıııuştur: 

-Sonu 5 inci sagf ada-

Tarif Limited Direktörünün Beyanatı 

~ r-n1d "lltSıldf"'T!'! ,___,~a Miijde, Fi
atler iyi Olacak! 

komi )Ollll toplanlı!lnm talikini 
i tenıckteu arfınazar t>tnıiştir. 

Frans~'da Kutu Fiati 11 K'°uruşa indi. Yu
Dahili Vazıyet Na-nanistan'da ise 13 5'tur. Tariş 
sıl Kurtarılacak?. • ' ı ' 

Paris. 1] 

(A.A) - Mt•ı·· 
li-i ırıch'usıı· 

ııın ;;;~ azfı. 

lık rt·jiııı J..11-
nıi~\ onu ,\1. 

" Blum n~ M. 

Ven aıı Ori
yal'tl an i za. 

hat i le mi\· 

tir. l\f a 1 i ye 
hakanı ,\f. 
Dekar konıiı;-

yona mali iza 
M, Leon Blum hat ''ermiştir 

H' f;Ulnk hiikünwtirı neşrettiği ka

rnrnaıııdı•riıı taıliliııiıı hül.:lınıett" 
600 milyon franga ıııal olacağım. 
lıu ıniktnnn ancak :rno mi-iyonun 
temini miimkiin olıluğunu (hı,.. 
ıııiştir. • 

"1. Blum, komisyona iya i 
noktadan izah:ıt n·rnıiş rn Fransa· 
nırı buhranlı \'8Zi)etc nibay,.t ,,.r. 
mek için ekonomik nıc~ııi lilzuınu· 
mı ileri ıoiirıııii.,, 

« \'azi~ et adc ihrııcutıı ktı\\C!l 
\'ernwklc· ılt•ğil, fakııt lıazı nf'fla&-

)011 \t' ılahili maıhlı·lcriıı fiyatla
nuırı ılii üriilme~i ,.,., inılt• diiıe· 
lf'ı•t>ktir. • . 

Fiyatların ıliiı;ıiiriilmt>Qİ, ılalıilılc 
Nırfiyı.ı'tı artırat'aktır. 

Dcıııi~ıir. .\1, Blum lııı llH't'ai
nin iki. iiı; U) lık ilk kı«mının sa-
na}'i \' t~ til"ıırct iilı•ıııiıw Lii) iik müş

kilat \'t'rt•t·eğiııi Ö) lı•miş, fakat lıü

klınıctin mulıtdif ~ekillc•rlt· bunlara 
yardım.ı•ılı•rı•ğini hiltlirmiştir. 
~~___;:...__~---·~----~ 

Tayyare 
Piyangosunda. 

Kazanan numara
ları yazıyoruz. 

lstanbul 11 (Hususi muha
birimizden) - Tayyare piyan
gosu bugün çekilmiştir. 
- Sonu 5 İnci aalıifede -

Alivre Satışlarına Da Başlıyor. 
'Geçenlerde Avrupu'ya gi

den Tariş Limited : şirketi 
direktörü lsmail Hakkı Veral 
Ankara üzerinden şehrimize 

dönmüştür. Direktör, yaptığı 

seyahatten tamamen müsbet 
intibalar ve neticelerle dön
müştür. Kutuluk kereste ışı 
halledilmiş, kutuya (11) kuruş 
fiat bağlanmıştır. Bu bir mu
vaffakıycttir. Çünkü Yunan'is· 

Taşlar: 

tanda ayni kutular 13,5 ku
ruştur. Bu sene kereste buh· 
ranı da geçirilmiyecektir. 
Tariş alivre satışlarda yapacak, 
fiatları tutacaktır. Bu, bağ· 
cıya şimdiden verilen bir müi· 
dedir. Kutu fabrikatörlerinin 
de herhangi bir şikayetlerine 
mahal kalmamıştır. 

Bir muharririmiz, dün İs· 
-Sonu 3 ncü sahifede-

Muhtelitimiz ve Kadirşinaslık! 
lstanbul spor sahasında meşhur Viyana takımını 1-4 

generek Türkiye'nin spor şeref ini kurtaran ve lstanbul 
mulıteliti. ile de 1-1 berabere kalan çocuklarımız bugün 
lnönü vapuru ile lzmir'e dönüyorlar. Saat 15 - 16 da 
Rordon' a ayak basacaklar. 

Çocakların muvaf fakıyetini, radyoda dinler, gazete
lerde okurken sevinçten göklere çıktık .. Maçları hayalen 
takip ederek her vesile ile avuç patlattık. 

Radyoba spikerin tarafgirliğine kızdık. 
Çocuklarımıza "Yuha,, çekildiği için esef /erimizi yaz

dık, söyledik. 
Bütün bunlar, onlara karşı olan sevgimizin, alakamı

zın bir tezahürü ve ifadesi sayılabilir amma, bizim, tu
haf bir tabiatimiz de vardır. Ancak işimize elveren, his
simize dokunan keyif fi dakikalar .içinde sevinir; sever, 
alkışlar, okşarız. Az geçince, hapsini unutuveririz. 

Bugün, çocuklara yapacağımız istikbal, bizim samimi
yetimizin derecesini ve bu kötü huyun htila yaşayıp ya
şamadığını anlatmak için mükemmel bir vesile olacak
Geçenlerde üstad Recaizade vefat etmişti. Hayatı müd
detince "Üstad,,, "Edip,,, "Şair,, diye göklere çıkan mer
humun tabutvnun arkasında ise, onbeş, yirmi kişi vardı. 
Kadirşinas olanların yapacağı, bu mu idi? 

Yüzümüzü ağartan çocukları da eli, kolu 
seyirci karşılarsa, hakikaten yanacağız, acı 
Dileriz ki, endişemiz boş olsun! 

boş beş-on 
duyacağız. 

SAPAN 
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Filistin,anarşiic;in-r Günün Telg ra.f Haber leri l 
de yuvarıanıyor M 1 k t· . . ·· d faa Bir 

K d ,, ' ·J -b. t ·ht.l"l em e e ımızın mu a Yurtdaşımızı u us e gıaen ır ren, ı ı a - • I I . 
ciler tarafından bombalana- ve ımar ş erı .. ---··----

Casus diye 
Mahkum ettiler .. rak havaya uçurulmuştur 

ı~~. ~!'"-~!.+.~ 
1 s -·,"'"•~t J 

Kamutayı~ dünkü toplantısında bu mühim iş
. ler için büyük tahsisat kabul edilmiştir 

İstanbul, 11 (Hususi muha
birimizden - Fili be' de bulu
nan İstanbul eski vakıflar 
müdürü Hafız Cevdet, Filibe 
mahkemesi tarafından, Türki
ye lehine casusluk yapmak 
suçundan on iki sene hapse 
mahkum edilmiştir. 

Kudüs sokaklarında lngiliz motörlü kuvvetleri .. 
Kahire 11 (H. R.) - Kahi- bütün mahsulatı yakmakta ve 

re' den Balast yüklü olarak portakal bahç.elerini harap 
Kudüs'e hareket eden bir tre~, etmektedirler. 
ihtilalciler tarafından berhava Birçok evler yıkılmış ve 
edilmiştir. Balfor parkı da baştan - başa 

Kudüs, 11 (A.A) - Vaziyet tahrip edilmiştir. Telefon ve 
gerginliğini muhafaza et- telgraf telleri de mütemadiyen 
mektedir. Diğer geceler gibi kesilmektedir. 

geçen gecede bir tedhiş ge- Londra, 10 (Radyo) - Fi-
cesi olarak geçmiş ve birçok lisrin 'de vaziyet daha fazla 
suikastlar yapılmıştır. Dün bir vehamet arzetmektedir. 
yeniden Filistin'e gelen bir Her tarafta yangın, bombalar, 
tabur ile bu memleketteki silah sesleri vardır. 6 Tabur-
1ngiliz kuvvetleri 8 taburu bu- dan ibaret olan İngiliz kuv-
muştur. vetleri sekiz tabura iblağ 

Brisebadaki Mareşal Allenbi edilmiştir. 
heykeline bir bomba atılmış Bersevö Lord Allemni'nin 
ve heykel biraz hasara uğra- heykeline bir bomba atılmıştır. 
mıştır. Hayfa'da bir ldgiliz Filistin'in halaskarı namına 
polis neferi bıçakla yaralan- dikilen bu heykele atılan 
mıştır. Halen hasranelerde bombanın manevi ehemmiyeti 
tedavi altında bulunan yaralı büyüktiir. 
polislerin sayısı 12 di~. Ve Arap rüesası izahat vermek 
bunların 11 i lngiliz'dir. üzere Londra'ya hareket et-

Hebronda'da yeniden karı- mişlerdir. 
şıklıklar olmuştur. Nasra'da Filistin'in Arap gazeteleri 
belediye işçileri grev ilan et- hala çıkmamaktadırlar. Bunlar 
mişlerdir. Kudüs'te bütün so- asker muhafazası altındadır. 
kakiara afişler yapıştırılmıştır. Bugün grevin 51 inci günüdür. 
Bu afişler f ngiliz askerlerin- - ------

den Yahudileri müdafaa mak- Suikast 
sadile Arap ')arla mücadele 

etmemeıerini istemktedir. Davası kararı 
Kudüs, 11 (Radyo)-Bugi.in 

Lido' da Araplar bir treni yol
dan çıkarmışlardır, Bu trende 
asker vardı~ 

Trenin hattan çıkması sa
dece bir saatlık bir teehhiirc 
sebep olmuştur. 

Kudüs, 11 (Radyo)-Kudüs 
şehrindeki bütün telefon ve 
telgraf telleri kesilmiştir. Hiç 
bir tarafla muhabere imkanı 
yoktur. Bundan miitevellit 
maddi zarar 10,000 İngiliz 
lirasıdır. 

Kudüs, 11 (Radyo) - Şi
mali Filistin'de Arap'lar Ya
hudilere mütemadiyen hücum 
etmektedirler. Burada Yahudi 
zirai kolonisi vardır. Arap'lar 

Nakzedildiği hak. 
kında bir haber var. 

İstanbul, 11 (Hususi muha
birimizden) - Temyiz mah
kemesi ceza dairesinin, Urfa 
saylavı Ali Saip ile Yahya ve 
arkadaşları hakkındaki suikast 
davası kararını nakzettiği söy
leniyor. 

Rusya • lngilte re 
Loııtlrıı, 1 1 ( \..A) - !:io\ p·t 

lıii}'.iik el'"i~i M. Mtıiı;ki ıliiıı ö~lc

rlen onr.ı lıarİ<'İJP \'ı•kall'tinc gel· 
ıııi~lir. llnlırr alınrlı~ına güre dcııi:r 
i~lr.ri hakkmdaki Sov) ı+İngiliz gö· 
rüşnıclcri mcnuıunİ) Ne de~er sıı· 

reur. ilerlemiştir. O\<).etlerin her 
biri 35 hin tonluk üç zırhlı yapa· 
caklan haber \'crilmektcdir. 

Ankara, 11 (Hususi muha
birimizden) - Bugün topla
nan kamutayda mühim müza
kereler olmuş, memleketin 
müdafaaa ve imar işleri için 
mühim miktarda tahsisat ka
bul edilmiştir. Askerlik kanu
nunun 34 ve 35 inci madde
lerine ve askeri ve mülki 
tckaüd kanununa bazı hü
kümler ilavesine dair kanun
lar kabul edilmiştir. 

Doyçe Bank' ın idare ettiği 
maden kömürü ocağının 850 
bin liraya satın alınması için 
mukavele akdi hususunda hü
kümete selahiyet verilmesi, 
vakıflar umum müdürlüğü 
bütçesinde geçen yıl sarfedil-
memiş olan tahsisatın lzmir 
ve Afyonkarahisar şehirlerin
deki evkaf binaları tamirat ve 
inşaatına tahsisi muhacirlere 
sapan verilmesi için bütçede 
tahsisat kabul olunmuştur. 

Kızılay kurumuna 1000 ton 
Buğday verilmesi hakkındaki 
kanunun da müzakere ve ka
bulünden sonra muhtelif mü
him işler için 25 milyon lira
lık fevkalade tahsisat kanunu 
onanmıştır. Bu sonuncu ka
nunla kabul edilen paradan 
2, 100,000 lirası Sivas-Erzurum 
demiryolunun inşasına, 400,000 
lirası Türkiye-İran transit yo
lunun inşasına, 280,000 lirası 

bu transit yolunun motorize 
edilmesine, üçer yüz bin lirası 
Birinci, ikinci, Üçüncü ve Dör
düncü umumi müfettişlikler 

mıntakalarında yapılacak inşaat 

ve imarata, 200,000 lirası 

Çarşanba ovasının islahına, 

500,000 lirası Van, Erzincan ve 
Erzurum' da yapılacak inşaat ve 
tesisat ıç•n Nafia Vekaleti 
emrine, 1,750,000 lirası mu
hacirlerin iskan ve iaşeleri ve 
müstahsil hale geçirilmeleri 
için Sıhhat ve içtimai Mua
venet Vekaleti emrine, 400,000 
lirası can kurtarma ve topla
ma işleri için Sıhhat ve iç
timai Muavenet Vekaletine 
1,400,000 lirası Etibank ser
mayesine mahsup için Ergani 
madcP-i tesisatın, 4,900,000 
lirası sermaye olarak kulla
nılmak üzere Sümerbanka, 
8,500,000 lirası maden araş
tırma enstitüsüne ve mühim 
elektrik tesisatına, 400,000 
lirası İstanbul rıhtım inşaa-

" ·EL HA M R A Telefon 2573 

Yalnız 20 kuruşla iki büyük film birden 

1 - Adalar Şarkısı 
La~rence Tibett (Rumba d'Amour) Lupe Velez 

2 - Sarışın Karmen · 
(Blonde Carmen) Martha Eggerth 

·--------Ayr~ca: BET~~ B~B_(~rikatür_komed._i ________ _ 

17 Haziran çarşamba günü akşamı dünyanın en büyük İllüzyonist ve Manyetizörü 

Profesör Zati Sungur 
Bir,:kadını gözleriniz önünde destere ile ortasından kesecektir. 

izdihama meydan vermemek için numaralı biletlerinizi evelden aldırınız. 
Seanslar: 3 'e ide Sanşm Kımneıı, S Ye 9,15 de Adalar şarkısı. Cumartesi \"C pazar 1,30 da haılar. 

-----------tına, 200,000 lirası bankalar 
işletme işlerine, 700,000 lirası 
yaş ve kuru meyvaların ısla
hına ayrılmıştır. 

Türk ceza kanununun bazı 

madddlerinin tadilide kabul 
edildikten sonra Şurayı dev
letin münhal iki azalığına 
Harun ve Selahiddin seçilmiş

lerdir. 

ltalya ve _Sosyet~ Ka~::!: için 
İtalya, sosyeteden çekileceğini in- camiinde hususi 

giltere'ye de bildirdi mi? yerler yaptırıl~ı .. 
İstanbul, 11 (Hususı muha-

Londra 11 (Radyo) - İyi haber alan mehafil, M. Grandi
nin dün Sir Rober Vansitar'a İtalya'nın Uluslar sosyetesinden 

çekileceğini söylediğini tekziP. etmektedir. 
Londra 11 (Radyo) - Haber alındığına göre, Dış bakan 

M. Eden'le ltayya'nın Londra sefiri M. Grandi arasında zecri 
tedbirler mes'clesi görüşülmüştür. M. Grandi, bu görüşme
lerde zecri tedbirlerin bu ay sonunda kaldırılmadığı taktirde 
ltalya'nın daha fazla bekliyemiyeceğini bildirmiştir. Bu hare

ketin, bir ihtar mahiyetinde olduğu anlaşılıyor. 

Eliza Sarayında mühim 
bir toplantı oldu .. ------·-Parlamento, yeni kabinenin tanzim ettiği 

kanun layiha/arını müzakereye başladı. 

birimizden) ~ İstanbul' da Ka
sım paşa camiinde secde için 
hususi yerler yapılmıştır, bu 
yerlere ayakla basılmıyacaktır. 

İtalyan sefirleri 
Roma, 11 (Radyo) - Baş

bakanlık müsteşarı Süviç'in 
Londra sefirliğine, Londra se
firi Grandi'nin de Berlin se
firliğine tayin edilecekleri söy

leniyor. 

İspanya 'da grev 
genişlemektedir .. 

Marsilya, 11 (Radyo) -
Marsilya' da grev genişlemiş ve 

Pııris ı l ( Jfad) 0 ) - Kııhiııc lanıı hu gece Mkikjııı• taraftardır. gazetelerde bugün çıkmamış-
lıu ~abulı :\1. Blum"un riyaıwtindc Paris l 1 (Hadyo) - .\1. Blum tır. Otomobil, otobüs vesair 
loplanrrı ıştır. 

Bu i~tiınaıla )'Cllİ kamın la)i· 
halım güriişülınüştiir. .Mcc·li bu 
liiyilıalan lıu gecckj iştinıada mü· 
zaken• cılrcc·kıir. Kahine ıııt>clisi 

amele işlcrilı· ıl~ iştigal etıııi~tir. 
Yı•ııi kanun layihaları da Hra 

ile tı•tkik c·dilnH'ktedir. Hunlar 
arasında uf fı umumi, çocuklann 
H yaşından cvcl mektebi terk.ede· 
ıni vc•cckle'ri kanunları \ardır. 

. Bu akşaııı saat 11,30 ela kabi· 
ne El izı• ~arayınclıı mühim hir 
toplan tı yapnuştır. 

Pa1·is 1 l (Rutlyo) - J\lı•clit•i 

mcL 'uı>an ~aat l 5 ele toplanımşıır. 

Saat 16 da kunun layihalarının 

müzaknı: ine ha~lanmıştır. ,\1. Ilılnm 
) t'llİ l.:uıımılar hakkındaki esbabı 

ınm·ilıey i izah C'lıııi,tir. 

)L lln)O, liiyihaların · ıııiiza· 

kccı• ini icları• ctıııckt~ılir. Bu ka· 
ııuıılar ur"atlr intac cclileı:cktir. 

l.ayihal.ırıl.ın lıirisi lmgün kahul 
c·ılilmişıir. ,\f. Blum hiitün layiha· ..................... 

Necaşi 
Par is' e uğrıyacak .. 

Londra, 11 (Radyo) - Bu
rada bulunmakta olan Habeş 
kralının Londra'ya gitmeden 
evvel Paris'te bir müddet ka
larak Fransız hükümet erkanile 
görüşeceği anlaşılıyor. Necaşi, 
Milletler cemiyeti müzakere
lerine İştirak etmiyecekse de 
Habeş murahhas heyetinin, 
Milletler cemiyeti toplantıla

rında ntt tarzda hareket ede
cekleri hakkında kendilerine 
talimat verecektir. 

Yunanistan 
ve gazeteler .. 

Atina, 11 (H. R.) - Patras 
şehrinde toplanan ticaret ve 
sanayi odası umum kongre
sinin kararı üzerine gazetelere 
telgraflar çekilmiş, _grevlerin 
sosyal reiinı üzerinde yaptığı 
çirkin tesirler bildiri1miş, hü
kumetin adalet ve müsavat 
esesı dairesinde h'areket et
mesi, emniyeti kuvvetlendirip 
halkın, bilhassa fakir sınıfın 
huzurunun temini istenmiştir, 

bu.,iiıı avarı llll't'Iİ)<iıır• orirle<'ck Ya· o • ti • 

rın saat 17 clı· yeni l amııı layiha-
larıııı mı>clistcn ayana gı·tireı·eğini 

ve tnscl i kiıı i isti) f'CC~İ ni lıildi rıııi~ti r. 

Bu layihalar münaselıetile mu· 
hair,ft't parti)Pri, m ulıalefet et mi· 
nıiH:cı•klcriııi fakat lıütiiıı ıne,,. 

uliycti kabiıwyc lııraktıklannı ~öy
lcınişlntlir. 

nakliyat vasıtaları da grev ilan 
etmiştir. Şimdi tramvayların 
grevi beklenme~tedir. 

Dolu yağdı 
Ankara, 11 (Hususi muha

birimizden) - Şehrin cenup 
kısmına dolu düşmüştür. 

Uzak şarkta . 

Kanton, Şangay - Şek'in 
sulh teklifini reddetti 

Japon'lar, Mançuko Hükfımetile Yeni 
Bir Anlaşma Yapmışlardır. 

lstıınlıul, 11 (1 hMı'i ınuhahi· 
riıuizılı-n) - Kanton'ılan t;cleıı ha· 
Lcrlı•re ı;üre Kanton lıükıimcti zİ· 

mamılarlan, (~ı·ııera l Çang-Kay-~e· 
kin ıııılh lf'klifiııi rl'ıillctınişlnılir. 

Çaııg-Kay·Şck'iıı 1111 teklifi. orılu· 
ı;ıuıu \t: ha Hı ku\ vı·tlı-rini h11ıhıda 

E-evkı·tnıck ÜZl'ft' rnkit kazanmak 
j'"İn yaptıI;ı ı;i;yleniyor. 

'l'cıkyo, 1 O (A.A) - Burada 
llsiııking'tf' aJ ııi zamanda nP-~rohı· 

ıı:ııı ) eni jnporı Mançuko an] aşma· 

ına göre, Maııçuko'ıla japuııya'nın 

hariç rz memleket iıntiyazlan teri· 
riccn kaldıaılacaktır. Hu muahede 
hir temmuzdnn itiharen ınr.r'hetc 

girecektir. 
Şanghay 10 (,\. A) - Heheov 

ile telgraf nrnhuheratı kesilmiş 

oJduğundan cenup k11vvetlerinin 
oraya varıp 

dc~ilılir. 

varnıııclıkları belli 

Şanghayda Japonya a leyhindı·ki 

galeyan hcraıı ziyadcleşıııı•ktedir. 
Kuangııırlan hirçok talı·he umumi 
hir grev' tasarlamakta olan arka
ı)a .. Janna e"aYret \'ı•rınck üzere hu· . , 
rayn gelmişlerdir. Çin ka\'imleri 
st•laıııct lıirliği adını taşıyan yeni 
bir sizli cemiyet jnponlaru kar~· 
komftnistll'rfo clhirligi rılihucsi için 
hararl'tli surrllc propagamla )ap· 
nıaktnrlır. 

Nankin lıaHı donanıııasına ııır.n· 
r.up 23 t~yy:ıaı~ 11 ankovıla topla· 
011rak buradan cr.nup İ&tikamctinılı: 
k.cşiflarıle bulunnıaktadır. 

Dün lıiraz yatışmış gibi görü· 
ııen ummııi vaziyc~ tekrar gergin· 
leşmiştir. Kantontaki banka meha· 
fili mubasematın yakında ba~la· 

nıa~ırıa asabiyı•tlc muntazır hulu· 
nu\orlar. , 

K\anh i lıiiktınıct makamları 

kiibrıt para ıiizrrinc pekülfıs) on ) a· 
pacak olanlar hakkrnda idam c·e· 
ır:,ı tatlıik f•ılilrı·f'_ğini ilan !'imiş 

\ ı· ) alı:ıııı·ı ıliiviz alıp satmak İn· 

lıi~arıııı K \ angJ bankasına ver· 
ıııi,tir. 

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

Kontes Ci
yano Berlin' de ----·---
Bu kadın M . Mus
solini'nin kızıdır ... 

Berlin, 11 (H.R.) - Diplo. 
masi mahafilinde İtalya Hari
ciye Nazırlığına tayin edilen 
Mussolini'nin damadı Kont 
Ciyano'nun zevcesinin Alman
ya seyahatının hususi mahi
yette olduğu söyleniyor. Kon
tes Ciyano, Almanya Cumur 
reisi M. Hitlcr'le Alman hü
kumet erkanı tarafından kabul 
edilmiştir. 

Gazeteler, Kontes Ciyano
nun, İtalya'nın Bcrlin sefareti 
Başkatibi olan eniştesini gör
meğe geldiğini yazıyorlar. Ya
pılan kabul resmilerinde Façist 
ltalya ile Nasyonal sosyalist 
Almanya arasındaki samimi 
dostluktan bahsedilmiştir. 
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Bağcıya miijde, fi
atler iyi olacak! 

.ŞEHiR HABERLE UI 1 

-Başı 1 inci sahi/ede
mail Hakkı Veral'i ziyaret 
ederek kendisi ile aşağıdaki 
konuşmayı yapmıştır : 

- Avrupa scyahatinizdeki 
maksat ne idi? 

-Bu seyahafimde iki :mak
s:ıt vardı: Birincisi kutuluk 
kereste tedarik etmek, ikin-,. 
cisi şirketimizin asıl ve tam 
kadrosu ile gireceği yeni 
mevsimde faaliyetini artırması 
için Avrupa'da kuvvetli ajan
lar ve yeni mahreçler bulmak .. 
Biliyorsunuz ki ihracatçılık 
içeıide ve dışarıda olmak 
üzere iki esas teşkilata daya
nır. Bu teşekkülün hariçteki 
ajanları ne kadar kuvvetli 
olursa, o teşekkül, e nisbettc 
muntazam ve emin olarak ça
lışır. Bizim en büyük endişe
miz, dış teşkilat meselesi idi. 
Bu ciheti tamamen temin et
miş bulunuyoruz. Gerek berri 
Avrupa'da, gerekse İngiltere· 
nin her tarafta bağlandığımız 
ajatlarla, o piyasalarda da 
firmamızı ve üzümümüzü ta
nıtacak şekilde münasebetle
re girişeceğiz. Önümüzdeki 
mevsimde üzüm piyasasında 
-içeride ve dışarıda- tam şe
kilde bir nazım rolü oynıya
cağımızı büyük bir ümitle si
ıe söyliyebilirim. Mercileri· 
mizde en mühim işin harici 
teşkilat olduğunu takdir et
tiklerinden beni, bir an evvel 
bunu başarmağa~ memur etti
ler. Ben de elimden geldiği 
kadar, ihtiyacımızı karşılıya
cak teşkilatımızı hazırladım ve 
döndüm. 

Kutuluk kereste: 
Biliyorsunuzki, hükumet bu 

sene hariçten kutuluk kereste 
idhalıitma müsaade etmiştir. 

Bundaki lmaksad, hem gçen 
sene ara-sıra . şahid olduğumuz 

ve piyasayı bile sarsan had 
buhrana mani olmak, hem de 
ihracatçıya muntazam, mu
kannen·, hatta düşük fiatlerle 
kutu verebilmektir. Bunun 
i,in de Romanya ve Yugos
lavya 'ya gittik. Azami rekolte 
haddini esas tutarak piyasa
nın ihtiyacını temin ettik. Ke
rcstelerimiz peyderpey ge{
meğe başlamıştır. 5000 küsur 
metre mikabı da evvelki gün 
Tan vapuru ile gelmiştir. Bu
gün lzmir' de mevcud kutuluk 
kereste stoku, şimdiki halde 
dahi, ihracatı cyliil, Teşrini

evvel gayesine kadar idame 
·ettirebilecek vaziyettedir. Bu 
mes'eleyi bahse mevzu eder
ken birde fiat işini kon~şma
lıyız. Geçen sene kutular 
13, 13,5 kuruştu. Kereste de 
24 lira, 46 kuruş tutuyordu. 
Buna rağmen ahvali havaiye 
dolayısı ile vapurların vakit 
ve zamanında gelmemesinden 
buhran doğdu ve kutunun 
tanesi 12 kuruşa kadar satıı

dı. Biz buscne, keresteyi vak
tinde tedarik etmekle zuhuru 
muhtemel herhangi bir buh
ranın önüne geçmiş bulunu
yoruz. 

Kutu fiatlerini de, Roman
ya kerestesi ve Alman tipi, 
(11) kuruş olarak lesbit ettik. 
Yani geçen seneye nazaran 
kutu başına 2,5 kuruş, yani 
asgari yüzde 18 ,- 20 fark 
vardır. Bu fiat sabittir. ingiliz 

Pamuk doku- MAHKEMELERDE.. Yukarı 

ma fabrikaları. Kadın doğurduğu çocu- Mahalleler 
tipi kutuların daha ucuz ola-
cağı şüphesizdir. Kcresteleıin /ptidai muafiyetleri 
metre mikabını 2061 kuruşa al-
dığımıza ve üzüm kutusunu hakkında kararname 
da 11 kuruş tesbit ettiğimize Pamuk dokuma fabrikaları-
nazaran incir kutu fiatlerinin nın iptidai maddeler muafiyeti 
buna nazaran tayin edileceği hakkında Vekiller heyetince 
şüphesizdir. Geçen yıl incir kabul edilen kararname vila
kerestcsi daha fazla fiatle sa- yete gelmiştir. Teşviki sanayi 
tıldığı halde bu sene .üzüm kanunundan istifade etmekte 
ve incir ·kereste fiatlerinde olan pamuklu dokuma fabri-
fark gözetilmemiştir. kalarının iptidai madde olarak 
Fabrikatö.,){er: dışarıdan getirtmekte oldukları 

İzmir kutu fabrikatörleri ile pamuk iplikleri için 935 mali 
konuştum. Bu esas muhafaza yılında da 67 ,000 kilo pamuk 
edilmek kaydi ile kendilerine ipliği muafiyeti verilmesi zaruri 
verilmesi lazımgelen imaliye görülmüş ve bu suretle veri
ücrcti üzerinde müzakerede lecek muafiyet yekununun 1935 
bulunduk. Bir çokları nazar mali senesinde efrada aid sınai 
noktamızı muvafık görerek müesseseler için kabul edilen 
kabul ettiler. Bazıları da bir 768,000 liralık gümrük ·muafi
iki güne kadar cevap verebi- yeti geçmiyeceği anlaşılmıştır. 
leceklerini söylediler. Onların Ouun için 2-153 numaralı ka-
da muvafakatını şüphesiz ad- rarnamenin 2 inci fıkrası hük:-
dediyorum. mü nün 67 ,000 kilo kaydile 

Bütün kereste fabrikalarına, ayni şartlar dairesinde 935 

1 k 
senesi mali senesi için de 

ima udretleri, mali vaziyet-
leri nisbetinde ve son dört tatbiki ve ayni kararnamenin 
yıldaki imallerinin vasatisini 17 inci fıkrasında yazılı 15 
esas ittihaz ederek iş . verece- . Mayıs tarihinin 30 Mayıs 936 
ğiz. Bu• suretle fzmir' deki tarihine kadar uzatılması Ve
fabrikatörler normal fiatler killer heyetince kararlaştırıl-
ve şartlar altında çalışmaları- mıştır. 
na devam edecekler demektir. Berberler 
Zannediyorum ld onlar da cemiyeti toplanhsı 

-Mevcut stok ne kadardır? İşçi ve esnaf birliği kon- · 
- Tahminime nazaran da- ferans salonunda yıllık top-

hilde ve hariçte onbeş bin lantılarını yapan berberler 
tonu geçmez. Bunun da yeni cemiyeti mensupları, yeni idare 
mahsul zamanına kadar mü- heyeti reisliğine Keçeciler' de 
him bir kısmının elden çıka- Muharrem Ôzkardeşleri, aza-
rılacağını kuvvetle umuyorum. lığa Söke'li Mustafa, Ali Ulvi, 

- Ya müessesenizdeki stok? Ali Rıza ve kalfalardan idris 
- O da zannedildiği ka- ve Hakı'yı seçmişlerdir. Yeni 

dar fazla değildir. Bunları idare heyetine muvaffakiyet-
yukarıda söylediğim gibi Av- ler dileriz. .................... , 
rupa' daki yeni aianlarımızın 
delaleti ile peyderpey satıyo
ruz. Diğer taraftan memleket
teki başka büyük müessese· 
ler de bizden mübayaat yap
mak için müracaatta bulun
maktadırlar . HükQmetimizin 
kuvvetli alaka ve müzahereti 
ile yakın bir atide hepsini 
elden çıkaracağımızı kuvvetle 
umuyoruz. 

- Alivre satışlarını nasıl 

buluyorsunuz? 
- Yeni mahsulün hakiki 

vaziyetini şimdiden tesbit et
mek kabil değildir. Doğuşun 
geçen seneden fazla olduğu
na dair ileri sürülen müşahe
delere rağmen mahsulün ke
male gelmesine kadar birçok 
sürprizler karşısında bulun
maklığımız da muhtemeldir. 
Bilfarz son zamanlarda hava
ların anormal bir şekilde de
vam etmiş olmasının bazı ta
raflarda bağlara zarar verdiği 
söylenmektedir. Bu da yeni 
mahsulün mikdarı ve cinsi 
hakkında şimdiden kat'i bir 
fikir dermeyan etmekliğin doğ
ru olamıyacağını gösterir. 
memnundurlar. 

Bu itibarla alivre satışfa
rında çok müteenni ve ihti
yatkar hareket etmek lüzumu, 
kendiliğinden tebarüz eder. 
Ba~ı tacirlerimizin düşük fiat
lerlc alivre satışlar yapmakta 
olduklarını işitiyoruz, Umumi 
vaziyette, geçen senekine na
zaran değişiklik olmadığı gibi 
bazı hususlarda lehimize ola
rak bir tebeddül de müşahe
de edilmektedir. Mesela, ra-

kip memleketler rekoltelerinin 
azlığı gibi, bu itibarla fiatle
rin hiçolmazsa geçen sene 
Jürkofiste tesbit edilen as-
gari miktarın dununda olma
ması icabcder. Demek istiyo
rumki geçen sene 9 numa
rayı sif Hamburg 14,5 kuruş

tan satmak ( lzmir borsasına 
göre, 10 kuruş) esasını ka
bul eden ihracatçının, buse
neki ofertolarında bundan 
düşmesi ıçın hiçbir sebeb 
yoktur. 

- T ariş bu yıl alivre satışa 

da başlıyacak mıdır ? 
- Ev.el, biz de bu sene 

alivre satışlara başlıyoruz. Bu 
satışın fiatleri hakkında fazla 
izahat vermeğc lüzum olma
makla beraber, yukarıda izah 
ettiğimiz şekilde müstahsilin 
menfeatlerini ve vaziyetin icap
larını göz önünde bulundura
cağımızı veya hiç olmazsa 
geçen seneki asgari fiatlcrin 

• d.ununa düşmiyeceğimizi söy
liyebilirim. 

- Asgari fiatlerden mak-
sadınız nedir ? 

- Geçen sene ihracatçıla
rın Türkofiste tesbit ettikleri 
fiatlcr.. Mesela 9 numa lzmir 
borsasında (1 O) kuruş .. 

$ 

ı;ı * 
Üzüm kurumu, yangın ye-

0rinde 17, 35 ve 36 numaralı 
adaları, kutu imali ve üziim 
boyama fabrikası inşası için 
satın almak teşebbüsünde bu
lunmuştur. Üzüm kurumunun 
ihraç edeceği üzümlerin amba
laj kutuları bu imalathanede 
imal edilecektir. 

ğu öldilrür mü? 
Maznun kadın; böyle bir hadise ile 

alakadar değilim, diyor. -----· 
Çeşme kazasının Ovacık 

köyünde gayri meşru doğur
duğu çocuğunu öldürmekle 
maznun Karacaovalı Ayşe'nin 
muhakemesine dün Ağırcezada 
başlanmıştır. Çeşme İstintak 
hakimliğinin kararnamesi okun
duktan sonra Ayşe'nin istic
vabına başlanmış ve maznun 
kadın: 

- Kocam askerdedir. Me
zarlıkta çocuk kemikleri bulun
muş, Benim gayri meşru bir 
çocuk doğurduğum ve öldür
düğüm iddia ediliyor. Ben 
böyle bir suç işlemedim, ma
sumum. Köylüler de bilirler, 
ben namuslu bir kadınım. 
Mezardan çıkan çocuk kemik
leri 20 ay evvel doğurduğum 
ve 7 aylık iken ölen kızım 
Behiye'ye aittir. 

Demiştir. 

Dinlenen amme hukuku 
şahitlerinden bazıları , Ayşe
nin karnını şiş bir vazivette 
gördüklerini, fakat bunun ço
cuktan mı, hastalıktan mı ol
duğunu bilmediklerini, mezar
lıkta araştırma yapılarak bir 
mezardan çocuk kemikleri 
çıkarıldığını, Ayşe'ye bu ke
miklerin kime aid olduğu so
rulunca bunun 17 aylık iken 
ölen kızı Behiye'ye aid oldu
ğunu söylediğini ifade etmiş
lerdir. 

Şahid köylüler, reisin suali 
üzerine Ayşe'nin köyde hiç
bir erkekle alakası. bulundu
ğunu bilmediklerıni ve uzun 
zamandanberi köyde yaşadığı 
halde namus dairesinde hare
ket ettiğini söylemişlerdir. 

Saliha ve Naciye adında 
iki şahid gelmemişti, Bu şa
hitlerin, Çeşme mahkemesi 
vasıtasile istinabe suretile ifa
delerinin alınmasına karar 
verilmiş ve muhakeme başka 
bir güne talik edilmiştir. 

Motör cinayeti davası 
Çamaltı tuzlası civarında 

Hüdaverdi motöründe Receb 
kaptanla tüccardan Halil ve 
Cemal'i paralarına tamaan ol
dürmekle maznun Osman kap
tan ve Çipinoz Ahmed'in mu
hakemelerine dün Ağırcezada 
devam edilmiştir. Muhakeme 
son safhaya gelmiş olduğun
dan dünkü celsede maznun
ların vekilleri müdafaalarını 
yapmışlar :ve maznunların ma
sum olduklrrını, cinayetle hiç· 
bir alakaları bulunmadığını, 

olsa olsa suçluların hukuku 
amme şahidi sıfatile makke-, 

meye gelen kimseler olduğunu 
söylemişlerdir. Kararın tefhimi 
için muhakeme talik edilmiştir. 

Çoban Şahin'in muha
kemesi: 
Çcşme'nin Alaçatı nahiye

sinde sevgilisi 15 yaşında Şa-· 
ziye'yi bıçakla onsekiz yerin- ' 
den yaralıyarak öldürmekle 
maznun çoban Şahin'in mu
hakemesine dün ağırcezada 
devam edilmiştir. Şahin'in 

yaşının tesbiti için nüfus kay
dı aranmışsa da Yugoslavya
dan geldikten sonra nüfusa 
tescil edilmediği anlaşılmış ve 
pasaportunun Emniyet müdür
lüğünden getirtilmesine karar 

•verilmiştir. Muh'akeme başka 
bir giinc talik edilmiştir. -------

Kaynak suları 
Sıkı kontrol ediliyor 

Memurlar kooperatifi tara
fından Karantinada tesis edi
len su satış acentasının sat
tığı memba suları tahlil etti
rilmiş ve Halkapınar suyu ile 
karışık olduğu anlaşılmıştır. 

Belediye, bu su acentasını 
kapamağa karar vermiştir. 

Neşriyatımızı nazarı dikk~le 
alan belediye, kaynak suları 
satış depolarını sıkı ve .şid

detli bir kontrola tabi tutma
ğa başlamıştır. 

Pul bayileri 
Pul bayilerine verilmekte 

olan yüzde 5 bey'iye aidatile 
nakliyat vergisi tahsilatından 

dolayı nakliye şirketlerine ve
rilmekte olan yüzde 5 aidat
tan bazı muhasiplerce 2882 
numaralı kanundaki aidat ta
biri yüzünden Hava kuvvetle
rine yardım vergisi kesildiği 

görülmüştür. Maliye vekaletin
den şehrimizdeki alakadarlara 
gelen bir tamimde bu ka
nundaki (Aidat) tabirinin hiz
met erbabına hizmetleri mu
kabilinde bu namle yapılacak 
tediyeler olduğu iktısadi buh
ran ve müvazene vergisi ka
nunları gibi hizmet erbabının 
istihkakları üzerine mevzubahs 
olmadığı bildirilmiştir. Gerek 
serbest bir surette bayilik 
yapan ve gerek bir daire 
veya müessesenin memuru 
olmakla beraber pul satma
sına müsaade edilmiş olan 
kimselere yapılacak tediyeler
den ve nakliyat şirketlerine 

verilen yiizde 5 nidattan Hava 
kuvvetlerine yardım vergisi 
kesilmiyecektir. 

.... 
Belediyece 
ihmal ediliyor .. 

Eşrefpaşa'da Birinci iplikçi 
sokağının lağım tesisatı yoktu. 
Belediye reisi Dr. Behçet Uz, 
mühendislerle bu sokağı tetkik 
etmiş ve burada 1500 lira 
saıfile muntazam lağım tesisatı 
yaptırmayı muvafık bulmuştur. 
Belediye daimi encümeni de, 
bu inşaatı tasdik etmiştir. · 

• Belediye, yukarı mahallelerde 
lağım ve yolların inşaatına 

başlattırmıştır. Asansör üze
rindeki 9 Eylül sokağında hem 
lağım, hem de döşeme yap
tırılması için de keşfi hazır

lanmak üzeredir. Bu sokak, 
geçilemiyecek derecede ın 

kayalarla doludur. Bu sene 
muntazam bir cadcc haline 
getirilecektir. Diğer birçok so
kaklar da inşa ve tamir edi
lecektir. 

Avni Sakman 
Figail'!r Mes'elesi lçin 

Görüştü .. 
Türkiye -- Almanya kliring 

mukavelesi hükümleri hakkın
da şehrimizdeki tüccarlarımızı 
ve ihracatçılarımızı tenvir 
eden ayni zamanda hazır üzüm 
satışları için fiyat tesbiti hu
susunda gôriişmeler yapan Ber
lin Türk ticaret mümessili 
Avni Sakman, dün denizyol
Iarı işletme idaresinin Cumu
riyet vapurile lstanbul'a git
miştır. Oradan Ankara'ya ge
çecek, lzmir' deki tetkikleri 
hakkında iktısat vekili Celal 
Bayar'a izahat verecektir. 

Avni Sakman, dün sabah 
üzüm kurumu miidürlüğüne 

gitmiş, Avrupa tetkik seyaha
tinden dönen kunım müdürü 

lsmail Hakkı Veral'la üzüm 
Halleri hakkında görüşmiiştür. 
~hracatçılar , uzum kurumu 
müdürile görüşerek fiatleri 
tesbit edeceklerdir. 

Ondülasyon 
Makineleri 

Haber aldığımıza göre, 
Beyoğlu'nun maruf berber
lerinden Veli (Eski Villi) önü-

müzdeki pazar günü, İstanbul
dan şehrimize gelecektir. Veli 
beraberinde en son sistem 
altı aylık ondülasyon maki
neleri getirmektedir. Kendisi 

şehrimizde yalnız bir gün ka
lacak ve bu makineleri şeh
rimizdeki berberlerle arzu 
edenlere teşhir edecektir. Ma
kinelerin en büyük meziyeti 
elektriksil': kullanılmaları ve 
bu suretle saç yakmak vesaire 
gibi her türlü mahzurlardan 
salim bulunmalarıdır. 

TAYYARE Telefon 3151 

Bu hafta iki büyük film birden} 

__ 1- .Dakt~lonun aşkı 
"KÜUUK DAKTIL,. ve "DAKTiLO EVLENİYOR,. filmlerinin sevimli yıldızı 

2 
MARIE GLORY'nin yeni bir fantezisi 

• Harp Anna Bella, Charles Boyer 
ve lnkijinof f 

Gibi yüksek san'atkarların temsil ettikleri KLOD FARER'in şaheseri 

Seans saztleri : Her gün 16-19,30 Harp, 17.90-21.30 Daktilonun aşkı. Cumartrsı 
ve pazar günleri 14 de Daktilonun aşkı ile başlar 
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lngiltere'de iki cereyan var! Edebi, Tarihi, macera romanı Viyana 11 (Radyo)- Resmi 
bir tebliğ nuşredilmiştir. Bu 

47 .. tebliğde deniliyor ki: Bir kısmı zecri tedbirlerin siddetlendirilmesini 
-- . ._, • 

ıs------------------------------------------Fakat sözünü bitirmek yine 
mümkün olmadı, yeniden ağ
lamağa başladı. 

Hortans, genç köy dilberi
nin bu halinden şok müteessir 
oldu: 

- Zavallı çocuk! Dedi. 
Dük'ü bu kadar çok mu se
viyorsunuz?. 

Pibulet ağlıyarak haykırdı: 
- Evet! Dedi. 
Kora' da: 
- Fakat, dedi. Bizim ara

mızda ihtiyatsızlıkla konu'Şulan 
bu sözlere fazla bir ehem~i
yet vermemek lazımdır. Hatta 
vaziyet böyle tahmin edilse 
bile, Dük görüyürsunuz ki bu 
hale galebe edecek kadar ken
disine sahip ve maliktir! 

Pibulet'in gözlerinde birden 
bir parlaklık hasıl oldu ve 
kat'i bir kararla: 

- Madem ki Dük'ün ha
yatı tehlikededir. Kendisine 
ben bakacağım ve yanından 
bir an bile ayrılmıyacağıml 
Dedi. 

Hortans, meçhul bir his al
tında . bir an için düşündü, 
kaldı! 

Köylü dilber, çırpınan yaralı 
bir kuş gibi: 

Madam La Gran Düşes!.. 
Dedi. Beni de lütfen Paris' c 
beraber alınız, bu sayede 
Dük'ün yanında bulunmak fır
satını elde etmiş olayım! 

Fakat Hortans başını salladı; 
ve burada taklit etmekte ol
duğu Slav şivesini yapmağı 

unudarak, tatli bir tebessüm 
ile: 

- Bana artık Gran Düşes 
diye hitap etmeyiniz. Dedi. 

Dük'ü kurtarmak, Dük'ün 
yanında bulunmak için herşeye 
hazır bulunan güzel Pibulet 
Hortans'ın bu sözlerindeki 
hakiki manayı bile aramak 
istemedi; Hortans sözüne de-
vam ederek: • 

- Sizi beraber almak iste
rim. Pekala!. Fakat sizi Pa
ris'te ne yapacağım? Dük'ün 
hizmetine mi gireceksiniz? Bu 
halde mesele yoktur; Çünkü 
ne Dük, ne de sızın aileniz 
bunu kabul etmiyeceklerdir! 
Dedi 

Hortans, ileride bu güzel 
kıza kendisinin mukabil cephe 
alacağını hesaba katmamıştı. 

Pibulct bu defa: 
- Fakat, Madam.. Dedi. 

Sizin yanınıza giremez miyim? 
Buna da imkan yoktu! ye

niden insana ihtiyacı yoktu. 
Sonra.. Her çeşitten bir sürü 
misafirler kabul ettiği için, 
Hortans'a başka mahiyette 
hizmetkarlar lazımdı! Böyle 
samimi, saf ve güzel bir arka
daş, Hortans'ın apartımanında 
hiçbir işe yaramazdı . 

Pibulet'in ümidsizliği son 
dereceyi buluyordu! Hortans' da, 
bu zavallı kızın arzusunu mu
vafık bir şekilde hal için çare 
arayor, fakat bir türlü bula
miyordul 

Nihayet işe Kora müdahale 
etti. Hortans'ın kıskançlık 

kıskacı ile sıkılan Hortans'ın 
bu işi tabii bir şekilde halle 

muktedir olamıyacağı aşikardı! 
Ayni zamanda, kendisinden 
bir vakitler Dük Lodo.vik'i 

aşıran Hortans'tan intikam al
mak fırsatını da görmüştü. 

Bunun için birden: 

- Belki, dedi. Evde bir 
yer bulacaktı. Çünkü Blanden 
bana artık ihtiyarladığını ve 

kırlık bir yere çekilerek isti
rahata muhtaç olduğunu söy

lemektedir. Bu küçük ve se
vimli kız, Blanden'in yerini 
tutabilir, sanıyorum! 

Pibulet'in gözlerinde bir 
ümid ışığı parladı; Kora'nın 

elini samimiyet ile sıkarak: 

- Oh.. Teşekkür ederim 
Madam; ne kadar iyi ve gü
zelsinizl Dedi. 

Bununla beraber Kora: 
• 

- Fakat, dedi. Aileniz bu 
işe müsaade etmiyeceklerdir 
kanaatındeyim. 

- Monsinyorun kabulü için 
siz imkan ne ise yapınız! 

Pekala. işin halli şimdi 
Dük'e kalmıştır. Haydi, gide

lim, Lüdo'yu bulalım. Bakalım 
ne diyecektir! 

Bundan bir saat sonra, Hor

tans, Kora, Germen, Dük 
Lodovik'i bilardo başında bul-

dular; ve bahçede geçen ha
dise ve sahnelerden hiç bah-

setmiyerck küçük köylü dil

berin arzusunu anlattılar. 

-Sonu var-

Bir vakitler metresi olduğu ve 1 Borsada 1 
hala kalbinin en sıcak köşe-

lerini işgal eden Dük'e karşı - -------- ---
1 

bu genç kızın hissiyatı, her Zahire satışları: 
halde bir rekabet şeklini ala- Ç. Cinsi K. S. K. S. 

9 caktı! 46 M. J. Taranto 8 

ANADOLU --·--
Günlük siyasal gazete ---Sııhip ve hai'yazgunı 

Haydar Rüşdü OKTEM 
Umumi neşriyat \C )Uı.ı işleri 

miiılürü: Hamdi i\'üzlıcı 
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fzmir ikinci Beyler _okağı 
C. Halk parti i bina ı içinde 
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ABONE ŞERAİTi 
Yıllığı J 200, alıJ aylı~ı 700, üç 

aylığı ;;oo kuru~tur 
Yalıancı ıııerıılckcılcr için ı:.cnelik 

ahoıw iicreti 2 i liradır 

Her yerde 5 kuruştur -~ilnü geçmiş ııüsha]ar 25 kunıştur. 

A~ADOLU .MATBAA 'lı DA 
BASILMIŞTIR 

.............. ıiliiii ....... 

14 K. A. Kazım 9 
8 Şınlak z. bi. 8 75 

68 Bugünkü satış 
515481 Dünkü yekun 
515549 Umum yekun 

Üzüm satış ları: 

9 
9 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
555 Buğday 5 75 6 75 

26 F asulya 8 25 8 25 
1532 B. pamuk 43 25 47 
11473 ki. yapağı 49 65 

265 ken. pala. 660 7 50 

~ Nöbetçi eczaneler 1 
Bu akşam Kemeraltında İtti

hat, Güzelyalıda Güzelyalı, 

lrgatpazarında Asri, İkiçeşme· 
likte İkiçeşmelik ve Alsan
cakta Jozef Jülyen eczaneleri 
açıktır. 

Avusturya Cumur reisi M. , 
Miklası 5 Haziranda Avustur
ya'nm Peşte ve Roma sefirle
rini kabul etmiştir. 

tiyorlar. Diğerleri, bu delilik olur, diyorlar. 

Bu mülakatta sefirle, Mus
solini ve M. Gömböş' e birinci 
rütbeden liyakat nişanlarını 

kendilerine verdiği tebliğe 

memur edilmiştir. 

Şansölye Şuşning de ayni 
nişanla taltif edilmiştir.,, 

Papaslar aleyhine dava : 
Cob'enz, 10 (A.A) - 176 

papaza karşı açılmış olan 
davanın tekrar rüyetine baş
lanmıştır. Bunların arasında 

16 defa tabiata karşı cinayet 
işlemiş olmakla maznun pa
paz Alexandre'da vardır. 

Façist Konseyi 
Roma 10 (A.A) - Façist 

partisi konseyi gelecek top
lantışını 15 Haziranda · Mita
no'da yapacaktır. 

Bulgar ayakkabıcılar 
Sofya, 11 (A.A) - Sofya

da bulunan bütün ayakkabı 
fabrikaları grev ilan etmişlerdir. 

Bozulan limanlar: 
Lizbon, 11 (H. R.) - Fır

tınadan Portekiz' de bozulan 
yol ve limanların inşası için 
bir milyonluk tahsisat ayrıl
mıştır, 

Bir hava kazası: 
Roma, 11 ( H. R. ) Bir 

askeri tayyare, keşif yaparken 
dlişmüş, dört rakibinden ikisi 
ölmüştür. 

Belçika. kabine buhranı 
Brüksel, 11 (A.A)- M. Van

zeland da · yeni kabineyi teş
kile muvaffak olamamış ve 
vaziyeti krala resmen bildir
miştir. 

Kral yeniden müzakerelere 
başlamıştır. 

Londra, 11 (A.A)- Millet
ler cemiyetine müzaharet bir
liği reisi' Lord Sesil birkaç 
zaman evvel bir kanun neşre
derek birlik azalarını parla
mento ve hükumet azaları 

üzerinde tesir yapmak üzere 
bir mücadeleye davet etmiş 

ve zecri tedbirler siyasetinin 
devamı ve bu tedbirlerin şid
detlendirilmesi takdirinde Ha
beş istiklalinin kurtarılabile
ceğini bildirmiştir. 

])ün akşam bir ziyafette 
nutuk söyliyen Lord Sesil'in 
bu tamimini mevzuu bahseden 
Neville Çamberlayn ezcümle 
demiştir ki: 

- Bu tarzda bir hareket 

Fransa'da umumi grev 
devam ediyor .. . ---~~~~~~~ 

ilk kanlı hadise dün vukua gelmiş ve 
bir patron kurşunla yaralanmıştır 

Paris'ten bir görünüş .. 
Paris, 11 (Radyo) - Maden kurşunla ağır surette yarala-

sanayi amelesi arasında uzlaş- mıştır. Patron yakalanmış, ad-
ına olmuşsa da amele birçok !iyeye verilmiştir. 
yerlerde greve devam ediyor. Paris, 11 (Radyo)- Şimali 
Eczaneler müstahdimleri de ve merkezi F ransadaki grevci 
greve iştirak ettiklerinden hü- mikdarı 210,000 adedini bul-
kumet, hastaların ilaçlarını te- muştur. 
min için tertibat almıştır. Bu vaziyete nihayet vermek 

Büyiik bulvarlardaki kahve için çalışılmaktadır. işe baş-
ve lokantalar, birdenbire ka- Jamağa hazırlanmış 20 bin 
panmış ve sendikalarla anlaş- amele vardır. Rub' da on beş 
tıktan sonra tekrar açılmıştır. gündenberi grev halinde bu-

Grevin ilk kanlı hadisesi bu lunan 50 bin amelenin bugün 
sabah Versa'da bir gemi in- işe başlamaları muhtemeldir. 
şaat atölyesinde olmuştur. Bazı yerlerde yeniden bazı 
Aleksandr Segal adındaki pat- grevler ilan edilmiştir. Eczane 
ron, atölyeleri terketmek iste- kalfaları, terzi kadın ve kızlar 
miyen dört ameleden 28 ya- greve iştirak etmişlerdir. 
şındaki Marsel Gohen'i dört Kasaplar da balta ve satırı 

Londra' dan bir manzara .. 
tam bir delilik olacaktır. Eğer 
bu hattı hareketi takibedersek 
ancak yeni felaketlere varaca
ğız. Ve bu yeni felaketler 
bizim ve daha iyi hal suret
leri aramaklığımıza mani ola
caktır. Son şerait altında kol
lektif emniyet siyasetinin mu
vaffakıyetsizlikle neticelenmesi 
dolayısile Milletler cemiyeti 
fikrini lerketmek için · hiçbir 
sebep yoktur. 

Eğer bizCle biraz aklıselim 
kaldıysa şunu teslim etmeliyiz 
ki Milletler cemiyetine kendi 
kuvvetlerinin fevkinde vazife
ler tahmil ettik. Milletler ce
miyetini teşkil eden milletlerin 
vaziyeti tetkik etmeleri ve 
Milletler cemiyetinin istikbal
deki vazifelerini bu cemiyetin 
hakiki kuvvetile ahenktar bir 
hale sokmak üzere bir karar 
almal~rı zamanı gelmiştir. 
Zecri tedbirler siyasetinin teh
liheleri karşısında milletlerin 
kendi hayati menfeatleri mev
zuu bahis olmadıkça son mer-

elden bırakmışlardır. Elleri gö
ğüslerinde çaprast olarak dük
kanlarında oturmaktadırlar. 

Cenaze nakledenlerle, bazı 

sinema müstahdemleri de greve 
iştirak etmişlerdir. Maden ame
lesile inşaat amelesinin grevine 
büyük ehemmiyet verilmek
tedir. 

Paris, 11 (Rad.yo) - Grevin 
si mali Afrika' da da tevessüe 
başladığı haber alınmıştır. 

Paris, 11 (Radyo)- Maden 
ve dökümhaneler amelesi ih
tilafı, hükumetin tahmini hila
fına olarak henüz bitmemiştir. 

Bugün Lokanta ve Kahve
haneler garsonları ile boyacı
larda grev ilan etmişlerdir. 
Otel müstahdemini de greve 
iştirak etmiştir. 

Paris, 11 ( H. R.) - Bazı 
merkezlerde grevin genişle
mediği ve şiddetilini 

41
kaybet

tiği anlaşılmıştır. Liyon'da 
Berliyô otomobil fabrikasında 
Uunus ve Cezair'de, Aras ma
den oeaklarında grev devam 
ediyor. Nant'ta şeker fabri
'fası amelesi işe başlamış

lardır. 

halede "harbe kadar gitmiye
cekleri tabii değil midir ? Ve 
bu hal karşısında dünyada 
tehlike merkezlerini tahdit 
etmek ve Milletler cemiyeti 
tarafından tasvip olunmuş ·ve 
menfeatleri bu tehlike mer
kezlerinin tehdidi altında bu
lunan milletler tarafından ga
ranti edilmiş mıntakavi anlaş
malarla sulhu temin için daha 
pratik bir metot bulmak çok 
daha hakimane bir hareket 
olmaz mı? 

' Londra, 11 ( Radyo ) -
Dün Londra' da da zecri ted
birler aleyhine iki içtima ya
pılmıştır. 

Bunlardan birisi Londra 
belediye reisinin rjyasetinde 
ve Londra belediyeleri ve 
ticaret odaları reisleri tara
fından yapılmıştır. 

Biiyük sanayi odaları reisi 
Lord Skop söz alarak zecri 
tedbirler yüzünden hasıl olan 
zararları göstermiş ve İtalyan
lara karşı zecri tedbirlerin 
artık kaldırılması lüzumvnu 
ileri sürmüştür. 

İkinci içtimada (1900 kulü
bünde) yapılmıştır. Bu kulüp 
Lord Eondon Derrinin riya
setindedir. Bu içtimada Üsten 
Çemberlayn söz atmıştır. Zecri 
tedbirlerin tamamen ve en 
kısa bir zamanda kaldırılması 
lüzumunu söylemiştir. Habeş 

mes'elesi bittikten sonra zecri 
tedbirlere lüzzum kalmadığıı 
ileri sürülmüştür. 

Roma- Asmara 
Roma, 11 (Radyo} - Dün 

Roma-Asmara hava seferleri 
başlamıştırr. Bu mesafe iki 
buçuk günde katedilecektir. 

Radikal sosyalistler 
Paris, )Radyo) ::-Radikal 

ve Radikal !Sosyalist partileri 
toplanarak meclis reisi seçi
len M. Hcryo'nun yerine Ra
dikal grubu şefini seçmiştir. 

M. Kazenki 49 reyle Her
yonun yerine seçilmiştir. 

Almanya - Fransa 
Paris, 11 (Radyo) - M. 

Delbos bu gün Alman'yanın 
Paris sefirini kabul etmiştir. 
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Sayfa 5 .. 

Birinci Fransova !Piyangosunda Dün Gitti •• Bergama'tılar .. 
1 1 n g ı• ıtere • •.. Zinet garajı, Bergama yol-

8 ÜY Ü K TARİHİ TEFRİKA Kazananlar.. • -Başı 11 inci sayfada- cularına ve Bergama'ya yük 
~~================~~======~~ ·--•·•·.. • ..... - Türki)C.)C .. eynlıatiniı. hak· nakledenlere bir kolaylık ol-
J 2 Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu - Başı 1 inci sahifede Akdeniz vaziyetini kındaki intiLalannıı.? mak üzere Bergama servisi-

- İstanbul, Ankara ve lzmir-

14593 N k l 
ni de açmıştır. Garaj, hem 

Kral Birinci Fransova'nın geçirdiği bir 
aşk macerasının garip neticeleri .. 

o. ya onuşuyor ar ılc gördÜ~Ünı Ümiılinıin feYkintlekİ çarşıya yakın, hem de temiz-

15000 L
• -Başı 1 inci sayfada- j"tiı-hal v,., lınkkınıcla gösıt•ril«>n d' B 'l l b ti . 1 ra yiikt>ek nıisafiqıervnliktcn çok ır. ergama ı ar u sure e 

ıı·ılir. Filhakiku ::\1. Eılı·n'in ı,:eçcn- d h k · "f d d k
0 

ıniilelıas:oisiııı. füiliin geçtiğim ) er- a a ço ıstı a e e ece -
Bu genç Markiz, Latince 

bilir, İtalyanca ve lspanyol' ca 
mükemmel surett~ görüşürdü. 
Bundan başka son zamanlarda 
lbranice de öğrenmişti! Ken
disi için Marot: "Kadın vücu
duna, erkek kalbine ve melek 
başına maliktir!,, Derdi. 

Güzel şiirler inşad eder ve 
bunları Lüt'le mükemmel su

rette terennüm ederdi! 
Kardeşi kralı görünce he

men irkildi ve: 
- Monsinyör, sizin aciz ve 

muti bendeniziml 
Diyerek bir reverans yaptı. 
- Kral, kadife kaplı bir 

koltuğa oturdu; b"r ayağile 
köpeği okşarken, elile de hem
şıresı Margrit'fn güzel elini 
dudaklarına götürdü. 

Margrit: 
- Benim güzel kardeşim, 

bana bu sabah cihanın en 
garib bir masalını anlattılar .. ı 
Dedi. 

- Beni korkutmayınız, sev
gili hemşire ... 

- Hele anlatayım: Bu sa
bah, duası makbul bir papaza 
sizin için dua etmesini rıca 
ettim. Bu papaz, Paris manas
tırlarının birisinde dua okuyu
culardandır. Siz de biliyorsu
nuz!.. 

- Anlat bakalım? 
- Bu papaz bana: "-Ah, 

Madam. Bana bunu emretme
yiniz. Bana öyle bir zatı tav
sıye ediyorsunuz ki o benim 
duama mühtaç değildir. Ben 
onun duasına şiddetle mühta
cıml Çünkü eğer bu zat Al
lahlık değilse, ben hiçbir şey 
olamaml,, 

Dedi. Ben kendisine hay

retle: 
- Muhterem peder, dedim. 

Kardeşimin Allah'a en yakın 
bir zat o[duğunu nereden bi

liyorsunuz?. 
Papas başını salladı ve: 
- Söyliycmem! 
Dedi. Ben gene: 
- Muhterem pederim, çok 

rica ederim. Bu sırrı bana 
bildiriniz! Diye rica ettim ve 
o da bana şunları söyledi: 
"- Eh Madam; genç ve güzel 
bir prensesin zevkini, uykusunu 
terkederek, gizlice manastıra 
gelerek dua etmesi ve duala
rımızı dinlemesi harikulade 
birşey değil midir? Biz niha
yet hayatımızı manastıra, Al
lah' a vakfetmişiz . Ne binlerce 
tebaamız, ne şehirlerimiz, şa

tolarımız, ne de bol paramız 
yoktur. ibadetten başka yapa
cak bir işimiz de yoktur. Fa
kat kardeşiniz ayarında bir 
zat için vaziyet böyle mi~ir? 
Doğrusu, ben ve bütün arka
daşlarım Allah'ın huzurunda 
bu vaziyetimizden dolayı mah

cubuz!,, 

Margrit bunları anlatırken 
kral kahkaha ile gülüyordu! 
Margrit, kardeşinin kıvırcık 
saçlarını hafifçe çekerek: 

- Sir, bunlara ne diyecek
sin?. Bu muammayı haliedebi

lecek misin?. 
Diye sordu. 
Kral, soz söyliyemiyecek 

derecede gülüyor, katılacak 
gibi gülüyordu. 

Margrit papazları hayrete 
düşüren bu işin altında hır 

aşk macerasının veya komedi
sinin bulunduğunu anladı ve: 

- Haydi. Dedi. Bana bu 
işi bütün tafsilatile izah et! 

lt·rdı· Fransız tot>firi !\1. Corlıin ile 

O 
lerılc mcmlckl'tin iman husıı~unda lerdir. 2 900 N O. ya )upını .. olılıığıı son gcirü~nw c,,.nu- ~arfctlilcn fuali)et n• azimk:irane 

"'ımla mıııııniltı) lı Framız.'larla ln-

12000 L
• me~ııiyi giirıliiın. 

ıra ı.:iliz'lcr ara~ıııdn hemen nıii ... aker•·- 1, 1 ~ ürk mi leti, kendi ı,;alı~ına~ı 
• len: giri~ilme:-inin nıe\ ::-İmsiz ola

lzmir 2 inci icra M. den: 
Necip Harsanın emlak ve 

eytam banKasından ödünç al
dığı paraya mukabil bankaya 
ipotek eylediği İzınirde Ka
rantinada duatepe sokağında 
yem 34 numaralı ve 4 katlı 
betonarma binanın alt katı 
tamamen bodrum birinci ve 

Kral anlatmağa başladı. Fa
kat hala gülüyordu: 4540 ve 22725 

- Taç giydiğimden epeyce Numaralara ikibin beşeryüz 
zaman evvel, bir Maskeli ba- lira düşmüştür. 
loda bulundum. Burada güzel 1000 Lira kazananlar: 
gözlü genç bir Bayan'la tanış- 11720 16778 19161 . 

tım. Henüz ondokuz yaşında 500 Lira kazananlar: 
olduğu halde ihtiyar bir avu-

6719 8094 8969 11514 
katın karısıydı. Hem ihtiyar, 

15867 16537 16802 19978 

1 

hem de mesleği icabı tam çe-
nesi diişi.ik bir adam! Çabuk 21826 26331 27061 27655 

150 Lira kazananlar: 
anlaştık, genç kadın, beni 

202 1549 1852 2184 
çoktanberi sevmekte olduğunu 
itiraf etti! 4105 5582 5701 6035 

6322 6747 7223 9299 
Fakat bu güzel ve genç 10108 10782 10849 10920 

kadını ilk ziyaretimde ihtiyar j13429 l4390 16179 18332 
avukatı da evde buldum. Aşk 19241 19981 20383 21711 
bana büyük bir cesaret ve 122645 23623 21245 24656 
hazır cevaplık vermişti; ihtiyar !25092 27769 28964 24641 
avukata: 

- Bir şarabınızı içmek ve 
işlerimi size tevdi etmek için 
geldim! 

Dedim. Bunak, genç karı
sını düşünmeden bu sözlerime 
inandı. 

Avukat bana çok iltifat gös
terdi, genç gözel karısını da 

yanımıza devet ve dilberi bana 
takdim etti. Sanki biz birbiri-

mizi tanımıyormuşuz gibi! Ve 
ben, ciddiyetle genç kadına: 

"- Böyle muhterem bir zevce 
malik olduğunuz için sizi teb
rik ederim! Dedim. 

Genç kadın, bir fırsat dü
şürerek aşağıda elbise dola-

bında gizlenerek beklemekli
ğimi söyledi. Giderken, avu-

kat benimle kapıya kadar gel
mek istedi. 

Ben, tcvazü gösterdim, ra
hatsız olmamasını istedim. Ve 

kapıya kadar gittikten sonra, 
elbise dolabına gizlendim. Bir 

müddet bekledim. Genç ve 
güzel kadın, moruk kocasını 

uyuttuktan sonra geldi, beni 
dolaptan çıkardı. Gece yarısına 

kadar eğlendik, sabaha yakın, 
avukatın bahçesinin kapısından 

kilisenin avlusuna geçtim. İşte, 
senin papaz beni kiliseye duaya 
gelirken bu hadise hasebile 
görmüştür! 

-Sonu var-

Kültürpark 
İnşaat ilerliyor 

Kültürpak'ta kurulacak Fu
var paviyonlarının inşaatı iler
lemektedir. Belediye reisi dok
tor Behcet Uz, dün fuvar ga
zinosile paviyonların inşaatını 

teftiş etmiştir. Kültürkark ka
pılarının inşaatına başlana
caktır. 

Su kumpanyası tarafından 
Kültürpark'ta yapılmakta olan 
tesisatın bir kısmı bitmiştir. 

Kapalı yüzme havuzu ınşa 
edilecek olan kısıma döğru 
ttsisat genişletilmektedir. 

Kültürpark'ta inşa edilecek 
olan paraşüt kulesinin inşaatı 

15 Haziranda hava kurulu 
tarafından ihale edilecek ve 
ku1e fuvar açılıncaya kadar 
bitirilmiş olacaktır. 

Kültürpark içinde bulunan 
son üç bina da bu hafta yık
tırılacaktır. 

700 Lira kazananlar: 

107 567 771 1819 
2162 2200 2446 5207 

5249 6103 6270 7706 

7822 8131 8365 8446 

9052 10557 10785 11191 

12114 12873 13056 • 13397 

14621 15698 17056 18061 

18327 20317 20683 21956 

22313 22905 23810 24084 

25833 26.279 26363 26441 

26603 27043 27409 28095 

28256 

•• •• uzum 
-Başı 1 inci sahifede

lnmuıı frup t'llİrıliği muıl<li feda
kiirlı~ı ıla cı;irgr.meıııektedir. 

l\lnııisn lıağcıları, geçenlerde 
Parti haşkanı ~\\ııi Doğun'ın hıı,.

kıınlığıı11la toplıınnıı~lar 'c ıwtirr.dt", 
Lilha~sa tc:kilfıthın üzerinde dur
ınu~lanlı. Bizt• giin•. hi.ik\unetiıı. 

:I} ni ıııı·vzıı iizninde ıluracıı~ı briin
ln yal.:ırı ol rnakla lwralıl'r, hu ha
reket, lıu i"tck, l\laııisı'lılar ~ihi, 

hağı•ıııın iı;indl'rı do~ııııılıdır. Bu
giinkii rııoılerıı ikıı~uıli) atııı lın 

::-af lıa~ıııılıı lıiriııei pliırula program 
"' tı\l.:İlıit gı·liyor. B.ığt·ıııın sl'kiz. 
on "c111·ılı·n çı·l.:tiği 1.1.tırapta, gırt

luğn kadar lıorı·a gi rııw_imlc, foiz
t·iıı iıı, ıııuralıahat·ınııı kuruı!ına atıl
ma ırnlıı lııı tc.,kilfıı~ızlığın te irinin 
rw katlur hiiyiik ol.lıığıınıı, şimdi 

lıagı·ı ıla anhııııı•tır. Fakat kııı; para 
ı·ılı·r'! 

11 ııla~a "" ıwtin· : 
Üziiıııüıııiizclc parıııak o· 

)Uııları yapanların )Uka~rna yapış

mak gnckıir. 
2 - Bu ) ıl iiziimiimüz. gı•n<• 

cle~criııi lııılaı •ııktır. 

3 - Tariş limilt'llf'll }nı ıııcm

lckeı "' ınii tahsil, cidılen faydnh 
lıiznıctlcr llf'kliyor. 

•1 \liistalı il, teşkilatlauına-

lulır. Vı· lıu tnkdirılc tam lıir ı;a

raıııi)t'l ı;alıip olacaktır. 

ANADOLU ----
Orta Avrupa 

vaziyeti --·-····----Başı 1 inci sahifede- . 
lı•t •lalıa gPııiş taalıhiitlcr altına 

girıncktı•n i e ,.,·,ela kf'ntli ıııcıı

frııtlı·riııi 1rnrııma) ı ti aha tlo~rıı 
lııılmaktadır. :\lııhakkak oları lıirşcy 

\",ır 11 ıla kiiçiik aıılaııı cif'' lcılı-ri
ııiıı i ıikbuliııin .Ji~ı ·r tlt•\ lt>tlc•r 
ııİı·ııfratlcrilı• kP111li ııwnfrııtlcri 
ar.ısırıılaki in.at ,,. laurrııztlıııı ılo

~ahilı·ı·ı•k ıııuhtı·mı·I aıılaşmazlıkları 
nazan ılikkatt• ulınaktaıı i~ı· yalnız 
kt·mli lııısıısi nıt'nfcatlcrini gözt•t
ınck kiya.ı•tini gi>stt•rdikleri tak
tlirtlc daha ziyaılı· flmniyet ahında 
hulunacağıdır. 

ı>ayet'inde memleketini ummadık 

caj!'ım -öyleıniş olılıığıı hcynn ohuı- hir terakki \"C suadı!te yiiksehmi, 
nıakt:ınır. l\l. Eclen lııınn ı·bep ola- bulunuyor. Kültür müesseseleri her 
rnk Almanya'nın lııgiliz sualname- tarafta ı;o~alnııştır. 
sine 'crcct·ği cevap 'e hal) a 'nııı Aıatiirk'üıı lıiiki'ımeti, milletin 
ınillctln cı•mİ)'<'tİne kıır-:ı hattı ha- ı k k · · ru ı H~ nrc lermı gristermi,_tir. 
rekt'liııılı• tıı<lilfıt yapıııa•ı gihi bir Bıımın İ\'iıı ha)ranı l111lunduğum 
takım yı•ııi unsurlurın i~ı· kan;ma"ı .Atatürk ile birlikte \'alı:;;:m arka
ihtiıııaliııi ilt•ri .,.ürıııü~tiir. Büyük tla~lar.ını takdir elnıc·ıııek mümkün 
Rritanyu ile ftalya'nın Aktleniz'deki değildir. Do t Yugoslav hiikiırııt'linin 
ıniiıiaı;clwtlı•rini tanzim etmek nıak- hir n:ızırı ınfatile IH"ııi ye hütiin Yu
ı;adilı• İııgiliz"lerlc ltalyan'lar ara- go,l:ıv milletini ıııt•ınııun eılf'n hir
t:ındn yapılmakta olan müzakerele- şey varsa o da bu terakkiyi gör
rin devam t•tmeklc olıluğıı söylen- mektir. Çünkü Türkiye'niıı yük e
mektedir. Romu lıiikiinıeti hu me- ı işi ve terakkisi ayni :zamunıla dost 
,.rll'nin Cı·ııevrf1 nıüı·s-ı•,..e,..iııi karı§- f k 
tırııınksızın hııllı•tınl'k ıırzıı~urıda- Te mütte i ·i bulunan Yugo la,-~ ıı 

içiıı de hü) ük Lir clıcııınıiH•ti 
ılır. Londra lıiikiııııcti Zl'<:ri lcıllıir- lıııi:r. lınluııu' or. 
lerin kahlınlnıa ı \C nıillc tl•, r r.c- " <;e1ip gıirıliigiiın 'e fcvkulıide 
nıi.H•tiniıı z.-,·alıiri kıırtarıııa-ına -1 l 1 m1111.ı•nımc \C 11101 t•rıı lııılılu~uın 
medar ohwak lıir forıııiil lnılıııağa k - ı - ı · 1 • ~· u tur miie SC"C nıııiziıı o••ğcrinı 
nğra~ııı:ıktıulır. Aııerk Löyle Lir birkaı; •iizle ifa clı- ı t nek giiı;tiir. 
forıııiil lıulurnııaını,..,t ır. \. k · ı ı ~ n arat c börc iiğiim unır.m, fo:ıli-

Pari~. 11 (HadJo) - Hariı·iye yet w har(•k tinin hayranı) ıın. Bu 

bu kanı DPllıw(a ! tul) a "nm Paris iııınr gidi~i Alııı11t•rikcıı, ) ani fev
.. efiri, :\lu·"oliııi kulıinesinin ta<li- bl:iılı· ı•riılir. 

liııi vı· Kont Ci) uııo·ıııııı ılı, lıa- - .ı\hııaıı) a devlet lıankn•ı 

kanı olılıığunu dün resmen hil- direktörü doktor ~alıt'ııı Bel.,rad 
dinni,tir. . eyalıaıiuden mnk adı nedir? ~ 

Kont Çeroııi hıı zİ) arelten i~- - Doktok Şaht'ın Belgrad·a 
ıifadc ederek zecri tedbirlerin Cc- gelel·eği haberini hen de gnıctcler
nc\ re iı,;tirnaıııdan ı,,oııra Jevıımı de gördü.ııı, hundan lıa~kıı mallı
takdiriııdc lıal) n'nın ulu .. Jar ı-oı-~·e- • matını ) oktur. 
tl':'İnılı'n l,'"kill'('Cğinl 'c Almanya- Muhnrririıııiz çok f'mputik lıir 
ya ıeknrriip t>dt•rcğiııi hilılirıniştir. zat olan nanrın ynnıııclnn ayrılır

,\1. J>ı•llıos hugün w yann kcıı nazır Şevki Bclııııen hc)ana
Fran~'nın Pari.:-,"tt• bulunan muh- tına ~ıı ~iizleri ilave etmi~tir. 
telif ,.r.firlı •rile tı·nıa hırıııa devanı - 'fiirki)c'ılı·ld St°)tılıatim l'Snu-

!'<leı•rkti r. Bııgüıı ele. Paris "tc )lo~- ~ınıla geçın iş oldugıırıı ) crlt'rdt• 
kova ef iri lıeldı·nıııPktrdir. halktan. hiiktiıııcl ı•rkanıııdaıı 'c 

'J r matlwattıııı ıriinliiıtüııı ümidimin llarit·i) c ıııü.te~arı ,, . \ iE>no rı o 
1 

, fı•vkinılt• Ltiklıal ve amimi)·etten 
ıla Suriye fp, kalaf ı· komi,,eri ,,ı. 

ikinci katları ayni tertipte üçer 
oda mutbak hela ve kızma 
hamam olup 4 üncü kat ta
raça olan ve 8000 lira kıy
metli hulunup geçen sene ya-
pılan satışı 2280 numcralı ka
nuna tevfikan geri bırakıldığı 
halde birinci sene taksiti mu
ayyen vadesinde ödenmedi
ğinden bu hüküm ·ortadan 

·kalkarak evin yeniden mül
kiyeti açık artırma suretile 
ve 844 numaralı emlak ve ey
tam bankası kanunu mucibince 
bir defaya mahsus olmak şarti-
le artırması 2017 /936 paza
tesi günü saat 11 de icra daire
miz içinde yapılmak üzere 30 
gün müddetle satılığa konuldu. 
Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa oisun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun meriyete 
girdiği tarihten sonraya mü
sadif olması hasebile kıyme
tine bakılmıyarak en çok ar· 
tıranın üzerine ihalesi yapıla
caktır. Satış 844 numaralı 
emlak ve eytam bankası ka
nunu hükümlerine göre yapı
lacağından ikinci artırma yok· ıılt•ııt:'ıı lt".t•kkiirii lıir lıor•· lıilirinı. 

dö larlel'i \'C rrıııısa'nın Aııkara ' Mısır tur. Satış peşin para ile olup 
müşteriden yalnız yüzde iki-

~er iri )1. llauri Pon,,o') u kabul 
ctıııi~ıir. TütU n gümrük resmini buçuk della!iye masrafı alınır, 

)1. \'imo, lıugün ii) an mecli:,.İ 

harfri) e l'IH"iinwni rl'İ .. i .M. llanri 
Beranje")i ılı• knhul ı·tmi~tir. 

Ilıı miihikalla şimali ,\ f'rikıı 'da 
ı·yalctler \I' ) ııkın şıırktuki mancla
lar hakkımla ~öriişiilıııii}tiir. 

M. Badoglio 
Adis-Ababa dükü 

Roma 11 (Radyo) - TrL 
bona gazetesine göre, M. Mus
solini bugün Mareşal Badog
lio 'yu kabul etmiştir, Mareşal
da Afrika harbını izah eyle
miştir. 

Bu miilakatta Mareşal Ba
doglio, Sinyor Mussolini'den 

Habeşistan hidivliğinden affını 
ve ordunun Erkanı harbiyei 
umumiye reisi sıfatile eski va
zifesine tayinini rica etmiştir. 

Mussolini'nin teklifi üzerine 

Kral Viktor Emanoel Mareşal 
Badoglio'ya " Ad is -- Ababa 

dükü ,, unvanını vermiştir. 

Habeşistan hidivi Mareşal 
Graçyani olmuştur. 

Zorba 
Kadmı yaralamış 

Kahraman sokağında otu
ran 22 yaşlarında Ayşe, di
ğer adı Münevver, dün bak
kala giderken, ötedenberi ken
disini takib eden Nuri oğlu 
Mustafa önüne çıkmış ve ko
lundan tutarak zorla oradaki 
bir bahçeye sürüklemiştir. 
Mustafa, Münevver'in dostu 
Ariften vazgeçmesini ve ken
disini dost tutmasını teklif 
etmiş ve red cevabı alınca 
kızarak ustra ile sağ kaşından 
hafifçe yaralamış ve yakalan
mıştır. 

arbrdı. İpotek sahibi alacaklılarla di-
Kahire, 11 (A.A) - Bütçe ğer alakadarların ve irtifak 

açığından dolayı hükumet çay hakkı sahiplerinin gayri men-
ve tütünün gümrük resmını kul üzerindeki r a 'darını husu-
kilo başına on Mısır kuruşu sile faiz ve masrafa dair olan 
artırmağa karar vermiştir. iddialarını işbu ilan tarihinden 

1 ik 
- itibaren yirmi gün içinde ev-

zmir inci Hukuk Mahke-
mesinden : rakı müsbitelerile birlikte me-

İzmir' de Bayraklı'da Mene- muriyetimizc bildirmeleri icap 
men caddesinde 34-38 sayılı eder. Aksi halde hakları tapu 
evin sekizde bir payi sahibi sicilincc malum olmadıkça pay-
ölü Sofuklu Nikolayidi oğlu laşmadan hariç kalırlar. 817/36 
İtalyan tebaasından ölü y orgi tarihinden itibaren şartname 
oğlu Lideraki 338 senesinden herkese açıktır. Talip olanla-
beri kaybolduğundan ve varisi rın yüzde yedibuçuk teminat 
bulunmadığından bahsile hak- akçası veya milli bir banka 
kında kayıplık kararı veril- itibar mektubu ve 33/18676 
mesi emlaki metrüke müdüri- dosya numarasile İzmir 2 inci 
yeti tarafından istenilmesine icra memurluğuna müracaat-
mebni medeni kanunun 32 ci leri ilan olunur. H. iş No.165 

maddesi mucibince adı geçen ••-------------• 
Yorgi oğlu Lideraki hakkında f ııiver itedl' Diiçent 

( hıavin Prufe ür) . malumatı olanların işbu ilan 
tarihinden itibaren bir seneye 

kadar İzmir Asliye mahkemesi 

İkinci Hukuk dairesine müra
caatle malumatlarını bildirme
leri için davet makamına ka
ım olmak üzere gazete ile 
ilanen tebliği mahkeme ka
rarı iktizasından olmakla key-

Dr. A. Safittiri 

fiyet ilan olunur. 1616 • 

Ağız ve diş hekimi 
Ha tularn lwr giiıı öğlc<lf'n 

onra lıaknr 

lı-tiklô.I f;adılt•si i\o. 99 
Ankara apartmanı :.! inci kul 

Tdgraf · J S TA N B U L 

Telefon : 49250 

Liman reisi Hafız Bilal ve Ayşe Mü
kerrem H. vakfı mütevelliliğinden: 
Seneliği ... Vakfı Mevkii No. Nev'i 

180 Hafız Bilal Göztepe tramvay caddesi 1048 ev 
180 Ayşe Mükerrem Güzelyalı Şaban zade 5 ev 
Yukarıda mevkii ve senelik kiraları yazılı akaratın Mayıs 

937 senesi sonuna kadar olan icra'arı on gün müddetle 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 17--6-936 çarşamba günü 
sa:ıt onbcştedir. ·istekli olanlar şeraiti anlamak üzere h"er gün 
Varidat memurluğuna ihalesi içinde o gün ve saatta Evkaf 
müdürlüğünde toplanacak komisyona müracaatları ilan 
olunur. 7 12 17 1534 
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İzmir belediyesinden Müzayede ile fev- lzmir sicilli ticaret me- altmış nisbetleri de kezalik :fabak hacı Ismail agv a vakfı 
936 Yılı içinde belediye k l dı murlu~undan: münasafaten yüzde ellişerc 

hekimlerince muhtaç hastalara a c:i e satış. lzmir'de büyük Kardiçalı iblağ edilmiştir. mÜtevellİlİgıv • nden: 
verilec~k reçetelere mukabil 14 Haziran pazar günü sa· hanında 59 numarada mua· M. 3 - Esas mukavele-
yapılacak şartnameye ilişik bahleyin saat 10 da Alsan- , mele yapan Ali Nihat Örge, namesinde yazılı şirket müd- Seneliği Vakfı 
listede ve 82 kalemde yazılı cak Mesudiye caddesi Gayret Ömer Lütfü Akad fenni lnşaat detinin bir mart dokuz yüz 100 Tabak H. İsmail 
ilaçlar başkatiplikteki şartna- sokağında 10 No.lı hanede şirketinin mukavele zeyilna· 100 

otuz altı tarihinde bitmesine 
me ve cetveli mucibince 19-6- maruf iki aileye ait fevkalade mesi ticaret kanunu hüküm- 100 
936 C .. · l d mebni mezkur tarihten itiba-

. uma guni.ı saat onatı a zarif mobilyaları müzayede !erine göre sicilin 1655 nu- 100 
açık eksiltme ile ihale edile- suretile satılacaktır. k d l ren daha beş sene temdit 100 
cektir \ Heyeti umumiyesının marasına ayt ve tesçil e i - edilmiş ve bu müddetin de 

" " 
" " 

" " 
., 

" " 

Mevkii 
Tilkilik 

" 

" ., 

" . , 

Nevi No: 
Dükkan 294 

'' 296 
" 298 
" 300 

302 
,, 304 Satılacak mobelyalar me- d"ğ· ·ıA l 1599 125 

bedeli muhammeni 2500 lira· ı 1 1 an ° unur. hitamında şerikler şirketin yanında fevkalade lüks mo- 1 · · ·ıı· t. t Yukarda mevkii nev'i ve senelik kirala;ı yazılı akaratın Ma-
dır. iştirak içı'n yuAz seksen zmır sıcı 1 ıcare me- feshini talep etmezlerse daha · 

dem iki kanatlı kristal camlı l ğ A ··h .. yıs 937 senesi sonuna kadar olan icarları on gün müddetle 
sekiz liralık muvakkat teminat mur u u resmı mu ru o kudar müddetle tecdit edil-

şifonyeralı dolap ve 3 aynalı F T ·k · açık artırmagv a çıkarılmıştır. ihalesi 17/6/936 çarşamba günü 
makbuzu veya banka teminat ve · enı ımzası miş olacaktır. Ancak şüreka-
mektubu l·ıc 50

··ylenen gu··n ve tüvaleti iki komodinosu iki ı - Mukavele zeyli d h h saat 15 tedir. İstekli olanlar şeraiti anlamak üzere hergün va
an er angi birinin teklifi 

saatte encümene gelinir. adet karyolası, dokuz paarça Bugün bin dokuz yüz otuz d ridat memurluğuna ihalesi içinde o gün ve saatta evkaf mü-
üzerine şirket müd etinin hi-

2 5 9 12 1445 kadifeli salon kanepe takımı, altı yılı haziran ayının doku- dürlüğündc toplanacak komisyona müracaatları ilan olu-
tamından evvel fesholunabi-

1- Bayındırlık sahasındaki aynalı saybur, kare açılır ye- zuncu salı günüdür. lecektir. nur. 7-12-17 1533 
Şükrü Kaya Bulvarında, Vasıf mek masası ve altı adet Türkiya cumurluğu yasala- J • k fl d • k .. l" " J 
Çınar ve Voroşilof caddesinin iskemlesi, tek kapılı aynalı rına dayanan ve örneği tas- M. 4 - Şirket esas muka- zmır Va l ar lTe for Uğunaen: 
birleştiği yerdeki meydanlığın dolap iki kişilik direksiz nikel dikli aşağıdaki mühür ve im- velenamesinin işbu zeyilname Seneliği Vakfı Mevkii No. Cinsi 
t · · B 1 d' · k I Ed· f ile tadil edilmiyen mevad ve 24 · 1 1 d" l 28 esvıyesı ve e e ıyecc verı- aryo a ma somya, ıson zasını kullanan zmir ikinci pıya c oğ u ce ıt ev 
lecek bandırma paket taşı ile markalı salon gramofon ve noteri Mehmed emin erener şeraiti münderecei sairesi ke- 24 " " 130 ev 
döşenmesi işi 30161936 Salı bir çok plakları, misafir odası bahçeliler hanındaki dairem- makan baki ve muteberdir. 60 hasta mcsçit hasta sokak 62 ev 
günü saat 16 da açık eksilt- için kadifeli bir kanepe iki de ve işimin başında iken Akitler başka bir diyecek- 72 " ,. 43 ev 
me ile ihale edilecektir. işin koituk, Amerikan dıvar saati, t d 1 d leri olmadığını beyan ve:ikrar 36 şerefiye mesçidi bozyaka 35 dükkan 
bedeli keşfi 1550 liradır. Ke- saa on a yanıma ge en, a 1 

f 
yeni bir halde Gebr Döhnert ve sanı lzmirde kızılçulluda etmeleri üzerine bu mukavele 36 " " " 34 kahve 

şi ve şartnamesini görmek k 1 AI zeylı· resen tanz·ım ve kendı' 36 kestellı· ,, kestellı' 95,97 du··kkaAn 
b mar a ı man piyano ve ödemiş caddesinde 19 .numa- -

üzere aşmühendisliğe, iştirak b . k d A lerine açıkça okunarak tefhim, 48 kılcı ınesçit damlacık 82 ,, 
. için 117 liralık muvakkat te- ta uresı, pera en e vrupa ralı evde oturan ibrahim ogv lu 

d 1 1 · ğl b b münderacat ve mazmunu- 144 90 
minat makbuzu veya banka san a ye erı, ya ı oya ta • osman nuri ve izmirde hah· " " " 

1 1 'k. d · ı·k nun talep ve ikrarı vakıa 40 ""ft•· t f · v ı 7 18 teminat mektubu ile söylenen ° ar, ı 1 a et şemsıye 1 • çeiiler hanı ittisalinde mukim mu u mus a a çerçı og u • " 
h l f k l d 1 k mutabakatı tasdik kılındıktan 48 lAt• v l \At• ğl 56 gün ve saatta encümene se pa ar, ev a a e ü s kris- tüccardan taba" zade hikmet se a ın og u se a m o u . ev 

l. . t l . 1 1· d ı··k sonra zırı cümlemiz tarafından 441 salepçı' oğlu hu.'kuAmet 60 du"kkaAn ge mır. a ış eme l ıvar aynası, u s adlı şahitlerle belli olan 
2 B b · T·· k dl imza ve tahtim kılındı. 72 l t kk · t"'t" ·· k k 23 - in beş yüz lira edeli şemıne aynası, ur çe a er izmirde büyük kardiçalı ha- sa ı e esı u uncu so a ev 

muhammenle 314 tonluk bir yazı makinası yeni bir halde, nında 59 numarada ticaret Genel sayı, 6246, özel 10 kazak oğlu bornova türkmen s. 15 arsa 
iş otqmobili alınacaktır. Oto- çocuk arabası, komodinolar, eden mühendis ali nihat Ör- sayı 5/188 180 hasan hoca tuzcu sokak 32 ev 
mobil, belediye tarafından is- bir çok porselen tabak ta- işbu mukavele zeyli sureti- 400 mıkırdaç makaryan karşı yaka l 33 ev 

ge ve Ömer lütfü akad bastan 
tenilen şekilde karoseri yaptı- kımlan etejer, hasır bir ka- • nin dairede saklı 6246 genel 108 salepçi oğlu salepçi oğlu 24,32 dükkan 
rilarak teslı·m edı.lecektır. Açık aşağı tarafımdan yazılmak Y k d k" · 1 l k nepe iki koltuk, kitara, fotog- .. I k1 sayılı aslının tıpkı olduğu u arı a mev ı, nevı ve numara arı yazı ı a aratın mayıs 
eksı'ltme ı·le ı"halesı' 30/6/936 uzere an ataca arı · gibi bir 937 · k d 1 1 dd l k raf malzemesi, halı kilim ve k tasdik kılındı. Bin dokuz yüz senesı sonuna a ar o an icar arı on gün mü et e açı· 
Salı günü saat 16 dadır. Mali mu avele zeyli yapmaklığımı k 1 İh l 2 H seccadeler, ve saire bir çok otuz altı yılı haziranın doku- artırmaya çı arı mıştır. a esi 1 aziran cuma günü saat on 
ve fenni .şartnamelerini görmek mobilyalar bilmüzayede satı- istediler yasanın aradığı gibi zuncu salı günü. beştedir. istekli olanlar şeraiti anlamak üzere her gün varidat 
üzere Belediye elektrik ve lacaktır. Fırsatı kaçırmayınız. kenditerini ve şahitlerini ergin 9 Haziran 1936 memurluğuna ve ihalesi için de o gün ve saatte evkaf 
makina mühendisliğine, iştirak ve olgun gördüm .. isteklerinin i mu··du-rıu··gv u-nde toplanacak komı·syona nıu"raca:ıtları ı·laAn olu-
. d Fırsat artırma salonu Aziz zmir ikinci hoteri resmi ... ~ 
ıçin e 113 liralık muvakkat ne olduğunu sordum: Mütte-
teminat makbuzu veya banka Şınık Telefon 2056 fikan benim ve şahitl~rin ya- mührü ve E. Erener nur. 3 8 12 1458 

teminat mektubu. ile söylenen nında söz aldılar ve dediler- ımzası 
gün ve saatte encümene gelinir. Ucuz · taze · temiz ki: İzmir üçüncü noterliğinden lzmir Birinci icra memur-

3- Vezir Osman ağa su İlc:ic, Çeşitleri resen tanzim ve tasdik kılın- luğundan : 
yollarının tamirinde kullanıl- mış olan 30 mart 931 tarih · Hadiye'ye ait olup Emlak 

mak üzere dört yüz adet Hamdi Nüzhet ve 3938 umumi numaralı esas ve Eytam bankası İzmir şu-
masura, sekiz yüz adet rekor, mukavelenamesi mucibince ara- besine ipotekli bulunan Ka-

sekiz yüz adet çifte nipli, yüz s 1 h hat mızda münakıt kollektif şirketinin rantina tramvay yolunda 7 58 
adet üstüvane ve yüz elli adet müddetinin hitamına mebni şü- kırmızı numarada kain maa 
içli dışlı redüksyon alınacaktır. reka arasında aşağıdaki şerait müştemilat evin bir sene 
Hepsinin bedeli keşfi dört yüz E ezan es,. ve esasat dairesinde bir zeyli müddetle kiraya verilecektir. 
doksan iki lira yetmiş kuruş- mukavelename aktedilmiştir. Şeraiti tediye iki aylık pe-
tur. Açık eksiltme ile ihalesi Başdurak Büyük Salepçi oğlu M .. 1 _ Şirket mukavele- şin mütebaki her işleyecek 
30161936 Salı günü saat on hanı karşısında namesinin beşinci maddesin- ay peşinendir. 
altıdadır. Keşif ve şartname- de yazılı uunvanı şirket bu Tanzifat, tenvirat, elektrik 
Sı·n· .. k ·· b "h ve su masrafları mü..:teriye . 
. ı gorme uzere aş mu en- lzmir ikinci İcra Memurlu- defa "Ali Nihat Örge, Ömer . . '< 

disliğe, iştirak için de otuz d Lütfü Akad Fenni inşaat şiri aıttır. 
d . ı· 1 k kk t · ğun a : Birinci artırmada tahmin 

ye ı ıra ı muva a temınat keti,. şeklinde tebdil ,,.dil-
makbuzu veya banka teminat Bir borcundan -dolayı ev- miştir. ... edilen kıymetin yüzde yetmiş 

k b · ı l velce haczolunup bu kerre beşine müşteri çıkmazsa mü-
me tu u ı e söy enen gün ve M. 2 _ Yine mezkur şir-.. ı· · satılmasına karar verilen bir zayede beş gün daha temdit 
saatte encumene ge mır. ket mukavelesinin sekizinci edı'lerek bu defa kat'Aı olarak 

4 c::. l'k · 20 r adet yazıhane, komodin, kol-
- ... ene 1 ıcarı ıra maddesinde yazılı ve mecmuu en çok pey süren müşteriye 

bedeli. nıuhaınm 1 Als k tuk vesaire eşyanın birinci en e anca - elli dokuz bin beş yüz elli ihale edilecektir. 
takı' csk'ı duh ı· b k artırması 16161936 salı gu .. nü u ıye ara asının beş liradan ibaret sermaye Şartları yukarda yazılı evin 
bir senelik kirası başkatiplik- saat l5 de Karşıyaka'da İske· yüzde altmış ve yüzde kırk birinci artırması 16161936 salı 
teki şartname vcçhile 30/6/936 le yanında satılacaktır. nisbetinde her iki taraf içinde ve ikinci artırması 20/6/936 cu-
Salı günü saat on altıda açık Kıymetini bulmadığı takdir- yüzde elli tebdil edilerek her martesi günü saat 11 de bi· 
artırma ile ihale edilecektir. de ikinci artırma 18/6/936 iki şerikin mevzu sermayeleri rinci icra dairesinde yapıla-
iştirak için iki liralık muvak- perşembe günü ayni saatte müsavi miktarlara baliğ olmuş caktır. Müzayedeye iştirak için 
kat teminat makbuzu ile söy- ayni yerde y~pılacaktır. Ta- bulunduğu gibi dokuzuncu müşteriden yüzde yedi buçuk 
lent:n gün ve saatte encümene liplerin mahallinde memuruna maddesinde yazılı kar ve za- teminat akçesi alınır. lhaled~n 

· gelinir. 12 16 20 24 1629 müracaatları ilan olunur. 1617 rarın yüzde kırk ve yüzde sonra yüzde iki buçuk della-

AV R UPA L I KADIN 
VE MAHRACA 

lerinden böyle anladım. idi. Erbert odasında sabırsız-

- Neden bana evelden lıkla dolaşıyordu. Laydi Lins-
bildirmedin? tonun bu daveti onda hum

- Annesinin fikrini değiş
tirmesi mümkün idi. 

KOZ M O P O Lİ T ASRİ ROM AN - RobertLinston'u ne va-

-------------------------------------------------- kit gördün? 3 7 ]. L. MORTENDEN - . Beni sık, sık ziyaret 

dikkat ettim ve kendilerine tap ediyordu ve zarfın üze- eder! 
senin sabık doktordan az ka- rinde bir arma resmi vardı. Erbert karısına garip bir 
zandığını söyledim. Bu Çin- Erbert: bakışla baktı; fakat Ondre-
liler cidden tuhaf adamlar.. - Bugünün kir günü ol- vin hiçbir heyecan veya his 
Bunun üzerine yüzde yirmi ta- duğuna inanıyorum. Bizi ye- belli etmiyen siması bu garip 
sarruf yaptılar! rr.~ğe kim davet ediyor. Hele kocanın kıskançlık hisleri gös-

- Ya... Şu halde masrafı bir oku da anlıyalım .. Dedi. termesine mani oldu. Ve: 
daha . azaltmak imkanı var - Bence Laydi Linston - En güzel elbiselerini giy-
demektir. olsa gerek mektubunda bu l' · 1 D d" me ısın. e ı. 

- Şimdilik buna imkan yok.. zi}'afctte Laydi Bradnor ile Ondrev bu sözlere manalı 
Bu sırada elinde bir mek- umumi valinin de hazır ola- bir gülümseme ile mukabele 

tup olduğu halde Li içeri cağını söyliyecektir. ' etti. 
girdi. - Nereden hükmediyorsun?J * • • 

Mektup karı ve kocaya hi- - Robert Linston'un söz- Ondrev giyinmiş idi. Hazır 

malı bir tesir husule getir
mişti. Zevcesine: 

- Laydi'nin oğlunun bizi 
gelip alacağına emin misin!. 
Geç kalmıyalım? Diye sordu. 

Doktor bu suali üçüncü de
fa idi ki, soruyordu. Ondrev 
soğuk bir eda ile: 

- Henüz öyle değildir! ce
vabını verdi. 

- Fakat öğleden evel.git
mek ve asıl Laydi'nin gelme· 
sinden on dakika evvel orada 
hazır bulunmak lazımdır. Çün
kü, Laydi Linston burada bir 
kraliçe kadar nafizdir. 

- Ayni davet hususi mi
dir? Yoksa geniş mahiyette 
ve resmi ziyafetlerden birisi 

liye ve bilcümle mukavele 
harç ve resimleri müşteriye 
ait olacaktır. 

midir? 
- Davetnameye bakılırsa, 

bu hususta hiçbir izahat yok
tur. Kanaatime göre dar çer-

çeveli bir davette Ondrcv, 
şapkasinı başına giyerek otur-

duğu yerden kalktı, kocasının 

işaret ve tavsiyesi veçhile en 
iyi elbiselerinden birini giy
mişti. 

Nedense kendisi de bilmi
yordu? Ondrev bugün olduğu 

kadar ayna karşısında durmuş 
değildi. Kendi kendisini tet

kik ettikçe, yüzünde gii:ı:cllik 

ahengıni daha fazla takdir 

ediyordu; Ondrcv zevkiselim 

sahibi bir kadındı; güzel ne
dir '? Güzelliğin cazip ve 

ahenkli kısımları nasıldı? Bun
ları çok güzel tayin ve takdir 

Taliplerin müzayede gün 
ve saatinde dairede hazır bu-
lunmaları ilan olunur. 

edebilirdi. Güzel olduğuna ka
naat hasıl ettiği zaman ya
nılmış değildi! 

Yalnız kocasına: 
Sak'un, Rusça Rabuanna 

hiç olmadı, dedi 

Kocası bu sözleri duymamış 
gibi göründii. Genç kadın Er· 
beti aynadan görebiliyordu. 
Kocası parmaklarila oynayıp 

duruyordu. 

Biraz sonra, Erbert: 
- Ziyafett~ Laydı Bradmo

ra kibarlık ve nezaketinden 
ve Laydi Lonlona da salonu
nun gi.izclliğinden bahselmeği 
unutma. Bilhassa gazete mu
habirliği yaptığını ~öylcme .. 
Dedi 

Ondrev hayretle sordu: 
Neden? 

- Sonu var-
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Taşra Bakkal ve Esnaflarının İzmir vilayeti defterdarlığından: 

N 
ı Sahiplerinin vergi borçlarının temini tescili için tahsili ;~ 

azar ~r\ı•kkatı•ne val k?nununa teVfikan haczedlien Ahmet ağa mahallesinde ILJ Halim &ğa çarştsında kain 13 sayılı mağaza tarihi ilandan iti· 
baren 21 gün müddetle satılığa çıkarılmıştır. Pey sürmek isti-

İzmir şekerciler çarşısında 20 numaradaki imalathanemi yenlerin Defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri 
lzmİ'r Eski Bitpazarı Suluhan civarında 1 numaraya nakletti- 12 16 20 24 1621 
ğimden sayın müşterilerimin sipariş1erini yeni adresime ver-
melerini saygııarımıa bildiririm. Bayındır beledivesinden: 

Güzel lzmir bisküvit fabrikası sahibi İstanbullu 'J 
• Bayındır kasabasının halihazır harita ve müstakbel planla-

J smai l Hakkı rının alınması ve tersimi işi 20/5/936 tarihinden 20/6/936 tari-

-l_lllllllllllllllllllllllllllll1ı. Doktor .. ıfHlllllllllllllllHlllll !lll_ hine kadar bir ay içinde pazarlıkla ve mevcut şartnameler da
hilinde ihale olunacaktır. Talip olanların Bayındır belediyesine 

ı A. Kemal Tonay - _m-=u:!::·ra~c~aa-::t ~e~tm_e_1e_ri_. ~--2_2~~30~_8 __ 1~2=--1~3~16 __ 

~Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı Türkiye iş ve Ziraat banka-
== Uasmnlı oııc i t aı:) onu knr~ı ımlaki ıl ihck. sokak lıa~ ııırla 30 Sn } ı· 1 •• •• k l• •t d • E Jı ("\ \ (' lll\l.l)'<'llCh:ıııl'"İllll c saha lı ~ant 8 <l e n nk~a nı atı l 6 n k111lar = arı uzum urumu ımı e şır-== lı nstalnrını kalıul eder. = 

• ~ Murac.ıat Nlcıı ha talara yapılma ı lazımgdcn f'.ıir ta lılilfıt 'c kelinden: 
S mikro,.kopik ınua) cnell'ri ile ' crcmli Jıa;;ta l ara ) npılm ıı;;ııın C C' \ az = == görülen Pnoınotorak ıııuay ı•nt lı .ııw iıııl~ nıru rıtazaııınıı ) Dpılır. Nakliye ve istif 
•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4l 15 11111111• Roınanya'dan gctirteceğimiz tahminen 20'000 yirmibin mebe 

• 
l zmir C. Müddeiumumiliğinden: 

izmir cezaevinde bulunan mahkum ve mevkufların 936 mali 
yılı sonuna kadar yirmi ikibin lira -r muhammen bedelli bir se
ne}ik 960 gramdan ikinci nevi ekmek ihtiyacı kapalı zarf usu· 
!ile eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksilme 25/6/936 perşembe günü saat 15 te İzmir 
cezaevi müdiiriyet makamında yapılacaktır. 

2 - Talipler ayın 25 inci günü saat 15 c kadar yüzde yedi 
buçuk muvakkat teminat akçelerile birlikte teklif mektuplarını 
hazır bulunduracaktır. 

3 - Talipler şartnameyi istedikleri vakitlerde cezaevi mü-
düriyet makamından alıp okuyabilirler. 7 12 16 20 1528 

mik'abı kutuluk kerestenin araba ile nakliye işile hammaliye 
ve istif i ş leri ayrı ayrı veya her ikisi birlikte eksiltmeye ko
nulmuştur. İsteklilerin bu husustaki şartnameyi görmek üzere 
Üzüzm kurumu muamelat şefliğine müracaatları ·lüztimu ilan 
olunur. 12 13 15 1600 

Türkiye iş ve Ziraat banka
ları üzüm kurumu limited şir
ketinden: 

Eksiltme 
Üziim kurumunun Romanya'dan getirteceği .tahminen 20,0CO 

yirmibin metre mik'abı kutuluk kerestenin gümrük mu::ı.melii
tmın takip ve intacı eksiltme suretile ihale edileceğinden istek
lilerin şartnameye vukuf peyda etmek üzere Üzüm kurumu mu-

amelat şefliğine müracaatları lüzumu ilan olunur. 12 13 14 1602 

Türkiye iş ve Ziraat banka
ları üzüm kurumu limited şir
ketinden: 

Memur aranıyor 
Almanca ve Türkçe lisanlarile ihracat muhabere işlerine 

bihakkin vakıf bir memur alınacağından isteklilerin talepname 
hüviyet cüzdanı ve diğer vesika1arile birlikte Üzüm kurumu 
direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Ayni zamanda Fransızca veya İngilizce bilenler tercih oiu-

J z m ir Memleket hastanesi bas· nacaktır. 12 13 14 1601 

tabibliğinde: · · ' Askeri Mekteplere Talebe alı-
lzmir Memleket ve Eşrefpaşa hastanelerinin bir yıllık ihti- nıyor: 

yacını karşılıyacak olan 41000 kilo koyun etinin temini teda- 1 - 936-937 Ders senesı ıçın Kuleli, Maltepe ve Bursa 
riki için kapalı zarf usulü ile ve 15 gün müddetle eksiltmeye askeri Iiselerile Kırık kaledeki askeri san'at lisesine 
çıkarılmıştır. isteklisi tarafından verilen bedel layik hadde gö- ve Konya, Erzincan askeri ortamekteplcrine talebe 
rülmediğinden ve ayni şerait dahilinde bir ay içinde pazarlık alınacaktır. 
suretile tedariki vilayet daimi encümenince kararlaştırılmıştır. 2 - Kabul şartları askeri lise ve or.tamektepler talimat ında 
fstekıisi olanlar 9,6,986 tarihinden 9, 7 ,936 tarihine kadar ge- yazılıdır. Bu talimat askeri mekteplerde ve askerlik 
çen müddet zarfında encümenin toplandığı her pazartesi ve şubelerinde görülebilir. 
perşembe günleri saat 9 dan 12 ye kadar İzmir vilayet daimi 3 İsteklilerin aşağıda yazılı hususları da gôz önünde 

bulundurmaları lazımdır. 
encümenine müracaatları. 9 12 16 20 A - Bütün mekteplerde kaydı kabul l/Temmuz/936 da 
Giridi zade Sülevman ag"' a ve tuz başlar ve 10/Ağustos/936 da biter. Müsabaka imtihanı 

'J d<J, 15 Ağustosla 21 Ağustos arasında yapılır. 

CU zade Vakıf /arz mÜtevelfifig"' in- B - Mekteplerin bulundukları yerler haricindeki meevki-
lerde oturan isteklilerin 10/Haziran/936 dan 31/Tcm-

den: muz/936 tarihine kadar bulundukları yerlerin askerlik 
şubelerine müracaat etmiş olmaları lazımdır. 

Seneliği Mevkii Vakfı No. 
96 hacı mahmut m. giridi 42 
42 " " " 42 

156 " " " 44 
84 istanköy s. " 22 
24 " " 24 
60 " " 26 

Cinsi 
ev 
oda 
ev 
ev 
dükkan 

" 
133 ikiçeşmelik c. tuzcu 159 ev 
133 " " 15911 dükkan 
200 sandıkçılar giridi 3 mağaza 
84 hecı mahmut " 42 depo 
72 ikinci sipahi şaban zade 8 dükkan 

Yukarıda mevki ve numaraları yazılı akaratln 3115/937 se
nesi sonuna kadar olan icarları on gün müddetle açık arttır· 
nıaya çıkarılmıştır. ihalesi 22/6/936 pazartesi günüdiir. İ stekli 
olanların o gün ve saatte Evkaf ınüdürlüğiinde toµlanacak 
komisyona müracaatları ilan olunur. 12 17 22 1626 

Devlet demiryollarından: 
Senelik muhammen kira b edeli 1000 lira olan lzmir Birinci 

kordonda Dolına'da 12/l4 No. lı dC'po 26/6/936 cuma günii 
saaı 15 te açık art ırma usul ile izmir' de Alsancakta 8 inci 
işletme binasında ki raya verilecektir. isteklilerin 75 lira mu
vakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve 
işe girmcğc kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname
lerle muayyen yakitte komisyon reisliğine ıniiracaatları la
ı:ımdır. Bu işe ait şartnameler Alsancak'ta 8 inci işletme mü-
dürlük kaıeminden parasız alınır. 1605 12 16 

C - Kabul şartlarını taşıyan istekliler evrakını tamamlattı
rıp askerlik şubeleri vasıtasile mektebe göndermeleri 
ve mekt~plerden davet vaki olmadan hiçbir istekli 
mektebe gitmemelidir. 

D - Müsabaka imtihanına girmek için davet edilen istek
lilerin imtihan yapılacak yere kadar gitmek ve imti-
hanı kazanmayınca .geri dönmek için yapacakları mas· 
raflar tamamen istekliye aittir. Bunun için de gidiş ve 
dönüş masrafını beraber götürmesi lazımdır. 

E - istekli mektebe kabul edilmediği takdirde hiçbir hak 
iddia edemez ve bir sene terki tahsili olanlar da 
mektebe alınmazlar. 

4 ..-- Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesinden 
başka giydirilmesi, teçhizatı ve kitapları mektebe aid 
olduğu gibi ayrıca her ay bir mikdar maaş ta verilir. 

5 - Askeri liseleri ınuvaff akıyetle bitirenlerden arzu edenler 
müsabaka imtihanına girerek kazandıkları takdirde 
mühendis ve fen memuru yetiştirilmek üzere Avrupaya 
tahsile gönderilir. 1625 

lzmir vakıf far direktörlüğünden: 
Mezarlıkbaşında kain 149 1 ve 151 No. lı dükkaaların en

kazı bütün masarifat alıcıya ait olmak ve mahallindeki moloz 
ve saireyi nakletmek surctilc kaimen satılacaktır. 

İhalesi 18/6/936 Perşembe günii saat 15 dedir. Talip olan
lar şeraiti anlamak üzere Evkaf direktörlüğündeki Varidat 
memuruna müracaat etmesi ve satış gününde mahallinde bu-
lunmaları ilan olunur. 3 7 12 18 1459 

lzmir Muhasebei hususiye mü
dürlüğünden: 

f darei hususiye akara tından olup fzmir' de E~refpaşa cadde
sinde kain 500 No. lı eski Muhasebei hususiye tahsilat şubesi 
binası 3 sene müddetle kiraya verilmek üzere 10/6/936 tari
hinden itibaren 25/6/936 tarihine kadar 15 gün müddetle mü· 
zayedeye çıkarılmıştır. Talip olanları şeraiti öğrenmek üzere 
hergün Muhasebei hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve 
pey sürmek iztiyenlerin de ihale günü olan 25/6/936 perşembe 
günü saat 1 O da depozito makbuzlarile birlikte encümeni vila-
yete müracaatları ilan olunur. 1618 

lzmir Komutanlığı ilanları 
Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 

1 - Manisa' da askeri hastanesinin senelik ihtiyacı için 
10000 kilo koyun eti açık eksiltme ile münakasaya 
konulmuştur. 

2 Şartnamesi Manisa' da Tümen satın alma komisyonunda 
görülebilir. 

3 - Münakasası 19 Haziran 936 cuma günü saat 14 te 
Manisa'da Tümen satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - Fksiltmesi açık eksilte usulü iledir. 
5 - 10000 kilo koyun etinin beher kilosu muhammen fiati 

30 kuruştur. Mecmu tutarı 3000 liradır. Teminatı 
muvakkatesi 225 J.iradır. 

6 - Talip olanlar belli gün ve saatte teminatı muvakkate
lc:·ile Tümen satın alına komisyonuna . müracaatları. 

1477 4 7 12 17 

Mst, Mv. sat. s'. ko. rs. den: 
1 Bayramiç'tcki kıtaatı askeriyenin 210 ton Un ihtiyacı 

kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

2 ihalesi 25 Haziran 936 perşembe günü saat 14 bu
çukta Bayramiç'te askeri satın alma ko. nunda yapı· 
lat:aktır. 

3 - Unun t~hmin edilen mecmu tutarı 31500 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 2362 tira 50 kuruştur. · 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebil:r . 
6 - f stekHler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazıh ve
kaları teminatı muvakkate mektup veya makbularını 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az bi r saat 
evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 1532 17 21 

lzmir harici askeri satın alma ilanları . 
Manisa Tümen sat. al. komisyonundan: 

1 - Manisa merkezinde bulunan kıtaatın bir senelik ihti
yacı için 80700 kilo sığır eti kapalı zarf usulü ile 
münukasaya konulmuştur. 

2 - Şartn~mesi bedelsiz olarak Manisa Tümen sat. al. 
komisyonundan verilir. 

3 - Münakasası 15 Haziran 936 pazartesi günü şaat 

15 te Manisa'da Tümen satın alma komisyonunda ya
pılacaktır . 

4 Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
5 - 80700 kilo sığır etinin beher kilosunu muhammen 

fiatı (Yirmi) kuruştur. Mecmu· tutarı 16140 liradır. 

Teminatı muvakkatesi 1211 liradır. • 
6 - istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 

vesika ibraz etmeleri lazımdır. 

7 - Teminatı muvakkate makbuzu ile birlikte mektupla
rını münakasanın yapılacağı belli saatten en aşağı bir 
saat evvel Tümen satın alma komisyonuna vermeleri 
gerektir. 

1

29 2 7 12 

Burnava T ümen satın alma komisyonundan: 
1 - Burnava'daki alayın ihtiyacı olup 8161936 pazartesi 

günü saat 11 de yapılan açık eksiltmesinde 19150 
kilo taze sebzenin beher kilosuna verilen fiat kemu
lanlıkça bahalı gorüldüğünden tekrar açık eksiltmesi 
10 gün temdidle 18/6/936 perşembe günü saat 11 e 
bırakılmıştır. 

2 Umum tahmin bedeli 1030 lira olup muvakkat temi
natı 78 liradır. 

3 Şartnamesi ner gün komisyonda körülebilir. 
4 - İsteklilerin muayyen vaktinde Burnava' daki askeri 

satın alma komisyonuna gelmeleri. 1595 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Gaziemirdcki alayın ihtiyacı olup 8/6/936 pazartesi 

günü saat 10 da yapılan açık eksiltmesinde 31000 
kilo taze sebzenin beher kilosuna verilen fiat komu
tanlıkça bahalı görüldüğünden tekrar açık eksiltmesi 
10 gün temdidile 18/6/936 perşembe günü saat 10 a 
bırakılmıştır. 

2 Umum tahmin tutarı 1590 lira olup muvakkat temi· 
natı 120 liradır. 

3 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 isteklilerin muayyen vaktinde Burnava'daki askeri 

satın alma komisyonuna , gelmeleri . 1596 

Bergama belediye reisliğinden: 
Her sene Haziran 25 de açılan Bergama Hayvan ve emtea 

panayırı görülen lüzum üzerine 14 EylUI 936 ya tehir edildiği 
ve panayırın 14 Eylulde açılıp yine bir hafta devam edeceği 
ilan olunur. 3141 ,. 12 19 25 1583 
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W. F. H. V ~- Fratelli Sperco 
Der ZEE & CO. Vapur Acentası 

V N ROY AL NEERLANDAİS 

DEUTSCHE {EV~NTE LİNİE KUMPANYASI 
"HERMES,, vapuru 15-6-36 

G. m. b. H. da gelip 20-6-36 da AN-
" SAMOS,, vapuru lO hazi- VERS1 ROTTERDAM, AMS-

randa beklenmekte ve 13 ha- TERDAM ve HAMBURG li-
zirana kadar Hamburg ve manian için yük alacaktır. 
Brcınen limanları için yük ala- SVENSKA ORiENT LiEIN 

· caktır. 

"MANiSA,, vapuru 10 ha
zisanda beklenilmekte ve 13 
hazirana kadar Rotterdam ve 
Hamburg limanlarına yük ala
caktır. 

"TiNOS,, vapuru elyevm 
limanımızda olup Anvers, Rot
terdam ve Hamburg limanla
rına yük boşaltıyor. 

" MACEDONlA,, vapuru 22 
haziranda bekleniyor, 27 ha
zirana kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen 
için yükliyccektir. 
AMERiKAN EXPORT LİNE 
THE EXPORT STEAMHIP 
CORPORATION NEVYORK 

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

"NORDLANT,, motörü 15 
6-36 da gelip ROTTERDAM, 
HAMBURG, BREMEN, (Doğ
ru) COPENHAGE, DANTZIG 
GDYNIA, GÖTEBURG, OS
LO ve İSKANDİNAVY A li
manları için yük alacaktır. 

''BIRKALANT,, motörü 29 
6-36 da gelip ROTTERDAM, 
HAMBURG, BREMEN, CO
pENHAGE, DANTZIG, GDY-
NIA, GÖTEBURG, OSLO 
ve İSKANDINA VY A liman
ları için yük alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
İlandaki hareket tarihlcrile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

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

Tele. 2004 2005 2663 
MAİN BUDAPEŞT 

"DUROSTOR,, vapuru 10 Oliver v E Şürekası 
haziranda bekleniyor. Kösten
ce1 Sulina, Galatz ve Ga
latz aktarması Belgrad, Buda-

Limited 

Vapur Acentası 
peşl, Bratislava, Viyana için Cendeli Han, Birinci Kordon 
yük kabul edecektir. • Tel. 2443 

DEN NORSKE MlDDELHA VS THE ELEERMAN LINES Ltd. 
LINJE (DS. AS. SPANSKE- "GRODNO,, vapuru 10 lıa-

LINJEN) OSLO ziranda Londra, Hul ve An-
"SAN ANDRES,, motörü versten gelip yük çıkaracak-

19 haziranda bekleniyor. Is- tır ve 25 haziranda avdet 
kenderiye, Hayfa, Dieppe ve edip Londra, Hul için yük 
Norveç limanları için yü~ ka- alacaktır. 

bul edecektir. "MARDINIAN,, vapuru 20 
Vapurların isimleri gelme haziranda Liverpol ve Swan-

tarihleri ve navlun tarifeleri seadan gelip yük çıkarac:aktır. 
hakkında bir taahhüde girişi- "ARGO,, vapuru . temmuz 
lemez. Telefon No. 2007 2008 iptidasında Londra, Hul ve 

- Anversten yük çıkaracaktır. 

Hellenic Lines "LESBIAN,, vapuru 10 tem-

Ll·mı·ted muzda Liverpol ve Swansea-
dan gelip yük çıkaracaktır. 

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

Ren, fskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi
mento ile eşya kabul eder. 

Anglo-Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve İskenderiye için 
9600 tonluk 11Cairo City,, va
puru her ay Pireden · munta
zaman iki sefer hareket ede-· 
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 75 saat, 

Port-Sait ve İskenderiyc li
manları için ''VELOS,, vapu
ru her hafta pazartesi giinü saat 
12 de muntazam Pireden ha-

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
"SOFIA,, vapuru haziranın 

sonunda Hamburg, Bremen ve 
Anversten gelip yük çıkara

caktır. ·-----··-----Fransızca ders 
Fransızcaya ve tedris usul

lerine iyice vakıf bir mual
lim, arzu edenlere ehven 
şartlarla ders vermektedir. 
lstiyenlerin Bahçeli handa 
4 numaralı yazıhaneye veya 
idarehanemizc başvurmaları. , ___ ................. . 

Kitaplarmıza zarif~ 

1
- ve ucuz cild yaphr-·-
1 mak isterseniC' 

Ali Rıza 

J 

um.ı 

~ 
• .- , 

Kiralık ev 
Göztepe' de tramvay cadde

sine yakın suyu ve elektrik tesi
satını havi beş odalı ve kullanı~
lı bir ev kiralıktır. Talipolan
ların Gazetemiz idare memuru 
Hüsamettin'e müracaatları ilan 
olunur. D : 1 O 

Kulak, boğaz, bu
run hastalıkları 

Birinci sınıf mütehassısı 

Doktor 

Sami Nazif 
Kulaksız 

Birinci beyler sokak No. 36 
Telefon 2310, evi 3668 \ -İzmir 1 inci icra M. den: 

•.N~A 
Avukat Bedrinin emlak ve 

eytam bankasından taksitle 
satın aldığı gayri menkulden 
mütevellit borç için bankaya 
ipotek eylediği lzmirde Kar
şıyakada donanmaçı mahalle
sinde yalı caddesinde 37 eski 

~ . -~ o ll ıu ıı·· 
39 yeni No.lu evin ön tarafında 
etrafı parmaklıkla çevril mi~ 
bir miktar bahçesi ve arka
daki bahçeye gider bir kapısı 
olup ön bahçeden eve giril-

( &ira~I-

·İHS~N 
KLİŞE.~E MÜHl)R 

ATOLYESI 

dikte geniş bir salon karşıda 
bir oda bir despenç bir mut-
bak ve hela arka bahçede 

bir kuyu orta, katta bir oda bir 
sofa tekrar yukarı çıkıncabağçeye 
doğru bir taraça ve üst kata 
çıkıldıkta bir hayat üzerinde 
arkaya doğru iki ve denize 

BELEDiYE CİVARİ -LİMONCULAR ÇARŞl51 N~2 ~~-;- nazır büyük bir oda ve bu 
odanın bir balkonu olan ve 
8500 lira değerinde bulunan 
bu evin mülkiyeti açık artırma 

Kimyevi ve bakteriyoloji raporları haiz 

Yüzlerce senedenberi sıhhata faydası mü
cerreb olan İzmir-Urla Malgaca içmeleri 

~L\ 1LD1 
İzmir • Çl\ lllf' şo ı· i iizcrinde giızel ııı:ınz:ırıılı oı f'Iİ. gazino, loknııla 

"' lıakkalİ)ı' iııılı • rııii,tı ·rile riııiıı lın tiirlii i tinılınt , iıı , ı· H ' ilıtiyn c; l:ırı 
tı • ıııiıı t•clilıııi ş ulan 

Urla Malgaca içmeleri 
l rla ~lulgnç iç ııı ı- su~ 11; Kur· 

li ı: p:ıı"ııı Şurpruılı·I Znl- il) uıı:ı eı lll' r 

t>İlwt rii ı; lıııııılır. Btı) ıırılııkları lıu 

11 ; ıııiiımıiıı mide \ı• lıe,ap t l'~ ı · ıı· 

rıiiı;lc ri. karıwiğl'r, dalak lııı.ıalıldn· 

rıııdrı miizıııiıı ~afra kı• ·c i Vf' ;,afra 

) ollun ilıilıaplarıııılıı. ,..afr.ı , kum H' 

ın., lnrıncln. ııııizıııiıı ink1lınzd:ı, şi ş· 

ııı a ıılık, ııakri s \ '<' ı•kı•ı hu talıkl.ı· 

Çocuk hastalıkları 
mütehassısı 

Doktor 
Behcet Uz 
Hastalarını her gün 11,30 

dan saat onüçe kadar Beyler 
sokağındaki kıliniğinde kabul 
eder. T clefon 3990 ........................ 

suretile ve 844 numaralı em
lak ve eytam bankası kanunu 
mucibince bir defa mahsus 
olmak şartile artırması 20-7-
1936 pazartesi.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 hükümlerine göre yapı
lacağından ikinci artırma yok
tur. Satış peşin para ile olup 
müşteriden yalnız yüzde iki 
buçuk dellaliye masrafı alınır. 
İpotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men
kul üzerindeki haklarını husu-

Doktor • Operatör sile faiz ve masrafa dair olan 

Yusuf ziya üstün iddialarını işbu ilan tarihin
den itibaren yirmi gün içinde 

Merkez hastanesi doğum evrakı ınüsbitelerile birlikte 
ve kadın hastalıkları memuriyetimize bildirmeleri 

cerrahi mutehassısı icabeder. Aksi halde hakları 
Hastalarını pazardan baş- tapu sicilince malum olma-

ka her gün öğleden sonra dıkça paylaşmadan hariç ka-
ikinci beyler sokağında bey- lırlar. 8/7 / 1936 tarihinden 
ler hc. .• ıamı karşısında 41 itibaren şartname herkese açık-

reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

nuınaralı muayenehanesinde tır. Talip olanların yüzde ye-

l 
rındn. hağır ak, irid, ıo·uıucıuı , ııw· kabul eder. dibuçuk teminat akçası veya 
•:Jllf' \ olları jJfiJı •. C;ilıİ Jıiill\ I'\ İ lııt • 

fazla tafsilat için Cemal µ ııılıkl;.nla '•'ri \(' ~ ifalııılı~ oldıı~u Ameliyatların"ı Alsancak milli bir banka itibar mektubu 
Cendeli hanında No:l4 Naz- ~ Mücellithanesine _ - . . , , . .ı~rn lıııl~ııııızm )iik .. .-k ,,. ılrjl;nli Sıhhat evinde yapar. ve 34/8293 dosya numarasile 
mi Topçuoğlu acentasına uğrayınız. Kavaf- Mı·rlıum Dr. :\lıulcrrı" füışıd 1 ,ılı~ııı ı.-ı · riılwlrnlı· .. ıılıiuir. \lua)ı'ııt>luuw :l686 İzmir 1 inci icra memurluğuna 
müracaat olunması. - lar çarşısı No. 34 Vesait: Bn ıııalıaııe kar·ı ın<la Bıılvıır"da Urla ,t' Çcsnw otııbii ini· Telefon füi :ı9o9 müracaatleri ilan olunur. 
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Pürjen Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere' kalb ve 
böbrekleri rahatsız, tansiyonları yükseklere doktor!ar bunu tavsiye ederler 


