
r ' Yirmibeşinci yıl 
No. 6637 

Cumartesi 

13 
Haziran 1936 

Hergün sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 'ff'lefon: 2i7(ı 

Filistin 
İhtilali gittikçe büyümekte 

devam ediyor. 

Avam l(aınarasında Gürültüler Oldu 
Kamutay'da Fevkalade Bütçede Gaz 
Maskesi imaline 2 Milyon Lira Ayırıldı 

M. Müdafaaya 7 ,5 Milyon 
Lira Daha Tahsis Edildi. 

Parti 
Boğazlar 

~~~---~··~-----~~~-
Grubunda Başbakan General İsmet İnönü 

Konferansı Hakkında İzahat Verdi. 
~~~~~~--~~~~~~ 

-, 
Şefimize 

İran Şehinşahının el 
yazılı bir mektubu 

,· .,.,. ... 
,:· . ... 

. . . 

İzmir'de Spor Maliye Ve Dahiliye Bakanlarının Be
yanatı - Heyetimiz Gidiyor. 

Ankara, 12 (Hususi mu
habirimizden) - Reisicu
mur K amal Atatürk bugün 
saat 18 de lran elçisi 
Halil'i hususi surette ka
bul etmişlerdir. Elçi, lran 
Şehinşahı Rıza Han Peh
levi' nin el yazısı ile Ata
türk'e yazılmış bir mek
tubunu takdim etmiştir. 

\.. ___ ......., ________ ..) Sporcularımız, idarehanemizin bahçesinde parti başkan 

lzıııir nrnhtcliti, 1 tnnhııl ınnc:
lanuııı şerefli bir pl:ııu;o,,u ilf• ~l"lı

rinıize di.iııınu hulunu~or. Kim. ııc 
'n:ıııırsa )fü•.~ııı, kim ne ılı•r "de iıı. 
tıanlıııl nıuçlıırında lıizim Hıkııııı-
11111. \ İHlllB0)ll karşı nlılıgı parlak 

ııt>Lit·c iİe kendini gö!(Lermi tir. İn· 
.... ıf u· takdir ılenilı•n '')!er. lııınu 

iul.:ür ,..demezler. 
Butlın hııııl:ır. lznıir'dt• adeta 

mnutıır gilıi ) eı'tlcn biten ve yok· 

tıııı 'ar olan porculnnınızııı. kt>ııdi 
İ!!tidndl.ırı 'e hu u İ) etleri ilı•. f'lcl" 

t>dilmi ... neticelerdir. 
Spor tı•şkilatrn11:mı ) ıllardaıı 

lu•ri H"t;irdi~i anarşi) i lw~:ıLa kal

nı:ıdaıı, Jıu \'OCUkJıırın kt•Julİ hu· f 

ım i artlunnı. nn11ıl )<'lİştiklcrini 
düıo;iiul'ı·ek olur ak. hu tatlı ıwti-

' ı·Pde hakikatin ağız huru~tunıı·u 

ı<<'rtliğini \ 'C ;u·ılığını cl:ı nııhınz . . 
Çol'ukl:ırunıza ı uh:ı çek•·u l ı: · 

t.ınbul. fuılboku idhıılau )Dpau Lir 
m·\·i iskeledir. lzmir"in Y"tiştirui~i 
) üksek 8) urdu ki knhiliyclln. tn·ıı· 
terle .. , apurlnrln nıütematli) en İst:ıu
hul'a çekili) or. Ünive.r itt•ye giden· 

leri, t:ıliiıuizin te<'elli i karşısınchı. 
ho) numuzıı hükerek kabul eılcbi· 
liriz. Fakat bunlar aras:ında tnlı_il 
nlınsı \e çağı haricinde. şurnpı bu· 

r:ıya da[;ılıııı~. ı:itmiş ıw katlar dt>· 

ııı:ımmız 'ardır? 
Şimdi hunlarm hir çv~u. yap· 

tığımız tema lnrdıı, lzıuir O} uıwıı
larınm karşı ıııda me\ki ulıyorlar. 
Onları mazur gürfırkeıı. lt\kilfitın 

~imdi) c kadar uı· ) ııpııhi,ldiğini de 

lıutırlnmııınnk inıkanı;ızdır. Ef;er. 

bmıir\lc por iılareciliği ) npanlar, 

kcndill"rine \f:rileıı \'azifeyi hihok· 

kın )llJlllll~ ol alarıh, hugiiıı. onla: 
rıu bir çoğu gene lzmir'cle bulunur 

'" )f'li~tirnw tnl'7.ı da Lanı-Jı:ışka 
olurdu. 

ÇocukJar; doğrmlaıı ıloğruyn 

ıulıinıjıı )Clişıirmcleriılir. \şağı yu
karı teşkiliitııı onlar üz~rinılcki lf'· 

iri "' mll\aff.ıkıyeti yıı lıi~tir. ~:ı 

ı:ok uzdır. 

Bunlıır hir antrenör görmemi~ 

lt•rdir. Bunlar imdi) t' :kadar tek 
ı;alındn çalıştırıhnı lardır. Hunlar, 

idıırecilik güriiltülrriıır knrı-tınl· 

ıııışlardır. 

Buıılıır. ık ık rcndıi takım· 

lorla tl'ıUa" rttirilııırmiştir. Ilir 

kı 111111111 kalıili)ct Ye cncrjilcriılt' 

rağmen, tecrlihe ı·ihf'liııdeıı ~eri ol• 
ılııklıın <lıı muhukkakur. lı;lı•riıııle 
ynşııııı:ı \'t• iş şartları, kalorileri ılı· 

lıeımlıa kuıılııııı~n ıııulııuı;, ı;o(·uk
lurııııız da \anlır. Yııııi lıiziıııkiln 

ıııulı:ıllr.lıici tlt•gil amma. lınk ı nıdan 
H' yrtiştirilnıd.;teıı u:ı:ak, kc.ııdi 

kenılileriııe hı rııkıl ııı ı~ ekınarı lar

dıı·. por tı • ... kilaı ızlıöımı:ı:ln ho

zııkhığu ) üzüııdr.n iliip teıııizlı•nıi~

len;c. hunu sadt•ı e onlara lıorçlıı

nız. il ukkı ııı ız lwlii l ol 1111 d i w-. . 
nwyi:ı:. Çiinkii oıılur üzerinde lı:ık

kıınız. ) iılilderi tekmeler. dn~ ıluk

lnrı çığlıklarn. kiifiirlerı• "' ~ ıılıa

lnr:ı hilP tt-kabiil c·ı mez. 

Vikriuı iz<·t·. 1111 'uzi)i't '" !w· 
ı iceler. İzınir'de spor ı;:ılı~ınnlıırı 

için )<'llİ bir mcrlıalı·, )eni bir 

uf hu olmalıdır. .l\lurnffakıy"tio 

ze\ ld 'e ındı ile kalclığııuız tak· 

-Sonu 4 ncü sahifede-

• 

Boğazlar konferansının toplanacağı Montrô palas .. 
!\uL.ııra. 1.l (Hu"'U i ınnlıabiri- cderindı•J ~ı·ııiılcn ııçılacak husuei 

nıizdı·ıı · tclrfonlıı) Oiiııkii trl- faı.ıllsır:ı 25 ınİl)Oll ':H hin liralık 
~rafımda k:ımutaydn kaimi edilen fe\ knlfül,.. ıalı"i nı koıııılması için 

hir krıınıııln. H•ki\lt>tlr.riıı 1936 hücl- - Sonu 5 inci sahifede -
-

Kamutay Dünkü Içtimaından 
Sonra Yaz Tatiline Girdi. 

Ank:ırıı, 1 !! ( 11 ıı~ıısi ıııulınbiriıııizdı~n) Kıııııuta) hugiin Abıliillıa-
lik Hı·ıııln"ııın lıa~k:ııılığrnıln toplanınıe \e ruzuıııııerlrki knııunl:ırı müza

krrı• ı•Hikıcn ı;oııra .t\ntnl) ıı saylnvı Cemal Tunca tnrufıııduıı 'crilı•ıı tak
rir ol.unmıışıur. Bn ıukrirıle, 935 .. eııe:ıinılı·n heri ) apıJarı tnplnnıılarcla 

lazım g,..leu kaııuııl:ırııı ı;ıknrıldığı w mühim bir i kalınaıınş olduğun· 
elan h'şkiliitı t•c;a!.İ)C kaııunııııun 1 ı üneii maddesi mueihince iiyf'lcriıı 
seçim dairelerini ılolaşnıaları 'c halkla teııınslarda lıııluııınaları için mrc

li in 1 ikinci te~riıı 936 pnznrll'Si günii toplanmak Ü7.ere tatil karan 

'erııwsi i leni-. orcl u. Bu takrir kulıul edilmi~ w Ahdiillıalik Hı•mla : 
fhı rn:· beşinci dcueniıı birinci senesini ikmal ediyoruz. Sayııı 

a) in\ lurın tatil müddetini i); gcçirnwlcrini d iterim. DiyP-rek ııwc]j .. i 

tatil etmiştir. 

Balkan matbuat kongresinde 

Romanya dış ba
kanının bir nutku. 

Titulesko; körü körüne sulhcu de
ğiliz, harpten korkmıyoruz, dedi. 
"Birliğimize girmiyenler menfeatlerinin yolundan yürü

yebilirler. Prağ'dan Ankara'ya 70 milyonluk bir 
müdafaa var. Harp Balkanlardan patlamıyacaktır.,, 

lliikrc_. 12 ( Huılvn ) - Haılor 
njıııı~ımlun: • 

flnlknıı ittifakı ıııaLlm:ıt J..oııgrı••i 

ıliiıı toplarımı., Hoııııııı)n lıaril'iyc 

nar.arı ı\I. Tiıulc ko, All«"tt·ş:ır ı\l. 

HndcluR).;o. Türkiye• el~f,,i ::>uplıi 
Taıırötlı•r, ~ 11ıınn •·içi i ~l. Pola.-. 

'\ ugo la\ )U ı•lı:iHk mii tc~tırı Ana
kola' iı;, Bıılknu de\ lt·tleri ha ın 
ılirckıörleri. Türki) I', Y uıı:ıni,,tan. 
Roııı:ın) a, \' u~o in\ ya ılcll'gdı•ri 
lıuzır Lııılımınıışlnnlır. 

Bıı ıııiin:ı . dıetlı· lıir ih lı•\ 

\l'rf'ıı l\I. Tiıult>~ko: küı;iik antant 
dı~\ lrt n•i lı~rinin ıoplnııtısını ınii· 

lt>akip ıu:ıluıı Bıılkaıı ittifakı Jı:ı,,ın 

hirli~i kongre iııin \azifcll'rinılen 

l.ınlıs") leıııiş 'ı• şuıılnrı üylt•ıniştir: 

-Sonu 2 inci sayfada- M. Titulesko 

Ispanyollar vekili doktor Kamran ve nuntaka idare heyeti ikinci 
reisi doktor Mi tat' la bir arada .. 

İhtilal cıkarmak Vahab'ı Neden Almadılar? 
' istediler. Muhtelitimiz hara

retle karşılandı. 
Suat Yurdkoru, lstanhul maç
larını ve lzmir' e karşı yapılan

ları Anadolu'ya anlatıyor. 

ispanya cumur reisi Azana 
Paris, 12 (Radyo) - Nan

jen liavalisindeki f spariyol'lar, 
bazı ihtilalkar hareketlere te
şebbüs etmişlerse de alınan 
seri tedbirler sayesinde vakı 
teşebbüsle akim kalmıştır. 

Olimpİ) at eı;ııır ıııii,.alıakııln

rında fzınir porunıın kudrı•tiııi 
tı>barüz ettirmiş olun -porculnn

ınız, dün lnfüıii \apurilr fı:;tanbul
ılnn ~hrimize ~elıni~ler \'C )iman
da parlak ltir urette karşılanmı~· 
)ardır. Halk. porculanmızın ıuu-

uf fakı)etierimleu hakh bir iftihar 

d uynrnk onları 1.:arş.ıl:ımııktn lıiiyiik 
hir aliika \'t' tehalük gö temıi,tir. 

lnönü vapuru <laha uznktnıı 
görlınünce lzmir porculan Jıaşta 
mıııtako he) eti ikinci reisi güz 

tabibi l\litad Ord, azadan <loktor 

Ilü eyin llull..:i ve di~cr pornıla

rınnz- ronıokör)e 'upıırn kudıtr 

giılcrek yukarı ı;ıkınışlıırılır. Vapur 

limana girinceye kndar kafile rt>isi 

lnnnın İznıir·t' lwnii1. ak cdcıııi~· u 
ıniilıiııı ııaflı:ılıırı hnkkıııdn iwhat 

Suad Yurdkoru son maçta 
hakemle münakaşa ederken .. 
wrıııiştir. Hılıtınııla karşılıyaıı lınll.. 
w ~porl'ıılnr ılu bü)iik lıir kul:ılıa· Piyango Sııaıl Y ımlkoru; 1 tanlı ut miisahakıı· -Sonu 5 inci sayfada-

30000 Lira 
29661 No. ya! 

Konseyde Neler Konuşulacak? 

Mükafat ve amorlileri 
de yazıyoruz. 

lstanbul, 12 (Hususi) 
Tayyare piyangosunun keşi
desine bugün de devam edildi. 
Kazanan numaraları yazıyorum. 

30,000 Lira 
29661 

Namaraya düşmüştür. Bu 
numaranın son iki rakamı ile 
nihayet bulan biletler 20 lira, 
yani onda bir biletler 2 şer 
lira amorti kazanmışlardır. 

10000 lira 
20368 Numaraya 

1000 lira 
1705 numaraya düştü. 

500 lira kazananlar: 
1169 25629 3977 
4707 13175 18267 

19514 28257 18948 
15824 1182 4163 

1448 28292 
150 lira kazananlar: 

9593 18390 26505 
17817 22499 10371 
26395 5751 11841 
9802 26076 13809 

10463 15359 17462 
25497 21918 11014 

7323 
17108 
5777 

12987 

12307 
17551 
11926 
2876 
3637 
5580 

-Sonu 5 inci sayfada-

Cenf'vrc. 12 (Had) o) - l luslar •OS) etf'si ~C'krı•terliği, konseyin 90 
ııwı içtim:ıımn 26 Haziranda olacağım :ıllikaclarlurn lıildirmiştir. 

Konseyin • nızl\f mc indı• : 

l - hııl)ıt • lfabe~ rne 'clesi. 
2 l.okarrıo ılı•\·letleri tesiııi. 

3 - lrıık A \irileri nw 'elr i \t' • airc \ardır. 

Loııılrn, 12 (Rııdy<ı) Etlcıııl1org ıılu~lnr o-) Ne ine miiz:ıhı-rt't ko-
ıniteı;i rı·isi Dü~ı·~ ıl'Es"t'I ic;tjfa,.ırıı 'ermiştir. 

TAŞLAR 

Hayli gülünç şahane palavralar 
İtalyan ayan azasından, ayni zamanda profesör Orano 

namında ·bir adamcık, geçenlerde Bulgaristan' da bir kon
ferans vermiş. k.afasını bir tarafa,. mantıkını bir tara
fa, hakikatleri de masanın altına soktuktan sonra, yum
muş gözünü, açmış ağzını: 

" - Akdeniz -demiş- ergeç bir ltalgan denizi olacak
tır. Bu hususta önümüze çıkacak bütün engel /eri yıka
caiız. Gayemizde mutlaka muvaffak olacağ.z. inkişafı
mıza mani olan küçük devletlere Akdeniz kıyılarında 
hayat h~kkı yoktur. Bunlar da ergeç darbemizi ,qiye
ceklerdır.,, 

Bir haylı gülünç olan bu şahane palavra karşısında 
biz, küçük devletler hesabına; ' 

.- Bu bir profesör değil, tahta kılıçla yel değirmen
lerine saldıran bir Don Kişot olacak! 

Diye düşündük. Sinyor, küçük devletlerden bahsetti. 
Fakat cesaret edip te adlarını söyligemedi. Böyle yük
sekten atan bir adamm, asıl en mühim noktaya gelince 
susması, hakikatte, içindeki korkuya delalet etmez mi, 
dersiniz?. 

Bu kon./eram;ın Bulgaristan'da verilmesi de bize "Mes
tanelerin birbirine arzı hulusu,, nu hatırlattı. Gökler 
geniştir. Orada ne Orano' ların palavraları boş yere 
çınlamış durmuştur. Küçük devletler her kimlerse aldır
masınlar, Halep/er, arşınlar meydandadır. SAPAN 
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Dü"~a;~~iek;;~
1

~i;rj Günün _Telgra'f Hiberleri l 
miizakere edildi~ Rusya'da Yepyeni Fransa'daki Grev - -

Grevlerde yabancı tesirler görü
lüyor. Şiddetli tedbirler alındı. 

Bir inkılap Mı? 
Kilise, . Matbuat, Söz, intihap 

Hürriyeti iade Ediliyor. 

Bir Direktör Ameleye Ateş 
Açtı. Vaziyet Eskisi Gibidir. 

------------
Paris, 12 (Radyo) - Lil'de 

pamuk ve [mensucat müesse
selerinde yevmiyeler üzerinde 
bir uzlaşma elde edilmiş ve 
amelenin liçte birisi işe baş

lamıştır. 

Moskova, 12 (Radyo) 
A sosyete de pres muhabiri, 
Sovyct hükumetleri icra ko
mitesinin Rusya'nın yeni ka
nunu esasi projesini kabul ve 
29 teşrinisanide müzakere için 
umumi heyeti içtimaa davet 
ettiğini haber vermektedir. 

Yeni Fransız kabinesi azaları bir arada .. 

Bu proje ycdibin kelime
den mürekkep oldu. 12 müs
takil Sovyet cumuriyetinin 
idaresi şeklinden bahsetmekte 
ve dörf sene müddetle intihap 
edilmiş iki meclisin teşkil edi
leceğini bildirmektedir. 

Paris, 12 (Radyo) - Meb- etmiş, husule gelen endişeleri 
usan meclisinin bugün kabul yçrsiz gördüğünü söylemiş ve: 

ettiği kanunlar, sabık muha- - Ben hükumeti tehlikeli 
ripler. ücretli mecburi tatil, bir mecraya götürmek iste-
1934 - 35 kararnamelerinin Yeni kanunu esasi vicdan 

serbestisini kabul etmektedir. 
Kilisa hükümetten ayrı kala

caktır. 

ınem. Alman'yada doktor Şah-
tadili ve kollektif konturatör-
ler kanunlarıdır. 40 saatlik t,ın yaptıklarını yapamam. Ma-

hafta tatili münakaşasında li vaziyeti ıslah için 40 - 45 
aleyhte bulunanlar arasında milyar kullanabilecek vazı-
eski maliye nazırı bunun yetteyiz. 

Tedris ve matbuat ve söz 
serbestisini tasdik etmekte ve 
içtimaları mennetmektedir. ameleye kar vermediği gibi "Bazı kararların tatbikinin 

orta fabrikaları mahvettiğini teshiji için krediler vereceğiz. 
söylemiş, başvekil cevap ver- Biz yalnız halktan, milletten 

Komünizm esaslarından ay
rılarak hakkı tasarruf vermek
te, hürriyeti şahsiyeyi kabul 
etmektedir. Tasarruf ve para 

miştir. itimat ve yardım bekliyoruz." 
M. Blum vaziyeti görerek Demiştir. 

koridorda: --.---.-~--===========~------

- ·Bu müşevveş ve uzayan 
vaziyet, harici kültür eleman

larının gizli faaliyetini göste
riyor fakat bu faaliyeti layı
kile tesbit edemedik. Kat'i 
neticeler alınması için şiddetli 
emirler verdik. Umumi hayatı 
ızrar-edecek olanları cezasız 

ve serbest bırakamayız. 

Demiştir. Dahiliye Vekale
ti de bir tebliğ neşretmiştir. 
Buna nazaran grevde yabancı 
unsurların faaliyeti vardır. 

Tedbirler alınmıştır. Bu harici 
faaliyet esasından menedile
cektir. Zabıtaya emır veril
miştir. 

Balkan matbuat kongresinde 

Romanya dış ba
kanının bir nutku -------------Başı ] inci sag/ada- Biz i ti nr&z Frııns:ı'ııııı, lıı· 

Size şunn üylenıek i terim siltcn•'uin, ltal)a·nın, Alııınn)a'nm. 
ki, lın) ut , crccc~iniz anlaşma çok Sovyctln birliğinin ılosthığnnu i • 
süze! ,,. yalnız gfüwl değil ayni tiyorıız. Kı•ndiforine im "'anıiıııi 
nınıarnla t.iitğlaındır. Balkan :ırıtantı arzumuzun ınii het ddillarini wr
h.ı~kıılıırwııı lıııkkıııu hürmet eden ını•ğı• lınzırı1.. 
w kı•ııdi hakkına hürmet ettiren Fak ut, dt•\ lı•tlt•r nra·ıııdaki nıii· 

lıir taulılıii•le ılayanmaktactır. . avalıınızdaıı. kı•ntli kendimizin 
Balkar! ııııtırnıı giizclılir: c;üukli iııııiri lıuluıımuktnıı ... arfınazar c•ıft•. 

ihtilal ilt> harp kelimdcriıHh·n lıa~· ını·yiz. llakkıınızda verilf'ı•e:k ka

ka lıir kı·linıl" ile> ifadı· ı·dilıniyf'n rarları, Li:l.İın fikı·imiz \t' reyimiz 
lıir ınırıtııku)n ve karı\ık huluııan olmadan tanıynıııoyız. 

lıir )t'r•' -ııllı YP "ük\ın getirmiştir. Prağ'dan Ankııra'ya kadar uza· 
Biz H:ılkıın milletleri hir ll"k nan zİtll'İriıı yetmiş milyonluk ıııii· 

ııilı•)iZ. \ ııktilı• tarihi fdiikctlcr bu ılafii \'arılır. Biz sullıı;uyuz. Eakat 
oilı,yi pım:nlnını,.sa ıln, imdi her körü kiirüııc ımllıçu değiliz. Bili· 
gün lıcral)('rı•e bulunı.luğumuzılaıı yoruz ki ı.ulh için lüzumu halimle 
lıııııu ı;ok i' i anlın oruz. nv:ı\a hazır olmak luzını<lır. Bizim 

Balkan milletlerinin lıirliı'.H o 
~ lıarp yapmaktan ılıı korkumuz yok· 

kııılıır ktn h·tliılir ki: bizim hirlİf(' tur, ıliyı·lıiliriz. 
ılnlı i 1 olını) anlara şunu siiyliyclıiliriz: Bn6lu ıniimı'!.~illcri olaıı ,i:dı .. 

l~tecliğiııiz krıılar kendi ını·n· riıı \azifeııiz hüyük , c ağırılır. 
fı·ııtlerirıiziıı iı•nln tehikki ı•ttiğiııiz Virılanınızın ı•ıııri ile pzımz ,.c 
~ olıla ) ıirii) iiııiiz. ıliinyııy:ı hilıliriııiz ki, Bıılkan an-

\\ rııpn'ılıı tı·lılilu·Jer gorııyo- l:ıntı ı;ok ııağlaııı \I" giizdclir. 
nız. CPrC) aıılar. mu kahil cı•reyaıı- :\1. Titulc•sko"ılnn ııoııra Elı•ıı , 
lar: lıarf'keıfor ve nksüliimf'llcr Türk w Yiıgo ıa,·yu haf.ın direktör· 

Paris, 12 (Radyo) -Meb'u
san meclisi dört saatlık müza
kereden sonra 40 saatlık hafta 
layihasını 175 reye karşı 383 
reyle kabul etmiş, müteakiben 
hiikümet erkanı ayan meclisine 
gitmiş, beş kanun layihası ver
miştir. Başbakan, bunların ka
bulünü memleket menfaatleri 
namına rica etmiş ve kabul 
edilmiştir. Başvekil, grev hak· 
kında, lıiikumetin vaziyete ha
kim olduğunu, anarşiye mey-
d 1 görü) onız. 

an veri miyeceğini söylemiş- Bıına kar~ı hıitiin diinyaya lıny-
leri hir..r ii) lı•v 'ermi~lcr, Bal karı 
devlet ini matlnıatının \'azi re~ini 
yapınııktıı oldıığıınıı be)an eylemiş· 
indir. Bıınılaıı -oııra toplaııııya nİ· 

lıayrt 'erilmiş w ılı·lcgPlcr. ılavetli 

lıııluııılul..ları Tiirk cJ,;iliğinc git· 
nıişl(•rılir. 

tir. Beş layiha, ayanda, Per- kır:ıhiliriz ki; ll:ılknıılarc!:ı Lir harp 
şembe günü konuşulucaktır. patl:ımı)T•·aktır. çiinkü •lu·piıniz hiriz 
Başvekilin celse aral.arında, '" 1,orkunıuz \oktur. 

llıırp fdtikcti ha~k:ı lıir) c.rılf•n 
ayan koridorlarında görülmesi 

gı·lirsc•, ılünp bilir ki hepimiz lıi-
epeyce alakalı olmuştur. riz H· ulhu muhafazaya h('p lıir-

Paris, 12 (Radyo) _ Mali- liklı' \"alı arağız. 

b k 
Kiiçilk itilfif \C Halkım antantı 

ye a ·anı gazetecilere beya-
kı·ııdi ıııcııfcuılcriniu. milli men· 

natta bulunarak, yeni hüku- fi•ııtlı•riıııiziıı ve hıul111llarıın11:ın ko· 
metie mali sistemlerini izah rııııııınsıııı , ullıiın 111ıılıafo ...... ı~ıııı ; •. 

Bir kabul 
Paris, 12 (Radyo) - M. 

Delbos hariciye dairesinde bu
gün Japonya ve Belçika sefir
Ierini kabul etmiştir. etmiş ve bazı şayiaları tekzip ıi)orıız. , ............................................................ -~ 

TAYYARE Telefon 3151 

Bu hafta iki bUyUk film birden] 

1 - Daktilonun aşkı 
"KÜÜÜK DAKTIL" ve "DAKTİLO EVLENİYOR,, filmlerinin sevimli yıldızı 

MARlE GLORY'nin yeni bir fantezisi 

2 Harp Anna Bella, Charles Bayer 
• ve lnkijinof f 

Gibi yüksek san' atkarların temsil ettikleri KLOD F ARER 'in şaheseri 

Seans saztleri: Her gün 16- 19,30 Harp, 17.90-21.30 Daktilonun aşkı. Cumartesi 
ve pazar günleri 14 de Daktilonun aşkı ile başlar 

biriktirme haklarını tasdik ve 
300,000 kişinin bir meb'us 
intihabı hakkını tesis etmek
tedir. 

Kadınlar da siyasi hukuka 
malik olacaklar, intihap ede
cekler ve olunacaklardır. 

Moskova, 12 ( Radyo ) -
Yeni :kanunu esasi layihası 
üzerine Ssvyet matbuatı uz.un 
makaleler neşrctmekredirler. 
Bu münasebetle 1918 Lenin 

kanunu esasisi ve 1923 tadi
latından bahsederek yeni şek
lin daha geniş bir tadil oldu
ğunu yazmaktadırlar. Yeni 
kanunu esasinin siyasi rolü 
mühim olacaktır. Şimdiki ka
nuna göre, her cumuriyet 
Sovyet ittihadından ayrılmak 
hakkına maliktir. Tadil edilen 
şeki daha başkedır. 

Gürcistan Acaristan'la bir
leştirilmiştir. Bundan sonra 
570 meb'us çıkacaktır. Ka
nunlar ekseriyetin kabulü ile 
kanuniyet kesbedecektir. Ek
seriyet elde edilmediği tak
dirde, iki meclisin kararile 
kabul veya reddedilecektir. 

Hakkı intihap 18 yaşından 
başlar. Ve gizli rey usulü 
mer'i olacak ve meclis senede 
iki defa toplanacaktır. 

Cumur reis 
hakkını haizdir. 

meclisi fesh 

Bordo'da bir tamirhanede 
800 işçi grev ilan etmiştir. 

Paris 12 (Padyo) - Grev 
vaziyeti durgun bir şekil ar

zetmekt~dir. Bazı müessese 
ve ocaklarda iş tutulduğu sı

rada bazı müesseselerde yeni
den grevler ilan edilmektedir. 
Nis'te büyük mağazalar, müs
tahdemin tarafından işgal 

edilmiştir. 

Marsilya'da grev sür'atle 
genişlemektedir. Paris'te dün 
grevciler kızıl bayraklarla 
meclis önunde ve büyük cad
delerde nümayişler yapmış
lardır. Bu sebeble bazı ha
diseler de olmuştur. 

işgal edilmiş müesseselerde 
birisinin direktörü amele üze
rine tabanca ile ateş etmiştir. 

Bu hadiseler yüzünden vazi
yet vehamet arzetmektedi.r. 

Paris, 12 (Radyo ) - Ka
saphancler amelesi ile patron
lar arasında, mesai Nazırının 

delaletiİe bir itilafname imza· 
lanmıştır. 

Paris, 12 (Radyo) - Bugün 
kahvehane ve lokantalar açıl
mıştır. Kasaplarda iş tutmak 
üzeredirler. Yarın vaziyetin 
normal hale geleceği ve ma-

lngiltere Zecri Tedbir
lerden Ayrılacak Mı? ________ , ______ _ 

Avam 
M. 

Kamarasındaki Münakaşalarda 
Birşey Söylemedi. Baldvin 

Londr, 12 (Radyo ) - Sir · kında ne düşiindüğünü sor-
Nevi I Çemberlayn'ın zecri muştur. 

tedbirler aleyhine olan nutku M. Etli,nin bu suali hir ta-
siyasi ve iktısadi mehafilde ve raftan alkış ile beri taraftan da 
matbuatta derin bir tesir uyan- istihza ile karşılanmıştır. 
dırmıştır. M. Baldvin cevap vererek: 

Matbuat, zecri tedbirler işi- - Bu nutku tetkike layık 
nin artık bittiğini söylemek- buldum ve tetkik ettim de-
tedir. Bu mes' ele üzerinde 
görüşmek üzere kabin~ Bald
vin 'in riyasetinde toplanacak· 
tır. Deyli Eksprks, Deyli Meyi 
gazeteleri: 

"Bu beyanattan sonra Bald
vin kabinesince zecri tedbir
lerin kaldırılmasına muhakkak 

nazarile bakmak lazımdır." 
Demektedirler. 
Morning Post şunları yazı

yor: 
Zecri tedbirlerin lngilizlcr 

tarafından terki zamanı gel
miştir. Müşterek emniyet da-
vası artık bitmiştir. İngiltere 
kendi müdafaasını kendisi 
yapmalıdır. M. Eden bu haki-
katı beyan etmelidir. 

Fransızca Tan gazetesi: 
Sir Nevil Çcmberlayn'ın 

sarih beyanatı takdire şayandır. 
Bcrlin'in Angrift gazetesi: 
Artık zecri tedbirlerin sona 

erdiğini saklamak mümkün 
değildir. Sıra M. Blpm'a gel· 
miştir. Demektedir. 

Londra, l 2 (Radyo)- Diin 
akşam üzeri avam kamarısında 
muhalefet reislerinden M. Etli 
M. Baldvin'den, Sir Nevi! 
Çamberlayn'ın beyanatı hak-

miştir. 

Sir Arşibald Singler fazla 
izahat istemiştir; Ve Harici 
siyaset hakkında sarih beya
nata lüzum göstermiştir. ,,.. 

Bunun üzerine mecliste gü
rültüler hasıl olmuştur. M. 
Baldvin : 

- Şahsi olarak bu vaziyet 
üzerine hiç bir şey söyliyecek 
mevkide değilim . Demiştir. 

Vinston Çurçil şu cevabı 
vermiştir: 

- M. Baldvin bizi tenvir 
etmelidir. 

M. Etli de söz söylemek 
istemiş, fakat gürültü yüzünden 
sözüne devam edememiş ve 
Baldvin nihayet : 

.....,.. Söylenecek sözleri söy
ledim. Başka sôzüm yoktur! 
Demiştir. 

Berlin, 12 ( Radyo) - Al
man matbuatı, Nevil Çember-
lay'ın dünkü söylevi etrafın- · 

da uzun makaleler yazıyorlar. 
(Volkişcr Beubahter) gaze

tesi, bu nutkun büyük bir 
ehemmiyeti haiz oldugunu ve 
Lord Eden tarafından takip 
olunan siyasete aykırı bulun
duğunu ileri sürmektedir. 

den amelesi işlerinin de dü
zeleceği tahmin edilmektedir. 

Sendikalara muhtelif yabancı 
elemanların da karışmış olması 
hasabile hükumet zabıta kuv
vetlerini takviye etmiş ve Sen
dikalara şiddetli tebligatta 
bulunmuştur. 

Paris, 12 (Radyo) - Sigorta 
kumpanyaları memurlarile ma
rangoz vcsaır esnafların bir 
kısmı, greve nihayet vererek 
işe başlamak üzeredirler. 

Dün gece dahiliye nazırı 
Müsyü Salengro ile başbakan 
M. Leon Blum, arasında uzun 
bir konuşma oldu. Dahiliye 
nazırı, müteakiben polis mü
dürünü çağırmış ve bazı emir· 
ler vermişti. Bütün bunlardan 
sonra müteaddid kimseler tev
kif edilmiştir. 

Bugün de yollarda her türlü 
toplantılar yasak edilmiştir. 

Dahiliye nazırı M. Salengro, 
asayişin haleldar olmıyacağını 
ve hükumetin, yılmadan vazi
fesini yapmakta devam ede
ceğini söylemiştir. 

Suikast davası 
Temyizde 

M. Umumi usul 
Noktasından 
Nakzını istedi .. 

İstanbul, 12 (Hususi muha
birimizden) - Ali Saip ve 
arkadaşları hakkındaki kararın 
nakzedildiği hakkındaki bir 
rivayeti bildirmiştim. 

Alınan malümata göre, sui 
kast davası kararı, henüz tet
kik safhasında bulunmaktadır. 
Temyiz Müddeiumumisi ancak 
usul noktasından, Ankara 
Ağır ceza mahkemesi kararı
nın bozulmasını istemiştir. 

Hind Mihracesi 
İstanbul'da 

Maiyeti 25 kişidir 
İstanbul, 12 (Hususi mu

habirimizden) - Hindislan'ın 
Drampur mihracesi, bugün 

25 kişilik maiyeti ile, şeh~~
mizc geldi ve lstanbul un gu-
zel yerlerini, tarihi eserlerini 
dolaşmağa başladı. 

Bir kaza daha! 
lstanbul, 12 (Hususi muha

birimizden) - Bu sabah Divan 
yolunda bir kaza daha oldu 
ve bir askeri traktörle tramvay 
çarpıştı. Neticede bir zabit ve 
bir çavuşla tramvay yolcula-
rından üç kişi hafif surette 
yaralandıiar. 
terfian tayin edilmişlerdir. 
Ataturk'Un huzurunda 
Bulgar, Romen elçileri .. 

Ankara, 12 (Hususi muha
birimizden) - Romanya el
çisi ile Bulgar elçisi bu gün 
Çankaya' da Cumur Reisi Ka-
mal Atatürk tarafından kabul 
edilmiş ve ıtimatnamelerini 
takdim etmişlerdir. 

İzmir zabıtasında 
terfiler 

Ankara, 12 (Hususi muha
birimizden) - lzmir üçüncü 
komiserlerinden Siret, Lütfi, 
Niyazi birinci komiserliğe, 
lbrahim deniz memurluğuna 



~13161936 -------------------Yuha ANADOLu ............................................. sa~a3 ~ 
Yunan 
başbakanı Yirminci 

Asıra ! .. 
-1 

Mahmut Esat Bozkurt 
Yirminci asır böbürleniyor!. 
Yirminci asır, yüksek me

deniyetle böbürleniyoı 1. 
Yirminci asrın burnu Kaf 

dağında !. 
Bütün bir geçmişe, 
Yarı gözle ve yüksekten 

bakıyor; , 
Ancak bu kadar bakabili

yor 1. 
Bütün 

varlığile ; 
hiç 1. 

bir geçmiş, bütün 
onun göz.ünde bir 

Hiçten de beter !. 
Mazi 1. 
o !. 
insanlığı göğsünde bir vah-

şet damgasıdır!!: 

Bunu silmeğe çalışıyor ! 
Yirminci asır 1. 
Bunu unutturmak için .. 
Neler, neler yapmıyor ?!. 
Zavallt 1.. 
Buram, buram ter döküyor .. 
Çalışıyor, çabalıyor ! 
Bütün bir geçmişi unuttur-

1 mak için çalışıyor !! 
insanlığın gelecekte ·bile 

ilişemiyeceği, büyük işleri ya
pıyor l 

* * * Büyük işler sırasında neler 
var?! 

Yeni hak telakkileri. 
Yeni istilalar .. 
Yeni kazanç yolları .. 
Yirminci asra göre, ne ya-

zık ki bütün bunları, bu hiı
nerleri 1. 

Vahşi ilk çağlar, vahşi orta 
çağlar, vahşi son çağlar bil
miyoröu. 

Bütün bunları .. 
Hep yirminci asır biliyor ! 
Ve .. Ot. 
Bu bilgilerifo, bütün bir 

geçmişin küçüklüğünü unut
turmağa çalışıyor il. 

* * * Önce: 
Yirminci asrın öğündüğü, 

böbürlendiği hak anlamını 

göz önüne koyalım. 
Lafa değil... 
Fakat istatistiklere bakalım 
Bugünkü insanlığın yarısın-

dan fazlası esirdir. 
Bugünkü insani ığın yarısın

dan fazlası istila altındadır. 
Üst tarafının dörtte üçü, 
Hatta dörtte üç ve üç 

ruh 'u da ; istismar edilmek
tedir. 

Soyulmaktadır. 
Fikriyatile, 
Mesaisile, herşeyile .. 
Yirminci asır bunu; hukuku 

düveliyle .. hukuku medeniye
sile o kadar güzel anlatır ; 

O kadar güzel haklaştırır 
ki : 

1 

insan okurken yüreği kanar. 
Beyni döner .. 
Vicdanı parçalanır 1. 

* * "' Hukuku düveli 1 
Hani şu, diplomatların di

linden düşmiyen hukuku dü
veli ; 

Bütün Üniversitelerin kub
beleri çınlahla, çınlatıla okutu
lan hukuku düveli açınız .. 

Emperyalist efendilerine ·sa
dık profesörleri dinleyiniz. 

Dikkat.le dinleyiniz !. 
istila, emperyalizm.. şöyle 

anlatılacaktır. 

lstilfı mı ? 
Bu, fetih hakkıdır. 
Fakat yalan !. 
Ezmiyen, ezilir. 
Hak, kuvvetlinin demektir. 
Yirminci asrın böbürlendiği 

HABERLERİ ••••• 
Asansörde 

Belediyenin alakasından 
halk çok memnun 

MAHKEMELERDE: 

Bütün evin içi kan 
içinde idi. 

Bu ahşam güzel 
''bir gardenparti var. 

Yunanistan'da me
murlar icin alınacak 

Belediye reisi doktor Beh
cet Uz, beraberinde belediye 
başmühendisi olduğu halde 
Asansör semtindeki sokaklar· 
da saatlerce süren tetkikler 
yapmıştır. O esnada C. H. P. 
Yalılar nahiyesi reisi avukat 
Nuri Esen ve idare heyeti 
azaları da bulunmuşlardır. Bu 
semtteki bozuk sokaklarda 
yakında lağım ve kaldırım 

inşasına başlanacaktır. 

Halk, belediyenin bu semte 
ve halkın ihtiyacına gösterdiği 
alakadan çok memnun kalmıs-

------------
Menemen' de karısının ken- yüzde 1 O aidat{a tahsildarlık 

disind~n ayrılmasına sebep yaptığını, fakat tahsil ettiği 
olan Abideyi katil maksadile paraların aidatının kendisine 
tabanca kurşunile yaralıyan verilmediği, bu aidata muh-
Kula 'lı Ali oğlu Ali'nin mu- suben haklı olarak 23 lira 
hakemesine dün ağırcezada kadar para aldığını ve ihti-
devam edilmiştir: yacına sarf ettikini ve buna 

Maznun Ali; Abidenin teş- ihtilas denilemiyeceğini söy-
vikile karısının, kendisinden lemiş ve hadisede mürur za-
ayrıldığını, onun için öldür- man bulunduğunu da ilave 
mek kasdile yaraladığını ve etmiştir. Karar, önümüzdeki 
kendisinin de yaralandığını salı günü tefhim edilecektir. 

E
'l.. itiraf etmiştir. 
nli hayvan sergisi Bekçi Said adında bir şahid, 
Yarış ve ıslah encümenin- şu izahatı vermiştir heyet yakında dönecek 

lardır. ~ •• 
Uzüm rekoltesi 

den, lıkteşrin ayında İzmir' de - Ali'nin, Abide'yi yara- Bağ mıntakalarında buse-
açılacak ehli hayvan sergisi Iadığını haber alınca karakol neki üzüm rekoltesini tesbit 

Maarif cemiyeti, bu akşam, 
Şehir gazinosunda mevsimin 
en zengin gardenpartisini ve
recektir. Gazinoda esasen 
zengin bir muzik takımı vardır. 
Cemiyet, muhtelif eğlenceler, 
numaralar, dans müsabakaları, 
milli rakslar vesaire hazırla
mıştır . . Her halde çok güzel 
bir gece geçirilecektir. Cemi
yet, herkesin istifadesini dü
şünerek davetiye usulünü tat
bik etmemiştir. ----

Valimiz 
Dün Çeşme'ye gitti 

Valimiz Fazlı Güle~. refa
katinde Sıhhat Müdürü Dr. 
Cevdet Saracoğlu bulunduğu 
halde dün Çeşme kazasına 
gitmiş ve bazı teftiş!erde bu
lunmuştur. 

için 1500 liralık havale gel- kumandanı ile birlikte vak'a- etmek etmek ıçın tetkikat 
miştir. nın olduğu eve gittik, evdeki yapmakta bulunan heyet, Ke- Seyyar 

Ehli hayvan sergisinin bu bütün eşya ve yerler kan için- malpaşa, Turgutlu ve havali- Mükelleflerden ne vakıt 
sene T epeköy' de açılması ta- de idi. Fakat ortada yaralı sinde tetkiklerini yaparak Ma- vergi alınmıyacak? 
savvur edilmekte idi. Fakat ı kimse yoktu. Sonra karakola nisa ve Salihli havalisine geç- 239 N 5 umaralı kazanç vcr-

Burnava Ziraat mektebinin mer- döndük, orada bog"azından miştir Bu mıntaknda da re- gisi kanununun 20 inci mad-

kezi bir yer olduğu gözönünde yaralı olan Abide ile gene kolte i.izer:nde tetkikler yapıl- d 
d k 

esi mevzuuna gıren seyyar 

tutularak geçen senelerde ol- bog~ azından yaralı olan maznun ı tan sonra Alaşehir, Kırk- 1 k 1 mü c leflerden karne göstere-

duğu gibi busene de gene Bur- Ali'yi bulduk. Derhal hasta- ağaç ve Akhisar'a geçilecek- · ı mıyenlerin arızi mahiyette 

nava' da açılması kararlaştırıl- neye gönderdı'k. Ali'ye sebe- tir. Heyetin yapmakta oldug" u ki . I d yaptı · arı ış er en resmi dai-

mıştır. bini sorduğuınuz vakı"t·. tetkikatın yarına kadar bit- I k re erce endilerine yapılan 

De-vı.-r-b-ı'tt"ı - Karımı boşattıran bu- mesi muhtemel görülmektedir. d' l d d te 1ye er en e vergi kesilip 

Maliyeden Muhasebei husu- dur, onun için vurdum. Dedi, Asansör' de kesilmiycceğinde tereddüde 

siyeye devredilmiş olan bina Müddeiumuminin iddiasını B' k düşülmüştür. 
serdi için muhakeme 29 hazi- ır me tep yaptırılacak 

ve arazi vergilerine ait defter- Asansör' de bulunan metrük Kazanç vergisi kanununun 

ı 1 k 
rana kalmıştır. 2 ere evra vesairenin devir lht"I" d kilise 3500 lira sarfile tam 5 ve 30 uncu maddelerinde 

ın ı ı · d ı as avası: (M uame e en ün tamamen I'h teşkilatlı bir lıkmektep haline üstahdem ve işci) ler daimi 
bitm "şf T h kk k li}as suretile zimmetine ı ır. a a ·u ettirilmiş para geçirmekle maznun İzmir konacak ve bu sene yeni mek- veya arızi mahiyette hızmet 
olan bina ve arazi vergileri, tepte dersler b 1 kt kabul edenlerden bı"r tefrı·k 

belediyesi tahsildarlarından e aş anaca ır. 
tahsilat defterlerine yazdırıl- ı inşaata başlanmak için Vilayet yapılmıyarak mutlak surette 
makt b" t f d smail Hakkı' nın muhakeme- ,_ b .. . . a ve ır ara tan a tah- sine d .. Av d d udçesının Vekiller Heyetince zikredilmiş olmasına nazaran 
silata başlanmış bulunulmak- un gırceza a evam tasdiki beklenmektedir. Nafia daire ve ınüessesclerde ı"ster 
tadır. edilmiştir. Maznun İsmail 

H kk d f 
Müdürlüğü Fen memurları, arızi, ister daimi surette ol-

B b a ı, mü a aasını yapmış azı şu elcrdeki arazi ver- 1-:' __________ ..ii.1 mektebe verilecek şekil ve sun bir hizmet yapan seyyar 

gileri tahakkukatı çok fazla j zmir 'de yapıla- yapılacak inşaat için keşiflere mükelleflere bu hizmetleri 
olduğundan bunların tahsilat başlamışlardır. Bu mektep, k b ı 

k S t l 
mu a i inde ödenen paralar-

defterlerine yazılması için mu- ca por emas arı . Asansör semti halkının mühim dan müstahdemler gibi ka-

avin katipler kullanılmaktadır. Türkiye - Yugoslavya bir ihtiyacına cevap verecektir. 
------------ Ve Yunan muhtelit- • zanç, buhran, müvazene ve 

hak mefhumu işte budur !! leri karşılaşacak... /zmir limanına hava kuvvetlerine yardım ver-
Yani, Haber aldığımıza göre Tür- Bir Ayda Giren Vapurlar.. gileri kesilmesi lazımgeldiği 
insanlığın (10) da dokuzu kiye spor takımlarının Olim- Mayıs ayında İzmir limanına maliye vekaletinden vilayete 

t 
w • dl d d ı d · · k ·ı · ·k tamimen bildirilmiştir. Ancak 

ve opragın yüzde (90) ı sö- pıya arar an önüş erin e g1rıp çı an gemı er
1
n mı ·tarı 

mürge olacak ! İzmir sahasında büyük spor hakkında Ticaret odası tara- kanunun 50 inci maddesinde 
Esir olacak !I hareketleri olacaktır. fından bir istatistik hazırlan- bu gibi mükelleflerin bir mü-

* Milli güreş takımımız, İzmir mıştır. Buna göre 34 Türk esscsede hizmet kabul etme-

(Jan Jak R:s~) yabana söy- sahasında bir ecnebi milli ta- vapurile 65 motörlü ve 61 yel- !eri halinde vergı taksitlerini 
lememiş. kımı ile karşılaşacaktır. Bu kenlisi, 3 Fransız vapuru, 8 ödemiş iseler istihkaklarından 

takımın Yugoslavya takımı İtalyan, 5 İngiliz, 5 Alman, taksit sonuna kadar vergi ke-

Ve bahtsız demokrasi için 
ne güzel haber vermiş. 

olması muhtemeldir. 17 Yunan, 2 Romanya, 2 İs- silmiyeceği beyan edilmesine 
Ayrıca Yunan milli takı- veç, 1 Norveç, 5 Felemenk ve nazaran ellerinde vergı kar-

o!. nes 1 u unan ve vergi ta siti-mıda davet edilecek ve birisi 1 Macar vapuru gırıp çık- · b l k 
ur ıyc mu e ı ı ı e, ıgerı e mıştır. nı ödediklcrı, makbuzlardan " Hiirriyet '" diyor : r· k" ht l"t ' ·ı d'~ . d 

"Sen büyük çokluğun esir- lzmir muhtcliti ile olmak üzere Olimpiyad sahasında ı 
1
• v • h an aşılan seyyar mükelleflere 

· ıgı pa asına yaşıyorsun !., iki maç yapılacaktır. Bu kar- Berfin, 12 (Radyo) - Ber-

t h k

'k b resmi daire ve müesselerce 
şte a ı at udur. şılaşmaların hasılatı, Kültür )in' deki sefarethanelcr erkanı ·ı 

Y h 

. ver• ecek paralardan vergi ke-
u a yırminci asra ! park' da yapılacak spor mü es- Olim~ad sahasını ziyaet et- ·ı · 1 •ı J sı mesıne üzum yoktur. 

mahmul Esat Bozkurt sesclcrine sarfedilecektir. mişlerdir. 
4 --------------------------------•ı••• Yalnız evvelce bildirildiği "'i gibi bunların ellerindeki kar-

E l H A M R A Telefon 2573 

Yalnız 20 kuruşla iki büyük film birden 

1 - ·dalar Şarkısı 
Lavrence Tibett (Rumba d'Amour) Lupe Velez 

nelerin tarih ve numaraları 
evraka işaret edilecektir. 

Elişleri sergisi 
Ônümiizdeki son Teşrinde 

Ankara'da açılması kararlaştı
lan clişleri sergisi için 1zmir-

den alaka temini ve eserler 
gönderilmesi Türkofis merke
zinden şehrimiz Ticaret oda
sına bildirilmiştir. 

, 
Tedbirleri anlatıyor 

Atina, 11 (A.A) - Başba
kan M. Metaksas bütün ba
kanlara aşağıdaki tamimi gön
dermiştir. 

Hükumet memurların umumi 
vaziyetlerinin ıslahı ve devlet 
menfaatlarile daha sıkı bir 
alaka içinde aralarında daha 
büyük bir müsavat tesisile 
hayat seviyelerinın yükseltil
mesini arzu etmektedir. Bu 
itibarla hükumet her bakanlı
ğın memurları, kabiliyet ve 
hizmet dereceleri, maaşları ve 
ailevi mecburiyetleri hakkında 
tam bir malı1mat edinmeye 
karar vermiştir. 

Bu malUmat memurlar mes' e
lesinin inceden inceye tetkik 
edilmesini temin edecektir. 
Hükumet başlamış olduğu bu 
tetkikin neticelenmesine pro
gramının tam bir şekilde tat
biki bakımından büyük bir 
ehemmiyet vermektedir. 

Bu tamimin sebeplerini ga
zetecilere izah eden başbakan 
Metaksas buun, hükumetin 
memurların vaziyetini ıslah hu
susundaki kararının bir neticesi 
oldunu söylemiştir. 

Paris, 12 (Radyo) - Ati
na' dan haber veriliyor : 

Başbakan general Metaksas, 
bugün, eski muhariplerle bir 
çok esnaf vesair cemiyetler 
ıdare heyetlerini kabul etmiş
tir. Bu heyetler, her suretle 
hükumete zahir olduklarını 

sôylemişlerdlr. 
Başbakan da buna mukabil, 

Yunan'istanın refahı için hü
kumetin her türlü fedakarlığı 
yapmağa azmettiğini ve asayi· 
şın muhafazası emrinde ne 
yapmak lazımsa yapmağa 

amade bulunduğunu beyan 
eylemiştir. 

Yunan adliye nezareti, yeni 
bir af layıhası hazırlamıştır. 
Bu münasebetle nazır M. Lo
gotetis, parlamentoda bir söy
lev vererek kanunun !Üzumu 
hakkında izahatta bulunacaktır. 

M. Hitler'in 
Bir tetkiki ... 

Vilhelmshaf en, 11 (A.A) -
Hitler şimal denizi üssü bah
rısini teftiş etmek üzere bu
raya gelmiştir. M. Hitler bu
raya gelince Schlervug Hols
tein miirettebatını tcfiiş et
mıştir. 

Malaga'da 
Yeniden 
Arbedeler oldu .. 

Malaga, 22 (Radyo) - Vu
kua gelen arbedeler netice
sınde üç kişi ölmüşt:r. Mem
lekette karışıklıklar çıkarmak 
emelinde olan bütün Konfe

derasyon şubeleri kapatılmış
tır. Bir çok kimseler tevkif 
edilmiştir. Malaga'ya polis 
takviye kuvvetı gelmiştir. İşçi
ler umumi grev ilan edecek
lerini bildirmişlerdir. 2 - Sarışın Karmen 

(Blonde Carmen) Martha Eggerth 
~ Ayrıca : BETTi BOB (Karikatür komedi 

Dalam;;-k6prüsü - ı 
lıaşlar. Muğla, 11 (A.A) - Dala-

Şevki Behmen 
İstanbul' da! 

İstanbul, 12 (Hususi muha
birimizden) - Dost ve müt
tefik Yugosıavya'nın dost na
zırı Şevki Bchmen bugün 
Cumuriyet vapuru ile şehri
mize gelmiş ve hararetle kar· 

şılanmıştır. 

17 Haziran çarşamba günii akşamı dünyanın en büyük llliizyonist ve Manyetizörü ma köprüsünün yapılışı bit-

p f 
• • z • s miştir. Köprü üç gözlü olub ro esor atı ungur her gözü 25 metre genişliğin-

Bir kadını gözleriniz önünde destere ile ortasından kesecektir. dedir. Köprü gelib gcçmiye 
izdihama meydan vermemek için numaralı biletlerinizi evelden aldırınız. açılmış olmakla beraber açıl-

••--llılımlıliıiiİllİIİİİİİıiİİİİİİİllıİıİİİİiiiiiİİİİiiİİilııİiilİİİıım~~~--------:_~~;:::. •• 11 ma töreni yakında yapılacaktır. 

~•ınslar: 3 \C 7 ılc Sarışın Karmen, 5 H' ıı , l;) ele ı\ılalnr şarkısı. Cuıııarteşi \C pazar l,30 ılıı 

• 
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Hortans: 
- Parise ne zaman döne

ceğizden konuşuyoruz. Niye
timiz Çarşamba günü gitmek· 
tir! Zavallı kız senin de Paris'e 
döneceğini düşündükçe çok 
müteessir oluyor. Ağlıyor. Ve 
bizimle birlik Paris' e gelmek 
istiyor! Bu küçüğün seninle 
alakası var! Dedi. 

Dük: 
- Zavallı Pibuletl 

Fakat heyhat! çok 
zavallıdır! 

Dedi. 
saftır, 

Fakat, Següre'lerin bu kızına 
karşı Dük'ün hissiyatı çok 
samimi ve derin idi . Bu kız
cağızı burada bırakmakla, ne 
kadar büyük bir ıstırap 
ve elem içinde bırakacağı çok 
iyi, herkesten fazla biliyordu. 
Sonra, bu kızı Paris' e götü
rürse bile, Kora'nın şüpheli 

muhitinde bırakmak is~emi
yordu. Fakat bu hissini lngi
liz kadınına söylemedi. 

Fakat, zeki İngiliz dilberi 
Dük'ün bu hissini hemen an
ladı ve: 

- Sen delisin! Dedi. Üç 
senedir evimde sadece prens 
kabul ediyorum. O da pek 
seyrek geliyor. Himaye ettiğin 
kız, nezdimde hiçbir tehlikeye 
maruz kalmıyacaktır. Kendisine 
bir hizmet te verecek değilim: 
Yanımda istediği gibi yaşıya
caktır. 

Dük, bunun üzerine: 
- Sana itimadım ve emni

yetim vardır. Yarın, kızın 
baba ve anasını görürüm! Dedi 

Ve, bu sırada akşam yemeği 
çanı çalındı. 

-14-
Hanri Dö Buagemon, Lüsi 

Dö Kora'nın davetine icabet 
etti. Genç bir oda hizmetçisi 
Hanri'yi, Kola'nın salonuna 
kabul etti. Ve hemen ayni 
zamanda Kora'da çok cazip 
bir tuvaletle salona, Hanri'nin 
yanına girdi. 

Genç kadın, davetinin kabul 
edilmesi hasabile çok memnun 
ve mes'ut görlinüyordul Ve: 

- Demek ki beni unuda· 
madınız! Dedi. 

Hami 'de: 
- Bu güne kadar geçen 

zaman bana asırlarca devam 
eden bir zaman gibi göründü. 
Bu zaman içinde 'aklımdan 
biran bile çıkmadınız. Şimdiye 
kadar çalışmak benim için bir 
zevkti, Sizden sonra, çalı~mak 
bana adeta bir yük oldu. Size 
taalluk etmiyen herşey bana 
çirkin, tahammül kabil olmi-

ANADOLU ------
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve ha )azganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
lJmumi neşriyat \C pzı işleri 

müdürü: Hamdi iizhf't 

ldarclıane.~i : -
lzmir 1kinri Bc)lt>r okağı 

C. Halk pnrıisi lıina ı içimle 
Telgraf: lzınir - A~AIJULU 

Telefon: 2776 -· PoEtn kutusu 105 

ABONE ŞERAİTİ 
Yıllıt;'l 1200, altı aylığı 700, fıç 

a} lı~ı 500 kuruşıur 
Yabancı memleketler için 6enelik 

abone ücreti 27 liradır 
Her ) erde 5 kuruştur -!Günü geçmiş nü balar 25 kuruştur. 

ANADOLU MATBAASI~DA 
_BASILl\IIŞTIR ___ ..... _____ _ 

Y!ln şeyler gibi görünüyor 
artıkl Dedi. 

- Dikkat dostum .. Mareşal 
doyarsa bunlara ne diyecektir? 

- Ne diyecektir?. Biraz 
surat asar. o kadar! Son gün
lerde bana verdiği iş. de çok 
mühim, çok yorucu! Eğer kal
bim ve fikrim sizinle meşgul 
olmasa, bu iş beni cidden 
işgal edecek! 

Kora, genç yüzbaşının bu 
sözleri ile esaslı surette ala
kadar idi; fakat azami bir iti
mad kazanmak için bu işlerin 
ne olduğunu sormadı, bile! 
Yalınız: 

- Sözlerinizin benim için 
saadet bahşeden derecede 
mühim olduğunu biliyorsunuz? 
Dedi. 

- Sizin hislerinizi bilmek 
istiyorum, fakat benim hissi
yatım kuvvetli, gayri kabili 
mukavemet bir aşk şekli al
maktadır. Bunu çok iyi bili
yorum! 

Kora, çok memnundu. Ti
yatroda ilk defa görüştükleri 
zaman elde etmek istediği 

netice, artık tahakkuk etmiş 
demekti. Zavallı yüzbaşı, ku
rulan tuzağa en kısa bir za
manda, en büyük bir kolay
lıkla düşmüş bulunuyordu. 

- Siz, dedi. Henüz bir 
çocuk gibisiniz! Beni pek az 
tanıdığınız, kim olduğunu an
cak şöyle, böyle bildiğiniz 
halde bu kadar nasıl seviyor
sunuz?. Birbirimizi, şimdiye 

kadar ancak bir iki saat gö
rebildik! 

-Sonu var-
ı:-O_K_U_R_L_A-RIMIZA GÖREI 

Kaldırım taşları 
Bir okurumuz bize şunları 

söyledi: 
Belediye, bazl yerlerdeki 

kaldırım inşaatında kullanmak 
üzere, İkinci beyler sokağının 
ilerisinde,, Hacı Mahmud so
kağı da dahil bu civardaki 
sokakların iki tarafında, evle
rin dibine düşen kısmındaki 
kaldırım taşlarını söktürüyor 
ve açılan çukurları bir iki laş, 

biraz toprakla örtüp geçiyor. 
Her hangi bir kaldırım yap
mak için, bir başka sokak 
kaldırımının taşlarını sökmek
teki isabetin takdirini rica 
ederim. 

ANADOLU - Bunda bir 
yanlışlık olsa veyahut ta şar
bayın hiç malumatı olmasa 
gerektir. Bir sokağın kaldırım 
taşları, başka yerler in~aatı 
için nasıl sökülebilir, biz de 
anlıyamadık. Nazarıdikkati cel
bederiz. 

-------------------------
İzmir' de Spor 

-Başı 1 inci sahi/ede
dinle lıiçbir şey }apınaınış oluruz. 

Dinac.nnlcy h, bu tnzclcneıı te

miz hava içinclc spor ıeşkil.'itırıa 

yeni <lü~en vazife, c a~lı \"e ciddi 
şekilde harekete geçııwk, ırıt ı·la 

kulüplerin hı1Z1larının tevlıicliııJı•n 

haşhyarak, salıasıua, /antrcııörüııe. 

oyuneulann hususi / \aziyetlerinin 
tanzimine katlar çalışmak gerektir. 

Hiidisderle telı.rar sabit olmuş
tur ki, lzmir'de esa4ı ve programlı 
bir çalıtma tak•p ediline, toprak 
altıııda kalmış iken meydana çıka· 
rılaıı ce\'herler gibi, 1zmir'ıle bütün 
~por şubeleri yüze çıkacak, kunetli 
bir spor hayatı doğacaktır. 

ANADOLU 

ARA - S_!!!_A li 
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Hastaların Derdi. 
Diiıı ııwınleket 

bir do-tuınu ziyarete 
ılosıumla giiriişiirkcn 

h:ı ta giizüıne iliş ti. 

ha~tanesiııılc 

gitmiştim· O 
t:ıııı<lığım hir 

- Gcçıııi~ ol 1111!. 

Dedim. O, lır·ııi }unıııa ça~r

dı. Al~ğerı:oc hakikutt•ıı ınfilıiııH:c 

ılcrtleri varmış. Bunl:ırı hana, yana 
yakıla anlattı. Söylediklerini lıurada 
41) 111'11 tt•krar c<le<"cği ııı. Üst tara· 
fıııı da kim i terse düşün ün ta· 
şın~ın ve lıu hasta kadar di~n 

ha talarrn ıla ıııü ~terek olan hu 
dert iizerinıle alakadarlar ı;are bttl· 
sunlar. İşte onun siiy le<liklcri: 

- Epeyce zaman e\el hir 
apancliıı.it krizi geçirmiştim. Bir 

hafta evvel ha taneye yattım , Ame
liyat olocngıııı . Bazı vazi) etler do· 
la) isill ameliyatım birkaç gün ge
çikti. Allııh ra.:ı o)c;un, <loktorlıır, 

lll'mşirell'r hepimize ı;ok iyi lıakı· 
yorlar. IEıtirnlıntiıııi;o; için her~e) i 
yapıyorhır. Her yorgunluğa katla· 
nıyorlar. Fakat lıizim en mühim 
<l crılimiıe c;are hulıııaktan aciz 
ol<luklun için bütün emekleri bo)a 
gidiyor. Ve biz gün gcçtikÇl' hiraz 
daha fcnalafıyoruz. Biraz dalıa 

çi1küyoruz. 
Dakıııız; derdimizi anlatayım: 
Şu ha .. tancnin knrşı~ınchı ;cr

bctı;i mi, dondurmacı nıı n e tlir lıir 

cliikkan açılmış, g~ccleri lınitıılann 

tam uyuyacnkları !'-aatlcnlc mohal
leniıı yahut ıııalıııllelı-rin ılelikau

lılan oraıla toplaıııyorlar. Humha, 
foku trol, tango, zt') bek ha,·ası §U. 

hıı hiçbirini llııııal <'tıneılen avaz 
ııva:ı: teganni ediyorlar. Bdki iı;i

nıizıle rnu .. ikiden hoşlananlar var
ılır anıına hmıta ve İfotirahata muh
taç kiımeleriıı, hilha "a uyku za
manı, hu ak.ordu bozuk musiki
den ne vaziyete düicecklcrini talı· 

min eıJ.-r iniz. 
Bunlar ) ı·tmiyonnuş ~ihi, park 

gezintisinden dönen her halde ka
falan dumanlı hazı kim elr.rimlc 
attıkları naralar. cckıi~i ıııiz sancı

lıırdan fazla bize aı•ı veriyor. Bu 
suretle ı;l'ce yansmı bulu) oruz. 

El ayak kesilir gihi oluyor • . 
Bıı defo da gazinolar diiııii9ü lıa~

lı) or. Bir rııüıldet ıle o dcvaııı 

edi) or. Artık uyuphilirı1ini:r. eli ye 
<lüşünclünüz değil mi't ~e müııa· 

ı;cbet, nrtık ;o;aten asahımı;ı; bozul· 
muş oldu~u için uyku lıiz<len uzak
laşıyor. 

içimizde tek bir hahıiyar var. 
O, her ak,aııı rahat rahat uyku· 
sunu 11)'11} or. Çiinl.:ii ıanı~meıı 

"ağır .. 
Şiınıli hu ha talara hep hinlcn 

"ağırlık mı temenni edelim, )Oksa 

hastane öniinıleıı gt't;ı•n, şerlwtçi 

dükkfınııııla oturan Juılkı mızılun 

ha tulara kıır~ı hiraz hürınct mi 
i ıiyelinı lcyuhııt cnınİ)Cl ve jan· 
darma ılairt'lcrinin fııali) rtr: gc<;· 
ıııc ini mi hddiyelim. Bura ını ır. 

tayin eılirıiz. 

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

Son Ay da 
Ne kadar mahsül 
lhr~c ettik .. • 

İzmir limanından Mayis 
ayında yapılan ihracata dair 
bir istatistik hazırlanmıştır. 

Ticaret odasınca hazırlanan 
bu istatistiğe göre Mayis ayında 
limanımızdan Dış ülkelere 
1521,9 ton kuru Üzüm ihraç 
edilmiştir. Geçen sene ayni 
tarihteki ihracat 2551,5 ton 
idi. Yine Mayis ayında 96,4 
ton incir ihraç edilmiştir. Ge
çen sene ayni tarihteki ihracat 
75,9 ton idi. 

Ayrıca 606,8 ton Pamuk 
ihraç edilmiştir. Geçen sene 
Mayis ayındaki Pamuk ihracatı 
384,2 ton idi. - --

Bisiklet garışı 
Haziranın 28 inci Pazar 

günü sabah saat tam 8 de 
Doktor Mustafa bey cadde
sinde Bisiklet sürat teşvik ya· 
rışı yapılacaktır. 

Birinci, İkinci ve Üçüncü 
gelenlere madalyalar verile
cektir. 

Filistin' de Son Vaziyet .. 
---------------

Çete faaliyeti başladı. Araplar, yılmıyorlar. Deniz 
'kulübüne de bombalar atıldı. Tayyareler faaliyette 

Kudüs, 12 (Radyo) - Va
ziyet salah bulmamıştır. Arap
lar anlaşmaya yanaşmamakta, 
isteklerinin kabulünde ısrar 

etmektedirler. Münferid taar
ruzlar artık durmuş, şimdi 

çete taarruzları başlamıştır. 

Maamafih bu şekilde taarruz-

Uzak Şarkta: 

1
Nankin,Kanton as. 
; kerleri sC!rpışıyor. 
Komünist Faaliyeti De Arttı •• 

Pey Ping, 12 {Radyo) -
Konsoloslar, mülhakattaki ve 
Kancu'da bulunan misyoner
.geri gelmelerini emretmişler

dir. Kanci'de Komünist faali
yeti artmıştır. 

Hankeo, 12 (Radyo) - Kan- 1 

ton ve Nankin hükumetleri 
arasında harp başlamıştır. 

Nankin hükumeti askeri Ley
Ian ve Çeşuong mevkilerini 
işgal etmişlerdir. 

Şanghay, 12 (Radyo) 
Kanton'un cenubunda muha
samatın başladığı ve Kanto
nun işgal edildiği bildiriliyor. 
Cenup kuvvetleri Lemyand 
ile Hang-Kong arasına çekil
mişlerdir. 

Pekin, 12 (Radyo)- Vaziyet 
vahim ve naziktir. Şanghay' da 

olduğu gibi Pekin talebesi de 
nümayişlere başlamışlardır. 

Askeri faaliyet devam et
mektedir. Konsoloslar, iç ta-
raflarda bulunan misyonerlere 
Pekin'e gelmelerini bildir-
mişlerdir. 

Nankin askerleri Liyong 
mevkiini işgal etmişlerdir. 

Şanghay' da Kuansi askerleri 
Kanton piştarlarile müsademe 
etmiştir, 

Kanton hükumeti, Nankin 
donanmasının bombardımana 
mukabele için lazım gelen 
tedbirleri ittihaz etmiştir. 

Şanghay, 12 ( Radyo ) -
Nankin orduları (Foken) ha· 
valisi istikametine akın edi
yorlar. Diğer taraftan Kanton 
kuvvetleri de mütemadiyen 
hazırlanmaktadırlar. 

, lardan bir muvaffakiyet elde 
edememişlerdir. Çete taarruz
ları, Yahudi mahallerini mu
hafaza eden karakollara ya
yılmıştır. Arap'ların kullan
dıkları silahlar ve fişekle çok 
mükemmeldir. Şeria vadisinde 
birçok ağaçlar devrilmiştir. 
Arap liderleri grevin devam 
edeceğini bildirmişlerdir. Mü
esseselerin açılması hakkında 
bir kanun çıkmış olmasına 
rağmen mağazalar kapalı bu
lunmaktadır. Hıristiyan Arap
lar da piskoposa müracaat 
ederek greve iştirak edecek
lerini ve Müslüman Arap'lara 
yardımda bulunacaklarını bil
dirmişlerdir. 

Kudüs, 12 {Radyo) - Hayfa 
deniz kulübüne dün bir bomba 
atılmıştır. Zarar maddi ve 
cüz'idir. Evvelki gece Akka 
polis merkezine de bir bomba 
atılmıştır. 

Kudüs, 12 (Radyo) - Va
ziyette henüz salah yoktur. Ani 
müsademeler, taarruzlar de
vam etmektedir. 

İngiliz polis şeflerinden bi
risi bir tabanca kurşunile ya
relanmıştır. 

Arap'lar, Aymrayh'daki Ya
hudi ziraat kolonisini yakmış
lardır. Bu Arap'ları pôlis ateş 
etmek suretile dağıtabilmiştir. 

Teljozel' de Arap 'far Yahu
di'lere taarruz etmişler ve an-

ki esrarın ifşası :~.~rd:ır:~~~;dır~itralyöz 

Eski nazır T omas, dün Avam ka-I Küçük Haberler 1 

lngiliz bütcesinde-

marasında neler söyledi ? 
Londra, 12 (Radyo) 

Avam kamarası, bütçe csrarı
nln ifşası hakkında tahkikat 
heyetince hazırlanan raporları 
kabul etmiştir. M. Baldvin, 
Tomas ile Brud'un artık he· 
saplarının görülmüş olduğunu 
söylemiştir. 

İşçi partisi reısı binbaşı 
Etley, bazı lngiliz ve Ameri
kan gazetelerinin ileri siirdü
ğü gibi Londos şirketinin de 
bu mes'cle ile alakadar oldu
ğunu söylemiş ve Londra pi
yasasının sıkı bir kontrole tabi 
tutulmasını istemiştir. 

Londra, 12 (Radyo)- Sabık 
müstemlekat bakanı Sir Tho
mas, Avam kamarasında hak
kındaki isnadat için izahat 
vermek iizere söz almış ve 
şunlerı söylemiştir: 

Meclisin hiçbir azası benim 
düştüğüm bir vaziyete düşme
miştir. istifa etmekle vazifemi 
yaptım. Ati mahkeme bu hu
susta kararırıı vermiştir, söz 
meclisindir. 

Ben bütçe üzerine herhangi 
bir sırrı, hiçbir kimseye ver-
miş değilim. 

Sir Tomas, 
çok muztarip 
idi. Ve: 

söz söylerken 
bir hal almış 

- Bakanlıktan istifa etmiş 
olmakla beraber h~üz bu 
meclisin azasındanını. Vicda
nım bu isnadata artık taham
mül edemiyor. Bunun ıçın 
meclisten de istifaya karar 
vereceğim. Yirmi yedi sene-

denberi vazifemi hüsnü ifaya 
çalışmış bir İngilizim. 
Demiş fakat teessüründen 

sozune devam edememiştir. 

Meclis bu vaziyet karşısında 

derin bir teessür içinde kal
mış ve Sir Tomas'ın son söz
leri bazı sıralardan alkışlan

mıştır. Sözünü bitiren Sir To
mas meclisten ayrılmıştır. 

M, Baldvin bu mes'cle üze
rine söz alara~ : 

- Mahkeme kararını kabul 
zaruridir. Demiştir. 

Romanya 
Ticaret odası bir 
muhtıra vermis 

~ 

Bükreş 12 (Radyo) - Tica
ret odasında bugün umumi 
bir toplantı olmuş ve niha
yette imzalanan bir muhtıra
da, f talya aleyhine tatbik olu
nan zecri tedbirlerin, biran 
evvel kaldırılması istenilmiştir. 
Bu muhtıra, hiikumete veril
miştir. 

Ruzvelt 
Rekabet karşısında 

Nevyork, 12 (Radyo) 
Reisicumur namzedi M. Lon· 
don beyanatında: 

- Cumuriyetçi partinin şim
diye kadar görmemiş olduğu 
bir mücadele yapacağım.,, 

Demiştir. • 
Cumuriyetçiler, Teksas va-

lisi Lanan' a müzaherete karar 
vermişlerdir. 

Habeşistan'da : 
Roma, 12 (Radyo) - Lond

ıa' dan alınan ve Habeşistan'ın 
henüz işgal edilmemiş kısım· 
larından gelen bir habere göre 
Çay müstahsillerinden Hanri 
Havz isminde bir İngilizle iki · 
Hollandalı kardeş ve Çekos
lavakya'lı Frank, zevcesı ve 
iki çocnğu çok müşkil bir 
mevkide bulunmaktadırlar. 

Bu Avrupa'lıların rekolteleri 
yakılmıştır. Bunları kurtarmak 
için ltalyan'lar tarafından 
zırhlı otomobiller imdad ola
rak gönderilmiştir. Bundan 
başka iki tayyare de sevke
dilmiştir. 

Bu Avrupalılar Adis-Aba
dan bin kilometre uzaktadırlar. 

Manidar bir mezuniyet 
Lonra, 12 (Radyo)- Resmi 

haberlere göre ingiıtere'nin 
Adis-Ababa sefiri de Cibu
ti 'ye gelmiştir. Oradan İngil
tere'ye hareket edecektir. 

Sefir iki senedenberi hiç 
mezuniyet almadığı için ken
disine mezuniyet verilmiştir. 

Finlandiya borcunu 
ödeyor 

Vaşington, 12 (Radyo) 
FinJandiya hükumeti, 15 hazi. 
randa vadesi gelen 164 bin 
300 dolar borç taksitini öde
yeceğii bildirmiştir. 

Denizli'de ipek kozası 
Denizli 11 ( A. A ) - Bu yıl 

ipek koza~ı mahsulü iyi vc lıoldur. 
Kilosu 65-7 5 araeında İıararetle sa· 
tış yapılmaktadır. Hnlk fiatlerdcn 
memnundur. 
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Va~ab'ı ~ed:n A~madılar? M illi müdafaaya 
·Muhtehtım_ız hara-Yedi Buçuk Miİyon Lira Daha 

Birinci Fransova 
TARİH/ TeFRİKA 

13 Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu retle karşılandı. Tahsis_ Edildi. 
ltalya ~af erinden sonra Paris'te ems!'lsiz,Suat Yurdkoru, Istanbul maç-

bır saray hayatı başlıyacaktı.. I 1 • ' k 
- Başı 1 inci sahifede -
Vekilin llcyctinc salahiyet verildi· 
ğini hilılirıniştiuı. 

lstanbul 12 (llu usi nıulıabi· 
ıriıııizdt•n) - Montrö Boğazlar kon· 
feransında Türkiye'yi temsil ede· 
cek olan heyetimizin a~keri mü~a

''irliğine General kurmay ikinci 
rci.•i General Asım, katipliğine de 
hariciye ıııemurlıınnclnn (A,·at ta· 
~in edilıııi~tir. 

Margrit sordu: nize acımıyorsanız bizim iki- arıDJ Ve zmır e arşı yapı• Hıı ıalısis.ıt, normal hiidı•ı• ile 
temin edilen 'aridat hıırkinılı~ olarak 

fevkaifülc membalardan elde edile· 
- Sonra?. Bu güzel kadın mizi acıyınız! Çapkınlıklarınla )anları Anadolu'ya anlatıyor .. 

ne oldu? bizi öldüreceksiniz! 
- Ne olacak, ötekilerinin Aşk, arkasında binbir ha-

yanına turşuya kondu. dise ve felaket gizlenen bir 
- Afacan kelebek! Paris'in siper'demektir. Hele, aldatılan 

bütün çiçeklerini mutlaka kok- kocalar çok hain, çol\ kıskanç 
lamak mı lazım?. ve merhametsiz olurlar .. Bu-· 

- Fakat, Paris kadınları günlerde bana anlattıkları ha-
arzın bütün kadınlarından üs- diseler, tüylerimi ürpertti! Hiç 
tündür. Ben Paris'li kadınları olmazsa kılıcınızı, hançerinizi 
çok severim! beraber alınız .. 

F ransova hemen ayağa kalk- - Merak etme benim sev-
tı, danseder gibi hareketler gili minyonum!. 
yaptı. Bu delikanlı kral, cidden Madam, kızının ve oğlunun 
yakışıklı ve güzeldı! sözlerini hiçbir ş'ey söylemeden 

- Ah, sevgili hemşire! dinliyordu. Nihayet yan ciddi 
Dedi. ltalya'dan muzaffer ola- ve yarı şaka olarak: 
rak döndüğüm vakit, ilk İş - Vakıa, sizin böyle hususi 
olarak sarayı tanzim edeceğim! ve küçuk işlerinize karışmak 
Bu saray, kadınlarile Fransa· bana düşmez. Siz benim tek 
nın güzel bir kralına layik, en olumsunuz, siz ölürseniz, ben 
güzel bir saray olacaktır. Sa- de ölürüm, olur biter! Fakat 
raya en güzel kadınları toplı- benim güzel Sezanın, siz kral-
yacağım. Luvr'u yeniden inşa smız. Taç ve taht, en yüksek 
edeceğim. Burada emsalsiz ağaçların en fazla yıld:rım çek· 
süvareler, balolar vereceğim, tikleri gibi zehir ve suikasd 
burada her güzel, beğendiğine cezb ve celbeder! Madamki 
aşk oklarını muvaffakıyetle ata- genç ve dinç bir erkek olmak-
bilecektir. Ah, güzel hemşirem lığınız sizi böyle gece yarıları 
"Kadınsız bir saray, çiçeksiz dışarı çıkmağa icbar ediyor; 
bir bahar, baharsız bir sene gidebilirsiniz, fakat.. Müt~yak-
gibidir.,, kız olmanızı şiddetle tavsiye 
· Fakat, sarayda şimdi de ederimi Çünkü sokaklar kat'i 

güzel kadınlar var.. olaaak temin ederim ki emin 
- Evet var. Fakat vali- değildir! Dedi. 

demiz tarafından sıkı bir di- Fransova, şuh ve nazik bir 
şiplin altında her biri bir ma- hareketle annesine eğilerek se-
nastır kızı kadar namuslu, [am verdi. Margrit kızıyordu 
mahcub ve ürkek! Sonra... artık! 
Sade nedimeler, oda hizmet- - Aziz hemşire .. Dedi. Be-
çisi makamında kadınlarla sa- nim ıçın kendinizi bukadar 
ray hayatı yaşanmaz. Kibar, üzmeyiniz. Evet, biliyorum beni 
asil, güzel ve duyguları incel- pekçok seversiniz! 
miş kadınlar, hurileri andıran -Sonu var-
güzeller lazım! -

Birinci Fransova, istikbalde Pı·yangO 
vücude getireceği hayatını de-
rin bir ihtirasla hemşiresine 
anfatıyordul Bu arada sabık 
oda hizmetçisi Jan Marot'un 
şuh ve serbest nazımlarından 
birkaçını tekrarladı; dostları 
Kalıot'la Monmoransi'nin çap
kınlık maceralarından birka
çını anlattı. 

Bu sırada, Madam, validei 
krali papağanı omuzunda, kü
çük köpeği kolları arasında, 
maymunu eteklerinin bir ucunu 
tutmuş ve delisi Juin arkasında 
olduğu halde göründü. 

Ana, kız ve oğul, uzun se
neler bir arada ve yalnız ya
şadıkları için ve Fransız'ların 
kısmı azamında olduğu gibi 
müsahabeyi çok severlerdi. Şii
re de merakları çoktu. Ayrı 
bulundukları sıralarda uzun 
zamanlar birbirlerine manzum 
mektuplar yazmışlardı! Maiyet
leri de hemen hemen, iyi veya 
kötü, şairlerden mürekkepti. 
Dairelerinde mutbaktan yatak 
odasına kadar bertarafta man
zum sözler ağızdan ağıza do
laşırdı! 

Uzaktan bir çan gece yarı
sını ilan etti. Kral mantosunu 
aldı. 

Margrit: 
-Ah, dedi. Kendinize dikkal 

ediniz, kardeşim. Hiçolmazsa 
cesur ve sadık adamlarla ge
ziniz! 

- Adam sen de, neye ya
rar? Hiçbir tehlike yok ki, 
böyle tedbirlere ihtiyaç olsun! 

- Oh, Monsinyör. Kendi-

---·······-----Başı 1 inci say/ada-
8147 
8614 
3118 

13133 
100 

23719 

4430 14698 21912 
18760 9938 16818 
3863 18320 9132 

10774 

5607 
18596 
27128 
12387 
23397 
9524 

20395 
9506 
3285 

lira kazananlar: 
23260 6701 
29487 8410 
19109 415 
10579 19786 
29637 26454 
17844 25099 

3362 
23129 
26345 
18729 
25691 
25495 

29463 13256 9065 
9889 905 . 17210 
8229 27070 13009 

19598 10745 27743 
25022 482 19779 

20000 liralık bUyUk 
mükafat 

En son çekilen 20 bin lira
lık büyük mühafatı aşagıdaki 
40 numara kazanmıştır: 

19787 10120 226 
22109 17094 17811 
22753 22683 25531 
7183 18042 22601 

18976 23204 13735 
21683 12461 4062 
20778 21012 24036 
14017 11584 15800 
12334 1452 17596 

7073 
478 

24047 
22819 
19159 
14615 
1553 
2952 

24359 
25668 21251 16823 24002 

Belcika kabinesi , 
Brüksel, 12 (Radyo) - M. 

Vanzeland'ın da kabineyi teş
kil edememesi• üzerine kralın 
fırkalar liderlerile yaptığı mü
zakereden sonra, yeniden M. 
Vanzeland'm kabine teşkiline 
karar verilmiştir. 

--------------Başı 1 inci sahi/ ede- ruyor, Bu ri adını atnmıyordu. 
)ık t~kil cdi) orclu. Sporculıırınııza 1stanbul'un ı;ıknrdıgı kndroyu Jııı 
hirc;ok l>uKctlcr verilmiştir. ınuçta normal şerait içinde ınuhnk-

Kcııdileriııi knr~ılıpıılnnn al· knk ınıı[;lüp edebilirdik. Çıinkü 
kı~ları arusıııda romokörden salona onlar ela hizi ın kndar yorgun, la· 
çıkmışlardır. Oradan otoıııohillerle kımlan t•k ikti ve lıihakkiıı en iyi 

k 1 · lıir iki O) unr.ııl:ırı ovnatılınaYordu. ıluğruı·a partide ıııınta a ıcyetı . " " 
l'.ılonuna "iılilmiş H' oraıla t.por· - J~tuıılml maçı şıı selıeple 
ı·ulıırıınıza 

0 
limonatalar, lıLl..üviler yanın kıılılı : Jluııu dııhıı iyi nnlı-

ikram t>ıliiıniş, !'aminıi lıasbilıııl· yahilıııeııiz için hu maı;lar için ko· 
lı'rdı· lıulunıılmuştur. lıınir'in ) ü- şu lan şartları hulasa e<leyim : 

ziiııii gülılün•n po:ıeularııımm biz A - Takımlar bu ıııiisabaka-

<le samimiyetle: lura (16) ~ar kişilik kadro ile işti· 

- Hoş gcldiııi.ı:. rak eılecckler. 
Deriz. B - Sakatlık olmadan O) uncu 

* * • 
Bir muharririmiz, kafile rei,,j 

Suad Yurılkoru
0 

ile 1 tanhul s~ya· 
halleri intibaları ı·trnfında konu~

ıııuşlur. Suat Yurkonı şunları söy· 
!emiştir: 

- Jı;tnnbul'ılan umumi) et iti
lınrile ıııcrııııunip•tlı• dönüyoruz. 
Bunu cvcvlr-mirılc ı;or.ııkların bütün 

yahat miiddctim:c tuııı hir kar· 
deşlik hamsı iı;irıdı• ,.e itaaıı.fır hir 
ruhla ahenkli bir birlik gö<:tı•rmiş 

olmalarına nwılyıınıı:r. .. 
fstanlıııl'tlu yalnız fııtholumuzla 

Jeğil. ayni zaımmıla nğır haşlılı· 
;!ımız ve sportmen lıarcketleri

miılc de' sempati uyanılmlık. \'e 
i•hut etıik ki İzmir ~porcıılan hu 
gilıi ~r.yalı:ıtlcrc ı·ğlcıll'C iı;in değil, 

spor yapmak iı:in çıkarlar .. 
İzıııir'tlcıı harı•ket ı•tıneden 

dt!l!:iştirilmi) ecek. 
Hallıııki 1 tanbul t:ıkınıı ilk 

~artı dııha ikinci ıııüsal1nka~mda 

bozdu. Yani Anknru ve Viyana 

ıııac;lıırmu, ıle~İ)tirınrk ıırctilc (16) 
yerine (18) fudlıoku iştirak l'ltirıli. 
Bİ;'.iııı le ) apnl·alları fioıı ıııü~ahaka

)'ıı da lıu oıııwkiz furllıolcıı dışı •ıcla 

kalan B<'~ik•a*'lı llulkı, Galatcı;a· 

ray·lı Kadri w Liitfii"yii tll' almak 

i~teılilı·r. Eliıııizılı• ıııiitı·kalıilen dl'-
~i~tirccı·k. O) ı:ucu olnıadığınılaıı 

buna rıı:r.ı olmadık. Vt•, sııkal olan 
O) ıınf'ıılarıınız yerine hiz<" kcnıl i 

kadrolanııdan üç oyuncu verdiklni 
takdirde i tediklcri kadar yuni 

oyuncu oynatahileceklcrini muka
bil teklif olarnk hildirdik. Hu tl'k-

cl'k varidatla kartılıınııcaktır. 

Bu talı iı:.nttan 7,5 milyon li
ra ı l\lilli füdafnu Yekiiletine &)" 

rılnıı-tır. Gaz ına kc i imaline 2 
nıil)on Hra, muhacir Lkanınn l 
milyon i:>O hiıı lira, Ankara'du ) a· 
pılacak fakl\ltc 'e mekteplerle f s
tanbul üııin·r itc~i tamir:ıtınu 817 
bin lira talı~is edilmiştir . .\lütcLaki 

paranın nereye :l)rılch~ dünkü tt>
lefoıııııııda yazılmıştır. Bu i~ler 

için l 93 7 • J8 scıwlerine tnahhiiıl 
icra ı İ\'İn alakadar vekillere alıi· 

hi) et } nilıliği ı;ihi lıunlann t:ıtbi· 

katına da :;\luliye Vı'kili nlf't.ıındur. 

Ankara, 12 (Huı::u i) -Knmu
ta)· bugün tekrar toplandı ve lıazı 
kanunları .. müzakere ile kalıul et-

tikten uııra ) az tatili içiu dağıldı. 
Aııknrn, 12 (Hususi muhabiri· 

ırıizdcıı) - Bugüıı k:ımulll) grııLu 
bir içtima akdetmiştir. Toplaııtıd.ı, 

rnzİH'l koıııı~ulııııış \C lıfıkt"ııııet, 

grupta ı;ok ıııülıiın SU) ılaıı lıa:r.ı 
izahat wrmi;tir. 

.Ank:ıra 12 (Hu ıı i mulıahiri· 
miz~len) - Telefonla C. IJ. Par· 
ti i lmgüıı (iJledcn ı·,·cl ı\ntulya 

saylan Cemal Tıınca"ııııı başkanlı· 

gınıla toptanınıştır. E toplantıda: 

1 - Ba .. hakan General İ met 

lrıönü, Bo~nzlnrııı a kcrlcştirilmesi 
me 'ı•lc inin görüşülmesi için hazi
ranın 22 binde \lorıtrö"da Lir kon-
fcran~ toplanacağım bildirmiştir. 

2 - Dağıııık kô) h'rİn bir ara

ya gı·tirilıııcsi \t' göçeLı•lerin top-

Roııııı 12 (Radyo) - Boğazlar 

konfcrans.ıııa iştirak etmek üzere 
doktor Tıwfik Rü0tü Ara 'ın r )a· 
.. etinde :\Iontrö'ya gitmekte olan 
'l'ıirk. lıcyeıi4U ki~idcD miirekkep

tir. lfoyel yarın (Bugün) hareket 
edcc<'ktir. 

Hu lıc) et a~keri ,.e hukuki 
eksperlerden ve nıiilalıa ı larclan 
mürekkeptir. IJPyct, Türkiye cu· 
murİ\'cti lıiikumcti tnrafıntlan Ho· 
~:ızlar hakL.ındn verilen koran mü· 
<lafaa ve izah edecektir. 

Kongreye İngiliz, f'ran ız, llue, 
j:ıponya. Romanya, Yugo lnvya, 
BulgarislaD ve Yuııani tan lıükıi· 

metleri iştirak edecektir. 
İtalya hükıiııwti şimdilik zecri 

tedbirlerin <lcvamı lıa cbilc hu 

kongreye i~tirak ctmiyt•ccktir. Kon· 
grc, küşat nıcrajmiııdeıı onra iki 

veya İİ\' konıiB) onıı ayrılarak bir 
hafta kadar tctkibtta lıulıınncnktır. 

Kongrenin devamı eırnsında 

26 haziraıula kon ey toplanacaktır. 
Konse)iıı ıııüzukcrdc.rini tnkilıcden 

gazete muhabirleri .Mııntro'ya da 
gidecekler YC Boğnzl•r konğrcsi 

nıüznkcratmı yakıııdan takiLe<le
ceklcrdir. Gazetecilere kolaylık ol· 
mak üzere tc.lgrnf servi terinde 
tadilat yapııııştu. 

hviç.re hükumeti m ıırahlıaelara 
.Montröpala ile grafıt oteli tahsis 
ctmi~tir. 

evvel Ü\ lem işti ııı; ııı uhtrlit takı· 

mıınız ı:ıı zorlu miisulıaknlar iı;in 
layi ki n·çlıile lıazı rlnııınııınıştı. 

.Eğer mak at ulu al t:ıkıma oyurwu 
"f!Çrııek olııııısa) ılı. Tl'ırıSili mnlıi

yellc nıü~nlıakn kabul t•tınezdik. 

Bununla heralıer lzınir'de yap.ıfiil
diğimiz iki antrı•nı;m mü .. abaka
. ırıda ıııiiıııküıı ıııertclıc komLine 

lif iıııiz fcderasyoıwa makul görül

dü. Fakat J t:ınbul fuclLol ajanı 
Kemal Hifat, hmir"i yorgun ve 
)-.akat lıir knılro ile yuknlud ı ğı iı;in 

oıat•:ık, lııı ıııfü.alıakalarırı tı·m~ili 

ıııahi) Pl arzrtııınliğini ılı' unutarak, 
tı·klifiıııizi ılı• kalıııl etııwdi. \ ı· 

fiqt'Jik J)orı Kişot' ari üzlt'rJe lıizl' 

raklandınlıııa. ı hal.:kın<lıı Antalya 1 B d ~ 
ı::ı)lıl\ı Ila-ilı Kazılan \C Ahmet orsa a 
tarafıııdıtn verilen takrir üzerine !------------

lıir oyuıı \'ıkarıııak csa ı üzerinde 

elden geldiği kadar c:alışınışt1k. 

Çoı•uklar 1 tanlıul'da, takım için 

"' ıı:ııııak U"ıılüııılc ıır. kudıır ınıı
v;ıf fak olurlarsa tiıkıınımı:r. o kadar 

İ) i nı•tiı·f• al:ılıilen~kıi. 

Filhakika lıillııı ·ı Vi)~ııııılılara 

karşı op1i11lıgııııız ilk maçta hunu 
fazla ile y:ıplık. Yani takımımızı 

te~l..il ı•tleıı (11) fotholcu tek Lir 
ıızm gilıi c;:ılı~tı, ılidinıli H' ınu

va f fak ol<l u. 

Gazetclenlc 'ı• ratl) odıı Lalı~c

dildi~i irin hıı muça <lair faz.la a ~· . 
tali ilat \Crmi)l't'eğiııı. lzıııir fut· 
holiiııü \ iyanalılar da tukdir ettiln. 
Ve .Ankara ile araıııızua klas farkı 
lııılclıılar. Maç akşamı nıcııılckctin 

lıirçok p•rlı•rindeıı vu hin;ok lıii

yüklcrinıiz<lcn a ld ı~ı ıııız ıchrik tel· 
grafları. çocukların sarfrttiği ) iil.

sek l'nl'fji \1' ı:mır ilı> İzmir futluı· 
lüniiıı kazandığı lııı ıııuvaf fokıye· 

tiıı yıml u ınıml.ı ıııktlir e<lildiAini 
bize miijıleliyor<lu. 

Ankara maçı: 
.Ankanı oyımuıııı, hirgiin C\"\cl 

hiitüıı ku<lrl'tiıııi:r.i sarfrttiğinıiz İçin 

c;ok yorgun c;ıknnştık. Hallıuki 

bizim \ ipmı ile oynadığımız ilk 
sün An kuru Ti' f sıanhul çok hafif 

lıir maç yapmıvlıırclı. Bir taraftan 
Aukuralıl.ır lıizc altı y(•rıi oyııncıı 

ile çıktılar. Bu itiharla onlar daha 
az ) orgun irlilı'r. A )fli ıaıııanrlu 

ı\ rıknra lüzum ıın<laıı fa:r.la seri oy
nadı .• Bu rnrt lik hakkımla iyi hir 
fikir verebilmek İ\'iıı şunu söyli
ye) im ki; Viyan:ı maçıııılan ıek 

Lir yar.ı nlnıaılaıı çıkan onhir oyun· 
cıınııız iı;iııılc, Ankara maçı onun· 
da hacaıııat olnımlaıı çılan )oktıı. 

ğır )Rralılıınnıız ıla Yalınlı, lbrnlıinı, 
Ssit, Calıit, A 1i idi. 

Ankara"lılıır topa değil atlıınıa 

\"urıı) url:ırdı. B11 şerait tlahiliııtlc 

hu ıııuçtan ılalrn İ) i lıir ııctiı-e ile 
çıkııı:ık iıııkfııısıztlı. 

lstanbul maçı: 
1staubul nın\'rna da bildiğiniz 

!!İLİ çok vorırun ve csnslı uzuvla· c • c· 
nmızdun eksik bir kadro ile çık· 

ma~a mecbur olduk. Vahab oyna· 

nıı) or, İbrahim topal topal koştu· 

ıııeydıın okııdu. 

Kemal Rifut'ııı 18 ki ilik fııd. 

Lolcıı 1.ııtlroı;ıı i\'indt>n lzıııir"e kar;-ı 
(1 O) kişi oyııııtması 1stanLul ga1:e· 
tcl,,rinde huy li Jt•di·kod u nıı•,-zuu 

oldu. Jfü~ Lıııııı sadece porculu~a 

pkı.,ııınpn lıir tnhi) t' i.ı:lik ~ek· 

li111Jf' tı•lfıkki etlik. 
Bu maçın ikinci hııftuyııııımla, 

kalçası ııılal.:i fırızaıl;ııı ılolu)l topal· 
lamağa lııı~lıyaıı lbrahi;ıı·i ılf'ği~tir· 
mrk i teılik. il al.t ın hunu kahul 

Dalıilivc Vt"kili !'lükrii Ka, u. hu . . , 
i\'in tetkik ı·dilınekıe oldu~unu, 

göçclıelcrı toprak alıilıi etmek 
mc;ı'ck inin hükumetin lıclli ha\'lı 

i-i lıuluııılu7r11 \C hu nıc •etenin 
~ " 
önünıüzıleki sene içinde lıalledi· 

lecet:ı:rini Lildirmi~ ve izahatı ktifi . . 
görülmü:.tür: 

:ı - Bıığdn) ı koruma 'ergisi

nin hasılatının ne kadar ohhı~u 
'e nP katlar ıııa.,rnf yapıldığı hak· 
kında Kütahya saylavı Mdımt•t 

Siiıııcr t;ırafından Vt•rilcıı lıir takrir 
üzcrinı· l\lali)O Vekili Fuat Ağr;ılı 

l'lnrnıli. lhralıiııı'irı hııl.:ikaten sakat 1 
izahat 'ermiş ve 934 scııe.,inı e 

oldııj:;umı, oıııı iki giiııılrıılıeri tf!- ,·arirlatın altı milyon 2~3 lıiıı lira 
ıla' i etmr.kıı• lıııluııan (l\la!!Eiir)Uıın- olfluğunıı, ıııa arifatııı da 4 5 7 lıiıı 
yal da alııııla hakeme kıııiıı ı·t- lira tuttuğunu rn bir kı ıııı hallın 
mesinf! rağmen, t' a~Pll oyunu ı;ol.: hıığday konınıa ,ergi i kanunun· 
fı•rıa \'C lıariz şel.ilılı' alt') hiıııizc ılaıı iHi~na edilmiş olrnncımı ra~· 
idart' l'clerı hakem ( \ııkara'ılaıı Sc· men bu senenin 11 a) !ık variıla-
ılad) bıı ı;ocuğıı clepştirıııcktr hir tının 5 nıilvon 93:! biıı lirau lllll· 
türlii razı olnuulı. JJalbuki hiraz " ~ 

cluğunu Ye masrafın yüzde hı·ş ni,.. 
enci fstanbııl takımı eakat dahi hetiııdı• olarak 300 lıin lira olılıı-
olmadı~ı halde iyazi ilı• .Mı·lih'i 

1 
. . 

b ğunıı Sİİ) ı•nııştır. 
dı·gi.tirıniş, onru ~lı·lilı'i hP.ğenıııi· -••••••••••••• 
)Crck yeriıw tı•krar ı'liyaıi°Ji O)U· kur~ı l.azaııdığı 

1 
fı•d.:ııliiıle ıııııYaffo. 

na alıııı~tı. kıycti trbrik t•tmrklr hii) iik bir 
Bu halı· H' ımhn kruanncla kadir~iııa~lık gii teren hiiliin Lü-

haşlı) ali ıııünaknşaya ıı l iikaılurlar t.lıı yiil.:IPrinıiz<• \C \'alaıııl:ışl:ınmıza 
seyirci kaldıklıırııulan iş ıı:r.aılı. y,. gençlerimiz namına lıir kere daha 
hir aralık hakPın ılüıliik çalarak tc~ekkiir ctmeği vazife hili)onmı. 
oyııııu (20) dakil.:a en eJ talil etti. * 

l * * Vaziveti olrlıı~ıı gihi an attım. 
• Vahab'ı almadılar, takat: Haşknccı hir (llükiiıu) ila\'c etmi-

yeceğiın. Federasyon, Türkiye muhtcliti 

- Kampa ayrılan oyuncularda kadrosuna İzmir.den kaleci Cahid 

hii)iik lıir i abct var. Bunlnnn ile mua\ in olarak Hakkı \"C Adil'i, 

arasından seçilecek takını, olimııi· ınubarimlerıJPn Fuarl w Said'i al· 
yatllnnlu bizi temsil cılehilir ka· llllf bıılıınuyor. Yani Vahah alın• 

naatindcvim. nıamıştır. Federasyonun ne gibi hir 
Sol 'ııafımız Adnan f !ltunbıı l 'a müllibaza ve nasıl lılr ınaııtıkla 

gidı'rken rnpımla hıı tıılaııdı~ındaıı \'uhalı'ı alruaclığını anlıyamadık. 

oııu hiç oyııataınııılık. Yalnız şunu ezi)oruz ki, \ ahab 
İstaubul'<la hu tıırno,ada )Dpı· üzerinde yüriitülı•ıı mütalealarda 

l:ın altı ıııaçı, iiı; ııııııtakaya men· bir takım hissi iimillr.r vardır. Ya. 
·ııp ahı hakem idare etti . .Bunların hah'ı c;ckemi)enlcr, bu Türkiye'nin 
içindi' en ı)ı 1 Galat.ısaray'daıı yegane merkez nıııhneimine mıılı· 

Suplıi ile lıiz.inı Altınordu'Jıı ~hıs- telittc yer wrmcme.klc belki hi • 
tafa'dır. Diğerleri Zil) if ve hissi) ala lcriııi tatmin etmiş olahilirler. Fa· 
m.ığliıptıırlar. kat lıir menılı•kctiıı muhtcliti mev• 

Hulasa ol:ır.ık, Eon seneler zııuLahs olurken hiçbir zaman lıis-

içiııJc fznıir 5porıı alcyhinılc is- "in yeri olmamalıyt!ı. Şmm kim e 
taııhııl vı· Ank:ıra'da haksı1: bir inkar edemez ki, 'l'iırkiyı"<ll• mu· 
şı·kiltlı' ııyandınlan ı•f'tC)anhın her hacim lıatlarirıuı ıııerkcz.iııdı· \ ıt· 
hum ta tı'kzip ctnwk üıerc, çocuk· lıab'tan üstün tekniğe, görü~ı· ve 

larımızın Lıı scyahattn görıtcrdikl<'ri idare kahili) etine ııııılik tek. oyun-
' ük ek kabiliyeti ve yurd cverli~i cu yoktur. Zarar yok, o gıtmeı>e 
burada takdirle tekrarlamak isterim, bilt>, memleket onun Lu kı) metini 

lzmir'Ji fııdholculann, fudhcıi l takdir edecek kadar yüksek bir 
san'atkiirı profeS) onel Viyana'lılm idrake sahiptir. 

Üzüm sat.şiarı: 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

290 inhisar ida. 6 75 
188 H. Alanyalı 8 50 
104 S. Süleyma. 8 50 
52 JirO ve şürc. 8 75 
38 M. J. Taran. 14 

672 Bugünkü satış 
515549 Dünkü yekun 
516221 Umum yekun 

Zahire sahşları : 

Ç. Cinsi K. S. 
240 Buğday 6 50 
29 Arpa 4 
26 Bakla 4 25 
15 Yulaf 4 50 

363 kilo yapağı 58 

7 
9 50 
9. 
8 75 

14 

K. S. 
6 50 
4 
4 25 
4 50 

58 
75 B. pamuk 46 75 46 75 

1 Nöbetçi eczaneler 1 
Bu akşam Başturak'ta Sıh· 

hat, Karantina' da Eşref, Ke
mer' de Kamer ve Eşref paşa' da 
Eşrefpaşa .eczaneleri açıktır. 
-------------

Düzeltme 
Dünkü sayımızda lzmir be

lediyesinin Eşref paşa' da, Asan
sör üzerinde ve daha bazı 

yerlerde sokak kaldırımlarını 

tamir ettirmeğe başladığını yaz· 
mıştık. Yazının muhteviyatının 
tamamen aksine olarak serlev
hada b1r yanlışlık olmuş, "imar" 
kelimesi "ihmal., şeklinde çık~ 
mıştır. Gerçi haberi okuyunca 
maksad anlaşılıyor amma, biz 
düzeltmeği de mu\'afık bulduk, 

Yeni Neşriyat: 

Fikirler 
Halkcvimiz tarafından neş

redilmekte olan Fikirler mec· 
muasının 14 üncü sayısı, Re
ceb Peker, Rahmi Balaban, 
Cevdet Bilsay, Eyüb Hamdi 
Akman'ın yazıları, Rudyard 
Kipling hakkında bir tercüme 
ile ve zengin bir şekilde çık
mıştır. Okurlarımıza tavsiye 
ederiz. 
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ıu!~:~ra~k=inci icra Memur- Müzayede ile f ev.. lzmir Vakıflar direktörlüğün- lzmir vilayeti Baytar direk-
kalade satıs. d 

Nimet'in Rami' den alaca- .. en,• tÖrlÜgv Ünden: 
ğından. dolayı mahcuz ve sa- 14 Haziran pazar günü sa-
tışı nıukarrer inmir'de Kuzu bahleyin saat 10 da Alsan- Senelik kirası Torbalı aygır deposundaki aygırlar için 13 ila 15 bin kllo 

ğ' d M ' ı Cak Mesudl.ye caddesı· Gayret L. K. Vakfı Mevkii Nev'i No. 1 f 14 l""' l5 b" k"l k k ·1 ·1 ı· o u çarşısın a anisa lı oğ u yu a ve i a ın ı o arpa açı e sı tme ı e satın a ına-
sokağında 10 No.lı hanede 36 Nalçacı Ömer dede Sadullah efendi s. Oda 23 

hanı içerisinde 27 19 1 O 11 maruf iki aileye ait fevkalade 200 salepçi oğlu kcmeraltı caddesi dükkan 57 caktır. Şeraiti anlamak isti yenler hergün lzmir baytar direk-
12 13 14 15 18 19 ve fev- 200 .. ,, ,, 11 11 26 törlüğüne ve Torbalıda aygır deposu baytarlığına eksiltmeye 

zarif mobilyaları müzayede 
kani 20 21 22 23 24 sayılı surctile satılacaktır. 175 ,, ,, yemış çarşısı " 26 iştirak için de 29 haziran 936 pazartesi günü saat 12 ye ka· 
odalar ve mazaları havi 1 Satılacak mobclyalar me- 60 pazaryeri bayram yeri oda arsa 525 dar vilayet daimi encümenine müracaat ve yulafın muham~cn 
sayılı kahvehane ile 9 10 11 yanında fevkalade lüks mo- 100 bostani zade kemer caddesi dükkan 12 kıymetinin yiizde yedi buçuk tutarı olan 80 ve arpanın mu-
14 sayılı ahşap ve diğerleri dern iki kanatlı kristal camlı 180 Arnavut oğlu hastane caddesi ev 76 hammen kıymetinin keza ~o 7,5 tutarı olan 65 lira teminatı 
kargir ve tapu ve kadastro şifonyeralı dolap ve 3 aynalı 120 Ali ağa balaban çıkmazı ev 1 muvakkate banka makbuzunun encumene ibraz edilmesi ilan 
kaydına uygun ve üç yeminli tüvaleti iki komodinosu iki 120 " '' medine yokuşu ev 91 olunur. 13 14 16 17 1615 
ehli vukufun heyeti mecmua- adet karyolası, dokuz paarça 48 soğukkuyu soğukkuyu dükkan 121 
sına 6375 lira kıymet takdir kadifeli salon kanepe takımı, 84 kestelli kestelli " 93195 
olunan işbu han 7168 hisse aynalı saybur, kare açılır ye- 60 s. süleyman şadırvan altı '' 111 

k ı d t 96 " " " " 10 itibarile 865 hissesi tarih me masası ve a.tı a e 
ilandan itibaren 30 gün müd- iskemlesi, tek kapılı aynalı 84 H. hüseyin başdurak " 10/ 12 
dctle açık artırmıya çıkarıl- dolap iki kişilik direksiz nikel 120 " " " 14/20 

karyola ma somya, Edison 200 Hisar tilkilik ev 16 
mıştır. Müşterilerin muham- markalı salon gramofon ve 72 " çangırı çarşısı dükkan , 25 
men kıymetin yüzde yedi bu-

bir çok plakları, misafir odası 250 " B. belediye mağaza 11 
çuğu nisbetinde pey akçesi için kadifeli bir kanepe iki 300 salepçi oğlu asmalı mesçit fırın 160 
veya Milli bankanın teminat koituk, Amerikan dıvar saati, 100 bostani zade kemer caddesi dükkan 14 
mektubunu vermemeleri ve yeni bir halde Gebr Döhnert 60 rumkuş uzun yol ev 86 
artırma 20 7/ 936 tarihine rast- markalı Alman piyano ve 120 batçı mesçit ikiçeşmelik dükkan 318 
lıyan pazartesi günü saat 15 taburesi, perakende Avrupa 48 rüfai dergahı camgöz oda 22 
de dairede icra olunacaktır. sandalyeleri, yağlı boya tab- 120 Hiar B. belediye dükkan 14/12 
Müşterilere 28/6282 dosya lolar, iki adet şemsiyelik, 60 esnaf şeyhi mekke yokuşu ev 91/ 1 
gösterileceği gibi izahat dahi sehpalar, fevkalade lüks kris- 130 Hisar hisar meydanı dükkan 66 
verilir. Şartnaı\1e 20/6/936 ta- tal işlemeli dıvar aynası, lüks 60 Manisada V. oğlu mirkelam han " 3 
rihinden İtibaren divanhanede şemine aynası, Türkçe adler 120 baruh zevcesi paspant çarşısı ,, 24 
okuyabilirler. Hakları tapu yazı makinası yeni bir halde, 60 Ümmü gülsüm halim ağa yazıhane 66 
sicilli ile sabit olmıyan ipo- çocuk arabası, komodinolar, 120 İsmail sarım yıkık minare arsa Bila 

tekli alacaklılar ile diğer ala- bir çok porselen tabak la- 100 Bostani zade çangırı çarşısı dükkan 15 

kadarların ve irtifak hak sa-
kımları etcier, hasır bir ka- Yukarıda mevkii nev'i ve numaraları yazılı akaratın hiza-

hiplerinin bu haklarının ve bu 
nepe iki koltuk, kitara, fotog- sında gösterilen bedel üzerinden on gün müddetle açık artır-
raf malzemesi, halı kilim ve maya çıkarılmıştır. İhalesi 22/6/936 pazartesi gün~ saat on-

hususta faiz ve masrafa dair seccadeler, ve saire bir çok beştedir. İstekli olanların o gün ve o saatta toplanacak ko-
olan iddialarının evrakı müs- mobilyalar bilmüzayede satı- misyona müracaatları ilan olunur. 13 18 22 1647 
bitelerile (~O yirmi) gün içinde lacaktır. Fırsatı kaçırmayınız. - MiLLI EMLAK MÜDÜRLÔGÜNDEN: 
icra dairesine bildirmeleri aksi Fırsat artırma salonu Aziz 
takdirde hakları tapu sicillile Şınık Telefon 2056 
sabit olmadıkça satış bedelin-
den paylaşmasından hariç ka- i zmir memurları 
lacakları ve tayin edilen za- ı· t ·hl "'k k • s ı a ooperatı-
manda artırma bedeli gayri 
menkulün yüzc;le 75 ini bul- f inden: 
madığı takdirde de en son 2815/936 Tarihinde topla-
artıranın taahhüdü baki kal- nan umumi içtima ruzname-
mak üzere artırmanın 15 gün sinde mevcut maddeleri ko-
daha temdit edilmek suretile nuşmak üzere lazım olan ni-
4/8/936 tarihinde salı günü sap elde edilmediğinden ikinci 
saat 15 de en çok artırana toplantının 18 Haziran 1936 
ihale edilecektir. Bu ikinci tarihine müsadif Perşembe gü-
artırmeida da yüzde 7 5 ini nü saat 17 ye talik edildiği 
bulmazsa 2280 sayılı kanuna ve toplantının yine halk evinde 
göre satış geri bırakılır. Satış yapılacağı hissedarlarımızca 
peşin para iledir. Mal bedeli mallım olmak üzere ilan olunur. 

alınmadan teslim edilmaz. 
Mal bedeli verilmezse ihale 

kararı feshedilir ve kendinden 
evvel en yüksek teklifte bulu-

RUZNAME 
1-İdare Heyeti Raporunun 

okunması. 

2-Murakip Raporunun okun
ması. 

3-935 plançunun tetkik ve 
tasdiki. 

4-Kazancın sureti taksimi. 
5-ldare heyetinin ibrası. 
6-Müddeti biten idare heyeti 

azaları yerine yenilerinin 
seçilmesi. 

7-Yeni sene murakiplerinin 
seçilmesi. 

8-Nizamnamede tadilat. 1631 ••--••mm_.__ 
Zinet ve 
Bergama'lılar .. 

Satış 
Sıra No. 
305 İkinci kordon mesudiye 

metre M. arsa. 

Lira K. 
8 taj 516 No. lı 77-38 105 00 

313 Aödullah ef. mahallesi çoraklı kapı kepekli s. 105 00 
16 eski 14 taj No. Iı 69,75 metre murabbaı 
arsanın 3/4 hissesi. 

314 Karşıyaka osman zade inkişaf s. 7 eski 11,28,37 78 95 
taj no. dan müfrez 3 taj No. lı 225,50 metre 
murabbaı arsa. 

315 Karşıyaka osman zade inkişaf s. 2/1 taj No. lı 122 62 
272,50 metre M. arsa. 

316 Karşıyaka " 
M. arsa. 

316 Katşıyaka " 
M. arsa. 

" 

" 7 taj No. lı 159 metre 63 60 

.. 5 .. " 229,50 " 91 80 

319 Karşıyaka " " " 7 eski 11.28.37 taj 72 60 
No. dan müfrez 181,50 metre murabbaı arsa. 

320 Karşıyaka osman zade inkişaf s. ada 103 par- 81 15 
sel 37 270,50 metre murabbaı arsa. 

346 Bayraklı menemen caddesi 75 No. tajlı dıvarlı 261 04 
arsadan müfrez sahil caddesinde 18 No. tajlı 
dıvarlı 435,08 metre murabbaı arsa. 

349 Bayraklı karanfil s. 4 taj No. lı dıvarlı 59,58 14 80 
metre M. arsa. 

350 Bayraklı burnava c. 53/ 1 eski 55 taj No. lı 133 08 
532,35 metre murabbaı arsa. 

340 Üçüncü karataş halil rifat paşa c. 281,283,285 72 60 
kapı No. Iı 242 metre murabbaı arsa. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile öden
mek üzere onbeş gün müddetle artırmaya konulmuştur, ihalesi 
25161936 perşembe günü saat 17 dedir. Alıcıların Milli Em-
{ak müdüriyetine müracaatları. 1531 

Torbalı kazası Malmüdürlü
ğünden; 

nan kimse arzetmiş olduğu 
bedel ile almağa razı olursa 
ona ihale edilir. O da razı 
olmaz veya bulunmazsa icra 
dairesince hemen 15 gün 
müddetle artırmıya çıkarılır bu 
artırma alakadarlara tebliği 
hacet olmayıp yalnız ilanla 
iktifa olunarak en çok artırana 
ihale edilerek her iki halde 
birinci ihale edilen kimse iki 
ihale arasındaki farktan ve 
diğer zararlardan mes'ul ol
duğu ve tapu harcının bele
diye ve vakıf icarın ve yüzde 
iki buçuk dellaliyenirı. müşte
riye ait olduğu ilan olunur. 

Zinet garajı, Bergama yol-
cularına ve Bergama'ya yük Cellatgölü'nün yakında kurutulacağından içindeki balıkları 
nakledenlere bir kolaylık ol- tutmak üzere 10 /Haziran/ 936 tarihinden itibaren on beş 

1445 mak üzere Bergama servisi- gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. Müşterilerin şeraiti 
ni de açmıştır. Garaj, hem anlamak ve pey eürmek üzere muhammen kıymeti olan 5000 
çarşıya yakın, hem de temiz- Lira üzerinden yüzde yedi buçuk nisbetinde pey parasile 
dir. Bcrgama'Iılar bu suretle Torbalı Malmüdürlüğüne müracaatları ila olnnur. 

lzmir 1 inci icra M. dan: 
Mehmet ağanın emlak ve 

eytam bankasından ödünç al
dığı paraya mukabil bankaya 
ipotek eylediği Turgutlu'nun 
Orta mahalle eski hükumet 
caddesinde kain ve tapunun 
şubat 929 tarih ve 53 numa
rada kayıtlı ve bodrum katı 
üstünde iki . oda 1 salon 1 
mutbak 1 hela, bir miktar 
avlu, üst katta 2 oda 1 salon 
1 balkon müştemilatile 89,72 
M. murabbaı olan 2000 lira 

kıymetli evin geçen seneki 
satışı 2230 Numaralı ka
nuna tevfikan geri bırakıldığı 
halde birinci sene taksiti mu
ayyen vadesinde ödenmedi

ğinden bu hüküm ortadan kal
karak yeniden mülkiyeti açık ar· 
tırma suretile ve 844 numaralı 

emlak v' eytam bankası kanunu 
mucibince bir defa mahsus 
olmak şartile artırması 22-7-
1936 çarşambagünü saat 14 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

sile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihin-

den itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte 

memuriyetimize bildirmeleri 
icabeder. Aksi halde hakları 

tapu sicilince maliim olma
dıkça paylaşmadan hariç ka

lırlar. 1017/ 1936 tarihinden 
itibaren şartname herkese açık-

tır. Talip olanların yüzde ye
dibuçuk teminat akçası veya 

milli bir banka itibar mektubu 
ve 33/17997 dosya numarasile 

1 inci ve şartnamesinin 33-411 
dosya numarasile açık bulun-

duğu Turgutlu icra memurlu· 
ğuna müracaatleri ilan olunur. 

H. is No.: 79 

Ucuz - taze · temiz 

Salihli bele
diye riyasetin
den: 

daha çok istifade edecek- 1642 13 16 19 23 

lerd.ir. - lzmir kadastro müdürlüğünden ilaç f eşit!~ri 
lzmir tramvay ve Akdeniz mahallesinde Doktor Hulusi caddesinde 26 kapı Hamdı Nuzhet 

elektirik sosyetesin .. s~yılı şimali Dok!or Huliisi caddesi, şarkı Sakra~ör müessesesi s h h t Salihli Urayı elektirik fab
rikasının bir senelik ihtiyacı 
olan 42,000 kilo motörin ile 
6300 kilo kalın ve ince ne
vinden Vakum yağı münakasa 
suretile almadığından vermek 
istiyenler 22 Haziran 936 pa
zartesi gününe kadar Salihli 
urbaylığına müracaatları ilan 
olunur. 11, 13, 16, 18 (1591) 

bması, cenubu Ismetpaşa bulvarı, garbı vaktılc Sent Antu 1 a 
den: Mariye kilisesine bırakılan bina ile çevrilmiş kargir deponun 

Şebeke ameliyatı dolayısile maliki kim olduğu üç senedenberi kadastro tarafından yapılan E • 
cereyanın bu ayın 14 ünde araştırmalarda bulunamamıştır. Mali~i her kim ise ilan tari- ezan es 1 
saat 7 den 12 ye kadar bü- hinden itibaren otuz gün içinde vesıkalarile kadastro komis-
tün Alsancak mıntakasında yonuna müracaatla bu binanın maliki olduğunu bildirmediği 
kesileceği sayın abonelerimizce takdirde 2613 sayılı yasanın 22 inci maddesınin H. fıkrasına 
bilinmek üzere ilan olunur. göre davet adına yazılacağı ilan olunur. 1650 

BaşJurak Büyük Salepçi oğlu 
hanı karşısında 

İlbaylıktan 
llbaylık dahiliye dairelerinde 

on lira maaşlı ve otuz lira 
ücretli bazı vazifeler açılmıştır. 
Orta mektep mezunu olmak 
şartiyle istekli olanların Hazi
ranın 19 uncu Cuma günü 
saat on beşte yapılacak müsa
baka imtihanına girmek üzere 
tahsil vesikası, nüfus cüzdanı 
ve hüsnühal evrakıyla Vilayet 
Mektupçuluk kaleminde hazır 
bulunmaları ilan olunur. 1655 

izmir 2 inci icra M. dan: 
Nafiz oğ{u Ali'nin emlak 

ve eytam bankasından ödünç 
aldığı paraya mukabil ban· 
kaya ipotek eylediği izmir' de 
üçüncü sultaniye mahallesinin 
Eşrefpaşa sokağında 236 esas 
sıra numarasında 61 adanın 
26 parselinde kayıtlı Yusuf 
baba vakfından 24/1 vergi ve 
28·26 taj numara{ı haneye gi
rildikte mermer taş ile döşeli 
bir sofa, sağda ve salda iki 
oda karşıda mutbak ve hela, 
ufak bir avlu ve kumpanya 
suyu mevcuttur. 1500 lira kıy
metinde olan maa müştemilat 
bu evin ge;en seneki satışı 
2280 numaralı kanuna tevfi
kan geri bırakıldığı halde bi
rıncı sene taksiti muay

yen 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 2117 / 936 salı 
günü saat 11 de icta 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
tur. Satış peşin para ile olup 
müşteriden yalnız yüzde iki-

buçuk dellaliye masrafı alınır, 
1 potek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men

kul üzerindeki haklarını husu· 
sile faiz ve masrafa dair olan 

iddialarını işbu ilan tarihinden 

itibaren yirmi gün içinde ev· 

rakı müsbitelerile birlikte me· 

muriyetimize bildirmeleri icap 

eder. Aksi halde hakları taptı 

sici lince malum olmadıkça pay· 

!aşmadan hariç kalırlar. 9/7/36 

tarihinden itibaren şartname 
herkese açıktır. Talip olanla· 

rın yüzde yedibuçuk teminat 
akçası veya milli bir bankB 

itibar mektubu ve 33/21250 

dosya numarasile İzmir 2 incı 

icra memurluğuna müracaat· 

leri ilan olunur. H. iş No.228 
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Askeri Mekteplere Talebe alı- Taşra Bakkal ve Esnaflarının lzmir Belediyesinden: 
Fiati Eiati 

~yo~:-937 Ders senesi için Kuleli, Maltepe ve Bursa Nazarı Dikkatine 
askeri liselerile Kırık kaledeki askeri san'at lisesine 
ve Konya, Erzincan askeri ortamekteplerinc talebe 
alınacaktır. 

2 - Kabul şartları askeri lise ve ortamektepler talimatında 
yazılıdır. Bu talimat askeri mekteplerde ve askerlik 
Şubelerinde görülebilir. 

3 - f stcklilcrin aşağıda yazılı hususları da gôz önünde 
bulundurmaları lazımdır. 

A - Bütün mekteplerde kaydı kabul 1/Temmuv936 da 
başlar ve l O/ Ağustos/936 da biter. Müsabaka imtihanı 
da 15 Ağustosla 21 Ağustos arasında yapılır. 

B - Mekteplerin bulundukları yerler haricindeki meevki
lerde oturan isteklilerin 10/Haziran/936 dan 31/Tem-
muz/936 tarihine kaaar bulundukları yerlerin askerlik 
şubelerine müracaat etmiş olmaları lazımdır. 

C - Kabul şartlarını taşıyan istekliler evrakını tamamlattı
rıp askerlik şubeleri vasıtasile mektebe göndermeleri 
ve mekteplerden 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 - f stekli mektebe kabul edilmediği takdirde hiçbir hak 
iddia edemez ve bir sene terki tahsili olanlar da 

4 
mektebe alınmazlar. 
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 muvaffakıyetle bitirenlerden arzu edenler 

lzmir şekerciler çarşısında 20 numaradaki imalathanemi 
İzmir Eski Bitpazarı Suluhan civarında 1 numaraya nakletti
ğimden sayın müşterilerimin siparişlerini yeni adresime ver
melerini saygılarımla bildiririm. 

Güzel /zmir bisküvit fabrikası sahibi lstanbullu 

lsmail Hakkı -Kimyevi ve bakteriyoloji raporları haiz 

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

~~ I·L D 1 
lzıııir • Çı· ııw ı;oscsi iizı·rinılf' g1izcl ıııaıız<ırıılı oll•li, gııziıw, lokanta 

"' lıakkali)f'~iıulı• miiçtcrilcrinin her türlii i stirahat. ia ı• \C ihtip\çları 

tı·ıııiıı cılilnıi; olan 

Urla Malgaca içmeleri 
t l rla ~lalg:ıc; iı;ııu: 611)u; K:ır

liı;p.ıt"ııı Şuqırıtılı·I Zul ı;uyıına ezlıcr 

ı·ilıcı riiı;hnnılır. Bııyıırdııklan hıı 

~u; m ıizıııin mide 'c Le\ aıı ll'~t'll· 

ııiiı;leri. karal'i~er, ılıılak ha Lıılıklıı
rııııln miizıııiıı •afra kı'.ı' i ve :ı.ııfra 

)oll:ırı ilıih:ıplarınılu, afra. kum n: 

t:ışlarııııla. rııüııııirı iııkılıaztlu, ~İ~· 

nı:ııılık, nukris "' :;ı•l..ı•r hu Lulıkla-

müsabaka imtihanına girerek kazandıkları takdirde nııdn, ı,ııgırsııl., \iriıl. ıılucmı, ınt'· 
mühendis ve fen memuru yetiştirilmek üzere Avrupaya sanc )·ollnrı iliilı .. Gibi Jıünye,·i lıns-

h ·ı d il tnlıklanln ,C'rİ H: ifoh:ılı .. olıluğu 
ta sı e gön er ir. 1625 apn Jıalkıınızıu )Üksck w de~erü 

Türkiye iş ve Ziraat banka- ~C~l;:a~r~ ~::~:.:;:llll:to~~·:ş:'~~:::n ~:~·::~:::~:~ri~rl:a~~\~'Şlllt' otobü•;<·ri· 

farı Ü~Ülll 1'111'1111111 Iİ111İte<I Şİr• _ı_ıiı_1_1ı_.·_ps_i_i~ç•-•u-·l-cr_c_ı_•ğ-rı_ıı_ıın_k_ta------------------------------

· ketinden: 
Eksiltme 

.Üzüm kurumum.m Romanya'dan getirteceği tahminen 20,000 
yirmibin metre mik'abı kutuluk kerestenin gümrük muamela
tının 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 16021 

Türkiye iş ve Ziraat .. banka
lan üzüm k11rumu limited şir
ketinden: 

Memur aranıyor 
Almanca ve Türkçe lisanlarile ihracat muhabere işlerine 

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

Ayni zamanda Fransızca veya lngilizce bilenler tercih olu-
nacakur. 12 13 14 1601 

Askeri Lise ve Orta Mekteplere 
•• 
Oğretmen ve Kırıkkale San'at Li-
sesine Tedrisat Müdürü Aranıyor 

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

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

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

A} Tasdikli fotograflı fiş. 

B) Yüksek tahsil şehadetnamesi veya tasdikli benzeri. 
C) Üniversitede imtihan vererek ehliyetname almışsa 

ehliyetname tasdikli benzeri. 
D) Nufus tezkeresi tasdikli benzeri. 

4- Durumu uygun görülenlerden aşağıda yazılı evrak sonra 
istenecektir. 

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

raporu. 
C) Teahhüt senedi (Noterlikten). 

5-Ücretler. 
lstanbul' daki Askeri Liseler Riyaziye Fizik derslerine 108-126 
Tarih dersine 98-108 liraya kadar. Bursa Lisesi ve Kırık
kale San' at Lisesi Riyaziye Fizik derslerine l 08-126 Tarih 
dersine 98-108 Liraya kadar. Orta mektepler derslerine 108 
Liraya kadar, Aylık ücret verilecektir. 

6-Kırıkkale San'at Lisesine alınacak tedrisat Müdürü için Lise 
öğretmenlik şartlarını taşımak ve iki ders zümresinde ihtisas 
olmak gerektir. Ücreti 165 liradır. 

7-lsteklilerin 1 Eylül, 936 gününe kadar müracaat etmeleri 
dileği yerine getirilmiyenler bir hak istiyemezler. D. 18 1509. 

l Istanbul ünivarsitasinden: 
Teşrih 
Fizyoloji 
Mikrobiyoloji 
Hijyen 
Marazi teşrih 
Umumi emraz 
F armakodinamı 
Tıb tarihi 
] ıncı dahiliye 
2 ıncı " 
1 ıncı hariciye 
2 ıncı " 

Kadın ve doğum 
Deri ve frengi 
Kulak, boğaz 
Göz hastalıkları 

Akıl " 
Radyoloji 
Çocuk hastalıkları 
Fizikoterapi 
Çocuk cerrahisi 
Tedavi seririyatı 

İdrar yolları 

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

İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Satış 

Sıra No. Lira 
342 Karşıyaka Bahariye Yem işçi paşa 30/32 taj 1000 

numaralı ev ve altnda dükkan. 
343 Karşıyaka Bahariye Yemişçi paşa 28 taj N .lı ev 600 
Yukarıda yazılan emvalin mülkiyetleri peşin para ile öden

mek üzere on beş gün müddetle artırmaya konulmuştur. iha
lesi 29 /Haziran/ 936 pazartesi günü saat 17 dedir. Alıcıların 
Milli Emlak müdüriyetine müracaatları. 1654 13 20 

lzmir Komutanlığı ilanları 
Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 

1 Bayramiç'teki kıtaatı askeriyenin 63900 kilo bulgur 
itiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 f halesi 29/Haziran/936 pazartesi günü saat on dört 
buçukta Bayramiç'te askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 Teminatı muvakkate akçesi 576 liradır. 
4 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 istekliler Ticaret odasında kayıtlı oldvklarına dair ve

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
6 Eksilmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vc
sikalarile teminatı muvakkatc ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden en az bir saat evyel komisyona 
bulunacaklardır. 1648 13 18 21 

Cinsi Miktar Lira K. Lira K. 
İzmir demiri 4000 kilo 08 5 340 00 
Lama demiri 35 X 6 200 " 08 5 17 00 
Çember demiri 25X5 100 '' 08 5 8 50 
Yuvarlak demir 8X5 100 " 08 5 8 50 
Poyra yürek marka 200 adet 200 400 00 
Dingil " " 15 " 1900 285 00 
Lama demiri 3 X 1 400 kilo 08 5 34 00 
Lama " 6X2,5 400 " 08 5 34 00 
Tek araba sustası yürek marka 10 çift 1900 çift 190 00 
Nallama 10X3 200 kilo 10 5 21 00 
3 çeyrek yuvarlak demir 100 " 8 5 8 50 
12 milimlik yuvarlak demir 10 " 9 9 00 
Çellk ana susta demiri 200 " 40 80 00' 
50 lik kaplama çift 20 çift 200 çift 40 00 

Bedeli muhammen yekun 1475 50 
Yukarıda cins ve miktarile muhammen bedelleri yazılı on 

dört kalem demir malzeme Başkatiplikte şartname veçhile 
23,6,936 Salı günü saat onaltıda açık eksiltme ile ihale edile· 
cektir. iştirak için yüz onbir liralık muvakkat teminat makbu· 
zu veya banka teminat mektubu ile söyJenen gün ve saatta 
encümene gelininir. 7 10 13 17 1540 

6 lla 70 milimetrelik 2320 
kilo bakır tel. 
8 Santimlik 500 adet izölatör 

14 Santimlik 160 adet izö-
latör demiri (Ağaç için) 

14 Santimlik 260 adet izö-
latör demiri (Demir için) 

Duy ermetik 400 adet l 
Suplen 800 metre 2Xl 2 
Suplen 1600 metre 2X2 1-2 
Gergi vidası 30 adet simens 

veya benzeri 
Gergi izöfatörü 60 adet si

ınens veya benzeri 
Serkil 50 adet simens veya 

benzeri 
Ermatör ve bağlantı komp

le 15 adet simens veya benzeri 
Gerginin potrele bağlantı 

vidası 60 adet simens veya 
benzeri 

Galvanezli demir tel 5 miJi 
metrelik 360 metre 

Yeni yapılacak elektrik te
sisatı için yukarıda cins ve 
mikdarı yazılı on üç kalem 
elektrik malzemesi başkatip
likteki keşif ve şartname veç
hile 23/6/936 salı günü saat 
on altıda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Hepsinin be
deli keşfi 3539 liradır. 

iştirak için iki yüz altmış 
altı liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

6 9 13 17 1512 
1 - 1/4 İnce kutrunda Gze

ri telle sarılı 150 metre lastik 
hortum 23/6/936 Salı günü 
saat on altıda açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Beher 
metresi 285 kuruş hesabı ile 
tamamının bedeli muhammeni 
427,5 liradır. 

iştirak için on dokuz liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 6 9 13 18 1511 

Kültürpark'ın dört methaline 
kapı yaptırılacaktır. bu işin 

heyeti umumiyesının bedeli 
keşfi 830,08 liradır. Açık ek-
siltme ile ihalesi 23.6.936 Salt 
günü saat onaltıdadır. Keşif 
ve şartname ve projesini gör
mek üzere başmühendisliğe 

ve iştirak için de 63 liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söyf enen gün ve saatta 
encümene müracaat edilir. 

7 10 13 17 1539 

----~--------------Ü ıı i w r :-it f' l fr Döçcuı 

( 1 ua,;11 Profc"ör\ 

Dr. A .... 5af ittin 
AOız ve diş hekimi 
ll:ı talara her giin iiğlt>clf'tı 

onra bakar 

f tiklaJ. <".adde i i\o. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

T.-Jgrnf · t S T ı\ ~ B U L 
Telefon : 49250 

Kulak, boğaz, bu
run hastalıkları 

Birinci sınıf mütehassısı 

Doktor 

Sami Nazif 
Kulakcı 

' Birinci beyler sokak No. 36 

-T clefon 231 O, evi 3668 ' 

izmir 2 inci icra M. dan: 

Alacaklı: EmlŞk ve eytam 
bankası lzmir şubesi. 

Borçlu: Halil İbrahim; Ma
nisa' da borsa caddesinde bla 
No. da. 

Satılan mallar: fzmir'de Kar
şıyaka' da Soğukkuyu cadde
sinde 148 ada, 121 parsel, 
98 eski, 122 yeni emlak nu
maralı ve tahminen 7862 met-
re murabbaı miktarında meyva 
ve sebze bahçesi ve müştemi
latı; Emlak ve eytam banka
sının 1760 Lira alacağını te
minen ipotekli yukarıda tafsi
latı söylenilen 1600 Lira mu
hammen kıymetli ve borçlu 
Halil lbrahim'in ba tapu uh
dei tasarrufunda bulunan gay
ri menkulleri 13171936 tarihine 
müsadif pazartesi ğünü saat 
15 te fzmir icra dairesinde 
ihale edilmek üzere 13/6/936 
tarihinden itibaren ve açık 
artırma yoluyla satışa çıkarıl
mıştır. Şartname ve sair evrakı 
mütefcrriası 117 /1936 tarihin
den itibaren 935/7308 Do. 
No. suyla herkesin görebilmesi 
için açık bulundurulmaktadır. 

İhale giinü mal muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulduğu 
surette ihale yapılacaktır. Aksi 
halde son pey sahibinin taah
hüdü baki kalmak üzere ar-
tırma on beş gün daha tem
dit edilmiş olacağından on 
beşinci güne müsadif 28171936 
tarihinde salı günü ayni sa
atte en çok artırana ihale olu
nacaktır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların gayri men-

kul üzerindeki haklarını hu-
susile faiz ve masrafa dair 

olan iddialarım evrakı mus
bitelerile yirmi gün içinde icra 

dairesine bildirmeleri aksi su
i ette hakları tapu sicilleri le 

sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalacak-

ları ve irtifak hakkı sahiple
rinin de ayni suretle hareket-

leri icap edeceği ve taliplerin 
muhammen kıymetin yüzde 
7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir bankanın taminat 
mektubunu icra dairesine tev
dileri ilin olunur. 
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W. F. H. VAN- Fratelli Sperco 
Der ZEE & CO. Vapur Acentası 

V N ROY AL NEERLANDAIS 
• • · KUMPANYASI 

DEUTSC_HE LEVANTE LINIE "HERMES,, vapuru 15-6-36 
G. m. b. H. . da gelip 20-6-36 da AN-

"SAMOS,, vapuru 10 hazı- VERS ROTTERDAM AMS
randa beklenmekte ve 13 ha- TERD,AM ve HAMBURG li-
zirana kadar Hamburg ve manian için yük alacaktır. 
Breınen limanları için yük ala- SVENSKA ORİENT LiElN 
caktır. "NORDLANT,, motörü 15 
"MANİSA,, vapuru 10 ha- 6-36 da gelip ROTTERDAM, 

zisanda beklenilmekte ve 13 HAMBURG, BREMEN, (Doğ
hazirana kadar Rotterdam ve ru} COPENHAGE, DANTZIG 
Hamburg limanlarına yük ala- GDYNIA, GôTEBURG, OS-
caktır. LO ve İSKANDİNAVY A Ji-

"TlNOS,, vapuru elyevm manları için yük alacaktır. 
limanımızda olup Anvers, Rot- "BlRKALANT,, motörü 29 
terdam ve Hamburg limanla- 6-36 da gelip ROTTERDAM, 
rına yük boşaltıyor. HAMBURG, BREMEN, CO-

"MACEDONlA,, vapuru 22 PENHAGE, DANTZIG, GDY
hazirand<r bekleniyor, 27 ha- NIA, GôTEBURG, OSLO 
zirana kadar Anvers, Rotter- ve ISKANDINAVYA liman-
dam, Hamburg ve Bremen ları için yük alacaktır. 
için yükliyecektir. Yolcu ve yük kabul eder. 
AMERiKAN EXPORT LiNE İlandaki hareket tarihlcrile 
THE EXPORT STEAMHİP navlunlardaki değişikliklerden 

· K acenta mes'uliyet kabul etmez. 
CORPORATION NEVYOR Fazla tafsilat için ikinci 

"EXAMINER,, vapuru 21 kordonda tahmil ve tahliye 
hazirana doğru beklenilmekte binası arkasında Fratelli Sper
olup New-York için yükliye- co vapur acentalığına müraca-
cektir. at edilmesi rica olunur. 
SERViCE MARİTİME ROU- Tele. 2004 2005 2663 

MAİN BUDAPEŞT -
"DUROSTOR,, vapuru 10 Oliver v E Şürekası 

haziranda bekleniyor. Kösten- Limited 

ce, Sulina, Galatz ve Ga- vapur Acentası 
latz aktarması Belgrad, Buda- Cendcli Han, Birinci Kordon 
peşt, Bratislava, Viyana için Tel. 2443 
yük kabul edecektir. THE ELEERMAN LINES Ltd. 

DEN NORSKE MIDDELHAVS "GRODNO,, vapuru 10 ha-
LINJE (DS. AS. SPANSKE- ziranda Londra, Hul ve An-

LINJEN) OSLO versten gelip yük çıkaracak-
"SAN ANDRES,, motörü tır ve 25 haziranda avdet 

19 haziranda bekleniyor. Is- edip Londra, Hul için yük 
kendcriye, Hayfa, Dieppe ve alacaktır. 
Norveç limanları için yük ka- "MARDINIAN,, vapur~ 20 
bul edecektir. haziranda ~ive.~pol ve Swan

seadan gehp yuk çıkaracaktır. 
Vapurların isimleri gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi· 
lem ez. Telefon No. 2007 2008 ....................... 
Hellenic Lines 

Limited 
Hamburg - Bremen, Rotter

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

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

Anglo. Egytian Mail 
Line · 

Marsilya ve İskenderiye için 
9600 tonluk "Cairo 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 İskcnderiye li
manları için "VELOS,, vapu
ru her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha-
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

Fazla tafsilat için Cemal 
Cendeli hanında No. 14 Naz
mi Topçuoğlu acentasına 
müracaat olunması. 

Telefon : 2548 

"ARGO,, vapuru temmuz 
İptidasında Londra, Hul ve 
Anversten yük çıkaracaktır. 

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

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
"SOFIA,, vapuru haziranın 

sonunda Hamburg, Bremen ve 
Anversten gelip yük çıkara
caktır. .......... ~ ............ . 

Doktor - Operatör .. 
Yusu f Ziya Ustün 
Merkez hastanesi doğum 

ve kadın hastalıkları 
cerrahi mutehassısı 
Hastalarını pazardan baş

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

Ameliyatlarını Alsancak 
Sıhhat evinde yapar. 

Mtıa) ı·ıwhaııc 

Telefon E,·i 
Sıhhat E' i 

:HiH6 
:1909 
2974 ..................... 

Kirahkev 
Göztepe'de tramvay cadde

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

les mouches, moustiqu••• cafarda, fourmla, punaiaes, puces 
et toua autr•• Jnaect•• pemlcieux in11tantaniment! Son em· 

~~~il ploi est cana dancer ... 11 ne ta ehe pac ••• ne l1>l11se aucune odeur. 

B ÜTÜN BÖCEKLER İ Ö L DÜRÜR . 
Umum deposu: İkinci kordon No. 88 Telefon: 3306 ...................... ,. .... 

' 

~ • 

Çocuk hastalıkları 
mütehassısı · 

Doktor 
BehcetUz 
Hastalarını her gün 11,30 

dan saat onüçe kadar Beyler 
sokağındaki kıliniğinde kabul 
eder. Telefon 3990 , ..................... . 
Fransızca ders 
Fransızcaya ve tedris usul-· 

!erine iyice vakıf bir mual
lim, arzu edenlere ehven 
şartlarla ders vermektedir. 
İstiyenlerin Bahçeli handa 
4 numaralı yazıhaneye veya 
idarehanemize başvurmaları. -· 

(&lrcı~ l 

Ayvalık Belediyesinden: ~111 1111111 1111111 1111 111 11111ı.. Doktor J 111111111111111111n111111111 '• ---Ayvalık'ta yaptırılmakta olan sahil caddesi için yapılması _ 
lazım gelen kanalizasyon 1544 lira 44 kuruş bedeli keşfi üze A. Kemal Tonay 

=Bakterigolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı= rinden kapalı zarf ile cksilimeye konulmuştur . 
1 - Eksiltme süresi 28 Mayı~ 936 dan 18 Haziran 936 ya 

kadardır. 

2 - 115 lira 83 kuruş muvakkat teminat akçesi ya nakden 
belediye veznesine depozito edilecek ve yahut devletce 
tanınmı~ bir banka mektubu ibraz edilecektir. 

3 - Fenni ve eksiltme şartları ve projesi Belediyeden pa-
sız alınacaktır. 

4 - 18 Haziran Perşembe günü saat 16 da teklif olunacak 
fiat mutedil görülürse Belediye encümeni daimesinde 
ihale olunacaktır, 

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

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

Nakliye ve istif 
Rornanya'<lan getirtcceğimiz tahminen 20'000 yirmibin metre 

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

- Ba-.ıııuham· i~tU") 01111 karşı ınılaki ılilwk sokuk lı.ışuula 30 O) ı· 
:= lı ı•v "' 11111a}cııchanc· inılı· ahalı aaı 8 ılt•n nk~aın :ı:ıt 6 a kn<lar = 
_ ha talnrıoı kabul eder. §S 
- \1 ~rnı·mıt ı•ılı·n lıu tulnr:ı yapı lıııa<:ı lfizınıgdcıı sair talılilat 'e _ 

mikro kopik ıııuu) eıwlt•ri ili' wn·mli hast:ılaru ynpılmasma cc~az = = giiriilı·ıı Pııonıotorak!'i ııllta} em·lıanı•ı1inılı·lmuntazıım:ın ~ apılır. = 
• 1111111111111111111111111111111111111111111111llllllllllllill111 Telefon : 411 5 11111111• 

• 
Demirkapıda lstanbul jandarma 
konak komutanlığından: 

Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 3/6/936 günü saat 15 de mu
vakkat ihalesi yapılmak üzere 19,22,28 mayıs ve 2/61936 gün-
lerinde gazetelerle ilan edilen Demirkapıda jandarma konak 
binasının ikmali inşaatına isteklilerin nafıa vekaletinden ehli-
yet vesikası getiremediklerinden ötürü eksiltmesi 23/6/936 
salı günü saat 15 de yapılmak üzere komisyon kararile uza-
tılmıştır. Evvelki ilanda gösterilen plan, fenni şart kağıtları 
vesair teferrüat maliyeye yatırılacak 150 kuruşluk makbuz kar-

şılığında komisyondan verilecektir. Bu işe istekli olanların ihale 
gününden en az sekiz gün evvel nafıa vekaletine müracaatla 
ehliyet vesikası almaları ve ilk güvenme bedeli olarak 2170 
liralık banka veya maliye sandık makbuzu getirmeleri ve 2490 
sayılı kanunda yazılı genel hükümlere göre isteklilerin eksilt
me saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplariyle bü-
ti.in vesaiki komisyona vermiş bulunmaları tekrar ilan olunur. 

9-13- 16-20 (1545) 

Pürjen Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere' kalb ve 
böbrekleri rahatsız, tansiyonları yükseklere doktorlar bunu tavsiye ederler 
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