
r .h . . '• .Yirmı eşmcı yı 
No. 6638 

PAZAR 

14 
Haziran 1936 

Hergün sabahları çıka r, siyasal gazetedir. 

Konferansa Gidecek He
yetimiz Hareket Etti. 

r ................................ ... 

Medeniyetçilik 
Cephesi .. ----

Falih Rıfkı Atay 
Bu iitıınlarıln sık· ık Kenıali-t 

ıııcdeııİ) et terimini kullaııı) oruz. 
~iiplıc iz lıir mııksadııııız ,.ıır. l\lfü;. 

lüınao arkuı kuhür knrnıılıf;ı iı~inc 

dü!iCll knlalınlıldnrın hrp İ, cgeı· .. 
g:ırhlı lıirer millet olm.ızhır n. esir 

olıırnğ:ı \ C) n c ir yuşamnğa malı· 
kumdurlar. Dikkat ediniz: \ iyana 
kapılan rıdnn l\lericf'-" kadar dernın 
t•dcıı l'lirklllk inkıraz Lulmu.,tur. 
Cun'kü henüz ~ n{'<"l) anların Jı:ııı rın· 

ıladır, o lıii) ük •,wlıir \(' kn><alıalnr 

\nadoluıııuzdııkiler kadar Tiirktü. 
Tarih olmaıılarııııı7. Lilccektir, lıi:t. 

Bd,.,r~dı ,'l. SofHıH H.·r<ligiıniı \3· 
ı:- ' • 

J-iı hu ~clıirlcrde el..Seri)ı t Tiirl..tii. 
Eğer \tatürk imdada )C.tişın•'

ı.t'' di Türkllik, kimlıilir. d:ılıa ıı, .. 
rc•~e 'knrlar kökiimlen k:ızıırn<'nktı. 

• 1mdi. ömiir0cdlik da\iı-ı L:ı,
laılığınJıın!Jcri mu:ıııı ına, korl.. um; 
H" i; l ılürücu muamnuı de,.ını cdi· 
, ur: G:ırLlıl.ır şark kalnlıalıklnrıııııı 

kurtulnl'a~ı \C hur \\Tnpa nıillet
lrri :ır.mııdn wr tutucağı rikriııdr 

tleğildirler. Iİizz:ıt o kalalıalıldnıw 
adtımları dahi, garlı medeni) ctlcrİ· 

uiu bu lıiikıııiiııl' kar~1 tcwkkiil 
içindedirler. 

f çerdeu <lıcnrı) a knr~ı, 'c dı· 
şardan içeri)«' kadur hu hükmü 
deği~tiren tek lıarckı•t Kemalizm 
iıık.ıliilmlır. l~cr im inkılüL 'für
ki)cdc oııuııa k:ıtlar mmııffuk 
olur a. 

onuna kadar mu\Offiık oluıal.. 
şu demektir: Fğt•r Türk\) I' nıeuı

lckcti \C Türk ınilleıi garlı nwde
rıivctinin uım ıı•şckkülü nıeınlckl'l· 
lı·;iodcn biri ,.c yiizcll' yiiz hir 
narh nıillı•ti olalıilirsı·. 
t'! ı·ı . Korkunç ınuamıu:ı lı:ılle< ı mı, 
ol:ıcnktır. 

Vi)tııın hozgunuııd:uı )\)18 mfı· 
tarcke ine kadar hu ülkelerde 
kurt:ırıcı fikirler ek~ik olmu, dc
gihlir. Fakııt lıu kurtancı fikir ler 
Hl onları tlü,üncn kafalar kc ilc
~ck rnlıut iı;idilmez.lil •. tt·n f't'Iİne· ' ~ \: ~ 

rek, 'cya urtMırn tckcınıııii l edip 
sourn kaybol:ırak, fa)dasız \{' le· 

irsiz kal ınışl:mlır. En ou ~u rlu· 

rıcı fikir. Atatürkle henılıer Tiir· 
kh ,, iktidarıuın lıa~ına geçti. Hiç· 
bi~ ılPınaguji, hiçbir meııfc:.ıt, hiç· 
lıir ihtiras ) üzüııdcn bu iktidarın, 

on kurtarıcı fikirler iktidarının 

sar ılmnsıoa mfı anele edıhıwmck 
ftİ7.Ull gelfr. 

1 tı·diğiııiz t:ırııfa b:ılmıız; ilk 
wreceğiııiz büküm, haştıın lın:.a 

ıuııdtli , _. mnIH!\j Lir inşa 1.:ınırc

tidir. Yeni inşalara bakın ız: Bir
<;oğııuıla ilıtisn lıiirınct izliği yü
zliml cıı boş )Cl"C ınn r:ıf olunduğu· 

1111 giireeı•k iniz. li:gı·r Lu mcınlc
kt•ttı• lük nınılılelı•rinin haşıııda 

i ıı şn H' ihti n gösterilirse, lın) rN· 

tt•ıı donakalmak liızrnı gelir. 
Tiirki ·c•ııiıı in.,.alarınılıı ) alııız 

lııı İilrnf, banka nıinı.ırı olın:ı)nıın 

lınııku y.ıplırJn:ık, L:ılıçt• ıııiıııarı 

olın:ıya ıı n lınlıt;C' ynplırnııık. olt'l 
ıniııınrı olııı.ı)UllU olt•I ):tplınıınk, 

'tııııi i lı ti a,, hürnwtsizliği isr:ıfı \ar· 
;lır. "\ok :ı ıııolzı'ıne olurak ne lu]. 

la ı ıı) onız : Bı•ıon! lliııulnrı ) oııtııın 

t.ıştıııı 'e mcrıner<leıı mi ) apıyorı11.? 
1 r:ıf ııındrlrl•·ri ar:ı~ınılu ıııd~ 

rıı şııt gcli)ur. Bunu ) nz:ınlnr H· 

kımıı an lar lıir dr f ... tnıılıul"ıın ev-• 
knf rıı iidiirliiğü kiılemlerinı>, phud 
lıiikümt•ı koıı.ıkl ınn:ı. hatta nkn
ı·ı111ıız111 l ı in,nk ılairı·lcrinı• uğr:ı ın

lnr. Bu, lıeniiz Osmanlı impıır:ıtor· 

l ııo•unun .ı .. , aııı ı•dc"ı'leıı hir efolı•t 
" e 

hav:ı_11lır. lfa~:ın b:ı a in,.a C"ılil-

ııwk znrurt>limlr olau lnı nıenılck,.t, 
~ı•ııı• hn ınıı lınşa, ki"'} lüsiınün mla. 
~mdan re ıııi devlet biirolnrına kıı· 

ılnr, döşenmek zaruretiudeclir. Eı:;cr 
hep-ini birden yapnını) orsnk. ~ a-

-Sonu 5 inci sayfada-

A nkara istasyonunda kamutay 
baskanı ve basbakanımız da he-

' ' 
lyeti teşyi edenler arasında idiler. 

\nkanı. 13 (llıı~u i) i\J fili· 
ırö lıoğıızlar kcımi )OllUııa lıiil..\ı · 

mctiıniz ııaıııııı:ı İştirak "tlccd. he-. 
) e t. bu akşnıııki cJ,. presle Ltan· 
Jnıl'a h:ırckeı clıııi\'ıir. lfe)Ctf'. ılış 

h:ıknnııııız doktor Tc, f ik Hiiştlii 

\r:ıı; riya~t ı·lml'kteılir. Jkiııci r<'i 

eh bakanlık ınü~tc~nn l\uııınn Ui-
faı ~leıH'nıPrM'İo~lıı·<lur. 1 [<>yetiıı ıli· 
g•~r fizalnn ~f'ııd kurma) ikiııei 

rcı•ı \ ıııı vı• milletler f<.'lllİ) eti 
ılt'ıdiıııll' lıükıiııwt iıuiıiıı ılainıi ınıı

ralılıa ı :t)ln\ Xrı'miıldin Sadıklır. 
lle}ctı•, ik ı ı~aıl mü~n,iri ol tır:ık 

<ll'ııiz nıüslc~an SadulJnlı Erten, us

krri ıııü~n' ir olarak ı•rkfı ııı harp m i
ralayı Rifat, lın \ n fi lo u kuman
dan l arımluıı Çalııı:ıl.;: deniz nıiiş.ı· 

\iri olnrııl.: ~ arh:ı~ Fahri. ılış işl 1•ri 

-Sonu 5 inci sayfada-

Almanya eski müstemleke/erini 
ne vakit istiyecek .. 

Ekrlin 13 (Haıl) o) - .l'\a:.yoııal su ) ııli ı ıul'lıaf i liııılc Alıııaııp'nııı 

lngiltcrc'ııiu "uallcrinc t'l'\ılP \'ermek için :ıcı•lc ctıni)l'Ccği kannati h ü· 
küınfcrnındır. \gl lıi ilııiııınl Ceuı•nt>'dc 1..01141') i~·tiın:ıının ynpılmn:-ıuı 

lwkliycrektir. 
Loıal rn 12 (A. :\) · De') il Tclgrııf ~ıızctcsiuiu Berl iıı ınııhn lıiı·c gfir•· 

\ lıııııına ı• ki nıii teııı lt·kclcrinin geri verilme i ıneıı'clı·si oliınııiyat oyun· 
lnnııı ~ııfıtcakip Alınan hiikiııncti ıarııfıııdnıı ortaya konncııktı r. 

Rusya'da Yeni Kanun 

Rusya'da Amele Dikta
törlüğü Kalkıyor. 

Papasla işci ayni hakka sahip olacak, 
aile esası kuvvetlendirilecek. 

Stalin yoldaş ve arkadaşları .. 
İ •t:ııılıııl. l:l (Il u •ıı i ııııılrnlıiri- lıu111l:ın son ra i~ı;i lı·rlı' lıi rl ikt ı· nyıı i 

ıııiz<lı•n) ~ o\')t't Hu~ya "dıı ) rııi hak \ c şartl:ır i ı; i ıı ıl e rı') \ı'recı•k· 
<•ıkarılınıık i~tcnl'u kıı ııııııu ı·~:ı~in iıı lı•n:lir. Ymıi, , frılaıı lı iirri)l'li \I' 

İıoriı·inıll'li ııkislcri çok hiipikti1r. diıı l'rLc ti i, diiıı bildirıl i~iııı gihi 
Çiiıı kii lııı kıııııın l :ı So\')Ct Hu ):l· fo:. matlıuqt lı iirrİ)Mi i li' lH"ralıı'I' 
11111 yeni hir ıııkılıil' ••eçirıli~i k:ı- lınll a vcrilm i~tir. 
nuati \ardır. 

Bu knnuıı lınkkı mlıı ılıııı H·rİ· 

len ın:ıl(ınıata iliı\ l'teıı halın alın· 
ııııştır ki. hu kanun. nıii l ki)l't hal..· 
kını rı'4men tamınaktndır ve lrn· 
giiıw kadar lıukim ol:ııı nmı· lc dik
tatörlii.ğiiııü orıadnn kalrlırıııakııulır. 

Jluml:uı t'\ tı! ) ok eılilen p:ıpnzlar, 

Şiııul.iyf' k:ııl ıır )Ell'ı laıı tı•ılk ik

l cnlı· ı·rlıesı ııi lı• u~ıı liiııiiu , gı·rek 

ne• il. serek "ıığhl. \ t' cemiyı• t ınii· 

u:ı~·hl'lleri ii0 tiindı· fı•na tesi rlı•r 

) :ıptığı görülılüğündl'n bundan . oıı· 
rıı. ııile mul.ıuhhet i ıı i t l' lkiıı eden 

" n~lar kurııl al'nktı r. 

• 

'l'l'lr.fon: 27itı 

jr Bir Alman /(ongresinde 

Tarihi haki
katin itirafı •• 

.----~ .... ., .. --~ 
Türk Aryaidir ve 
Garb medeniyetin
de rolü büyüktür. 

Bertin, 13 (Radyo) -
Noremberg kongresin
de Türk ırkının aryai 
olduğuna karar veril 
miştir. Bu karar ile Türk 
ırkının , Avrupa'nın is
kan ve medeniyetine 
amil olduğu da kabul 
ve tasdik edilmiştir. 

Irak, Suriye, Fi listin, 
Mısır hükOmet i aryai 
addedilmemektedir. 

\...~~~~~~~~~ 

Ziraat vekili 
Ankara , 13 (Hususi muha

birimizdc,1) - Ziraat vekili 

, ' 
Boğazlar 

Konferansına gidecek hey e
timiz hareket etti. 

Çin'de Geçen Maceralar 

Kantonda Japonya 
ile h~rp isteniyor! 

~-------~4ml .... ~--~ 
Mancuko hududunda 4 Kora'lı 

t 

6ı~Japon zabitini öldürdü. 
1'orn'L. ııltı j:ıpon :ı:nlıitini iildüriip 

'ov,et lıuılufllanıııı ihiı'n Nıııİ-:· 
ll'nİir. 

il ong • Koug, J 3 (Hııd) o) 
Kaııton\fıı ) üzhin kişi liırnfıııdaıı 

on.Jııımıı hinı:ı) ı·~indc lıir ııiinın) i, 
ppılun,. \C im nfıına)i•tr japoıı)a 
ile lıarıı i tcıırııiştir. 

Japon) o "nııı Kautoıı koıı olo u 
\:ınkiu lıiikiııılf't irıiıı \C mar.~,.nl 

Çaug-Kay-Çek"in hu badi cll'l'I' ua
wrı ıliU:ııtirıi edlıctmişıir. 

~:ıııghıı). 13 (Hııd)o) - Kuan· 
11111~ ,,. kıı:ıııg'"i l')ıılrtl;•riııin '\aıı· 
kin hükumeti ilt• ) .ıptıkları hir nı· 
laşıııa Gı•ııpm) '1 iug ungcıı L ııaııı 
ııılıli)•' etmiştir. Burada dahili lıa1 ı• 
H•lılikc inin onüıu• gcı;Hrııittir. 

Ankcto, l::\ (Had)o) Kanton 
lıiil.ilnıı•ti, Km ;ıntou·a ıı-ker ""'' 1.. 
ı•)klll•'kteılir. ..aııgha) "dan gelL"n 

Muhlis Erkmen tedavi için bu Çank-/cag-Çek lınhcrlerc ~iirı', l\nııkin ile KımtıJıı 
gün Avrupa'ya hareket et- Tok)o. 13 ( Hafl)o) fluHt" anı,.ıııdn J,ir itilaf a\:rli t:ı~:ıHur 
mİştir. ajaııKı hildirİ)or: fıını;uko dürt uluıınıaktar'ır. 
··~·~·····~·~·~·~·--···~···~···~ · .... · ~···~· ..... ·· .... ·-·~ ·~ · ~···~·~·~ · ......... ~·~·~·~···~· ... ·~ ·~ 

lngilterenin Alacağı Vaziyet 
-·-

Zecri Tedbirler - Çin'in Red .Kararı -
Çurçil'in Yeni Bir Makalesi. 

l.oııdı-a 13 ( Had) u ) - Dc:y l i 
Telgraf gazetesi, lıüyük Britıınyu· 

nm zecri tedbi rleri iki chcp dola

} i i!e laldırmal.: i.atediğini p7.1yor. 

--------------Bu Sl'bcıpkr şunlanlır: · malıl illerin. zecri tt•<l lıirlcriu der-
i - 7..cc:ri tedbirlerin dcrnrııı hal knl<lırılmasını j tedilı::lerini 

artık fa) dalı ol:ıına:ı. )DZ.•)or: 

2 Z •eri tı·.ılbirl<>riu idame i l,..oııdra 1 ~ ( Hıırl)'o ) Lort! 

Kamutayda Müzakereler: 
\in ton Çurçil, !Jugüıı :g, ening 
Stanıl :ırd gnzcıtes.iııdc bir makale 

ne.,reııniş ve 1ngilınc'uin mı'.i~te· 
rck eıııni)Cl ılnHısıııı knt"lyyen bı· 

rukınn~ını la" İ) c C) lemi tir. 

• 

le; işleri Bakanı Ş. l>ı•yli Tdgraf \C ııir gazı•tdcr 

1111 makale üzerinı· ıııütalealar <.ll'r· 
meyan etmekte 't• ;ı;ccri tedLirler 
ult') hinılc bulunmaktadır. Hu nıc · 
t•le iizcrine. so:,yctr sekreteri M. 
,h·cııol tin CencHr'deıı Londrıı '> ıı 
gitmiştir. 

Kaya'nın Beyanatı 
~~-~------4ml-~~---

Bel ediy el er Bankası - Şehirle-
'aııkiıı 12 ( A. ) ~ c">~rı·nil

tli~İnt• görı-, Çin lıükt'lmrıj 1talya· 
111 11 zecri ıedlıial crjıı bir tnraflı 

o larak ft'"lıcdilııırsi urc t iııdı•ki lR· 

lclıiui redılctmiştir. Çiıı hükumeti 
lıu i~in ıııillctln ı·c ın İ) eti salıilıi

) <'lİ l1airc iııc dalıil bulunduğunu 

rin Su işleri - Fazla Alınan Te
lef on Mükileme ücretleri. 
Ankara 12 (A. A) - Kamutay 

Lııgiin Ahdiilb:ı li k HcnJuum lıa~· 
1.:aıılı#ınıla toplauur:ıl.: ruznamf'.sipdc 
lıulunan l liyih:ıl urı ıııiiz:ıkerc \ C 

kabul etmiştir. B u arndıı po ta, 
ıclgra f, ıelefurı ıı ıııum nıüdürliiğfl 

lıüdcc i ne ek o larak kabul ed ilen 
b ir kanun lfı) ilıa il~ l!'ltaııbul tele
fon 1936 mali y ılı ma. r:ıflan kar· 
ş ılığı o larak l.3tı4,16H l i rıı t ıı lı isal 

'erilm iştir. 

)l :ıaş kanurıuııuıı bazı madde· 
!erinin dr<ıi tiri lııll'si. lıulıarlı ge· c 
mile riıı güınnik rC" mindcn i tiıma-

.sııı ıı ıl :ı ir l.. ıı ıuııı uıı ıııcri)cl miiıl ı le

tinin 1940 ) ılı ıın kııtl ar uzatılması, 

ılenin olla rı il ı· ak nY iı- l et ıııc iılıırc· J J ,. 

!e rinin y:ıııtıraı·nklnrı gcuıilcr için 
ınihmı lira lı k talı ~i .. :ı t \erilmc· 

/çişleri Bakanı .Sükrü Kaya 

llahe~i standa 11tatiil..oyu iade cdc rıwz. 
De) il :\le) il galelc i de ~İ) ıı i 

-Sonu 2 inci sayfada- -Sonu 5 inci sayfada-

TAŞLAR 

Hepimize kazalar mübareki! 
Dün lstanbul'da~ gelen bir arkadaşımızla konuşuyor

duk. Başını salladı: 
- Bizim lstanbul - dedi - "Kaza,, lar beldesi oldu .. 

Kaza ve kadere inanmıyanlar bile, şimdi bu hakikate 
boyun eğmiş bulunuyorlar .. Kaza, lstanbul'da dört te
kerlek üstünde koşan, başı boş, ağzı gemsiz bir ejder.
ha gibidir. Bazan bir tramvaya gelir, oturur ve yolda 
giderken koskoca tramvayı alır, yere çarpar .. Bazan bir 
otomobilin arkasından yapışır, arabayı tepetakla yuvar
lar. Sabah karanlığından gece yarısından sonraya kadar 
cadde cadde, otomobil otomobil, tramvay tramvay do
laşır. Tesadilflerin doğuşuna göre, günde bir iki kişi 
sakatlar, bir çocuğun bacağını koparır, iki üç kişinin 
nüfus kaydını .siler.. Ôyle bir kazalar beldesi oldu k i 
lstanbul .. 

Bir. arkadaşımız atıldı. 
- Aman birade'r, lzmir'de de bögle uğursuz aylar 

oluyor.. Sakın o aylarda lzmir'e lstanbul rüzgar
ları esmekte olmasın.. Sizinki neyse ne, nüfus kalaba
lık, nakil vasıtaları çok!. Bizde ise, köy yollarında yük 
arabalarını deviriyorlar da insan kafası eziyorlar. Vi
rajların birçoğunda, birkaç kilo kan vardır ve birkaç 
kişinin ruhu dolaşmaktadır. Bizim mülhakat kamyo
netleri, otomobilleri de, sizin "/caza,, marifetinden pek 
farklı değillerdir, kıskanmayın .. 

Dostumuz güldü: 
·- Şu halde - dedi - hepimize kazalar mübareki .. 

SAPAN 



~ Sayfa 2 --- - - - --------------- ANADOLU ________________ ... ___ _ 

İ~mitŞl;;izaB;kanı ş. r Günün _Telgraf · Hiberleri 
Kaya'nın Beyanatı.. ç_ocuk esfrgeme kongresinde 

.i:0:~·k.~ .. :~.:i 1~~~:r~::.-::..; -::~::;."~~·;:.:·::'~·~::· .. :.,:::::. ~:~~: Başbakan ı m ı ~ ı n b i r n utku .. 
Kral 

Ankara sefirini 
kabul etti. 

hiikıniiııiin dcğişıirilıııc i bnkkııı- Çok ıo•ıııi~ ı·ılniııı. ki hu tPrtiıı sa. Ankara 13 (Hususi muha~ . olarak memlekette bu hissi !eri ınuvaffakiyctten umumi 

daki kaıııınlnrla ilıti)at znlıitl•·ri ve F imle ııllfıı 11 on lıiıııleıı fazlıı olun birimimizden telefonla) - Ço- yerleştirmek ve çocukları ko- heyete millet karşısında te-
İstanbul, 13 (Hususi muha 

nskcri nu•mıırlar kaııuuımıııı 11-Pii hrlı•clhı•leriıı suvıınu on 5t'ne\e vnr- k k 
• • · cu esirgeme urumunun umu- rumak işini ehemmiyetle ba- şekkiirlcrimi sunmayı bir borç devlet mı•ıııurlarıııın tı•vhit ınmlii- mııdnıı isıcdi#inıiz fı·nııi ,.,. ~ılılıt 

birimizden) Londra' dar 

bildiriliyor: 

l <l . . mi konhresi bugün Çocuk şarmak hususunda gösterdik- bilı"rı'm. üne aır kaııunn haglı l numaralı şeraıti haiz olarak lemin ı•dilnıiş İngiltere'nin Ankara sefirini 

fngiliz kralı kabul etmiş V( 

bir müddet görüşmüştür. 

cetvelin değiştirilme ine ait k:ıuuıı- ol ıııı. ı\ııı•nk hıııııı y:ıpalıilmck için sarayında toplanmıştır. Kon- 1 •ı • k b 
Jar dn hugiin kabul edilen kanun- Dahiliye Vckfilctinin elinde ı;ı•ne o gre reisliğine General Kazım ıngı ız a inesi M. Vanzeland 
lar arasırıda Lulunmaktadır. kaııumırı ılerpiş ı•ttiği bir lıeyt>ti Öza)b seçilmiş ve evvela mu- G l kh f h • V b 

Beli·diyelcr imar hr.}etinin fen fı•ııııiycnin lıulıınm:ıı>ı lazımdı. Hıı rakıp raporu okunmuştur. e ece a ta mÜ ım na İneyi 
Londra, 13 (Radyo) - in· 

giliz kralı, dün akşam başba· 
işlerim· lıakıııak ve Lu lıe)clc mer- giin lıciylı• hir heyeti feııniycıniz iki yıllık çalışma hakkın- Bir toplantı yapacak nasıl kuracak? 
but olııııık ii:l.Crt• knllanaca~ı ıııii- yok. il atta , ey harı ve lınYali~i su- d k · · d h d I 

ikan M. Baldvin ile eski baş· 
bakan Ramzey Makdonald' 

ve İngiltcre'nin Ankara bü· 

yük elçisini kabul etmiştir. 

teha ı , miilıernli , mimar, ıııeıııur lanııı vı•nli~iıııiz vakit tabiidir ki. a ı 1 are eyeti raporu a . Loı.ıdra 13 (Harlyo) - ııgiliz Brüksel, 13 (Radyo) - Bu-
oku a k k ·ı kalııııı'~ı, gelecek Jıarıa önemli lıir .. B ı 'k t l · V ınii ıalııliııılerin ücret Ye lııırcırah· tlı•,Jeıiıı w hiiktiııır.tirı ıııuraka}w- . n ra mura ıp rapon e , •·un e çı a gaze e erı anze-
birlı"kte kabul etmı"ştı"r. Kon- toplantı }:tp:ıt•ak "e zı•rri ıt·ılhir- 1 d k b" . . kk··ı·· .. larıhın belcdi)der hanka~ı kanunu sini ('!1118 hir şıırt ittihaz etmiştik. ı l l l . . an a ınesının teşe u unu 

vı: nizamnaıne .. i ıııucilıince beledi- Fakat lıııııu y:ıparnk lıir heyeti fen- gre tazimatının Cumur reisi cır· el wra :ı·r, . ıı_luslııı- so,..yctı·,-ıııııı bir emrivaki olarak ilan etmek-
ıs ıı ıı ıncs cleı:ıııı kouıı~araktır. Bu . 

yı•lere ıltığıtılaeak teınettii his ele- niyl'ıniz olmndığı için .Nafia Yekfı- Atatürk ile Millet meclisi reisi koııu~ııııılarıla, Lord E.lı'n_İn ulus- tedırler. Bununla beraber ka-
riııdcn verilmf'c:i lıekkınılaki kanu lf'tinı• miiraeaat ettik. Xnfıa \ ekii- Abd"'lh l"k R d ' · B b" l ·· kk""l 

Tayyare 
Yedek subayları 
İstanbul, 13 (Hususi muha- ' 

birimizden) - ihtiyat subay 

nizamnamesinde yapılan yeni 

değişikliklere göre Türkku

şunda ders gören yüksek tah

silli gençler, tayyare yedek 

subayı olacaklardır. 

uun mü1 .. ak reı:;i e na mıla hir u::lı' 

karşılık olmak iiıerc iç işini ba
kaııı Şiikrü Kaya, lıcleıliyclı'rin 
prıı!!rıımJnrırııla yapılac::ıl.:. çok e'a lı 

ve önemli işler lıuluııduğunu ve 
işlerin di~ı>r menılel..etlerdc bir 
a ır evel haşıınlıııış oltluğnnu i':'n
ret e<le<lcrek dcmi';'tir ki: 

- Uelrdiveler cuınuriyetle hc
raher meınlt>k;ıtin her saha ıııılııki 
faaliyete muvazi olarak hir tt>rakki 
hamle~iıw geçtilt•r. Biliyorsunııı ki 
1923 den 1927 ye kadar iki iiı; 

ene içiııde helt•ıliyderiıııiz 20-30 

eneye sıgacak i~ler ba~ar<lılnr. Fa
kat onılan sonra gdcıı cihan Lıılı
ranı kendilerini fena vnzivette Lı

raktı. J\lerini göremez, L~ırçlanm 
\·eremez oldular. Bunun ıızerinc 

lıeJeıliycfor müşterek bir banka kur
mak vazifesini Üzerlerine aldılar. 
Bu vıızife ifa ı•tlilıJi. Bu"ürı o ka-

" nıınun taılıiki ayesinde zavıf hücl-
ı:ı•li lıelcdiydı•rin hıı nıii,.ıe:ek haıı
kalarıııda dört milyon lira nakıli 
scrıııa}t'leri vanhr. Bu nakitle he
Jedi) e lıarıka~ı. ı•vwla hde<liH·lı·

rin ıliişıııiiş ı;i .. lıi görünen ilih;rıııı 
doğrultmaya ı;alı,acak, kcııdilerinı' 
ikrazatta lıuhırını~k vı• icahcdı-r c 

onlara lıcsabı carj açacaktır. Bu 
toplu para ilı· iş görmcl: \'e a)ııİ 

zamanda göni)ccck i~i lam başar
mak için geçen sene B. )1. Mecli"i 
hükıimctc hir vazife H•rdi. Hıı va
zife kitapçı arkada~ımızın lıalı et
ti~i kanundur. O kanunda <lı·
ııiliyor ki: 

Dalıiliyl' vekalı•ti oıı Liııden 

fazlıı ııüfusıı olan Lcle<liyr-lt·riıı su 

i~lerini \ı• plfııı iı:ll'riııi ii.wriııe 

ul ın \P- lıuıılnrı lıiran c"el ~apnıı
) a hu~lnn~ııı. \ e hclı>ıliler baııku"'ı 

da yapılacak i~lcn: ann, olarak 
p:ıru \ersin, tı>ıııinat 'Prtin, kPfalet 
et"in. Biz plıimlaıı eve! !'11yıı tnl'ilı 
ettik. VaKıa her~cyden evet pl:in 
yapılma ı l.izımdır. Ancak plan 
işinin ) apılıııa"'ı ev,·cla kado,trol 
haritalarıruıı alınma"ma \C lıu lıari· 
talann şchirlcrı• w \dıir okakları
na tevzi ctlilcrck bir plıiu taı;ıl\

\lır cdilmc•İnt' w lııı plıirıw 
0

ıaıhik 
eclilmrsiııı· bağlı oldıığuııılan uzun 
zmıınııa miite'l'.ıkkıf lıııluıınıakıııılır. 

Fak::ıt lıugiiıı 400 lıdı•ılİ)t'ııİn ikmal 
cdilmi,. fı>nni sıhhi ';Crait.i haiz 
uyu yoktur. Olanlar dahi nok· 

sandır. Ye ihli)aca gayri kafidir. 

u a ı en aya ve aş- lar sos) ı•tc~i koııst>yiıııle İngiltere ıne ıenuz resmen teşe u 
foıinin de işlerinin ne kaılar ı;ok b k 1 ı· f t · d ğ'ld" B · l a an genera smet nönü 'ne aılııın kull:ıııaı:ıığı :ılalıiyeı i~i clr. e mış e ı ır. azı rıvayet ere 
oldull'unıı hilir•iııiz. Fakat gen~ 

nıeınlckctin bir hizmeti olnrak lıu-
iblağı için bir heyet seçil- görüşiilı•cektir- göre, sosyalistle_r kabinede 6 
lnl. c..:tı"r. Lcımlra siyasal f,'ewıılerinc l"Ö bakanlık, katolı'kler 4 bakan-

ııu kuhul l'lti. V<.' Ad:ına nafıa mii- " 0 

Çocuk esirgeme kurumunun re, zecri tı•dlıirler ıncs'ele~inin teı- lık, liberaller 3 bakanlık işgal dürünü hu işe memur etii. O ıı

yeıledir ki Aıl:mıı, l\ln,oiıı ve Tur
su ·un sulan ımır::ıkahe edilcbil
nıektcılir. Gnek lıize vnilrn v.ro· 
jell'rin tedkiki. gnck verdiğimiz 

işlrriıı mur:ıkahe~i içinıle hCiyle bir 
fı•ıı lıeyı•tiııin lıulıınnııı~ınıı ihtiyaç 
vıırılır. Bu fi'n lıeyı•ti içimle lii
zmıılu olan parayı doğrudan cloğ

rııyn lıelediye i~lerilc alakadar be
lediye lıaııkasıııılaki, hclı•dh dere . . 
tev:Iİ cıl ilf'rek temettü lıi!"~elerinrleıı 
tt'nıin etmeyi hem prensibe hem 

işe hem ele vaziyete <lıılı::ı muvafık 

hulıluk, Tus\·ibiııiıc urzcttiğim ka
rııın lıuılıır. Doğrudan doğruya lJe
lediyı·nin hl'lediyder hanka!'\ındaki 
terııdlii lıi seferi uıukabilindf'ki ~e

ııeıle 10-50 hin liraH bulmaktadır. 

kiki, ıııua\·iıı Lir komiteye veri- edeceklerdir. 
umumi kongresi münasebetile Jeecktir. 
başbakan İsmet lnönü bir nu- General Denis harbiye ha-

. tuk irad etmiş ve demiştir ki: lahay 'ila kanlığı hakkında henüz kat'i 

- Çocuk esirgeme kuru- ilk t o plantld a ltalya cevab vermemiştir. 
munun geçen iki senelik me- mu rahhası bulunamıyacak Japonya 
saisini takdirle anarım. Cenevre, 13 (Radyo) - La-

hay adalet divanının haziran Mı"adı len Çocuk esirgeme kurumu ge 
umumi heyetinin raporunda sionunda yapacağı topfantıya gemileri de kad-

talya hükümeti muJahhası ola-
teşkilatın genişletildiği ve ge- k s· Al , rodan çıkarmıyor .. ra ırıyor oizi nin iştirak 
çen yıllara nazaran daha çok 
iş görüldüğü hakkındaki iza- edemiyeceği, fakat 30 eylülde Londra, 13 (Radyo) - Ja-

yapılacak fevkalade toplan- pon sefarethanesi erkanından 
hattan bahseden başbakanımız f 

tıya iştirak edecegv i resmen M. Fujing, ngiJiz hariciye ba-
ezcümle demiştir ki: 

bildirilmiştir. Bundan, İtalya kanlığına giderek Japonya hü-
- Çocuk Esirgeme Kuru-

murahhasının, 30 eylülde top- kümetinin tonaj hakkındaki 
mu, memlekette yapılmış ve 

!anacak Milletler cemiyeti iç- cevabını bildirmiş ve miadı 
iyi iş görmüş bir hayır kuru-

Dıılıiliyı· \'ıol.Ult·tindı· bir f,.n he- t. imama da iştirak edccegv i ve gelen harb sefinelerini kadro-
. k"I ı·ı ı.: · () <l mudur. Fikrimce Çocuk Esir-yeıı ıcş ı ı•ı ı ece ıır. u an ~on- ltalya'nın, Milletler cemıye- dan çıkarmıyacağını da ilave 

raılır ki Kitapı:ı llü:mü'nün clt>diği geme ışıne memleketin her 
tinden çekilmiyccegv i anlaşıl- etmiştir. 

gihi n· hcpiıııi:ı:iıı kafasında bir i~: yerinde büyük ehemmiyet ve-
ıif lıam hattı gibi duran h('ledi}clı·- rilmektedir. Teşkilatın geniş- maktadır. Lahay adalet diva- Çekoslovak 
:rinıizin imıırı kr)fiyetinin r"ııni letilmesi çok sevinç verici bir nının haziran sonundaki top- kabinesi toplandı. 
~arılara ıııutıılıık olarak halli yo- lantısına Almanya namına 
l · - ı · B b" hadisedir. ş Prag, 13 (Radyo) - Kab1"ne una gırnıış o acagız. unu ız ar- . uking iştirak edecektir. 
zettiğim gilıi tlalıa hayatta iken he- Hesap raporundan takdirle heyeti M. Benes'in Bükreş'ten 

· b h d B b k · ı Reı· eo sececekler henwhal )apnıalıyı1:. Babalarınıı7.- a se sn aş a ·anımız, ış e- • , . avdetinden sonra toplanmış 

dan alılıgımız nok<:anlan çot'ukla- rin ne kadar iyi ve dürüst Paris, 13 (Radyo)- Atina- ve hariciye bakanı tarafından 
rımııa rıaklt>tmeıııcli_,iz. Çiiııkıi ro- g"tt"gv ·n· ca la d b na'dan habe it· p b h ~ ı ı ı ı n n ıran u raporu r ver ıyor: opu- u seya at ve umumi vaziyet 
eukJnrımızın i::.tiklıaltle '.·aııaeaırı l Ld' l · K l t. · b 29 h l e yazan arı ta" ır ey emış, u- ~r par 1s1, u ayın uncu üzerine iza at veri miştir. 
çok lıiiyiik i~l<'r \"arılır. Biz lıu işi 

Fransa' da 
Ayan m eclisi 
toplantısı 

Paris, 13 (Radyo) - Önü

müzdeki salı günü saat 15 te 

ayan meclisi toplanacak ve 

meclis tarafından kabul edi

len beş kanunu müzakere 

edecektir. 

Bununla beraber ayan en

cümenleri toplanmış ve bu ka

nunlar hakkında M. Blum'un 

izahatını dinlemişlerdir. 

Önümüzdeki hafta iptida

sından itibaren meclisi meb

usanda yeni kanun layıhaları 

serisi müzakere edilecektir. 

Bu kanunlarda birinci seri ka

dar mühim ve esaslıdırlar. 

Ben es 
Sayfiyeye çıkmıştır, 

rumun, varidatını masrafından günü toplanarak reisini seçe- Kabine, Milli müdafaa ba-
y;ıpıılını. Çünkü onların yapacaklan . Prag ı:J ( Raılyo) - Çckoı:lo-
cilıaıışunıııl. daha ı;ok lıüyük işl<'ri ziyade tahak kuk ettirerek isa- cektir. Riyasete, M. Dozikis kanlı~ının hududlarda emniyet vakvıı cunıur rci i :\1. Bı•ues, bir 

Yarılır. Hti itibarla L11 kanunun betle iş görüldüğünü söyli- ile M. Madromihal namzet- kıtaatı ihdası teklifini kabul lıaf;a !.:alına~ iizcrc ııayfiyeyc çık-
yerek : tirler. etmiştir. ıııı~tır. . liitfrıı ııııi tan•livctle kahıılünii riı·a 

eılcri ııı. ' 
~ iikrii Ka~a'nın alkışlarla kar· 

~ılırnan lıu nııtkııııu nıütl'akip ka
mın kabu 1 t•ıl ileri' k İ ,laıılıul tele
fon ~irkı•tiııin ahoııclerin<leıı fazla 
alıııı~ olılııgu mükfılt•ıne üı·rı't lni 

haliğinin llıı~eki ve Cerralıpaşa 

lıu~tnııt'IPrİ iıı~aatırıa 'ardım olarak 
1 tııuhııl l11·lcdi)ı~sinı.' verilıuc,.i, fs
tanhul tı•lı•foıı tı•ıııi atınııı te,.,clliim 
rn i~lct nıe 111 uaıuddt'Iinc, ı•um uri
) rl lııışkaıılığı filarmonik orkı•s

lr:ı ırıa aiı k<ııııııı lii)ilıaları rııüza

hrı· "'' la!'\ ilı t•ılilıniştir. 
~~~~~~----~~~~~ 

::;di~~~~·.,:::!tetlı~:.~e:,:~- ıtaıya·ı:r abeşı-stan-;da-·u·murı;-ı 
-Mençi~~da~ azade bir mar-da ~abul ediyor. 
Harp Başlamış. Akdeniz mes'elesi halledildikten sonra tatbik edi-

. İ tanhııl, !3 (il usu i muhab~ri- leceg-' i sövlenen bu f Ormül 
ıııızılı•n) - (,rlPıı J.alırrlen· g<ırc· J ' 

Çirı•11 • şiı~ıa 1 
\C ''"Jll'" hıiklınwtıeri sırf vazivetin düzelmesi icin ihtivar olunmuştur. 

kııtH·tlı·rı arasııııla lınrp lıa:lıı- • J , J 

Göring 
Belgrad' a gel mi§ 

fstanbul, 13 (Hususi muha

birimizden) - Almanya hava 

kuvvetleri nazırı ve Prusya 

Başbakanı general Göring, 

Belgrad'a gelmiştir. Bu seya

hate ehemmiyet veriliyor. 

111 ıştır. 

Kabotaj 
Bayramı. 

Roma, 13 (Radyo) - Londra gazetelerinin yazdıklarına göre, vaziyetin diizelebilmesi ve Ha

beşistan'ın da büsbütün mağdur olmaması için İtalyaca bir formül hazırlanmıştır. Bu formül; 

Haheşistan'ın ltalya'nın mandası altında bulundurulması merkezindedir. Şu kadar var ki, bu 

formül, Akdeniz mes' elesi tamamen halledildikten sonra tatbik olunabilecektir. 

Şa:ht 

f ı;lanhu I, l 3 (11 usuci m ııhahiri
mizdPıı) - 1 temmuzda kepotejın 

Türk limanlarıııa inhisar ettirilme
sinin yıldönümü nıünasebetile ka
botaj bayramı yapılacaktır. 

Alman'lar 

Bu haber, siyasal çevcnlerde çok derin akisler uyandırmıştır. Vaziyetin, Uluslar sosyetesi 

asamblesininin toplantısından sonra daha vazih bir şekilde anlaşılacağı söyleniyor. 

~ 
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ehirlerinıizi bu 'az.iyettc bırak
mak büyük işler ba,aran hugünkii 
ueJin tahammül edeceği vaziyet 
değildi. Bugün iş başında ,,.e mes
uliyct ahın<la bulunan ne.s.il bele
diyeleri böyle şeraiti fenniye hari
<'İndeki sularla millettaşları hir 
takım ha talıklara ınarut: bırakma

yı kendi şerefilc mütenasip u<lclf'
ılemezdi. 

Onun için hu nıeml<'ketiıı tt•

miz uyıınıı Bıışw-kiliıııiıı Ü)frıli~i 

prcıı ip dııhilinde temin ı·ılt·bilmek 

için C\"\'CI cmirıle su i~ini ele al
dık. Projeleri lıazırlaıuış olan he· 
lediyelnılen Aılnna, Tar,,uı; ve l\lcr
sin'in ularıııı ihale Ntik. Bu me
yanda ilifke, Seyhan ve Osmani
ye ııın projelerini de ta .. dik ettik. 
Elde leclkik edilmekte olan Kü
tahya ve Erdek belediyelerinin su 

. , Yeni bir mektep ge-
Dün Atına ya vardı, misi dı h t l 

Sofya 'ya gı· .Jecek. a a yap r ar 

Yalnız 20· kuruşla iki büyük film birden 

1 - Adalar Şarkısı 

işleri vardır. Diğerleri için de gazctt·
lerle ihiıı l'ttil.::. Beledivcleriıniı.in 
su işlerini toııtan ve rn.hut höl rre.-• e 
!ere ayırarak nııntakavi ve yahut 
ayn ayn olarak yapma)a talip oları
larıı devletin Lcleıliye banka~ının 

temiııatı dahilinde bu işleri ver-

aı Haıııhurg, B (Radyo) - ,\l-
Pari 13 (Haılyo) Atinadau maıi'lıır, tliin (Oı;t Ycsel) admılu 

lıal1er H'riliyor: yeni lıir mektup gemisi inşa ct-
Hayişlıaıık direktörii doktor ıııişlcrdir. Bu gı•mi, llitlı•r"iıı hn-

~ahı, lıııgiiıı Belgrad'dan tayyarı· zuruncla \(' lıiiyiik törenle <lcııiı:e 

ile huraya gclmi~tir. Mumaileyh. iıı<lirilıııi~tir. TCir('ıııle. hiıılrrcr. halk 
Yunan hanka~ı direktörü \1. Bar- hazır lıuhmmuctıır. 
burose 
birçok 
mışttr. 

ile Alman sefiri ve daha 
2'evnt tarafindan karşılan-

Başbakan General ı\Ieıaksu, 

ıloktor ~ahl ~<·refine bir öğle ziya
fı•ti yermiştir. Bu ziyafette birçok 
hankalan tem•il edenlerle Yunan 
ricalinden bazı zenıt hazır bulun
nı uştur: Doktor Şaht, pazıırte"i gü
nü Sofya•yahareket edecektir. 

Fener galip 
fstanbul, 13 (Hususi muha

birimizden) - İstanbul'da Ga

latasaray ve F enerbahçe atlet

le r i arasında yapılan atletizm 

müsabakalarında 50 f puvana 

karşı 54 puv~nla Fener takımı 
galip gelmiştir. 

Lavrence T ibett (R umba d'Amour) Lupe Velez 

2 - Sarışın Karmen 
(Blonde Carmen) Martha Eggerth 

Ayrıca : BETTl BOB (Karikatür komedi 
Seanelar: B ve 7 de ~arışın Karıncıı, 5 vı• 1),1.) tle Aılalar şarkm. Cumartesi \C pazar J,30 ıln haşlar. 

17 Haziran~ çarşamba günü akşamı diinyanın en büyük İllüzyonist ve Manyctizörü 

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

i zdihama meydan vermemek için numaralı biletlerinizi eve/den aldırınız. 
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Yuha 
Yirminci 

.................................. .,.. ...... mANADOLu .......................................... sayfa 3 
; 

Asıra ! .. ----2 
Mahmut Esat Bozkurt 

Yirminci asır 1. 
Bütün bir geçmişi, 
Yeni bilgilerile unulturmağa; 
Geçmişin, insanlığın göğ-

sünde bir vahşet damgası 

olan lekesini silmeğe çalışıyor!. 
Hem de muhakkak ki : 
Buram, buram terleyerek, 

lekeyi silmeğe çabalıyor !. 
Zavallı yirminci asır 1.. 

* • * 
Fakat.. Bu çalışmanın verı-

mi nedir? 
Bütün dileklere, bütün kon

ferans kararlarına, bütün te-
ahhütlere rağmen savaş büt
çeleri tarihin hiç bir gününde; 

Tarihin hiç bir anında, 
Görülmemiş bir hızla yük

seliyor. 
Görülmemiş bir hızla kaba

rıyor 1. 
işin tuhafı şu : 
Savaş bütçeleri kabardıkça; 

insanlık vaizları artıyor !. 
O kadar ki : Kulakları yır

tıyor. 

insaniyet de insaniyet !. 
Fakat bütün bu hazırlıklar 

neden ?I 
Yirminci asrın medeni ma

nasını yerine getirmek için !. 
Zayıfları gık demeden ez-

mek için .. . 
Amma .. . 
Mesela küçük bir devlet, 

silahlanmak için bir yere bi
raz para ayırdı mı ? ... 

Hep bir ağızdan protestolar 
duyulur: 

"Bu, bu hal 1 
insanlığa uygun değildir. Bu 

hal, dünyanın barışını ürküt
mektir. 

Bu hal!. Vahşiliktir. Vah-
t . 1 şe tır .... 
Denir. 
Bütün bu bağrışmaların an

lamı nedir ? Bilir misiniz ?!. 
"Siz az çok, ne olursa ol

sun ; silahlanmayınız .. 
Biz sizi çarçabuk, hem de 

kolaylıkla, pek çabuk ... 
Şöyle rahatça yutuverelim. 
Uluslar derneği, (Cemiyeti 

Akvam) bize sizin mandanızı 
versin .. ,, demektir. 

Zaten Uluslar Derneğinin 
başka ne vazifesi kaldı ki ? 

Ve zaten ne vazifesi vardı 
ki? .. 

Siz ... 
Bu nasıl şey diyeceksiniz ? 
Size karşılık verecekler : 
"Medeni seviyeniz geridir. 

Seviyenizi yükselteceğiz 1 
S' o d A y " ızı, me enı yapacagız . .,, 

• 
* * 

Çalışanları soymak; 
Tefeciler elinde inletmek .. 
Güçsüz milletlere boyundu-

ruk takmak; 
Bunları süründürmek. .. 
Haklar, kanunlar, nazarıye-

Jer yaparak ; 
Bütün kazançları ; 
Bütün yükselişi, 
Bütün yaşayışı, 
Bütün medeniyeti ; 
Zayıfın kuvvetlinin elinde 

oyuncak oluşunda görmek .. 
Orada aramak ; 
İşte yinninci asır !. 

* * * Şimdi : 
Bütün bir geçmişe bakınız!. 
Şimdi, bütün bir geçmişi 

sayfa, sayfa karıştırınız. 
Onun hangi safhasında bu 

günkii kadar esir bir dünya ; 
Bugünkii kadar inleyen bir 

alem, 
Bugünkii kadar ; 
Kelepçe, bukağı, sincir şa

kırtıları duyulan bir mahşer 1. 
Bir vaveyla mahşeri göre· 

ceksiniz I?. 
Yuha Yirminci Asıra 1.. 

Ruam, şarbon 
ltastalıklarile mücadele 

Vilayetin muhtelif kazala
rinda nınm ve şarbon hasta
lıkları mücadelesine devam 
edilmektedir. Mücadele bay
tarları, bütiin kaza merkez
lerinde ve belediyeleri bulunan 
nahiyclerle köylerdeki beygir 
ve eşeklere ruam hastalıklı 
olup olmadıkları anlaşılmak 
üzere mallein tatbik edilmiştir. 
Geçen ve evvelki senelerde 
şarbon hastalığı görülen mın
takalardaki koyunlara ve diğer 
hayvanlara vaki suretile şar
bon aşısı tatbik edilmektedir. 
Ziraat Vekaletinden iki litre 
vaki şarbon aşısı daha gel
mişse de bu miktar ihtiyacı 
karşılamıyacağı ıçın baytar 
mudürlüğü daha bir miktar. 
aşı istemiştir. ----
Yeni harç pulları 
1 Ağustosta kullanılacak .. 

Türk harflerile ve yeni şe
killerde tab' ve ihzar edilerek 
her yerin yıllık sarfiyat mik· 
darına göre Defterdarlıklara, 
altı aylık ihtiyaç göz onune 
alınarak Darbhane ve Damga 1 
matbaası müdürlüğü tarafla- 1 
rından gönderilmekte olan yeni 
harç pulları, 1 Ağustos 936 
tarihinden itibaren kullanılmı
ya çıkarılacaktır. Eski harç 

1 puiları, bu tarihten sonra ka
tiyen istimal edilmiyecektir. 

Maliye vekaletinden vilayete 
gelen bir emirde yeni harç 
pullarının defterlere ne suretle 
kaydedileceği bildirilmiştir. 

1 Ağustos 936 tarihinden 
itibaren kullanılması men' edi

lecek olan eski harç pulların
dan kazalarda ve merkezde 

kalmış olanlar, Malmüdürleri
nin reisliği altında hükumet 

tabibi, tapu ve nüfus memur
larile varidat katibi ve Sandık 

eminlerinden müteşekkil bir 
heyet önünde sayılarak bir 

zabıt varakasile vilayet def
terdarlıklarına gönderilecektir. 
Bunlar 1 Eylül 936 da def
terdarın reisliği altında sıhhat, 
nüfus ve tapu müdürlerile 
merkez malmüdüründen teşek
kül edecek bir heyet tarafın
dan tetkik edildikten sonra 
yakılacaktır. 

Her yerin yeni harç pulları 
ihtiyacı da şimdiden Darbha
ne müdürlüğüne bildirilecektir. 

Bir aylık ihracat 
Şehrimiz Ticaret odasınca 

hazırlanann bir rapora göre 
mayıs ayında İzmir limamn
dan dış memleketlere 1388,4 
ton palamut ihrac edilmiştir. 
Geçen sene ayni ayda 1612 
ton palamut ihrac edilmişti. 
Mayıs ayında limanımızdan 
zeytinyağı ihracatı yapılma
mıştır. Geçen sene ayni ayda 
140 ton ihrac edilmişti. 

" 

-HABERLER i 
Cum~ovasında Müthiş 

Bir Cinayet Oldu. 
Burnava'da 
bulunan mozayik 
Profesör te(kiklere haşladı 

Bir kişi öldü. Yaralı iki kişi de 
ağır vaziyette. 

Burna va' da tüccardan Jito
nun bağında meydana çıkan 
kıymetli mozayikin üzerinde 
tetkikler yapmak için Maarif 
Vekaletince İzmir'e gönderilen 
Ankara dil, tarih ve coğrafya 
fakültesi kadim Yunan ve La
tince ve klasik lengistik pro
fesörü G. Rohde şehrimize 
gelmiŞtir. Profesör, müzeler 
müdürü Selahiddin Kantar'la 
birlikte eski İzmir hafriyatını 
ve bir de Burnava' daki · mo
zayiki tetkik etmişlerdir. Ha
ber aldığımıza göre mozayik 
ehemmiyetli bir eserdir. 

Ewelki gece saat 24 te 
Cumaovası nahiyesinin Göl
cükler köyünde kısık mevki· 
inde bir kişinin öliimü ve iki 
kişinin de ağır surette yara
lanmasile neticelenen bir cina
yet olmuştur. Cinayetin sebe
bi tütün tarlası sulamak mes
elesidir. 

Cumaova'lı demirci Halil 
ile değirmenci Abdullah ve 
Hüseyin oğlu Ali Kısık mev
kiindeki tütün tarlalarını sulu
yormuş. Demirci Halil, bir 
arıktan akan suyu tarlasına 
vermiş bulunuyormuş. 

Fakat değirmenci Abdul
lah ile Hüseyin oğlu Ali'nin 
tarlalarına da su lazımdı. Ab
dullah ve Ali, gidip suyu 
kef!di tarlalarına çevirmişlerdir. 
Demirci Halil, tarlasına gel
mekte olan suyun kesildiğini 

görünce gidip bakmış ve su 
başında Abdullah ile Ali'yi 
bulmuştur. Suyu salıp salma
mak mes'elesinden aralarında 
kavga çıkmış ve iki taraf ta 
birbirine küfretmeğe başla
mışlardır. Kavga büyümüş, 
demirci Halil, belinde taşıdığı 

bıçağını çekerek Abdullah'a 
hücum etmiş, Abdullah ve 
Ali de bıçak çekmişlerdir. 
Kavga neticesinde. Halil, Ab
dullahı yaralıyarak öldürmüş, 
fakat kendisi de başından 
agır surette bıçakla yaralan· 
mıştır. Kavgaya karışan Ali de 
karnından ağır yaralanmıştır. 

· Hadise derhal, Cumaovası 
jandarma komutanlığına ve 
oradan da adliyeye haber ve
rilmiş, müddeiumumi mua_vini 
Şevki Suner ile adliye dok
toru hadise mahalline giderek 
tahkikata başlamışlardır. Ağır 
yaralı olan Halil ile Ali, 
memleket hastanesine kaldı
rılmışlardır. Yaralarının vazi
yeti sebebile ikisinin de ha
yatı tehlikededir. 

Doğum 
Lölövan gazetesi başmuhar

riri Mişel Kanber'in bir kız 
çocuğunun dünyaya geldiğini 

dün sevinçle haber aldık. Bu 
suretle arkadaşımız, bir oğul, 
bir kız banası olmuştur. Ço
cuğun adı Monik konmuştur. 

Yavruya uzun ömürler diler, 
ebeveynini kutlularız. 

Burnava'da Mektep sergileri 

Burnava 9 Eyliı.l mektebi talebesinden bir grup 
muallimlerile bir arada 

Burnava, (Hususi) - Burnava ilk mekteplerinden Kars, 
9 Eylul, Hilal mekteplerinin imtihanları bitmiş ve mektepler 
kapatılmıştır. Busenc bu üç mektebimizde kunılmuş sergilerin 
he pisinde bir güzellik, bir zarafet, bir hususiyet ve düzgünlük 
görülüyordu. Yavrularımızın kendi emeklerile ellerinden çıkan 
eşyalarla sergiler doldurulmuş ve süslenmişti. 

Bu mini - mini kafaların başardığı işleri takdir etmeden 
geçmek imkansızdı. Sergiler bütün çocuk velilerine ve halka 
açılmış, giinlcrce teşhir edilmiş ve ziyaretçilerin takdirlerini 
kazanmıştır. 

lzmir'de; İlk mekteplerde son sınıflar talebesinin mezuniyet 
imtihanları dün bitmiştir. Yarın bu talebelerden imtihanlarda 
ipka ve ikmale kalmış olanlara tebligat yapılacaktır. İkmal 
imtihanları da bir hafta sonra başlıyacak ve bi r haftada 
bitecektir. 

Torbalı höyü 
(Torbalı köyü)nüu, Torbalı 

kazasının merkezi olan Tepe
köy belediyesi hududu içine 
alınmasına Devlet Şurasınca 
karar verildiği Dahiliye Veka
letinden vilayete bildirilmiştir. 
Bu suretle Torbalı köyünün .. 
köy kanunu ile idaresi hak
kındaki dilek, kabul olunma
mıştır. 

Rekolte 
Üzüm mmtakası gezildi 

Vali Fazlı Güleç ve Türko
fis müdürü Ziya Çeşme, Urla 
ve seferihisar havalisinde 
üzüm rekoltesi için tetkikler 
yaparak dün akşam şehrimize 
dönmüşlerdir. 

Kemalpaşa, Turgutlu, Ma
nisa ve Kırkağaç havalisinde 
de rekolte tetkikatı yapan 
heyet te dün akşam İzmir'e 
dönmüş bulunuyordu. Rekolte 
tetkikatına aid rapor yarın 

hazırlanacak ve lktısad Veka
letine gönderilecekfir. 

Damızlıklar 
Vergiden muaf tutulacak 

2897 Numaralı hayvanlar 
vergisi kanununun ikinci mua
fiyetler maddesinin (C) fıkra

sında hükumetce tayin oluna
cak şartlar dairesinde mem
leket dahil ve haricinden te
darik edilen damızlık olarak 
getirilecek hayvanların vergi-
den muaf tutulmaları lazım
dır. Bazı yerlerde talimatna
me mucibince köylerde teşek
kül feden muayene heyetleri 
tarafından verilen damızlık 
veşikalarının kabulilc hayvan
lar vergisinin terkinine esas tu
tulduğu görülmüştür. 

Maliye vekaletinden vila
yete gelen bir tamimde köy 
hayvan muayene heyetlerince 
verilen damızlık vesikalarının 

ancak baytar dairelerince tas
dikinden sonra hayvanlar ver-

gilerinin terkinine esas tutulması 
lazımgcldiği bildirilmiştir. 

Manisa Müzesi 

TAYY A RE Telefon 3151 

Bu hafta iki büyük film birden l 

Manisa'da bulunan ve he
nüz okunamamış olan kadim 

- -•'\ kitabeleri okumak, diğer bazı 
asarıatika üzerinde tedkikler 
yapmak üzere profesör Rohde 

· ile şehrimiz müzeler müdürü 
Salahiddin Kantar; bugün 

aktl•ıonun aşkı Manisa Valisi Murad Ger-
men'in Manisa'da kurduğu 

"KÜÜÜK DAKTiL,, ve "DAKTiLO EVLENiYOR,, filmlerinin sevimli yıldızı müzeye konacak eserler de 
MARIE GLORY'nin yeni bir fantezisi tedkik ve tanzim edilecektir. 

1 -
Harp Anna Bella, Charles Bayer Orhan Köni 

- ve lnkijinoff RRhatsızlığı yüzünden üç 

OD FARER,. • 1 gündenberi vazifesi başına ge-Gibi yüksek san'atkarların temsil ettikleri KL ın şaheseri 
lemiyen müddeiumumı muavini 

Seans saztleri: Her gün 16-19,30 Harp, 17.90-21.30 Daktilonun aşkı. Cumartesi Orhan Koni iyileşmiş, vazife-

l•••••••••Iİvıliıeıııipliiiaiiiziılaiirllglluiii· niiliierİİi•lİl4ıiııııııdlliellİİİDİİİaİİİkİİİtiiiıloiiiniiıiuilnİllaİlşk•ı•il•e•b•a•şilla•r•••lli••••• si ne başlamıştır. 
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Hikayeler 
._ ............................. __. ........ irfan Hazar 

Veraset 
Göziimiizdeki ben, ensemizdeki 

leke, viicudunıuzdnki herhangi 
hir arıza hazan çocuğumuzda <la 
ayni yerdı! vı• ayni şekilde kendi
sini gösteriyor. 

Geçen gün, ol elile ynu yaz
,Jı~ınn <likkat cttlğiın bir arkadaş 

yazı ını durdurdu; yüzüme baktı: 

-Balının da olaku; dedi. De· 
demin de olak olduğunu haham 
söylnJi. 

Sag nyaklar.nı nz çok nksatn· 
r:ık ) üı üym bir nrıa ile hir kız 
tanıclım. iki i de ıııü ali zaviveler , 
dalıilinılc gih ılelı•riııi ağ tam fa 
) amıyorlardı. 

Yı•nğcııı anlattı: Genç annenin 
anneei de üylı•yıııiş: ı:ii) lendiğiue 

giirc ııiııı·si ıfo. 

lJz .... -i vı>ra!lete ekseriyetle şahit 
olu) o ruz. Y n ruhi Ycra et? Buna 
dair söylenen ııoktnlardan küçük 
bir khıııını ~öylece gtızden ge· 
~·irclim: 

Hayatını en tchllkeli macera· 
larla Jolclıırarı "'e bir yerde dura· 
mıytirak Jaiına crgüze~tler arayan 
bir babanın 1,·ocuğu ileride up-uslu, 
kalem oda ııulıı ömrünü geçirecek 
kadar abur ,-e sakin, tam mana· 
silt• kamı geni~ bir aduın olmıyor. 

. .Az çok lıabasmıları ona lıirşey· 

!er intikal t'tıııiş bıılunuyor. Lakin 
bahıı~ı gibi, mc~clıt muhakkak bü
yük bir tayyareci ycti~miyor; yetiş
lllİ) Or fakat, miithi~ lıir komıtacı, 

cesur Lir kıişi f, ) üksck 'c fatih 
Lir kumanılnıı ycti,iyor. , 

)lütcrnzi lıir kfitilıin yahud 
mütevazi hir teninin ço<'uğunda 

deminki kaydctti~imiz macnncı te· 

nıayüllcri göremiyoruz. O, itaati 
seven. va1.ife,inclen lıir aniy~ ol un 
auılııın-an ve herkese nümuııe ola· . , 
cak dt•rı·cNlt• t>Vİne lıarkma hağlı 

bulunan biri oluyor. 

Huhi wra,:eıiıı yalnız halıadan 

) ahuıl anııılan gcleceğiui znnııctnıe
ıııeli)'İZ. H111.1111 lıirkaç, hatta üç-be~ 
batın önrcki dede ,.c ııiııelerimiziıı 

rulıi lın~ atı tla tamamen bize geç<'· 
hilirnr. 

Uulıiy atçıların bir kı.,nıı im 
ruh \ı' lıilgi \cra etini inkar 
l'dl'rlcr : 

Muhit H' terlıiye in anı 
)t'nİ baştan yapar. \ erasctin tcı;;iri 

yok ılı•nı•rı•k kudur ıızdır; ılcrln. 
Ali nı çoı·ukla rı ııın lll'hcnıclıal 

kafalı olaı·nkl.:ırmı ılii~iiıınıiy<'linı. 

Rn ıl ın ııııın iıltl ial'ılnnna n:narnn . 
ıı:ihnirıi fıızl:ı yorun tilirıılerirı ço· 

cukları çok ZPki dı·~il, lıilfikiıı ap· 
tal oluyorlar. Yahud zekiye )akın 
bir i'tiılad gö:.teri) orlar. Burada 
lıabanırı, lıclki dr ecdattan bil'.inin 

zihin yorgunluğu ço!'ukl:ıra geçiyor 
demektir. 

Bazı lı.ıpaıılar iizcriııcl" yapı· 

l:ııı ll"criihclı•r mülıiındir. Hillıa sa, 
kedilrre, far<'lı•rc. ıııay ıııunlara tat· 
lıik cdilı•u u~ııllerıleıı iyi nC'liı~eler 

:ılırıııııştır. 

Bu lınp·ıırılur ) f'ııi Fııi tehli· 
kdrr ,,, zanırctler kuqu;ında dde 
ettikleri hilgilı~ri lıayn·t ı•dileuek 

lıir ıırt'lte )il\ rıılarına \eri)orlar. 
Ayni tclılikdı·r 'c zaruretler kar· 
~"'ıııda terlıi)c almıyaıı lıapan ne
•illcrinin pllruları i e im zaruret· 

)er \C lrJıJikPler Ollİİllrfe aptalJaşt• 

yorlar ve liizumlu ulaıı ak ülamel· 
lcrde lıuhınmayorlar. 

l'zvi 'c ruhi 'crn cı mes'elf'· 
!erinin heniiz lıaşımlayız. Bu yolun 
~ununda, kapalı lıirçok kapılar var
ılır 'e hı-ıtüz anahtarları huluna· 

ınanıı~tır. 

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

M. Mussolini 
Fransız ı.Wareşalına 

tesekkür etti. 
~ 

Roma 13 (Radyo} - ltal-
yan kabinesinin 4 temmuzda 
M. Mussolini'nin riyasetinde 
içtimaa karar vermiştir. 

M. Mussolini Paris'teki ltal· 
yan sefareti vasıtasile halyan 
askeri lehinde nutuk söyliyen 
Mareşal Franş Despere'ye te
şekkür mektubu yollamıştır. 

Mareşal da cevabmda aynı 
suretle teşekkür etmiştir. 



... Sayfa 4 

E'J b T ·h Matbaaya geldim, baktım: 
ue i, l arı i, macera romanı bizim odada hararetli bir mü-

49 .. nakaşa var.. Başımı uzattım 
ve gördüm ki, birkaç doktor, 

- Aşk, bir yıldırımdır, ani mel görmiyorum. Siz de bilir- birkaç avukat, bikaç muhar-
olarak düşer, ani olarak yakar, siniz ki asker sınıfı sade ha- rir, birkaç mühendis ve edip 
kavurur! Bunu inkar kabil zırlanmakla mükelleftir. Hangi oturmuşlar, konuşuyorlar. 
değildir!. bir harp karşısında gafil av- Mevzuu kulağından, derhal 

- Bu, mazeret bulmak için lanmamak vazifeleridir! . yakaladım: 
icadedilmiş bir noktai nazar- - Siz yarının müsellah ih- Sporcuların bir milyoner 
dır! Reddetmeyiniz! Haksız tilaflarını idareye memurmu- kızla izdivecmı konuşuyorlardı. 
çıkarsınız! şüphe yok, siz de sunuz?. Bir doktor; 
kendime karşı şiddetli bir his Hayir. Benim vazi- -Garip değil mi -diyordu-
uyandırdım! Evet, buna şüphe fem bu kadar mühim ve bir hokkabaz Zati Sungur çık-
yokl Genç bir erkeğin hoşuna büyük değildir. Ben sadece, tı. Matbuat bile profesör, pro-
gidecek kadar güzel olduğumu muhtelif şubeler raporlarından fesör, diye göklere yükseltti-
inkar, manasız bir tevazu olur. ihtiyaç anında seferberliğin !er adamı.. Şunun şurasında 
Evet, maddiyat itibarile böyle. nasıl idare edileceğini, top ve 300 ameliyat yapmış, beşbin 
Ve siz beni maddeten seve- mühimmatının nerelere ve ne hasta iyi etmiş bir doktora, 
bilirsiniz. Buna geçici bir ih- kadar zamanda sevkolunabi- aldırış eden bile yok. O, her 
tiras derler! Fakat... Beni ru- leceğini; seferberlikle beraber gece karşısına bin kişi toplı-
han sevmek için ruhumu an- hudutlara ne kadar kuvvetin yarak beşyüz lira alır. Dok-
lamanız lazımdır. Ruhumun en kısa bir zamanda sevki torlar ise, iki üç hasta gele-
derinliklerini görmek icabeder! kabil olacağını an1ıyacağım ve cek te birkaç vizite ücreti ala-

Gittikce heyecanı artmakta bir rapor yapacağım. cağız diye pencere dibinde 
olan genç yüzbaşı, Kora'nın Kora, bu defa hedefine var- hayal perdesini kurup düşü-
yanına yaklaştı ve elini elinin mıştı; harbiye bakanı ihtiyar nürler .. Bunlar nedir yahu? 
içine alarak. mareşalın genç yaverini mü- Bir avukat atıldı: 

- Siz ruhunuzu anlamadı- kemmel surette söyletmişti. -Hakkınız var azizim dok 
ğımı mı sanıyorsunuz?. Dedi. Daha fazla söyletmek için: tor!. Bendeniz de yüksek fi-
Ruhunuzu ben gözlerinizden - Fakat, dedi. Vszifeniz kirlerinize iştirak ediyorum. 
çoktan okumuş ve öğrenmiş cidden güç! Bir gün, üç beş meslekdaş 
bulunuyorum. , - Güçten ziya'de yorucu, bir yerde oturuyorduk. Kimse 

- Fakat, emin olmak için teferruatlı bir iş l Maamafih, bize aldırış bile etmiyordu. 
biraz daha sabretmek lazım- hergün öğleden sonra bir ve- Yanıbaşımıza bit futbolcu gel-
dır, sanıyorum. . yahut iki saat sizi ziyaretime di ve bütün gözler birdenbi-

- Lüzum ve faydası yok. mani olamaz!. re ona dikildi: 
Ben kanaatımdan eminim her Yüzabaşı, güzel Kora'nın - işte, dediler, filan takı-
gün ke.ıdime bu suali soruyor elini daha fazla sıktı. Fakat mm meşhur merkez muhaci-
ve müsbet cevap alıyorum! Ve bu sırada daire hizmetçisi mi.. Şutu çekince, topu nam-
sizi hergün görmek emelin- geldi ve yemeğin hazır oldu- Judan çıkmış kurşun gibi ağ-
deyim. ğunu haber verdi. fara yapıştırırmış .. 

- Hergün mü? Mareşalın Baş başa akşam yemeğini Ve: o gidinceye kadar yal-
verdiği işleri ne yapacaksınız? yediler. nız onunla meşgul oldular. 

- Fakat gecelerim serbes- Yemekten sonra salona gel· içimizde şöhreti kendi ara-
tir; bana aittir. Sonra .. Bana dikleri vakit, genç yüzbaşı mızda göğe çıkmış meslek-
verilen bu iş vakıa üç haftalık Kora'yı büsbütün kazanmak daşla:r vardı. Fakat onları 
tahmin edilmektedir. Fakat ha- için her fırsattan istifadeye ça- kimse tanımıyordu. 
kikatte ancak sekiz gün süre- lışmakta devam etti. Bir muharrir atıldı: 
cek bir iştir. Nihayet Kora genç. zabite: - Onbeş yirmi eser yaz-

Bu sözler, Kora'ya istediği - Artık çıkmak ~amanı mış bir adamım. Şöyle böyle 
malumatı vermemekte idi. geldi. Beni bir iki dakika bek- birkaç yüz hikayem, birkaç 
Bunun için sual cephesini de- leyiniz ki hazırlanayım! dedi. bin makalem de çıkmıştır. 
ğiştirdi ve: Yüzbaşı bu salonun ılık Yani karınca kararınca, mem-

- Bakanlıkta size bu işte muhitinde kalmağı herşeye leketin edebiyatına, fikriyatına 
yardım edecek başka bir kimse tercih ediyordu. Bunun için biraz hizmetim vardır. Geçen-
yok mudur?. Diye sordu. Kora'nın bu sözleri hiçte ho- ferde bir ' mecmuada tetkike 

- Yoktur. Hiçbir kimse şuna gitmedi. Fakat karar müstenit bir yazım çıktı. Epi-
bana en küçük yardımda bu- vermişlerdi. Muvafakattan haş- ce uğraşarak kaleme almıştım. 
lunaınaz . Bana verilen iş çok ka çare yoktü. Yanıma üç dört bayan otur-
mühim ve çok gizlidir. Jmpa- Kora, pekaz sonra tuvale- du, mecmuayı okuyorlardı. Ya-
ratora verilecek bir rapor için tini büsbütün değiştirmiş hal- zıma, şöyle bir baktılar, geç-
çalışılmaktadır. Mareşal bu işi de döndü. ı tiler. Çünkü yanıbaşındaki sü-
sadecc bana tevdi etmişti. -Sonu var- tunlarda Moris Şövalye'nin 

Ben de bu itimada layık oldu- 1 Borsada 1 bir mülakatı vardı . Bu ne re-
ğumu göstermek mecburiye- zalettir? 
tindeyim. , ___________ _. Bir mühendis atıldı; 

Kora, endişeye düşmüş gibi Üzüm sattşları: - Ya ben ne diyeyim, ge-
bir tavır takınarak; Ç. Alıcı K. S. K. S. çenlerde evlenmeğe kalktım. 

- Yoksa .. Dedi. Bir har- 90 H. z. Ahmet 8 25 8 50 'Annem bir kız bulmuş. Tah-
be mi sürükleniyoruz?: 63 S, Emin 9 25 11 kik ettim, baktım ki, iyi tah-

- Sanmiyorum. Yahud ya- 26 S. Süleymano. 8 8 sil ve terbiyesi yerinde bir 
kın bir harbi henüz muhte- 7 M. j. Taranto 10 10 kız!. Nişanlanmak üzere idik. 

7 Kapian Nuri 10 50 10 50 Bir gece ne göreyim: 
193 Bugünkü satış Bizim küçük bayan bir gen· 
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'alıip '<' lıa~ynzgııııı j Zahire sattşları: münasebetimiz kesildi.. Son-
Haydar Rüşdü ÔKTEM Ç. Cinsi K. S. K. S. radan ~nladım ki, bu genç, bir 

L ınuıııi 111~ ri)llt 'c )azı işleri 760 Buğday 5 60 6 75 artiste benziyormuş da ... 
ım1dürü : Hnınıli :\fızlıl't 126 Ton Bakla 4 75 4 75 Ve hepsi de bunları ko-

ltiarclıaıı0 ı· •• - • k d l '· 258 B. pamuk 46 47 nuşlu tan sonra sor u ar: 
lzmir İkiııei lfo)ler ok.ığı 58 Ki. Deve yü-37 50 37 50 - Bunun sonu ne olacak?. 

C . Halı.. partİı; İ bina ı içiııılı· 
T"lgrnf: lzmir \ \DOLU ------,------- - Müsaadenizle - dedim -

Telı•fun : 2776 -- Po•tıı kıııur.ıı ıo:> Gümrük ambarları ben cevap vereyim. Hepiniz, 
ABONE ŞERAiTi Gümrük ambarlarının, son mesleğinizi tebdil edersiniz. 

\ ıllığ ı 1200. ahı aylığı 700. iiç çıkan hır kanunla liman ida- Zatıaliniz hokkabazlığa, siz de 
:ı~lı~ı 500 kııru ~tur · d d'I · IA 1 b 1 resme evre ı mesı azımge - spora aş arsınız. Size gelin-

) ubııııl·ı m emleketle r için cııelik 
alıoııc ii creıi 27 lirıı ılır diğinden dün gümrük idare- ce, tuluat kumpanyalarında 

\'\.\DOLL MATBr\ASl~D \ 
BASll..MIŞTm 

sinde memurlar devir işleri perdecilikten başlıyarak artist-
ile meşgul olmuşlardır. Mua- !iğe doğru inkişaf edersiniz .. 
mdeyi tamamlamak için belki Başka çaresi yoktur. Şimdi 
bugün de çalışmağa devam piyasada itibar, bunlaradır 
edeceklerdir. dostlarım.. Çimdik 

s <> ~ , 1-1 .A .I3 E ~ 
'TEl.l:FON TEl.GRA F ve TELSiZJ.E 

Filistin Arap Hareketlerin
de Meçhul Bir Tesir Varmış 

·-·--
İngilizlerle müsademede 10 Arap öldü. Başka bir 

çarpışmada da 11 yaralı 
var. Yolcu trenini bile yoldan çıkarmak istediler. 

Cenevre, 13 (H.R.)- Man
dalar komisyonu, 29 uncu 
içtimaını yapmış, Tanganika, 
Gine, Filistin, Maverayı şeria 

ve Afrika cenubu garbi mem
leketleri hakkında rapor ver
miş olan devletlerin raporları 
üzerinde görüşmüştür. 

Kahire, 13 (Radyo) - Mısır 

gazeteleri; Filistin hadiseleri 
üzerine birçok haberler ver· 
mekte ve vaziyetin ciddi ol
duğunu yazmaktadırlar. 

Mısır gazetelerine göre; 
Arap 'ların isyan ve mukave
vemet hareketleri, kuvvetli bir 
direktifin eseridir. Küdüs ci· 
varındaki çeteler, aldıkları 

emirleri çok mükemmel (ve 
fedakarlıklarla yapmaktadırlar. 

Nadi-Samoel yolu üzerinde 
evvelki gece, İngiliz polis ve 

askerleri ile Araplar arasında 
sürekli ve büyük bir müsade
me olmuş ve sabaha kadar 
devam etmiştir. 

Sabahleyin müsademe yerin
de on maktul Arap ve birçok 
mecruh bulunmuştur. 

lngilizlerin zayiatı gizlen
mektedir. Yalınız İngiliz polis 
müfettişinin yaralanması f ngi
liz mahafilini çok müteessir 
etmiştir. 

Kudüs, 12 (A.A) - Haber 
verildiğine göre askeri kon
trolün daha kolaylıkla yapıl
ması için memleket dört mın
takaya ayrılmıştır. 

Arab bozguncuları şimdi 
nakil vasıtalarını tahrip et
miye ça1ışmaktadırlar. Boz
guncuların iki noktada treni 
yoldan çıkarmağa teşebbüs 
ettikleri haber verilmektedir. 
Bundan başka bir köprü ta
mamile yıkılmış bir diğeri kıs
men tahrip edilmiş ve bazı 

yollar da tahrip edilmiştir. 

Kudüs, 13 (Radyo) - İn
giliz mehafilinde Arap 'ların 
İngiliz polis müfettişine yap
tıkları taarruz üzerine büyük 
bir heyecan vardır. 

Arab hareketinin merkezi 
Kudüs adddedilmektedir. Bu
na . rağmen İngiliz polis mü
fettişine taarruz edenlerden 
hiçbir kimse tevkif edilme
miştir. 

Royter'in verdiği bir habere 
göre Hayfa hattı üzerinde bir 
müsademe olmuş ve dört Ya
hudi'le 12 Arab yaralanmıştır. 

Kudüs, 13 (Radyo) - Hay
fa - Kudüs şimendiferler hat
tına Arap'ların taarruzundan 
sonra, Arap'larla lngiliz'ler 
arasında büyük bir müsademe 
olmuştur. Bu müsademede 
mütecavizlerden 11 .kişi yara
lanmış, Nablus civarında bu
lunan Tülkeram'da, ,. Akr ve 
Ebron' da Arap 'lar müteaddit 
hücumlar yapmışlardır. 

Kudüs, 13 (H.R)-Kudüs'ün 
15 mil şimalinden geçen bir 
otobüse bir Arap çetesi tara
fından ateş açılmış, yolcular-

-dan bir yahudi ağır surette 1 derhal asker ve polis müfre-
yaralanmıştır. Hadise yerine zeleri gönderilmiştir. 

Fransa'da Grevci
ler Nöbet Tutuyor! ·-·-·-----
Bir kısmı bırakıyor, birkısmı baş
lıyor. Karışıklık devamdadır. 
Paris, 12 (Radyo) - Grev 

hadiselerinin dün vukubulan 
en mühimi, inşaat tezgahla
rında patronlarla işçiler ara
sında uzun müzakerelerden 
sonra bir anlaşma akdedilmiş 
olmasıdır. Pazartesi günü bü
tün tezgahlarda amele İşe baş
lıyacaktır. 

Şimal eyaletinde 786 fabri
kayı işgalleri altında bulun
duran işçiler, bu fabrikaları 
boşaltmışlardır. 

Kasaplarla çırakları arasın

daki ihtilaf da bertaraf edil
miştir. 

Şimal eyaletinde yeniden 
İşe başlıyanların sayısı 57 bin
dir. Ekmekçiler de işe başla

mışlardır. 

Bordo şehrindeki liman ame
lesi grev ilan ederek rıhtım
ları işgal etmişlerdir. 

Amyende tramvay İşçileride 
grev ilan etmişlerdir. Makon'da 
yedi fabrika amelesi daha ye
niden grev ilan etmiştir. Bu
nunla beraber memlekette umu
mi sükunet vardır. 

Liyej, 13 (Radyo) - Ma
den amelesi grevine şimdilik 
17,000 amele iştirak etmiştir. 

Paris 12 (A.A) - Bugün 
saat 18 de Paris madeni sa
nayi amelesi delegasyonu 
evvelce tesbit olunmuş ve 
patronlar tarafından kabul 
edilmiş olan ücretler baremi 
proıesı hakkındaki kararını 

tahriri olarak mesai nazırına 

bildirecektir. 
Binlerce kahve, otel ve lo

kanta amelesi Jean Jaures 
jimmazında bir toplantı yapa
rak dilekleri tamamen tatmin 
edilinciyc kadar greve devam 
etmeğe karar vermişlerdir. 

Sendikalar murahhasları 
kendilerine süküneti muhafaza 
etmeleri tavsiyesinde bulun
muşlardır. 

Bundan başka sendikalar 
murahhasları patronlarla yapı
lagelmekte olan müzakereler 
bugün tekrar başlanılacağını 

söylemişlerdir. 

Toplantıdan çıkıldığı esna
da grevciler bir alay teşkil 
etrıişlerdir. Bu alay bulvar
lardan geçerek mesai bürosu
na gitmiştir. Orada hiç bir 
hadise olmamıştır. 

Paris'in bazı tezgahlarında 
inşaat amelesi tekrar işe baş
lamıştır. Şimal departımanın
da iş başına dönenlerin ınik
darı 105 bini geçmiştir. Bu 

gün de iş başına dönenler 
olacak ve bu mikdar arta
caktır. 

Paris, 13 (A.A) - Paris 
ınıntakası amele sendikaları 

birliği grevcilere tahrikatçıla

rın sözlerine kapılmamak tav
siyesinde bulunmaktadır. 

Paris, 13 (Radyo) - İktı
sad bakanlıgına kağıtçılık ve 
matbaacılık mes'eleleri murah
has heyeti bazı teklifatta bu
lunmuştur. Bu teklifat nazarı 
itibare ahnmadan gazetelerin 
çıkmasına imkan yoktur. 

Grevcilerin bir kısmı, işsiz
ler meyanında resmi yardım 

istemektedirler. Bazı belediye 
reisleri İktısad bakanlığından 
bu hususta talimat istemiş
lerdir. 

KüçükAntant 
Genel .kurmay baş
kanları toplanıyor. 

Prag 1 :~ ( Ratl) o ) - Çı·kıı~lo· 

\,tk):ı gt•ııel kıınna) lıa h:ıııı 0ı•ıw· 

ral Krczıi kii~iik antaııt ılı•vletlı·ri 

geııı•I kurıııtı) ha-:kanl:ırıııiıı yapa· 
ı·.:ıgı iı;timaa işıirak iı;iıı Biikn·~·,. 

hard.l'I clnıİ tir. 

Amerika'da 
intihap mücadelesi 
M. Ruzvelt verdiği 
nutukta neler söyledi? 

Vaşington, 13 ( H. R. ) 
Kreland' da yapılan Reisicum
hur reisliği seçiminde Teksas 
valisi Landon 84 ve Borah 
19 rey almışlardır. Buna rağ
men Ruzvelt'in vaziyeti sağ
lam görünüyor. 

Ruzvelt'in kazanacağına dair 
Amerikan'lar arasında beşe 
karşı sekize bahis tutunanlar 
çoktur. 

M. Ruzvclt; Balans'ta bir 
nutuk irad ederek, memlc
kctic yalnız milli duyguyu 
değil, beynelmilel duyguyu da 
yetiştirmeğe çalıştığını ve dış 
siyasada :milletler için Ame· 
rika'nın manevi bir destek ol
ması noktai nazarını terviç et

tiğini söylcmistir. 

M. Blum 
Kont dö Şambrun'u 
kabul etmiştir .. 

Paris, 13 (Radyo) - Baş
bakan M. Blum, bugün Fran
sa'nın Roma sefiri Kont dö 
Şambrun'la Bank <lö Frans 
miidürünü kabul eylt•miştir. 

Haziciyc nazırı da Sinyor 
Braçyano'yu kabul eylemiştir. 
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ırıncı Fransova. beledıyesi 

BÜYÜK TARİHİ TEFRİKA ---·· ... ... -----
14 Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu Bir aza teessüründen 

A k t K l B . . . F ,J d·ıı istifa etti. Reis daha 
vu a , ra ırıncı ransova aan ı e- b ki. ? 

re destan olacvk bir intikam alacaktı. ne e •· ıyor. 
Sevgili hemşirem.. Siz be

nim için kendinizi bukadar 
üzmeyiniz, rica ederim. Beni 
hadden fazla sevdiğinize çok 
zamandanberi inanmış bulunu
yorum! 

Düşes d'Alanson dalgın bir 
tavırla: 

- Evet kardeşim. Sizi çok 
severim. Görüyorsunuz ki biz, 
Madamdan ayrılmış iki ikiz 
dala benzeriz. Birimize gelen 
zarar, diğerimizc de gelmiş 

demektir. Haydi Allah uğurlar 
versin. Fakat kalbimin her va
kit sizi düşündüğünü unutma
yınız. Dedi. 

Madam da: 
- Hayırlı geceler Sezanın! 

Dedi. 
Kral henüz arkasını dön

müştü. Ve validei krali, kızı 
Margrit' e: • 

- Maamafih endişe etme! 
Dedi, Kendisini çok emin iki 
adamımıı vasıtasile takibetti
riyorum. Bence korkacak hiç
bir şey yoktur. Mahud evli 
kadının kocası da şu sırada 
bağlardadır. Godin tesmiye 
edilen bu kadından korkmağa 
da mahal yoktur. 

"' • * 
Koca karınlı bir gölge Sen 

nehrinin boyunca, ihtiyatlı bir 
halle ilerliyordu, sahillere bir! 
sürü kayıklar bağlanmış ve 
gölgeleri su içinde koyu renkli 
ve kıvrım kıvrım kıvnlarak 
göze çarpıyordu. 

Şu saatta, Paris'in bu kıs

mında evinden dışarıda bulu
nanlar ancak yankesiciler, yol 
kesenler, insan öldürenler ve ... 
Aşıklarla sarhoşlardı. Maama-
f ih karısından şüphelenen ko
calara da tesadüf mümkündür! 

"Aşk vadisi,, denilen mey
hanenin önünde, ağzında sade 
altı diş kalmış gözleri çapaklı 
bir adam, bu gölgeye ses
lendi: 

- Hey .. Dedi. Benim min
yonum .. Yanıma gel hele!. 

Altı dişli, gözleri çapaklı 
a<lam, bu gölgeyi yakaladı, ilk 
fenerin soluk ışığı altına kadar 
siiriikledi, yüzüne dikkatle ba
kınca, kadını şiddetle itti. Yere 
düşen kadın: 

- Ay .. Ay .. Can kurtaran 
yok mu?, Diye bağırdı. 

Fakat, her biri bir köşeye 
gizlenmiş olan bu civar serse
rilerinden hiçbirisi bu feryada 
kulak asmadı. 

Meçhul adam karanlıklar 
içinde ilcrliyerek söylüyordu: 

- Ah. Ah., Sir! Meşhur 

darbımeseldir; son glilen tam 
gülecektir! Siz alemin karıla
rını yağmada devam ediniz, 
zararı yok! Ben ne hançer, ne 
kılıç ne de zehir kullanmıya
cağıml Öyle bir intikam ala
ğım ki dillerde destan olacak! 
Hayır, hayır haşmetmaaba kar
şı bir cinayet, bir suikasd iş
lenmiyccek haşmetmaab, gü
nahı işlediği yerden cezasını 
bulacak! Ah .. Ah! Karımı iste
diğiniz gibi, bol bol kucakla
yınız. Arzu ettiğiniz kadar .. 

Diyordu. 

edenlerle alay ediyor, İtalyan'ca 
olarak: . 

- Eh ... Sinyör; benim sev
aamı altın :ve gümüşle cl<lc 
edebilirsiniz, çelik, kılıç ve 
kanla değil! 

Diyordu. 
Avukat, bu kadının "Napo

liten-Napoli'li,, tesmiye edil
diğini duydu. Hiç şüphesiz bu 

kadın da, Alp'lerin beri tarafında 
"Franslz afeti,, ve Fransa'da 
da "Napoli belası,, denilen 
öldürücü zehirden kafi mikdar 
bulunacaktı! Bu afet, bu bela, 
bu hastalık bir an da Napoli 
ve Ruen 'de, bu iki deniz ka
sabasında istilai bir şekilde 
zuhur etmişti. Bura da gemi
ciler bu afeti Hint'lilerin inti
kam için kendilerine aşıladık
larını iddia ediyorlardı. 

Ve. bu afet öyle bir afet, 
öyle bir hastalık idi ki teda
visi için henüz hiçbir şey bi
linmiyordu. 

Delikanlı[ar hala kavga edi
yorlardı. Napoli'li kadın niha· 
yet bunların başına müstekreh 
birşeyler döktü. Ve: 

- Budalalar. Haydi başım
dan defolunuz; ben temiz ve 
hastalıksızıml 

Dedi. 
Avukat, bunun üzerine yü

rüdü, geçti. 
Sonu var-

-----------------------------------------
Medeniyetçilik 
Cephesi .. ---
-Başı 1 inci sagf ada-

pılıını israf trlnkki etmek değil. 

bizi hunlar iı;inılım claha ı;ok nıas· 

raf elmf'ktt•n alıkoyan ~·arı'~İzliğf' 

c;.ef ctııwk liızım gelir. 

\laa~lan arlan ne kuılur para

nız 'ar~a ıncktt•ıı ) aııınız. Yahud 

m:ıııştuıı art:ın nı• kadar paraııız 

varı;a silah alınız. Ynlıuıl nına~tau 

artım ne kadar paranız \'t•rsa.. Fa· 

kat hn laflar lıf'rkcsin keyfiıw 

göre i tt•nildiği kadar ı;o~altılnhilir. 
1 >nu bilııwk gerı•ktir ki her tarafı 

Lirdı•n inkişaf lıaliııcle lıulunınıı)&U 

bil' ıncde11i)CI. zorlıı H! hamle ile 

~i~irilmi~ olaıı lwrhaııgi hir müc'· 
c~c) i U) akta tıııuıııaz! \1ı•::elc ilıti

) açlara giir•· ııı.ısraf'ı ni hctlı·nclir· 

nırktf'ılir. Biiclccıııiz hu ııi lll'tlcrin 

ıniiıııkiin cılılıığu kaılur İ) i kurul
ıluğuuıı gijstı•rİ) or. 

Kı•ıııul izın ıııcclc·ııi) ctı;ilniııin 

'a'a~ c•t>phc i lıııdıır. Çiiııkü t""-f'flı• 

ı,öyli)clinı. lıııgiin gnı~ı·kt«'rı ııwn· 

up olclıı1'1ım iılı•olojilrrt' i nuılı 

arlık kabil olnuı) an, "'ki, gı•ri \f' 

sııkaı f ikirln. iıııdi 11aı.yo11nlizııw 

ınakclihncktedir. llrr cy ki garplı 

'c i leri clc~ildir : Kemalizm ua~

) oıutlizıııinılı•n ılc~ihlir. Kcnıafü:ııı 

nırcl•·ni} ••tı;ili~i w nıilliyetı;iligi 

içinılı• ;\eyıı'lı \(' \frika
0

lı il'ıiılailik 

ıın ıırıı ) oktur. 

Kiııı IC'nkiıl lırH·:oi ılıı)ar:-a gt·· 
lip hıı ıııı·nfi ılı·magoji l't'fılır~inı· 

latılııı.ıktııılır: Efrnıliııı, lıiitfııı 

ı;ocuklnrı ııı 11.1 ıııck tı•lıc ko) ınaılall. 

mıı,ıl ) o), kiipru 'C') n hiııa } .ıpma· 

) n Ct'sart•l rıleriz'! Bö) le dii~ünrıı
ler, ar.aha lıir 1111•ııılc•kı•tin ınektı·p· 

!er kıırımık tııı~11R1111d11 ıııuthB \8 ı

tası kaılıır ııı1111C'Vİ \'Uj:lııa~ıııııı, yaııi 

muallim kudro~ıııııııı mii•·~:-ir oldu· 

~unun farkımhı ılc·~il ıniılirlcr? 

Fnknı ı;ocugmıu ııwkı.•lıf' vcrcıııt .. 

) ı·n lıab:ı) a hakikuti sÜ) l cıııck de· 

ğil, onun rııPnıtıuııİ)t'IEizligini Ö· 

ıııürcn•k alkı şı:ı 'C') a ıııii~tcri ka· 

zannııık liizıııı. 

iki delikanlı, giizel bir ka
dının pcnçeresi önünde birbirile 
boğazlaşıyorlardı. Bu kadın 
san kadifeden bir rob giymiş 

Tııpp·kiın vı• lı Pr tııraflı ınc· 

ılı•nİ) rt, ıııuJdi ıııanC\ i in~a ham· 
lc"iıw ılı•\aııı ı•ıll'liın. llütün mu-
1.:ıı'\ r.mct lı·ri ı:i~n<') ip ilt·rli) f!f•f'k 
oları lıir luıııılcdir ki kurkurıı; H' 

meş'um ıuuamıııap hulleıleecklir. ve gerdanı açıkhl Ve,' düello 

Burnava'nın belediye işle

rinde görülen bozukluğu ve 
şehrin bakımsızlığını, belediye 
reisinin muntazaman vazife ba
şında bulunamamak mecburi
yetinden doğan müşkülleri 
yazmıştık. Ncşriyatımız, Bur
nava' da büyük bir alaka ile kar
şılanmıştır. Tasavvur edilsin ki, 
belediye azasından Hüsnü 
Rıfkı Ataca bile, belediyenin 
gidişi karşısında ıstırap duya
rak çckilmcğe mecbur kal
mıştır. Bizce bu isıifada isa
betsizlik olmuştur. Çünkü çe
kilmesi icap eden, reisin ken
disi idi. Maamafih, bunun za
manı geçmiş değildir. Hüsnü 
Rıfkı Ataca'nın bize gönder
diği bir mektubu aynen neŞ

rediyoruz: 
Anadolu gazetesi sayın di

rektörlüğüne. 

Günlerdenberi sayın gaze
tenizin Burnava belediyesi 
hakkında yapmış olduğu çok 
haklı ve yerinde olan neşri
yatı takib etmekte idim. 

Ekmek, temizlık, tenvirat 
vaziyeti ve diğer bütün işler, 
neşriyatınızda bahsettiğiniz

den daha bakımsız ve daha 
fena bir şekildedir. 

Bir belediye azası sıfatile · 
yaptığım birçok teşebbüs ve 
ikazlarımın neticesiz ve ted
birsiz kaldığı ve halkın haklı 
isteklerinin yerine getirilme
diğini ve hiy nazarı itibar~ 
alınmadığını görerek belediye 
azalığından -maddi ve vicdani 
mes'uliyette kalmamak düşün
cesile- çekilmek mecburiyetini 
duydum, istifamı verdim. 

Burnava hakkındaki çok 
isabetli neşriyatınızdan dola
yı sayın gazetenize teşekkürü 
bir borç saydığımı derin say
gılarımla arzederim. 

İzmir' de Mirkelam ha
nında tüccar ve 

komisyoncu 
Hüsnü Rıfkı Ataca 

-.----------------- ·~~-----------

lngiltere 'nin 
Alacağı Vaziyet 
-Başı 1 inci sagf ada

ite) an ı•tıni~ıir. 
Ct'nt'Hf' l:i (Htııl)O) Kur)t' 

ılü JPne\ guzı•tf' i, \li lı•r l\İc\:il 

Çı·nılwrlın ııin zecri tcılbirlerin alı·v· 
hini' iraİ ı•ıti~i 1111tk11nılaıı halı· 
::-edı•rl'k: 

İııgilıı•rı• lıükt'ııııctiııiıı ltalyn 
ile anln~mak i tcıligi görülnwkteılir. 
Bunun i~irı Frnıı ;ı"da lııı \esilcdı•n 

j .. ıjfaılr elnıt'lhlir. As.ki takdirclc 

İ)a t'I ıilcıninllı· ıııiiııll>riı kalacak· 
lır. Dı·ıu<"ktı•ılir. 

Mili11111 1:\ (HuıJyo) "-cır} era 
Oı•TlııbC'rn guz,.tcsi. l\e, il Çeııılıcr-

ln' 11111 U\'anı kamanı ııul:ıki ııııtku· 
111111 zc••ri lf'ılhirl•·t pıılitikusınu C'll 

ağır ılarlıc•) i iııtlirıliğiııi, Oopnlo 
ıriıııh a :::azı·tı· i 41,. lııı ııuıkun . '-

t•ınııİ) ı·t )'olitikıı"ırllıı ~111111 iı;in lıir 
i~nrl'I uldıı~unu 'e lıu pcılitik:ıııın 

le" irsi?. nlduj:;ıınıı llll') clnnu çıkar· 
ılıj!ını )aZ•) orlur. 

İngiliz sevkiyatı 
Cebclütfarık, 13 (A.A) -

Gerden Highlandere alayının 
ikinci taburu bugün Repulse 
harp kruvazörü ile Mısır'a 
miiteveccihen hareket C'de
cektir. 

t Nöbetçi eczaneler 1 
Bu akşam Kemeraltında Hi

lal, Karataşta Santo, Keçeci
lerde Y enİ lzrnir ve Irgat pa
zarında Asri eczaneleri açıktır. 

Mahkemelerde: 

Davudlar Köyü Cina
yeti Son Safhada .. 

----------- -------
Kuşadası kazasının Davud

lar nahiyesinde çoban Kon
ya'lı Mehmed'i ve hüviyeti 
belirsiz diğer bir çobanı öl
dürmekle maznun Girit'li Meh
med Ali ile kaimbiraderi Ah
med ve bedeli İsmail'in mu
hakemelerine dün Ağırcezada 
devam edilmiştir. Maznunlar
dan fsmail cild kangreni has
talığından tedavi altına alınmış 
olduğunu ve diğe~ maznun
ların avukatı, dava dosyasın
daki raporlarda görül<ln mü
bayenctten Kuşadası hükumet 
tabibinin şahit sıfatile celbe
dilmesini istediğinden mah
kemece şahidin celbine karar 
varilmiş, muhakeme başka bir 
güne talik edilmiştir. 

Bozyaka'daki vak'a 
Bozyaka' da eski İzmir mev

kiinde çobanı Hüseyin'e öl
dürmek kasdile silah atmakla 
maznun Girid'li Hüseyin'in 
muhakemesine dün ağırczeda 

devam edilmiştir. Çoban Hü
seyin, bir gün, evvelce çoban
lık ettiği Girid'li Hüseyin'in 
Kız kardeşile evleneceğini söy
lemiş olduğundan muğber olan 
Hüseyin, kendisine silah at
mıştı. 

Müddeiumumi muavini Şevki 
Suner, iddiasını serdetmiş. 

- Maznun Hüseyin'in, kız 
kardeşinden bahsedilmesi su
retile tahrik edilmiş olduğunu 
söyliyerek öldürmek kasdile 
hareket etmediğini ve muha
keme safhasına nazaren yalnız 
korkutmak kasdile silah attı
ğını ileri sürmüş ve o suretle 
adiyen yaralamak suçundan 
cezasının tayinini istemiştir. 

Müdafaa için muhakeme baş
ka bir güne talik edilmiştir. 

Madam Rozita'yı 
yaralıyan arabacı. 

Saman iskelesinde idare et
tiği arabasını dikkatsizlik ve 
tedbirsizlik yüzünden madam 
Rozita'ya çarptırarak birbuçuk 
ayda iyi oalbilecek derecede 
yaralanmasına sebebiyet ver
mekle maznun Ali oğlu Ah
medin muhakemesine dün as
liyecezada başlanmıştır. Ma
dam Rozita, genç ve henüz 
27 yaşında bir kadındır. Ga
yet şık giyinmişti. Türkçe bil
mediğinden tercüman vasıta

silc isticvap edilmiş ve kazayı 
şu suretle anlatmıştır: 

- Bucada istasyon cadde
sinde oturuyorum, evliyim. 
Çarşıdan öteberi almıştım, 

Buca trenine yetişmek için 
Saman iskelesine doğru gidi
yordum. Yol kenarında çuval 
yüklü bir araba duruyordtl. 
Arabacı, araba üzerinde yük 
düzeltmekle meşguldü. O sı
rada arabaya koşulu olan bey
gir birdenbire yaya kaldırıma 
çıktı ve bana çarptı, tekerle
ğin birisi, ayağımın üzerinden 
geçti, kan içinde kalan aya
ğım fena halde yaralanmıştı. 
Arabacı kaçlı, fakat sonra ya
kalandı, beni de hastaneye 
götürdüler. 

Mahkeme rcısı, arabacıyı 
isticvaba başladı. Arabacı Ah
met; 

- Evliyim, Kireç hanında 
oturuyorum. Başıma şimdiye 

kadar böyle bir vak'a gel
medi. Ben araba üserindc 
meşgul iken rüzgar bir kağıt 
parçasını uçurarak hayvanın 

yüzüne çarpmış, fakat ben 
görmedim, şahitler söylüyor
lar. Bu yüzden ürken beygir, 
yaya kaldırıma çıktı ve kaza 
vukua geldi. Dedi. Ahmet 
fevkalade müteessirdi ve: 

- Böyle bir vak'aya sebe
biyet vermeği hiçbir vakıt 
istemem ve düşünmedim bile. 
fakat oldu. 

Ahmed'in polis tarafından 
evvelce alınmış olan ifadesi 
okundu, bu ifade ile, mah
kemedeki ifadesi tamamen 
birbirine aykırı idi, Alimed 
bu ifadesinde diyordu ki: 

- Arabayı sürüyordum, diz 
ginleri koptu, onları bağla-
mağa çalışırken hayvan dur
madı ve yaya kaldırımı kena
rından yol alırken Madam 
Rozita'nın ayağı çiğnendi. 

Dinlenen şahitler, arabacının 
arabayı sürerken dikkatsizlik 
yüzünden Madama çarptığını 

söylediler. Karar, ônüınüzdeki 
salı günü tefhim edilecektir. 
Mahkum edildi: 

1't·pccik'tc uııııımlıaıw 't>rmu
) t•lt•rinılı·ıı Gü1.iılı·') i jilet lııçağil•• 

yüzünılcn ıı~ır urcııı• y nrrıl:ı) :ın 
Crla'lı CcHlı•t n li) ı- ı·t•zn ıııahke· 

me::-imlc hir sene c.lört 8) hnp"İnı· 

karar H~rilınistir. 

Hırsızlık: 
Memleket lın~tnııe i cfrarıııılıı 

park otclindı• oturan krnınııcı Aııa · 

t~ı& oglıı Eran ko"ıııııı hanyo y:ıı1-

m:ık için oılımııılan çıktığı ıraıla 

ho\' kalan otla ınıı siren hır ız ln· 

rafından J :ı lira para"• l)ıtlınmı,.tır. 

IIır.~ızlıgın park otdi kutihi S:ılilı 

oğlu Sülı~,nan w kuçnn ıırknılıı,ı 

~c\kct tnraflarmdan )npıhlığı şika· 

) et t•ılilıliğindcrı tahkikata lıa.,hıı· 

ııııştır. 

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

Şaşal 
Su karışık değilmiş, 
Mes'ele anlaşıldı .. 

Geçen gün Karantina' da 
memurlar Kooperatifinin su 
satış acentesinde satılan kay
nak sularından bir kısmının 
Halkapınar suyu ile karışık 
bulunduğu yazılmıştı . 

Dün bu acenteliği yapan 
Abdullah imzasile aldığımız 

bir mektubta Belediyece yap
tırılan tahlilde sularının temiz 
olduğunun anlaşıldığı ve buna 
dair rapor alındığı bildiril
mektedir. Bu kadar senelik 
iş hayatında hiçbir vakit hile 
yapmadığını ve düşünmediğini 
bildiren bu zat, bazı garazkar
ların kendi aleyhlerindeki tah
rikatın neticesi olarak suları-. 
nın alınıp tahlil edildiğini, 
fakat sularının temiz çıkması 
suretile bunların iyi bir cevap 
almış olduklarını da mektu
buna ilave etmektedir. Matlup, 
suyun temizliği olduğuna göre 
şu halde mes'de de yoktur. 

Konferansa gidecek 
heyetimiz hare

ket etti. 
-Başı 1 inci sahifede

lıakanlığı lıııkıık ınıi,ııviri Zi) .ı 'c 
a keri nıüya\ir ular.ık lıir lıc-\C'I i~· 

• J 

ıirnk ı•lmekt"ılir. llt'}f'tle i\loııırü
0

)<' 

gidrı•ck t_!llZPll"ı ' i lı•r dokuz ki,icli r. 
i\latlıııat 1111111111 mfüllirii ilı· llnri-
l"h c Yt•kalrtiııdcıı hir 'ıızın lıe\ "t . . 
iP hernlıerdi r. 

Hı') et az.ı ııuıı lıar(·lu·ti ""ıı:ı· 

<;ııı<lıı 13ü) iik i\lillet \lecli"i rci,.j 
\lııhilholik Hı'ndıı, Bu~lıakıınımız 

l~nwt lııiiııii, V .. killcr, lıii) iik 11• 

ortıı ••lı:ilerlı• ılış hakanlık "' ••lı;i· 

liklcr ı•rkaııı n· ll) lnvl:ır istıı yoııılu 

kenılilcriııi tı• ) i C'lmİ lrrdir. 

· He)f'l. nrJu 1 ı:ınlnırılu kıır
~ıl!ıune:ık H' or.111.ııı ~louırii'~ I' gi

Ül'Ct' k l İ r. 

.Dün geceki ---·····----Garden parti 
Fevkalade 
Zevkli geçmiştir .. 

Dün gece, Kültür cemiyeti 
menfcatinc olarak Şehir gazi
nosunda verilen Garden parti, 
fevkalade zevkli olmuştur. 

Şehrimizin en kibar ailele
rinden miiteşekkil büyük bir 
kalabalık, gece geç vakte 
kadar eğlenmişler ve müstesna 
dakikalar geçirmişlerdir. Eğ
lence sırasında davetlilere tatlı 
bir heyecan vermek için bir 
de piyango tertip edilmıştir. 

Gazino orkestrasının, ruhu 
okşıyarak çaldığı giizel parça
Jar arasında geçen saatler, 
davetliler üzerinde unutulmaz 
bir tesir bırakmıştır. 

---------------------------------
Eden 

Belki de istifaya 
mecbur kalacakmıs .. .. 

Londra, 13 (Radyo) 
(Deyli Herald) gazetesi, İngil
tere kabinesinin son vaziyeti 
etrafında yazdığı bir makalede, 
Lord Eden'in, müşkül bir mev
kie düştüğünü ve ihtimal ki, 
istifa etmek mecburiyetinde 
kalacağını kaydettikten sonra, 
İngiltere' nin, ileride sulh için 
İtalya ile beraber çalışacağını 
ileri sürmektedir. 

Grev 
Brüksel'e de 

sirayet etti. 
Brüksel, 13 (H. R.) - Ma

den mıntakalarında grev ge
nişlemiş ve umumi bir şekil 
almıştır. Liyej mıntakasmdaki 
maden müesseseleri amelesi de 
greve iştirak etmişlerdir. Bu 
mıntakadaki grevcilerin ye
kunu 17 bin kişidir. 

Takviye edilen polis kuv
vetleri, otuz beş maden kuyu
sunun işgal edilmesine mani 
olmuştur. Peddo silah fabrika
sında amele işe başlamıştır. 

Fakat umlmlİ grevden korkul
maktadır. İçtimai buhran kar
şısında siyasi buhranın hiç 
ehemmiyeti kalmamıştı. M. 
Vanzelland, gece yarısı, yeni 
kabineyi teşkil etmiştir. 

İtalyan 'lar 
Adis-Ababa 'da 
Bir kasa bulmuşlar 

Adis-Ababa, 13 (Radyo) -
İtalyan'ların eline geçen büyük 
ve kapalı bir para kasası, bu 
kere açılmış ve içinde; bir 
mikdar külçe altınlft, Necaşi
nin, son zamanlarda İtalya 
menafii aleyhine olmak üzere 
ecnebilere vermiş olduğu bir 
takım imtiyazların suretleri 
bulunmuştur. 

Habeşistan da 
İlticalar de-
vam ediyor .. 

Adis-Ababa, 13 (Radyo) -
Mareşal Badoglio'nun Adis· 

Ababa dükü ilan edilmesi büyük 
sevinçle karşılanmıştır. Mahalli 
rüesanın dehaletleri devam et
mektedir. 

Mareşal Graçyani bir "mir
name neşrederek iltica için 
son olarak onbcş gün mühlet 
vermiştir. Bu mühletten sonra, 
hiçbir iltica kabul edilmiyecek 
ve bu gibilerin emval ve em
laki müsadere olunacaktır. 

Menelik'in meçhul şahıslar 

tarafından süprüntlilük haline 
getirilen kabri temizlcn~1iştir 



~ ~~6 ANADOLU~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-14~~6 

~Alman Milletine -, 1 • tahsitıne ve 422 kuruş ilam Denizvolları işletmesi müdür 
Kü.cük Haberler 1 harcile 878 kuruş muhakeme 'J ' , 9 masraflarının müddei aleyhe lüg., a İzmir acentelig., inden: 

Fl.htenı·n Hı·tabesı· -----~-----~ aidiyetine 4/6/936 tarihinde Karol'un Bir Ziyareti temyiz yolu açık olmak üzere Her hafta perşembe günleri İzmir'den fstanbul'a harekd 
Bükreş, 13 (Radyo) - Kral karar verildiğınden hukuk etmekte olan ikinci sür'at postaları kaldırılmıştır. Yalnız hel ............................................ 

47 
Bu eseri yazacak olan: Ta

rihsel bilgiden başka, yüksek 
bir felsefi kafa olmalıdır, ve 
hepsinin üstünde: Milleti se
ven bir kalb, doğruluktan ay
nlmıyan bir dimağ ister. 

O devre; milletin gençlik 
devresidir; istikbalinin savaş 
ve zaferlerini temsil eden bir 
devredir. lnkişafının en üst 
noktasında; ne olacağını ön
ceden peygamberane ilan eden 
bir devredir. Aldatıcı bir sos
yete, gurur: En inkişaflı zama
nında bu milleti, kendisinin 
olmıyan bir yola çekip götür· 
dü. Yükselmek isterken, onun 
üstünü utanılacak şeylerle 
örtüp bastırdı. O kadar ki bi
raz daha yaşamak için savaşa 
mecbur etti. Şimdi bu millet, 
ihtiyarladı mı ve yükselmeğe 
mücehhez değil mi? Her mil
letten ziyade, asıl hayat kay
naklarından kuvvet ve kudret 
almayor mu artık? Ge:nçli
ğindcki vaatlar - ki başka mil
letlerin teşkilatı csasiyelerinde 
ve bütün beşeriyetin medeni
yet planında bile iz· eri görül
mektedir. - asla tahakkuk et
meksızin öylece kalacak mı? 
Hayir, hayir, daha geç . kal
mamalıdır, Bu milleti, girmiş 
olduğu yanlış yoldan ayırma

lıdır; ona gençliğinin rüyaları 
yolu, istidadı, hakiki mukad
deratı - Bu temaşa onu kendi 
hakiki yoluna cesaretle sokun
caya kadar - gösterilmelidir. 

Dilerim ki bu şavklandır
malar, ergeye götürmekte yar
dım etsin; o suretle ki bunun 
için mücehhez olan bir Al
man, nihayet bu arzuyu ta
hakkuk ettirsin. 

Hitabe 7 
Alman milletinin evrensel
liği ve orijinalitesi hak

kında inceleme 
(Hir ınillNin fol efesi, hayııtıııııı 

kiiküıliir - Be~erin terakkisi, ma· 
ııt'\ i hayat va ıta ile olmaktatlır 
Haklki realite nedir? - on uz 
hürri)el vı~ ahlak tcrakkiı;i.) 

Bundan Önceki hitabelerde, 
tarihi vak'lar yardımile gös
terdik ki : iade karakteri ; 
kendisinden ayrılmış olanlar
dan ayrı olarak başlı-başına 

bir (Millet) derneğe hakkı 
olan iptidai bir ırkın karak
teridir. ( Al-man) kelimesi, 
(Bütün insaniyet) manasınadır. 
Bu mevzu üstünde biraz daha 
duracağız ; ve bize edilebile
cek itirazlara cevap vereceğiz: 
"Eğer Alman'ı temayüz etti
ren ferdiyet bu ise, şimdi Al
man 'larda, iptidai Alman ka
rakterinden pek az şey var.,, 
Bunda bizim de pek şüphe
miz yok. Biz bunun muhtelif 
sebeplerini arıyacağız. 

1 -· İlk önce, iptidai mil
letin, bu yeni alemde kültürü 
nasıl idame ettiğini gösterelim. 
Bu iptidai millet : Ecnebinin 
sathi ve nakıs çalışmalarını 
görünce o da onun gibi yeni 
şeyler yaratmağa teşebbüs 
etti. Fakat (Çalışma) ile (Ya
ratma) arasında uzun mesafe 
vardır ; bu arada, iptidai mil
let, ecnebi ile kaynaşır ; ona 
benzemek ister ; çünkü henüz 
o, yaratmak istediği şeyi ta
hakkuk ettirebilecek çağda 
degildir. Almanya, aydın ta
bakasının çoğu itibarile bu 
gün bu durumdadır ; hayatın 
eıı samimi noktalarına kadar 

Çeviren: M. Rahmi Balaban 

ecnebiyi taklit hastalığile ma-
1 Lıldür. 

Yabancı olan otoriteye kör
cesine inanmaktan yakasını 

kurtarmış olan hür tcfekkiir, 
bundan önceki hitabede söy
Jediğimiz üzere, ecnebiye : 
Kendi anavatanı hareketini 
yaptırmağa vesile olmuştur. 

Fakat bu hususta - bir kaç 
istisnadan sarfı nazar - he
nüz hiç bir şey realize edile
medi. Bunun içindir ki ecnebi 
felsefe, daima y~ni şekiller 
aramatadır. Ve bu meyanda 
fenlere de el atarak kendi 
bakımından hüküm vermeğe 
uğraşıyor. 

Alman, gerek ciddi karak
terinden gerek reel hayatın 
hiç bir şeyden vazgeçmiyece
ğinden bu felsefe, umumi ha
yat üzerine tesir ederek kendi 
prensiplerine göre idare et
mektedir. 

Bunu adım adım göstere-
ceğiz. 

-Sonu var-

ispanya' da 
Grev yüzünden 
bazı hadiseler oldu .. 

Madrid, 13 (Radyo) - Mül
hakatın bazı yerlerinde grev 
yüzünden gazeteler çıkmamak
tadır. Hükumet, bu gibi yer
lerde örfi idare ilan etmek 
üzeredir. 

Pelenelka'da zabıta heyeti 
erkanından birisinin kafasını 

kesmişlerdir: Hükümet, asayi
şin temini için buraya asker 
sevketmiştir. 

Kadiks' de grevciler bugün, 
Alazari vapurunu zaptetmiş

lerdir. Kaptan, grevcilere belli 
etmeksizin vapuru Tanzer li
manına götürmüş v~ orada bir 
harb gemisinm yardımile grev
cileri hükumete tesıim etmiştir. 

İstanbul 
Gazeteleri .. 
Başmakale/erinde 
Neler yazıyorlar .. 

lstanbul, 13 (A.A.)-Yunus 
Nadi Cumhuriyet gazetesinde, 
bu sene feyizli mahsüller ve· 
ren Tüı;k Buğdayına hariçden 
birçok müşteriler çıktığından 
bir buğday ofisi teşkil edilmesi, 
Etem izzet Benice, Açık Söz 
gazetesinde, Türk köylüsü oku
tulurken onu bilgilerle takviye 
edecek bir usul tatbikini ya
zıyorlar. 

Asım Us, Kurun gazetesinde, 
Boğazlar konferansile Türki
ye'nin Akdenizde bir harP" 
tehdidi karşısında gafil avlan
mamak azmile hareket ettiğini 
söyliyor. 

Ankara . 
ismet lnönü kız 
enstitüsü sergisi .. 

Ankara, 13 ( Hususi muha
birimizdee) - ismet İnönü kız 
enstitüsünün sergısı bugün 
Kültür Bakanı Saffet Arıkan 
tarafından açılmıştır. Törende 
Sıhhat Bakanı doktor Refik 

• Saydam ile birçok saylavla
rımız bulunmuşlardır. Gezilen 
sergide görülen ve kızlarımızın 
bir senelik faaliyetlerine aid 
eserler takdirlerle karşılan

mıştar. 

Karol, bugün son kaza mec- usul muhakemeleri kanununun hafta pazartesi günleri kalkan birinci sür'at postaları yine se 
ruhlarını hastanelerde ziyaret 337 inci maddesi mucibince ferlerine devam edecektir. 14 16 18 
etmiştir. Mecruhlara hediye sekiz gün zarfında müracaat 
ve iane vermek üzere bir ko- etmediği takdirde hüküm ik-
misyon teşkil edilmiştir. tisab kat'iyet edeceği tebliğ 

Bir facı a mahamına geçmek üzere zik-
Tokyo, (H.H) - Tukuam'- redilen kanunun 141 inci mad-

daki madenlerde bir iştial desi mucibince ilanen tebliğ 
vukubulmuş, 31 amele öl!flÜŞ olunur. 1656 
ve 31 amele yaralanmıştır. 

Nevyork'ta bir kaza 
Nevyork, 13 (Radyo) -

Bir binanın 12 inci katından 
kopup yere düşen bir asan
sörde bulunan 19 kişiden 12 
si ağır surette yaralanmıştır. 

Haftada 40 Saat 
Cenevre, 13 (Radyo) - Bey

nelmilel iş bürosunda Ameri
rikan murahhası haftada 40 
saat iş usulünün tatbiki hak
kında izahat yermiş, ve bu 
usulün, Amerika'daki işsizliğe 
karşı çok iyi tesirler yaptığını, 
maliyet fiatlerinde nazari he
sapla yükselme meydana ge
tirmediğini bildirmiştir. 

Naziler 
Aleyhtarlarile kav

ga etmif ler. 
Frankfort 13 (Radyo) 

Nazi aleyhtarları ile Naziler 
arasında bir kavga olmuş, iki 
taraftan da yaralananlar var
dır. Kavganın sebebi, üç Nazi 
arasında çıkan münakaşadır. 
Yaralananlardan biri Frank
fort Nazi teşkilatı reisidir. 

Nazi aleytarları, kapatılan 
bir sosyalist gazetesinin neş
riyatının tatil edilmesini pro
testo eden beyannameler at· 
mışlardır. 

Manisa muhteliti 
K. S. K. la karşılaşıyor. 

Manisa muhtelit takımı, 
bugün Manisa' dan şehrimize 

gelerek K. S. K. birinci takı
mı ile mühim bir müsabaka 
yapacaktır. Haber aldığımıza 
göre Manisa muhtelit takımı 

bu maç için hazırlıklı ve kuv
vetli olarak lzmir' e gelmiştir. 
Yapılacak müsabakaya K.S.K 
takımı da en kuvvetli kadrosu 
ile çıkacaktır. Bugün lzmir 
sporcuları; iyi bir futbol mü
sabakası seyretmek imkanını 

elde edeceklerdir. 

Alaşehir sulh hukuk mah
kemesinden: 

Alaşehir Ziraat bankası ta
rafından Turgutlu Ziraat ban
kası eski muavini Mahmut 
Nedim kefili Alaşehirin Hıd
rellez mahallesinden piyancı 

Yorga kı Sarandidi aleyhine 
açılmış 161 lira 27 kuruş 
alacak davası üzerine müddei 
aleyhin ikametgahının belli 
olmamasına binaen ilanen ya
pılan tebligata rağmen muha
kemeye gelmemiş ve gıyabında 

mahkemeye devam edileceğine 
dair olan gıyap kararının ila
nen tebliği üzerine de m~h
ken\eye gelmemiş ve bir ve-

kil dahi göndermemiş oldu
ğundan gıyabında yapılan mu
hakeme sonunda: asıl borçlu
nun ödemeden aciz olduğu 
aciz vesikasından müddeia
leyhin borçlu Mahmudun ke· 
fili olduğu mübrez kefalet se
nedinden anlaşılmasına 161 
lira 27 kuruşun 13/5f930 ta
rihinden itibaren geçecek gün
lere ait yüzde beşten 49 lira 
61 kuruş faizile birlikte müd
deialeyh Yorgaki Sarandiden 

lzmir Ahkamı Şahsiye Sulh 
Hukuk Hakimliğinden: 

İzmir'in Halkapınar mevki
inde kain ve eski 15, yeni 19 

Kapu No.lu ve terbi'an 4761 Met 
ro murabbaı arazi üzerine mebni 
altıı üstlü üç odadan ibaret 
bir yazıhane, büyük bir depo, 
Makine dairesi, Pirina dairesi, 
Havuzlar, Kazan dairesi, Ka
zan dairesi deposu, yağ depo-
! arı, büyük Pirina deposu, 
ikisi ikişer ve ikisi birer oda
dan müteşekkil dört bap ev 
ve sabit makina ve alat ve 
edevatı saireden ibaret müşte
milatı muhtevi ve yeri Bayezit 
Baba vakfından icareteynli ve 
ve şarkan Halkapınar mecrası 
kenarında şose yolu, garben 
Şeyh Nureddin arazisi, şima
len Kamil paşa ve şürekası 

arsaları, cenuben Şükrü bah
çesile çevrili ve lzmir 3 üncü 
Tapu Muhafızlığının Cilt 289, 
Sahife 7 5., 301 Teşrinisani/ 929 
tarih ve 112. Sıra No. lu Tapu 
sicli ile Franse devleti taba· 
sından Elze'ar Gifre adına 
kayıtlı olup 6111930. tarih ve 
8. Sıra No. lu İpotek sicli ile 
Elze'ar Gifre'nin borcu olan 
mebaliğden (250,000. İki yüz 
elli bin Türk lirasına ) kadar 
olan mikdara mukabil alacak
lısı Memaliki şarkiye Fransız 
Bankası f zmir şubesi manevi 
şahsiyetine ipotekli ve yeminli 
erbabı vukuf tarafından veri
len Rapor mucibince (Altmış 
bin üç yüz otuz .. ) Türk lirası 
muhammen kıymetli bir bap 
Pirina fabrikası. 

Yukarıda cinsi ve evsafı 
kaydiyesi yazılı maa müşte

milat bir bap Pirina fabrikası, 
terekesi mahkememizce tasfiye 
edilmekte bulunan ölü Elze'ar 
Gifre uhdesinde kayıtlı ve iki 
yüz elli bin Türk lirası alacak 
mukabilinde Memaliki Şarkiye 
Fransız Bankası lzmir Şubesi 
manevi şahsiyeti namına birinci 
derece ve sırada ipotekli olup 
mahkememiz tarafından açık 

arttırma yolile satılığa çıkarıl
mıştır. 

Birinci arttırması: 16/Tem
muz/936 Perşembe günü saat 
15. de lzmir'in Fevzi paşa 

bulvarında kain Bağçeliler ha
nındaki fzmir Ahkamı şahsiye 
Sulh Hukuk Hakimliğinde ya
pılacaktır. 

Bu arttırma gününde arttır
ma bedeli: Erbabı vukuf Ra
porile konulan kıymetin yüzde 
yetmiş beŞini bulmazsa satış 
on beş gün daha geri bırakı
lacak ve ikinci arttırması: 31 
Temmuz 936. Cuma günü saat 
15 te aynı mahalde yapıla

caktır. 

Arttırmaya iştirak etmek 
için muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nispetinde pey 
akçesi veya Milli bir Banka 

· itibar mektubu getirmek la
zımdır. Arttırma şartnamesi, 
herkes tarafındaq görülebil
mesi için mahkeme koridoruna 
asılmıştır. Daha fazla malu
mat almak istiyenlerin hergün 
mahkeme kalemine müracaat
ları lüzumu ilin olunur. 

Devlet Demiryollanndan: 
lzmirde birinci kordonda dolmada 12/14 No. lı bina için1 

dekj 8 inci işletme şehir emtaa bürosu 25 haziran 936 tari 
hinden itibaren kapatılarak Alsancağa nakledileck ve işler Al' 
sancak ambarlar müdürlüğünde görülecektir. 14 18 1606 

Zinet ve 
Bergama'lılar .. 

Zinet garajı, Bergama yol
cularına ve Bergama'ya yük 
nakledenlere bir kolaylık ol· 
mak üzere Bergama servisi
ni de açmıştır. Garaj, hem 
çarşıya yakın, hem de temiz
dir. Bergama'lılar bu suretle 
daha çok istifade edecek
lerdir. 

.-.m:1 ................ ~ 
Müzayede ile fev-

kalade satış. 
14 Haziran pazar günü sa

bahleyin saat 10 da Alsan
cak Mesudiye caddesi Gayret 
sokağında 1 O No.lı hanede 
maruf iki aileye ait fevkalade 
zarif mobilyaları müzayede · 
suretile satılacaktır. 

Satılacak mobelyalar me
yanında fevkalade lüks mo
dern iki kanatlı kristal camlı 
şifonyeralı dolap ve 3 aynalı 
tüvalcti iki komodinosu iki 
adet karyolası, dokuz paarça 
kadifeli salon kanepe takımı, 
aynalı saybur, kare açılır ye
mek masası ve altı adet 
iskemlesi, tek kapılı aynalı 
dolap iki kişilik direksiz nikel 
karyola ma somya, Edison 
markalı salon gramofon ve 
bir çok plakları, misafir odası 
için kadifeli bir kanepe iki 
koituk, Amerikan dıvar saati, 
yeni bir halde Gebr Döhnert 
markalı Alman piyano ve 
taburesi, perakende Avrupa 
sandalyeleri, yağlı boya tab
lolar, iki adet şemsiyelik, 

sehpalar, fevkalade lüks kris
tal işlemeli dıvar aynası, lüks 
şemine aynası, Türkçe adler 
yazı makinası yeni bir halde, 
çocuk arabası, komodinolar, 
bir çok porselen tabak ta
kımları etejer, hasır bir ka
nepe iki koltuk, kitara, fotog
raf malzemesi, halı kilim ve 
seccadeler, ve saire bir çok 
mobilyalar bilmüzayede satı
lacaktır. Fırsatı kaçırmayınız. 

Fırsat artırma salonu Aziz 
Şınık Telefon 2056 

Salihli Ticarei 

1

ve Sanayi odaı 
sın dan: 

327 Sayılı Demirci Zira 
kredi kooperatifinin imzay~ 
selahiyetli reis ve azalarını~ 
beyannamelerile imza sirküle"' 
rinin Ticaret kanununun ah.ı 

kamına tevfikan sicilin (1631, 
numarasına kayt ve tesçil edil 
diği ilan olunur. ' j 

Salihli Ticaret ve Sanay 
odası resmi mührü v 
Nuri Ulaş ve reis M. Nur~ 

imzaları 1 

327 Sayılı Demirci Tarını! 
kredi kooperatifi. 

Yönetim kurulu başkanı: 
Nuri Ôzkan imzası. 

Yönetim kurulu üyesi: Naci 
Akın imzası; 

Muhasip: Ahmmet Ercall 
ımzası. 

Demirci Noter muavinliğine 
1470 Sayılı kanuna göre 

kurulub 2836 sayılı tarım kre· 
di kooperatifleri kanuna uyall 
kooperatifimiz adına kendile· 
rinc imza salahiyeti verilmiŞ 
o]an yukarıda isimleri yazılı 
başkan Nuri Ôzkan, üye Naci 
Akın ve muhasip Ahmet Er· 
can'ın imzalarının ana muk•· 
velenamenin 26 ıncı maddt" 
sine tevfikan tasdikile üç nüs· 
hasının iadesini rica ederiz. 

Demirci 
Zirai kredi kooperatifi mühürO 

imza 327 imza 
N. Ôzkan A. Ercan 
No: 160 
Haricen dört nusha olara~ 

tanzim olunub tasdik için dai· 
reye getirilen işbu beyanna· 
mede yazılı isimleri hizalarıo· 
daki imzalar şahıs ve hüvi· 
yetleri dairece maruf yönetiJ1l 
kurulu başkanı Nuri ÔzkaJlı 
üye Naci Akın, muhasip Ah· 
met Ercan olduğu tasdik oluo· 
du. 1936 Senesi Mayısın yir· 
mı ikinci günüdür. 

Demirci 
Noterlik dairesi resmi 

mühür ve imzası 
(1657) 

a 

7 
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Askeri Mekteplere Talebe alı- 1 Taşra Bakkal ve Esnaflarının 
nıyor: N o·kk . 

1 - 936-937. Ders senesi' için Kuleli, Maltepe ve Bursa aza. rı .1 atıne 

Türkiye iş ve Z.iraat banka
ları üzüm kurumu limited şir
ketinden: askeri liselerile Kırık kaledeki askeri san'at lisesine 

~İın~~an?:;. Erzincan ask~ri ortamekteplerine talebe İzmir şekerciler çarşısında 20 numaradaki imalathanemi Nakliye ve istif 
İzmir Eski Bitpazarı Suluhan civarında 1 numaraya nakletti-

2 - Kabul şartları askeri lise ve ortamekteplcr talimatında ğimden ~ayın müşterilerimin siparişlerini yeni adresime ver- Romanya'dan getirteceğimiz tahminen 20'000 yirmibin metre 
yazılıdır. Bu talimat askeri mekteplerde ve askerlik melerini saygılarımla bildiririm. mik'abı kutuluk kerestenin araba ile nakliye işile hammaliye 
şubelerinde görlilebilir. Güzel /zmir bisküvit fabrikası sahibi Jstanbullu ve istif işleri ayrı ayrı veya her ikisi birlikte eksiltmeye ko-

3 - İsteklilerin aşağıda yazılı hususları da gôz önünde : • nulmuştur. isteklilerin bu husustaki şartnameyi görmek üzere 
bulundurmaları lazımdır. 1 /smail Hakkı Üzüzm kurumu muamelat şefliğine müracaatları lüzumu ilan 

A- Bütün mekteplerde kaydı kabul 1 /Teınınuz/936 da !~~~!!!~~~~~~~~~~~~~~~~!__-•~ olunur. 12 13 15 1600 
. başlar ve 10/Ağustos/936 da biter. Müsabaka imtihanı lzmir Komutanlığı ilanları --------D--o-k_t_o_r ________ . 

da 15 Ağustosla 21 Ağustos arasında yapılır. ----------.=;,,__------ •llllllllJlllJllllllllllllllllıı. ,ıfllllllllllllllllnllllJlllll~ 
B - Mekteplerin bulundukları yerler haricindeki meevki- Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: = =: 

lcrde oturan isteklilerin 10/Haziran/936 dan 31/Tem- 1 - Kayseri'de kalorifer tesisatı yaptırılacaktır. ;;; A Kemal Tonay -_ 
muz/936 tarihine kadar bulundukları yerlerin askerlik 2 - Bu işle meşgul firmalar tesisatı yaptırılacak mahallin - • -
şubelerine müracaat etmiş olmaları lazımdır. planile keşfini ve tekliflerini 16,6:936 salı gününe =Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı 

C - Kabul şartlarını taşıyan istekliler evrakını tamamlattı- kadar M. M. V. Hava inşaat şubesine vermeleri. = Da malııınl' i losyonu kor~ı~ınılaki dihck ~okak Laşırul:ı 30 sa),. = lı ev ve munyı•rwlınııe~inde sabah ,ant 8 ılı~rı nk~nm sn:ıt 6 n kadar = 
rıp askerlik şubeleri vasıtasile mektebe göndermeleri 31 5 10 14 1431 =: hn t:ıl:ırını kabul eder. = 
ve mekteplerden davet vaki olmadan hiçbir istekli M t M 1 k d = .\Jiiracaat ı•ıleıı ha..tulara yapılıııa8ı lazımgclcn ~nir talılilat ve s . v. sa. a . o. rs. en: 
mektebe gitmemelidir. l B • k mikro~kopik mlın) cıwkri .ih· vert>mli hastalara yapılııını.ıııa cc\:nz - ayramiç te i kıtaatı askerivenin 17100 kilo pirine ı p • 

D - Müsabaka imtihanına girmek için davet edilen istek- ihtiyacı kapalı zarf bsulile eksiltmeye konmuştur. iiııfllmıi'ı'İııııı~ttffmiirnlıiııliiiİfıliİOl1Iİttl"il1illı{{r:Li;/~~n: )4'1~5 11111111-. 
lilerin imtihan yapılacak yere kadar gitmek ve imli- İ 2 - halesi 26 /Haziran/ 936 cuma günü saat on dör bu-
hanı .. kazanmayınca geri dönmek için yapacakları mas- Jzmı•r Vak f) d• kt•• ı••"' •• 
raflar tamamen istekliye aittir. Bunun için de gidiş ve çukta Bayramiç'te askeri satın aıma komisyonunda 1 ar 1re 0r 0gun• 
dönüş masrafını beraber götürmesi lazımdır. yapılacaktır. den: 

E - istekli mektebe kabul edilmediği takdirde hiçbir hak 3 - Teminatı muvakkate akçesi 337 Liradır. 
iddia edemez ve bir sene terki tahsili olanlar da 4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Mezarlıkbaşında 58793 lira 84 kuruş keşifli hal binası in· . 

şası evvelce kapalı zarf usulile yapılan eksiltmede 52032 lira 
55 kuruş bedelle müteahhidine ihale edilmişti. Müteahhidin 
taahhüdünü ifa etmemesi dolayısile mukavele feshedilmiş ve 
ıdare ıle eski müteahhıt tarafından vucuda getirilen ımalat 

mahkeme:e tesbit ofunmuştur. Geri kalan imalat müteahhit 
nam ve hesabına yaptırılmak üzere 14/6/936 tarihinden açık 
eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 30161936 salı günü saat onal
tıda lzmir Uakıflar direktörlüğü binasında müteşekkil komis
yon huzurunda yapılacaktır. İstekıiler keşif, şartname, proje, 
münakasa şartnamesi ve tesbiti delail raporunu hergün Vakıf
lar idaresine müracaatta görebilirler. 

mektebe alınmazlar. 5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
4 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesinden vesika göstermek mecburiyetindedirler. 

başka giydirilmesi, teçhizatı ve kitapları mektebe aid 6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
olduğu gibi ayrıca her ay bir mikdar maaş ta verilir. ve üçüncü maddelerınde ve şartnamesınde yazılı vesı-

5 - Askeri liseleri muvaffakıyetle bitirenlerden arzu edenler k3larile teminatı muvakkate ve teklif mektuplarını 
müsabaka imtihanına girerek kazandıkları takdirde ihale saatinden en az bir saat evve komisyona vermiş 
mühendis ve fen memuru yetiştirilmek üzere Avrupaya bulunacaklardır. 14 17 19 23 ------
tahsile gönderJlir. 1625 

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

Eksiltme 
Üzüm kurumunun 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 1602 

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

Memur aranıyor 
Almanca ve Türkçe lisanlarile ihracat muhabere işlerine 

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

Ayni zamanda Fransızca veya İngilizce bilenler tercih olu· 
nacaktır. 12 13 14 1601 

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

1-İstanbul 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, ingilizce öğretmeni ve San'at 
Lisesine Tedrisat Miidürü alınacaktır. 

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

3-İstekli 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 göriilenlerden aşağıda yazılı evrak sonra 
istenecektir. 

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

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

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

6-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 

Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: 
1 - Kütahya' da yaptırılacak yapılar için Bayındırlık Ba

kanlığından fenn! ehliyet vesikaları alınmadığından bu 
yapı işleri yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konul

2 
3 
4 
5 

muştur. 

Bu inşaatın keşif bedeli 497514 Lira on beş kuruştur, 
İlk inin parası 23651 Liradır. 
İhalesi 30 Haziran 936 salı günü saat 15 tedir. 
İnşaata ait keşifname, proje idari ve fenni şartname 
ve sair evrak 25 Liraya Mst. Mv. V. satın alma ko-
misyonundan alınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle Bayındırlık Ba
kanlığından alınacak fenni ehliyetler için ihale günün
den sekiz gün evvel mezkur bakanlığa müracaat edi
lerek a1ınacak be(ge ile birlikte idari şartnamede is
tenen ve behemehal vertlmesi mecburi olan vesika
larile birlikte teklif ve te~inat mektu

0

plarını ihale sa
atinder< en geç bir saat evveline kadar M. M. Veka
leti satın alma komisyonuna vermeleri. 

1624 14 19 24 28 

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

Miktarı 
Kilo 

24000 
118000 

1 -

2 

3 

4 

5 

Cinsi 
Sadeyağ 
Un 

Tahmin edilen Beher kilosunu 
mecmu tutarı 

Lira K. 
19920 00 
15930 00 

tahmin edilen 
Kuruş S. 

83 00 
13 50 

ihale tarihi Günü Saatı 
26,Haziran,936 Cuma 14 
26,Haziran,936 Cuma 16 

Münakasanın 
şekli 

Kapalı zarf 
Kapalı zarf 

Manisa'daki kıtaatı askeriyenin yukarıda cins ve mik
tarları yazılı iki kalem sadeyağ ve un ihtiyacı iki kıta 
şartname ile ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile münaka-
saya konmuştur. 
İhaleleri hizalarında yazılı gün ve saatlarda Manis'da 
askeri sat. al. komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnameleri hergün Manisa'da askeri sat. al. komis
yonunda görülebilir. 
İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve
sika göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelrinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kalarile teminatı muvakkate ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden enaz bir saat evvel komisyona vermiş 
bulunacaklardır. 9 14 19 24 1562 

Burnava askeri satın alma komisyonundan: 

Eksiltmeye girecek müteahhitlerin kendilerinin mimar veya 
mühendis olmaları inşaatın her türlü kanuni idari ve fenni 
mes'uliyetlerini kabul ve ifa edecek mütehassıs mühendis ve
ya mimarla bütün muamelelerde mÜJtereken mes'ul olmak 
üzere çalışmaları şarttır. Ayni zamanda bu eksiltmeye girebil
mek için enaz 30000 liralık bir binanın inşaatıni muvaffakı
yetle bitirmiş olduğuna dair reşmi fen heyetlerindan verilmiş 
musaddak belgeler göstermesi mecburidir. Ayni zamanda mali 
teminat mektuplarını veya idare veznesine yatırdıkları nakıt 
teminat makbuzlarını ehJiyeti fenniye ve ticaret odası vesika
larile birlikte ihale gün ve saatta komisyona müracaatları ilan 
olunur. 14 18 23 39 

lzmir belediyesinden: 
Mevkii Sokğı Kapı No. 
Akdenin 1 inci kor-

Cinsi Sahası Kıymeti Sahibi 

don Borsa sokağı 2,71,80 Postane binası 437,75 15000 Emvali 
metruke. 

" " " 3,5, 7 " ambarı 203,00 8000 " 
Yukarıda cins ve, kıymetlerile mevkii yazılı gayrı menkulun 

vilayetçe istimlakine karar verilmiş olduğundan istimlak karar
namesinin 8° inci maddesi buyruğunca bu yerlerin haritaları 
tanzim kılınmış ve kıymetleri heyeti muhamminece takdir edil

miştir. 

Keyfiyet malüm olmak üzere yine bu kararnamenin sözü 
geçen 8 inci maddesi hükmüne tevfikan tarihi ilandan itiba
ren 8 gün · zarfında mülk sahiplerinin ve alakadarların bir iti
razları varsa yine bu kararnamenin 9 uncu maddesi mucibince 
İzmir Şarbaylığına müracaatları ilan olunur. 1664 -
Kulak, boğaz, bu
run hastalıkları 

Birinci sınıf mütehassısı 

Doktor 

Sami Nazif 
Kulakcı 

' Birinci beyler sokak No. 36 
Telefon 2310, evi 3668 \ -

70 milimetre kutrunda yir
mi dört telli keten ipekli ve 
otuz atmosfer tazyike mü
tehammil 500 metre hortum 
alınacaktır. Bedeli muham
meni beher metresi 145 ku
ruştan tamamı 725 liradır. 

Açık eksiltme ile ihalesi 
başkatiplikteki şartname veç
hile 19-6-1936 cuma günü 
saat onaltıda yapılacaktır. İş
tirak için ellibeş liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 

Cinsi Mahalli Miktarı Umum Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 11 14 1481 Kilo tutarı teminatı şekli 

Kuru ot Burna va 307000 11513 864 Kapalı 24,6,936 çarşamba 10 

Kuru Gaziemir 60000 2250 169 Açık 24,6,936 " 11 ot 
Kuru ot Ödemiş 72000 2700 203 Açık 24,6,936 

u 15 
Linit ma-
den kömürü Gaziemir 195000 1950 145 Açık 24,6,936 " 16 
1 - Tümen merkez kıtalarının senelik ihtiyacı olup yukarıda miktar, mahalleri yazılı kuru 

ot ile Linit maden kömürünün münakasaları hizalarında gösterilen şekil ve tarihlerde 
yapılacaktır, 

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

muvakkate makbuz veya banka mektuplarile muayyen vaktinde ve kapalı zarf usuln 
ile yapılacak içinde teklif mektuplarını bir saat eve iden Burnava' daki askeri satın al-
ma komisyonuna vermeleri. 6 10 14 18 1502 

Beher metre murabbaı yir
mi beş kuruştan otuz dokuz 
lira on üç kuruş bedeli mu
hammenle 95 sayılı adanın 
156,50 metre murabbaındaki 
91 sayılı arsası başkatipliktcki 
şartname veçhile 30-6-936 salı 

günü saat onaltıda açık artır
ma ile ihale edilecektir. İşti-
rak için üç liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte 
linir. 11 

encümene ge-
14 17 20 
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limanları için her ay munta
zam iki sefer yapacaktır. 

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

Anglo -Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve lskendcriye 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 İskenderiye li

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

Fazla tafsi~:'ıt için Cemal 
Cendcli hanında No. 14 Naz
mi Topçuoğlu accntasına 

müracaat olunması. 

Tele fon : 2548 

....................... 
Doktor - Operatör 

H 

Yusuf 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. 

ı\I UU\ t• ıtt'lı:ıtH' 

Telefon E'i ' 
Sıhhat E,·i 

,1(,86 
3901) 

29i"l ..................... 
Kirallkev 

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

r.J 

l 

Çocuk hastalıkları 
mütehassısı 

Doktor 
BehcetUz 
Hastalarını her gün 11,30 

dan saat onüçe kadar Beyler 
sokağındaki kıliniğinde kabul 
eder. Telefon 3990 ...................... 
Fransızca ders 
Fransız.caya ve tedris usul· 

!erine iyice vakıf bir mual
lim, arzu edenlere ehven 
şartlarla ders vermektedir. 
İstiyenlerin Bahçeli hand~ 
4 numaralı yazıhaneye veya 
idarchanemize başvurmaları. 

mu 

Kitaplarınıza zarif~ 
- ve ucuz cild yaptlr··-

•H 
o!l ıu ıı· 

1 mak islerseniTI 1 

Ali Rıza 

-ı 

[ Z.i rCJetl _?A" ''h', ı l 

Ucuz · taze • temiz 

İlaç Çeşitleri 

1 Hamdi Nüzhet 
~~~~iiiiiii;ıJ--

S ıh hat 
Eczanesi 
Başdurak Büyük Sa lepçi oğl u 

hanı karşısında 

lzmir Sahil Sıhhiye merkezi Kimyevi ve bakteriyoloji raporları haiz 
• • ..,, • Yüzlerce senedenberi sıhhata faydası mü-

baştablıbıgınden: cerreb olan İzmir-Urla Malgaca içmeleri 
Bedeli keşfi 3658 lira 85 kuruş olan merkezimiz binasının ~ 

yanan üst kısmının tamiri 5:6:936 tarihinden itibaren 20 gün 1 J D 1 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. istekliler keşifname ve şart- J 

nameyi hergün Rasaport'ta Sahil Sıhhiye merkezinde görcbi- ~ ~ 
lirler. Eksiltmeye girecek olanların Nafıa başmühendisliğinden 
musaddak ehliyetname ve yüzde yedibuçuk muvakkat teminat 
akçelerile birlikte ihale günü olan 25 Haziran 936 perşembe 
günü öğleden sonra saat 16 da dairemizde müteşekkil konıis-
onyda hazır bulunmaları. 5 10 15 20 1495 

lzmir vilayeti Baytar direk
törlüğünden: 

Torb<\l ı aygır deposundaki aygular için 13 ila 15 bin kilo 

yulaf ve 14 ila 15 bin kilo arpa açık eksiltme ile satın alina

caktır. Şeraiti anlamak istiyenler hergün izınir baytar direk
törlüğüne ve Torbalıda aygır deposu baytarlığına eksiltmeye 
iştirak için de 29 haziran 936 pazartesi günü saat 12 ye ka
dar vilayet daimi encümenine müracaat ve yulafın muhammen 
kıymetinin yüzde yedi buçuk tutarı olan 80 ve arpanın mu
hammen kıymetinin keza 0o 7 ,5 tutarı olan 65 lira teminatı 

mu~akkate banka makbuzunun encümene ibraz edilmesi ilan 
olunur. 13 14 16 17 1615 

fzmir - <,:Pşnu• ~o P.•İ ii.1ı>ri11ı1P gii.1P.I mıııız.:ırıılı oteli; gazi no, lokanta 

\'ı• lıakkııliye-iııılt• ıııiiştt-rilcriniıı lıer tiirlii i t i ra lıa t. ia-: ı · \ı' i lıt i~ııı: lnrJ 
tı•ıııin ı~tlilıııiş olan 

Urla Malgaca içmeleri 
1 rla ~ l ııl0aı; iı;ıııı• ı;nyıı; Kıır· 

lispat'111 Şıırprııdt> I Z.ıl !i ~ııyuııa ~·zhr.r 

cillt'I riiı:lıııııdır. B ıı) ımhıklurı lııı 

cıı; mfü:ıııin mitlı· \I' l ıPHıp ıcşı ·ıı· 

ııüı;leri. k:ıraciğP.r, dalak hıı talıklu· 

nıı<lıı ıı ı ii zıııiıı ~afrıı kı••ı· i \t' sııfr:ı 

) oll:ırı ilti h ııplıırııııl :ı, c:ıfra, kum \ı' 

t:ışlarııııhı, ırı iiwıi rı iııkı lıazıla. ~İ~· 

ıııuıılık, nakrL ,,. ~t'kt•r lııı talıkln· 

rın cl u. l ıağırsak. şiriıl. sul uı·:ııı, ıııe· 

11111' yotlıtrı İl.İlı .. C;ilıİ hiitı) I'\ i ha • 

t.ılık lunla ı-ı•ri \t' şifah.ılı~ ulduğıı 

ll)ill lıulkımızın ) iilı.:.,ck 'ı· ılr~..rli 
Mt'l'lı ııııı Dr. Miitleni Ruşiıl Talıııi ıı tı•l'rii lwfrri lı · a lı i tı ir. 

Ve sa it : B:ısuıah.ıııe k:ır ı·ınıla Huh ıır"ılıı l rla ',. Çf'~mc oıobiı lı•ri· 
ııiıı lıP.p"'i İf,'ıııelı·rı· uğrnnıakta oMuk l ıırınılıuı lıı•r an "' ııi l ııı t'H·111tıır. 

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


