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/ngiltere nasıl bir siyaset takip ede
cek? Bazı gazetelere bakılacak olursa: 

lngiltere Akdenizdeki Va
ziyetini Zaifletmiyecektir!. ------------
Italya Akdeniz Misakına Girse de Bu Böyledir 

Bilakis lngiltere Tedbirler Alıyor. ·Zecri 
Tedbirlerin Artırılmasını Istiyenler De Vardır 

Loııılra, 15 

( \. \) Bıı· 

•İ\tl;;Miııin ~im 

ıliki halde mil· 
IPtlı:r rt'lllİ)t'· 

tinci•' lıir n·· 
l'ol·ııı 'ııpılımı· 

.,ııı.ı ıloğru j .... 

tikaııırt .111111~ 

ol ııııı~ı nd.ııı h:ılı 

... ;•deıı "nıırı·~· 

lt'r Cnrdi}aıı 

gnı.ı·tı: ... i ıuu· 

lıarriri <Iİ)Or ki: 

- 1t.ıl).ınnı 
\ iicmlı ~i'lirj. 
lı•t·rJ... lıiı' .U .• 

<lcniı. mi ... ukıua 
i~tirak l'lflll'· 

ti~i lıir ııı.ıknlcılı·: 

l mumi nızİ)CIİıı berlınt \'C 

mühlik lıir ş•·ldl nrzctııır i, arni 

znmnııclu lııgiltcre'nin de \n1.i~e;iui 
fevkıılilılt• ımrellı' giiçlPştirnıektı dir. 

l hıslar os){'t•' inin , ... tiilıındnn 

balı l'tlı•rkeıı lt~l):I \C lnınn).ıcl.ın 
i~ıifodt> kulıil ılı•ğilılir. Hu hakikati 
gi)z öııiimle lrnlmıılurııııık liı:.-uuılır. 

~I. ~hı olini. 1n~iltcrı·~t.· tnk.ırn-ıp 

iı:iıı ic:ılwılrıı ŞI') leri ) apnu tır. 
~imıli 1>1ra lıiziınılir. 1111111111 i\'İn 

Ak.Jı•ııizılt•ki fozlu ılı·niz kıı\ H·tlf"· 

riınizi g•·ri alınalıyı:r.. llu hu l15tn 
lf'minat alnııık kiıfiılir. Ueıııektedir. 

Lonılr:ı 13 IH:ıd)"] - 1. &fen 
hu nk~aııı iizı•ri zerrı tC'dbirler 

ıi.ı:erinı' a\luıı kaııınra-ınd:ı izahat 

verecektir. Bu izahat. M. llı·nclcr_o• 

mm tal..ririm· t't'''ap tf'şki11 eılı'· 

f'Cktir. ine ıııuknlıil 

ıccri tcdbirl··· 
riıı knlılınlnıu· Cenevre'den bir görürıüş ve /ngiliz 

De) li J:.kı;f'rC!I gnzctcı-iııe güre. 

ltnlya ı.kyhinc lngillnc- tarafından 
. krlenizde ittihaz edil mi~ re, kalii<le 

tcdhirh•r knltlııılaı•ak \•' ana filo 

1 ııgiltcrn) ı• anfot edecektir. 

ı gibi lıir pn 

:ı:ıırlığn girişme!.. 

:ı:mılıalıi" <legildır. 

başbakanı M. Baldvin 
.lrnı"i~ı'ıı ın<'\· 1.oııdrn 15 (Haıl)u) 

Muharrir, lııgiltert'nİn Akde· 
ııizdeki ~rnZİ) etinin 1.ayıflatılma ı· 
ıun da kaı'iycn mcuuu lıahi!ı ol· 
ıııadıliını, biliiki" bu clenizdı·ki ü sii c 
b.ıhrilerin ) en hl en ı .. t:ılı 'c tadili 

dlıcıinc f!idilcceğiııi knydctmcL.tl'

<llr. ~le clJ l\tııhanm ) erine her 

lıaııgi lıir tı•cııvüz<' knr 1 müdafo:m 
(laha kola} hir ii ~fıLaLri ikame 

olunacaktır. ı\) ııi z:uuanıl:ı nnıh
tdif kömi.ir i<ık ·ll'lt•ri ilı· Kapcto,-· 

dn bir dı·niz i;;ta ) onu ihda~ı su· 

tC'tilc icnlmıda kullnnılahilı·cek ) t'

ııi bir Hindi tan yolu \'Ün11l(' gctİ· 

rilmc ... i hu u mula tetkik ~ılil· 
mf'ktcdir. 

Londra 1 1 ( \. \) - lillrtlcr 
ı·ı•mi) C'tine miir.ahuret tc:;kiliitııım 

c;uı ıncııılckcti konseyi dilnkü lop

lııntı ınd.ı fı.ıl)a):l kn11ı lntlıik celil· 
nu•ktl' olan zecri tcdhirlcr'.İn ~id

detlendirilınc ini i tt>mi-. "' hü· 
kuıııeıc ltal) anııı milletler l'emi· 

) ctiııdcn ch,arı t•ılilmc•ine ııit tek· 

lil lcrdc önn)ak olınn ı tın•i)c:.inde 
lıııl unııı u .. ı ur. 

M ımıhlıa lıır • tı ınütıılc:ııl:ı im· 

11111 ııı uşlıı rılır: 
IHikCımf't tı-krnr iııtilıahat )a· 

paral. ııı\1) ı nınuıııİ) e) ı· mlirncn:ıt 

f'ılilıııctlik~c kollcktif eıımiyet \C 

ııı ill<·tler t'«'lll i) .~ti ın uk:ı'i clcnnmesi 

l.•himlı'kİ ip etini cll'{:İ•tirnıe) e 

.ılalıi~ ctı.ır ılt•l:\itJ i r. -------------
Sofya'da 

Mühim bir arbede ol
muf, 100 kişi tev

kif edilmiştir .. 
ol}U, 13 (Hud)o) Kalıri • 

taıı·dn )Upılnn dini lıir fı)iıı ıııiiıı:ı· 

l'lwtil<' lıııkiııııl'l nl•·)lıiııı· lıazı 

tı•rtilıat ğiıriilmiı~ \e lııı lı) imle Jın. 

~ır lrnlunnıı rııuh:ılif •') ltn lar «lıı. 
.ı~kırı İı\ lı'\lt•r \crnıi~lcrdir. Bımıııı 
iizerinc ı .. ,hıtn lınrel..ı·tı• gı'lmi;- \'t' 

kalıri tam nhloka ıılıın:ı almıştır. 
~)inde lııızır lnılııııaıılar, zabıta 
ıııı•ınurlnrınn knr,.ı gt>lıni lı•r \ı• po· 

li·lı•rin lıir kı~ınıııı tu:;olanıışlnrdır. 

Bu \ıtZi)CI kıır~ızııııln poli~ler de 

ı-iliı lı b. ııll.ımıı nk ınl'd •ll ri y ••tiııd •' 
knhhldurındnıı lı.ızı ~nhı .. ıar y:ır.ı· 

lunını;l:ır<lır. 

Te' kif oluııoıılnr, ) iiz ki§ideıı 

laıdıuhr. lhınlnr nrn«rnda ":t} ln,·lnr 

Jıı \Ordır. 

Balkan matbuatı namına dört devlet 
reisine çekilen telgraf .. 

Biikre 11 ( \.AJ - Uıılkım antanlJ ha ın konfcrnnıtı niznınnam~ini 
kahul ederek mesai ini bitirmiş ve ba.,kıın Drngııııuıı iım:a .. ill' tlört de,·· 

lrt rci~· m· 11) ni ıııanlde ~u telgrafı göııılcrnıiştir: 
I>ört ıııeınlckf'l gnzctccilcrinin mii,.tcrt-k. ,·e müttehit arwlanııdaıı 

cloğaıı 'ı· Bükrcfte te,.ekkiil konfcramııu :ıktlcden Balkan aııtnııh hn ını 
ılerin tazinıntrnı \c ımdııkııtım arzetnwk şerefini hana tc,di etıni tr. 

Konfı·rnıı kı•zn dı~ lıakaıılurın:ı da hirer telgraf çekerek, Halkan 

lıasın nıııaııt111111 tcşı·k:külfınii H' lııı tı·~cl.kiilüıı teşriki mesai fikrini' 
hizmet c•ılı>cc~iııi lıilılinni~tir. 

llrağu ii) l··diği kııpanış nutkmıılu Balk.rn ha~ın antantının siiratle 

tuhukkıık ı·tıııiş olııııı ını iinnii~ 'e huna rloslluk, ahenk H' birliğin 
hiikim olıhığıınu knyıletmiş, heyeti muralıhasnlara )ıtptıldan ) arılınulaıı 
'" güst{'nliklcri lıiis:niiııİ)t'llcn dola~ ı teşı·kkür l')'lı·ıııi~tir. 

GnzetPcilcr cndikac:ı heyeti muralıha al ar şnef iıw ıliiıı ul.:~oın bir 

zipfct \t'nniştir. llı•ycti ınurnlılıa,.nlar hugiin Homanya<ln iiç giin sürecek 
Lir se) ulınta çıkıııışlanl ır. 

Makdonald Dedi Ki: 
Mütecaviz hakkındaki zecri tedbirde 

her devlet harekete geçmelidir! 

M. Makdonald 
Lıındr.ı. 15 (Hnıl)o) Kardil· 

lt>, ullı \...on0rre imle M. Mnkılıııınld 
lırpııntı.ı hıılmıurnk ; 

- l,.;lıı·l:ır o ) ı•tı•"i olnıaz·a 

dlı.111 hir kıil111 içiııtll' knlır. Sulhu 

tl'k de' !etin id:ıme.5iıw H' ıııuhafa

zn:.nıa iıııkitıı yokııır. Sıılh. ancak 

ılt•' lı•tlı·r grulnı tarufınılnıı ıniiılafaa 

ı·ılilelıilir. lhıııuıı İ\'İll uluslar so .... 

yı•lı'si ı l:ilı edilııwliılir. Bunun iı;iıı 
SO~) ete pab.tınııı l (ı 1111·1 m:ıddc iui 

tcdkik ııoın lıir koınbyoıı ıe~kil 

eılilııwlirlir. Jldnci Lir komisyon 

ıla mlışten•k tı• uııüıl ınc:.'elı·"iııi 

tı• ıll.ik I'\ lı•ıııt•)İıiir. 

Miilt•ca\iz olan lıir tlı·\lct hak.· 
lııulu 7.<'l'rİ tcdhirlı·ı· konurken lıiitün 

ılc' letlı•r ılc hurı•kı•ıc hazır hulun· 

mııhılır. 

Cihan iktı,.aıli)ntınııı sıııhliza • 

) 01111 ~idtlı•tlı• liızıındır. Ri)U et (•t· 

tigiın il.tı ıul koıı~rc~iııi umıtmııi' 

ıleğiliııı. lliitıin «İlınn iktı~uli mc· 

E-t•lelt>rini tı·ılkik. iı:iıı IJİİ) iik lıir 

kongrcııiıı kunılacıığı siio c;ol uzak 

ıl~gilılir. Sulh ııırnl'tıırı olan 1.:nlın 

hiiıo;ııii ııiyrti ilı• l11·yııelmild bir 
sıılh11rı tt•ı•s iis n• dı•\.aııııın Pmni· 

~ ı•tlt• IJl'klİ)ı'lıiliri~. Dı•miştir. 

• .\1. Mnktloııuld hu içtiııınıla M. 
E,h•ıı ·iıı lıir t.ılırinıtııu oknmu:: \!': 

- Sulhun bozul 1111) nt'a~ııııı lııı 

tahrirat tu Lir nw nı·tlılir. 1ngiltcre. 

lıliliiıı muğlak nıc 'clt•lcriıı halli 

için rdılıt·r olal'aktır. Dı·miwtir 

Rusyada para işleri 
\[o<:korn J 5 ( .A) Tu~ njaıı ı 

lıi lılirİ) or: 
So\ yetlcr lıirliği lııılk komi t'r· 

lcri rıılılı•niıı k ıı" ctlcıııııc.si iizerine 
gerek uktif gerek pa ~if muamele· 

lt•riııılf' tiov) 1'1 ıle\ iN hanka:.111111 

uzun '':ııleli dı•ı)Qlnr bankalarının 

H' tasarruf saııt.lıl..larıııın faizleri· 
ııin hir temmuz 936 tlını itibaren 

indirilmesine karar \'ermiftir. 

Telefon: 2776 

Başbakanımız 
Fırka işlerile uğraşmağa 

başladılar .. 

Atatürk 
' Almanya' da Gizli Bir T esekkül ... 

---···---lstanbul'u 
Şereflendiriyorlar. 

Ankara, 15 (Hususi) 
Reisicumur Kama! Atatürk 
bu akşam İstanbul'a hareket 
etmiş, istasyonda merasimle 
uğurlanmıştır. 

Atatürk 
R. Peker'i vazife

sinden affetti 

Büyük başbakanımız gene
ral ismet lnönü 

Ankara, 15 (a.a)- Cu· 
muriyet halk fırkasmın 
genel sekreterini Atatürk 
vazifeden atletti. 

Şimdilik bu vazifeyi 
AtatUrk'Un 1.1ekili olarak 

M. Hitler'i De Mi 
öldürmek istiyor? 
" Rom'un İntikamcıları,, Hic Durmadan 

• •• J 

insan O/dürüyor/ar. 30 
Haziran Bu Gizli Tesekkülün Tarihidir. 

.6 • 

Pııri•. ı:; (Had~o) Pari ... ~oir 
g:ızetı'~İııiıı Jkrliıı ınulıulıiri. Ho· 
mıııı iııtik:ımcılurı mıııııııı ta\'ı~nıı 

gidi lıir tt'şckkiiliiıı ınt'' ('Ut olılu· 

dugııııu 't' lıu tı·~ekküliiu. "\nzilf'· 
riıı hücum I..ıt'nlun or:ı,.ıııtlıı he),.. 

c:ın il) aııdırdı[;ıııa dair ddı~t'tli h.ı. 

hnler 'erııu•ktcdir. 

~lulı:ıbir ~unları )4\7.maktadır: 

Hiikıinwlt• kur ı loir lııırekı't 

lınzırlu) nıı Honı 'ı• .ırknrlu l:ın 30 
lfazi r.m 931 l<.' idam Pıli 1 ııı i lertli. 

C 1 :rnmaııl:ır Hoıo ı ırafıllllan 'linıdf' 

g''lİrilrıı llllla7.ZUlll ll'"'f'kküll' llH'J115lljl 

20 hin ld·İ, Hoın·ıııı iıııil..nııııııı ol· 

ıııııg:ı )<'miıı Ptıııi-ln•li. 

Bııııl;ırııı t'mılh eıtı hulundıık-

1.ıı ııı:ı hiı: ~nplw ) •)k ı ur. U :ı:anı:ın

<lunlıı•ri. lııı:r.ı ı .... ız ~··rlPrıl" \l' or

ınnıılanlu ~nı.rleriıı ı·e edlt"ri loıı· 

lunıııakt:ıdır. Bunlıırııı et',.,~dlt•riııtll'. 

Hom'ıııı iııtikumcılıırı ıarnfııı<laıı !ıl

dürüldükleri JJdli 0!1111181 içııı tc· 

beşirle Lircr (U) i nrNİ konııldıı~u 

gönilü)ordu. Katledilenlcriıı mil.· 

darının tcslıiti \C\ıı ıalııııiııi ıniiııı

ı..üıı ıleğilclir. 

Çiinkü ı\lmuıı muthııat müı-liı· 

ı'İ) eti. Lu \ekiltlc jşleneıı eiıın) et· 

lerin gnı.ctclcre derdııi ~n ıık el· 
mi~ti. Y ~ hu cinayt·ıl.._.r gazNdı:rdt• 

neeredilıni)onlu, ()il günlerılt- i (' 
lıu l'İlla) etler artmıştır. \ e ııınk· 

tüllt•rdrıı t>k..:f'ri•i, Rnuıu kur uua 

M. hitler 
dizdirt•JJ \l' ı-liırn kıt.ıl:ır.ı ııwıı· 

~uptıırlnr. 

Alman rc:iıoicuıııurıı M. Bitler 
de dahil ohlu~ıı lıalıl • huıiln ııa· 
zırJnr:ı lııı te,.ckkul larafmd.ııı telı· 
dit ınckıuplnr1 gündcrilınektr.dir. 

\lınnıı hükuıuı·ıi, Ho11111n ul· 
dıiruJdii/!ıinuıı ikinci ) ılı olnıı iJnıı· 
ıııüzrlcki 30 lınzirnnıla fc, kaliillı-
hfidi,.ch•re ınc) darı 'Pı meıııek için 

~i<ldetli tedhirJer ııluıakıadır. 

_ın_a_·n_u_ıi_ıe_n .!!:_e_de_ce_k_u .. _. Fransa' da zecri tedbirlere kar-
Yunan kralı 
Dedeağaç'ta •• 
Halk kralı ha
raretle karşıladı .. 

Atiıııı 1 :l IHaılpı] - Krııl ikin

ı·ı Jorj, lıir Jı.ırp scfiıw ili' Alck· 

.ınılropolıı 1l>cdcnı;n-:'a1 hare· 
ket ctıni~tir. crez, UJaına Ye 

Ka\ alayı ziyaret Pdeccktir. Kralm 
ziyareti miinast•Letilc halk tarafın· 

daıı l1ii} ilk. kar)ılık hazırlı tarı 

) apılınıştır. 
Ayın yirıni~inJP kral Sciiinik"c 

va~ıl olacaktır. Bura•lu Ja haıır· 

lıklar varılır. 21 de Kılkıstn Lulu

narak 1913 deki Bulgarlara knr:;ı 

kaz:mılnuş olan zaft·r scıwi de,·· 
ri) e, ini tes'it t·dcl'cktir. 

Kral, Floriııa 'e Ede.sa') • ,ııı 

ı;•'zcrı•k Ati na 'ya diiııecek tir. 

~\tina, 15 1lhıı1ıı~il - ilk eski 

ııı uhari plı•r kongresi 150 te'iekJ.:ü. 
ilin iştira kile lıııgihı açılmıştır. 

Kongrede kralın, lıiikümetin ve si· 

) a i ~partilerin miinıc~ illl'l'i haı.ır 

111111111111 ııtl ıır. 

M. Eden 
Gazetelere göre mevkiini 

çok mu kaybetmiş ? 
Londra, 15 (Radyo) - lı:· 

giliz gazeteleri, kabin erkanı 

arasındaki mütereddit vaziyeti 
tenkit etmektedirler. 

Skeç gazetesi diyor ki : 
"M. Eden'in mevkii çok 

naziktir ; M. Eden'in hakkın
daki teveccüh çok sarsılmıştır. 
Necaşi'nin bütün felaketleri
nin sebebi M. Eden bahse
dilmektedir.,, 

Morning Post şunları yaz
maktadır : 

"Çarşamba günü toplana
cak kabine içtimaında zecri 
tedbirler müzakere edilecektir. 
-Sonu 2 inci sayfada-

şı ihtiyatlı hareket isteniyor •• 
Pariıı 15 (Hndyo) - Cenc\Tede yapılae:ık on içtima lınkkındn F ruıı

'17. efkiin ııııuımi)e i, zeni tcılhirler haU.rnda ilıti~at llizıımuna kııııidir. 

.Fran~ızl:ır Lir lı:tln ) iiziiııdeıı Almoııyaııııı clnrnlıınm kola) lu~t1rnı:ıkı.ın 

korkmaktaılır. 

Sıılıık harlıiye lıalı.um mirnla) Fahri Strnzlıurgtu lıir ıııııuk Ü) lı!nıiş '": 
Bugünkü \ aziyı•t ~ok ılikknt ister. Bunun için ) npaengııııız.ı İ) i dü· 

şiinmcli \ c mütereılılit kalmamalı) ız. Yeui<lcıı dü mnn kııznımıanıak 

m~cbtıri)ctiııdc)İZ. l9:l5 Roma uzlnşnıa~ı biıiıu içlıı çok kıpııı•tliılir. 

bozulmaınnlıchr. Dcmi,tir. 

TAŞLAR 

Olimpiyad gezintisi mi ? .. 
Beri in olimpiyadlarına hazırlık nıes'elesi, lstanbul' lıı 

arkadaşlarımızda münakaşa edilmeğe başlandı. Fudbo
lümüzün, Berfin olimpiyadı gibi dünyada en büyük spor 
hareketinin geçeceği yerde sırt üstü geleceğinden kor
kuluyor. 

Bu neşriyat doğrudur ve arkadaşlarımızın yerde11 gö
ğe kadar hakları vardır. Fakat atı alan Üsküdar'ı çok
tan geçmiştir. 

Bizim fudboldaki kabiliyetimizi, derecemizi, buna mu
kabil başkalarının ne vakittenberi nasıl hazırlandıkla
rını bilmiyorlar mıydı ki, bu neşriyatı bu kadar sonra
ya bıraktılar?. 

kararlar verilmiş, heyetler, komisyonlar seçilmiş, 
kamplar kurulmuş, muhtelitler çalıştırılmış, ekzersizler 
ve ilk seçmeler yapılmış, yani Üsküdar'ın öbür tarafı
na geçilmiş. Tam bu sırada: 

- Aman gitmiye/im, olimpiyadlara gidecek halimiz 
yok! 

Diye feryadlar yükseliyor. Yükseliyor amma kaç para 
eder? Geçenlerde de Berlin·e gittik ve hem çok gülünç, 
hem de çok hazin neticelerle, elimizi kolumuzu sallıya 
sallıya, çıka geldik.. Bu kadar tahsisatın gittiğine ve 
bazı bayların gezmek, eğlenmek için Türk sporunu bir 
vasıta, bir merdiven olarak kullandıklarına birşey de
miyoruz. Çünkü bugün için fa.qdası yoktur. Fakat ilk 
olimpiyad dönüşünde yapılan bu kadar tenkidlerden, 
bu kadar tarizlerden sonra aklımızı başımıza alıp ta 
uzun müddet çalışmadan, gene bu işe girişimiz neden 
olmuştur?. Girdikse neden şimdi pişmanız?. 

Maamafih şunu işaret edebiliriz ki, eğer hakikaten 
fudbolcularımız bir 'dümen neferi gibi döneceklerse bu 
işten vazgeçmek zaruri bir harekettir. Çünkü Türk bay
rağının şerefi vardır ve hiçbir kimseyi, cebine millet 
parası doldurarak olimpiyada gezintiye gönderemeyiz. 

SAPAN 
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Almanya
Yunanistan 

, - ~ 'ı 

l_G_lı_·n_ii_n_J_:_~_l~g_r_a_f_H_a_h_e_r_l_e_r_i_I•=~:= 
Dr. Şah~·A;;na'ya Başb~~anımız iki Alman Şefinin Nutku. Lo~~~=tısgıe;!d~:;d_ü.Dün-
akonomık maksatlar Parti islerile meşgul yanın en yüksek dağı otan 

için geldiğini söyle- olmağ~a başladılar. Propaganda nazırı biz garpte müdafaa tedbirle Himalaya'nın Everest tepesine 
çıkmak teşebbüsünde bulu-

di ve Sof ya' ya geçti. Ankara, 15 (Hususi) .... rimizi aldık. Harbı nutuklar durduramaz dedi. nan heyeti seferiye bundan 
\tioa 15 ( \., \) Ra)i,hank Başbakan General ismet lnonu ' vazgeçmiştir. Heyeti seferiye 

~~~--~~ ....... ..---~~~-
lıarıkn ı direktörü Dr. Şahı gnze- bugün partiye gelerek işe baş- Berlin, 15 (Radyo)- Bugün etrafa ateş ve öliim saçsa, her tehiri aldık! Ren gibi kıy- birçok miişküllerle karşı-
tt'cilerc ~cr<li~i l)(·>nnattıı de- lamıştır. Doktor Gobels tarafından uluslar sosyetesi ne yapabi- metli ve mühim bir eyalet, laşmış olduğundan geri dö-
ıııiştir ki: 

R. Peker' 1• n Hanover ve Bronsvig' de bir lirdi? Milletlerin mukadderatı bahusus bukadar tabii zengin- nccektir. 
\tinayı zi) arctiıııi ıı eLchi ckv· 

ııomik uıak atların olup ,.i~ ıı eti<' nutuk İrad ve bunda Ren masa ve kağıt üzerinde tan- liğe şahib oldukça silahsız ve Güneş tutumunu tetkik ede-
lıfr,bir ulüka!lı ) oktur. Zi.'ar,-.ıiıııiıı n t • t k ·ı At mm takasının tahkimi mesele- zim edilemez; ve bir harbi de müdafaasız bırakılamazdı. cek olan lngiliz' ler r ar ı eş ı a ına hedefi iki <l c,· l· · ı hnnka ı nrıı ımla sini müdafaa etmiştir. nutuklar durduramaz! Almanya, cihan intizamının Atina 15 (Radyo) - Ont· 
ınuna clıet•-- girıııeğ i ,, ... iki ·levlrı gönderdiği mektup.. Doktor Gobels demiştir ki: Bereket ki Alman hava kuv- merkezini teşkil etmektedir. ley rasathanesi müdürü Mis-
ara ıııda ekonomik müna·cl)t'ılerin Ankara 15 [ .\. A J - Atatiirk " Habeş harbi bitmiştir. vetleri bizi bu tehlikelere karşı Hitler de hatasız iş gören bir ter Vaterfiyclor, on lngiliz 
inkişafını tatmin etııı<>ktt><lir. r ı · ı 1 ı·~· z b k k h I b tura mı an partı gene e, .... n•tn 1e1 aten neticenin bundan aş a müdafaa ve muhafazaya mu ·- reistir. Nasyonal sosyalizm Al- eyet şinasi e irlikte Sakız'a 

'\ltunn)nnııı ekonomik siya•eıi vuz:ifcı;irıdcn nfft·dil,-.n Rccch Peker, ne olması mümkün idi? Ulus- tedir bulunmaktadır. man icadıdır, Alman fikir ve vasıl olmuştur. Bu heyet 19 
\iman nınlı olem memleketlerle parti tt•şkiliıuna ~u ıııcktuhu göıı. 
ııcnrct müba.ldcbillİ inki af ellir· <lcrrniştir: lar sosyetesi ne yapmak isti- Uluslar sosyetesi sulh aleti malıdır, bizde kalacaktır. Hu- haziran güneş tutulmasını let-
ınektir. Her i~te en tloğru "' en İ} İ) i yordu? Ve Almanya Üzerine ve vasıtası olmalıdır. dud genişletmek için de harb kik edecektir. 

Yunani taun gcliııee, Alınım) n· yapan Bü) ük ., efimiz .\tatürk, bir sürü yabancı tayya~e gelse Biz Garpta müdafamız ıçın istemiyoruz. Yeniden taraftar Santranç müsabakası: 
nın Yuoani tuudnıı ayni miktarda Leni, parti genel ekretcrli~i 4Jtlc· ve dost ihtiyacında değiliz. Bcrlin, 15 (Radyo) - Bey-
mal nlıııa 1 için Alınan ınnh satı· 'inden nffc·uilcr. Ellcrimiıdı· onun Dışbakanımız Paris'te Kafi derecede dost ve parti- nelmilel santraç müsabaka-
fının fazlalaştınlması lfııun<lır. emaneti olarnk tuttuğumuz 'ıızifo. --·-···------ --·-··· ... --- zanlarımız vardır. sında 6,5 puvanla Fransız tina 14 (A.A) - \iman hau· nin şekli ue olur n ol un, hepimiz 
ka 1 direktörü Şaht lıugün "Ulll içiıı en hüyiik ~f'r4•f, son nefe ine Dün akşam Avru. Solcenah 'ın Hitler'in son sulh teklifleri, Atemkin bırinci gelmiştir. 
13 de tayyare ile Lııra)a gdmiş kadar Kamaliznıin eserlerinin atlık pa'ya hareket etti.. Nümayişi.. b~tün cihanla uzlaşmamıza ikinci Alman Angels, üçüncii 
'e lın\lıaknu MNak a ııı ''crıliği hizıuctkllrlnrı kalınaktaılır. Bu ay· müsait bir zemindir. Macar Malazi, dördüncü ls-
o~lc zi)afotindc hazır hıılıııııııuştur. rıhş nnımla siJ:lPrt' uzııtıığını din, lstanbul, 15 (Husui} - Mon- Paris, 15 (Hususi) - İnti- Diğer taraftan da M. Ro- viçre'li Ştarenberg'tir. 

aht, ,\nnn "'of,ayo hnrekf'l vazife nrknıla~larım için yüreğimde trö boğazlar konferansına işti- habatta elde edilen muvaffa- 'd 6 b H. d. t 'd b" 
' · dolf Hes'de Breslav a O in m ıs an a ır yangm 

edecektir. )aşnyan tleriıı evgi '"c nygı llııy· rak edecek olan murahhas he- k · k l 1 k · b 

~tina 15 ( llıMı-i ) - Ooktor
Şaht, lıugiin Y unnıı ıl"' lel hankaQı 
ıiircktüıilc Lir mülakat vapınHır 

llnş,ekil l\I. .Metaksas, d~ktur Şalı: 
tın Yunani lnııı zİ)nretinin iya i 
ııuıhi) ette olmadığım sıiylcnıiştir. 

ıyetı ut u ama içın u gün H'tl • · k d b' t k L d 15 (R d ) H" "ıılnrıııııı iı·a~ile ıııe)m olılııC:ııııa . . d" 'k' . . N ı er cı arşısın a ır nu u on ra, a yo - ın-
0 ~ yetımız un ı ıncı reıs uman F ' b.. .. h' l · d ransa nın utun şe ır erın e iradetmiş ve : distan'ın Haydarabad şehrin-

M. Suviç mi, 
Baron Aloizi 
mi sefir olacak? 

Roma, 15 (Radyo) - M. 
Mussolini bugün Baron Aioi
zı yı kabul etmiştir. Baron 
Aloizi'nin harici müzakerelere 
olan fevkalade memuriyeti hi
tama ermiştir. Mussolini Baron 
Aloizi'ye teşekkür etmişti~. 

Deveran eden şayialara göre 
Paris sefirliğine Baron Aloizi 
veyahud M. Suviç tayin edile
cektir. 

Yunistan'da 
amele ücreti 

Atina, 14 (A.A) - Ticaret 
ve endüstri odaları amele üc
retlerinin arttırılmesını tetkik 
etmek üzere devlet, patron 

... ve İşçi murahhaslarından mü
rekkep bir komitenin teşkili 
için başbakan tarafından ya
pılan teklifi kabul etmi~tir, 

Zelzele 
Ereğli, 15 (A. A.) - Dlin 

saat 19,20 de batıdan doğuya 
gayet hafif ve çok kısa devam 
eden bir zelzele olmuştur. -

inaııınız. 

Doktor Şaht 
Almanyadan mühim
mat almasını Yuna
nistan' a teklif etti. 

lstanbul, 15 ( Hususi } -
Haber verildiğine göre, Alman 
devlet bankası müdürü dok
tor Şaht Ati na' da bulunduğu 
zaman Yunan hükumetine Al
manya' dan mühimmat ve şi
mendifer malzemesi almasını 

teklif etmiştir. 

Alman kızları 
Türk'lerle de 
evlenebileceklerdir 

fstuııhul. 15 rıhıı;;u i] - .Al· 
man·ıarm kimlerle e' lcnehilccekleri 
lıakkıııılaki \lınau lıüki'ınıetiniıı 

\rni tamiminde Tiirk"leriıı ismi <lı• , 
Hmlır. Bilha~ ~ll umumi hurpta Al· 
ııuıııya ·~ a pnlımı ılokuııan Tiirk· 
l4•rlc ı•\ l•·nit.•Lilc<·c~i rikr ol tın· 
makt:ıtlır. 

ltalya'mn Varşova sefiri 
mühim konuşmalar yaptı 

Varşova, 5 (Radyo) - ltal
ya'nın Varşova sefiri M. Bas
tiyaninin, birkaç mühim ziya
retten sonra f talya'ya dön
müştür. M. Bastiyanini, hari
ciye müsteşarlığına tayin edil
miş olduğundan Varşova'ya 
dönmiyecektir. 

ELHAMRA Telefon 2573 

18 Haziran 936 Perşembe günü 
Akşamından itibaren Amerikadan yeni gelen, asrımızın en 

kuvvetli Türk illüzyonist ve manyetizörii 

Profesör 

Zati Sungur 
Manyatizm, ipnotizm, fakirizm, illüzyonizm üstüne harikula

de heyecanlı fenni tecriibelcr ve hünerler gösterecektir. Bir 
kadını gözleriniz önünde destere ile parçalıyacak, bir kadını 
da iskelet haline getirecektir. 

İzdihama meydan vermemek icin numa-, 
ralı ailetlerinizi evelden aldırınız. 

Akşamları 9 da başlar. Cumartesi ve Pazar 
gündüz 5 de matize .. 

FiYATLAR' : 

Hususi 7 5, salon ve balkon 
50 kuruştur. 

Rifat'la birlikte ve Semplon nümayişler yapılmıştır. deki sı·ncınalardan bı"r"ınde 
k ·ı h k · · "Nasyonal sosyalizm umde-

e spresı e are et etmıştı. Paris'te şehrin başlıca cad- yangın çıkınış, 20 kadar kadın 
H · · k'l' · h · leri zinde ve kabiliyeti tatbi-
arıcıye ve ı ımız ve eyetı delerinden geçen numayışçı ve çucuk yanmı,.tır. 

murahhasa reisimiz Dr. Tev- kiyeyi haiz umdelerdir. T 

fik Rüştü Aras da bu akşamki grupları ellerinde Kızılbayrak- Bizim iç işlerimize hiç bir Tayyare manevrası : 
ekspresle gitmiştir. lar taşımışlar, tezahürat yap- kimsenin karışmasını istemi- Paris, 15 (Radyo)- Şartre-

mışlardır. Hiç bir hadise yoruz ve buna tahammülümüz den onüç motörlü bombardı· 
Türk - Yugoslav 

dostluğu 

olmadığı bildirilmektedir. yoktur. Bizi işimizde serbest man tayyaresi Fas'a hareket 
bırakmalıdırlar. etmiştir. Cezair ve fas'ta muh-Ortamektepler 

Belgrad, 14 (A.A) - Hü- Muallim kad. 
kümet gazetesi olan Samu- TOSU genişledi .. 
prava siyasi muharriri Ranko· 
viç'in ımzasile Türk· Yugos· 

lav dostluğu başlığı ile neş
rettiği uzun bir makalede iki 

memleket arasındaki münase
batın temelini anlattıktan ve 
Belgrad ile Ankara'nın mesafe 
ile birbirinden uzak, fakat 
duygu ve muslihane emeller 
birliği noktai nazarından bir
birıne pek yakın olduklarını 
ehemmiyetle kaydettikten son
ra diyor ki: 

İki memleketin teşriki me
saisi bugüne kadar çok esaslı 

neticeler vermiş ve müşterek 
nüfuzu artırmı~tır. iki memle

ketin de iyiliği namına bu 
yolda devam edilmesini arzu 
ediyoruz. 

Rusya'ya davet 
İstanbul, 15 (Hususi)-Milli 

takımımız, Berlin olimpiyatları 

dönüşünde Rusya muhteliti 
ile maç yapmak üzere davet 
edilmiştir. Henüz cevap veril
memiştir. 

lsveç kabinesi 
Stokholm, 15 (Radyo ) 

Başvekil M. Hansen istifa et
miştir. 

Kral Güstav, M. Person'u 
yeni kabineyi teşkilc memur. 
etmiştir. 

Çiftçi partisi reisi olan Per
sondan başka ayanda 22, 
meclisi meb'usanda da 37 
azası vardır. Kral, kabinenin 
mümkün olduğu kadar parla
mento dahilinde teşkil edil
mesini tavsiye etmiştir. 

İtalyan tay. 
yareleri Peşte' de 

Peşte, 15 (Radyo) - Dün 
on ltalyan avcı tayyaresinden 
mürekkep bir filo binlerce 
seyirci arasında Macar tayyare 
karargahı eteklerinde akrobatik 
hareketler yapmışlardır. 

Anl..arn 15 f lhı~usi) Orıu-

mektt•pler m uıılliııı kaılroı;u lı11 

t'IH' 2250 Jd~İtlt'll l ;$} 0 kişiyı• ÇI• 

L:nrılncaltır. Bu ıırt:tlt• ortnmekıcp 

ihtiyacı tı•ıniıı ı·ılilmi-: olat·aktır. 

Habeşistan'da 
• 

ltalvan faaliyeti. 
iktisadi mevzular üzerinde 

duruyorlar. 
Roma, 15 (Radyo) - Po

polodi Roma gazetesinin 
Adis-Ababa' dan aldığı habere 
göre, Hidiv Graçyani'nin riya
setinde iktısadi bir komisyon 
tşekkül etmiştir. 

Bu komisyon Habeşistan '
dan ne istifade mümkiin ola
cağını tesbit edecektir. 

Roma, 15 (Radyo) - M. 
Mussolini. sabık bakanlardan 

kont Volpi'yi kabul etmiştir. 
Kont Volpi Habeşistan'dan 

ftalya · nın neler istifade ede
ceğini tetkik ve tesbitine me
mur edilmiştir. 

Adis·Ababa 15 (Radyo) -
Alman maden mutahassıs-

larından Mililer, gazetecilere 
Habeşistan' ın bitmez tüken· 

mez madenlere malik olğunu 
söylemiştir. 

Bilhassa Demir, Kurşun, 
mühim mikdarda maden kö-

mürü, Petrol, Potasyon 
Amyant vardır. 

Belcikada , 
amele grevi 

ve 

Brüksel, 15 (Radyo) - An
vers maden amelesi umumi 

grev ilan etmiştir. Grevcilerin 
miktarı 120,000 tahmin edil-
mektedir. ' 

Bu grevi takviye için diğer 

san'at amelesi de grev ilan 
edecekleri sanılmaktadır. An

vers tahmil ve tahliye amelesi 
grevi devam etmektedir. 

Tuttuğumuz yolda kuvvet telif tecriibeler yapılacaktır. 
ve ısrarla ilerliyeceğiz. Bizce Bu tayyareler en son sistem 
Hitler'in istediği, mutlaka AI- olup her birinde 6 tayyareci 

vardır. man'yanın isteğidir.,, Demiştir. 

Bulgar' tar 
--··----

Akdenizde mah. 
reç istiyeceklermiş 

lstanbul, 15 (Hususi)- Bir 
Yunan gazetesinin yazdığına 
gore. Montrö' de toplanacak 
olan Boğazlar kongresinde, 
Bulgaristan murahhasları Ak
denizde mahreç meselesini 
mevzzu bahsedcceklermiş. Yine 
bu gazete, bizim Bulgar hu
dutlarında tahkimat yaptığı
mızı yazıyor. ----

Dil kurultayı 
Alman, Avusturya'lı 
ve F enlandiya 'lı pro. 
f esörler bulunacak 

İstanbul, 15 (Hususi) 
Dolmabahçe sarayında Ata
türk'ün riyasetinde toplana
cak olan üçüncü dil kurulta
yına Fransız, Rus, Alman, 
Avusturya ve Fenlandiya'lı 

profesörler İştirak edecelerdir. 

Aydm'da arazi yazimı : 
il gcııı-1 

kııruhı. A)dııı i~iıı 4, Nn.t.illi iı;in 

3, Sökf'. Çinr. \'P Bnzıloğaıı iı;iıı 

iki~cr, Kuracn .. u İ•;iıı 114• hir .ıraı:i 

yuzma komi ) onu uyı rnı ıı:tı. Ful..ut 
iç hakaıılıkt.ıu gcleıı ı•ıııir iizcrİııf' 

1111 koıııi ... yoıılar lı•·r ilı:ı· iı;iıı hin: 
inılirilıli . 

Knıııİ ... )tılllltr iliınil.İıt lwr ilt;l'· 
iııılı· huziraııııı ilk ı;iiııiiıı<lı·ıı iti

lıarcıı çnlı=ıııalanıın b:ı~lndıl:ır. Yal· 
1111. lwr fl4,'<')'4' hir koıııİ•) oııuıı ) c· 

tişıııiycoef;i lıir komi yoııuıı i:iııi 

iki pldıı lıitirııwQinı• imkan olma· 
ılığı ilk nıııla göriilıııii,tiir. 

lngiliz sefiri · 
Roma, 15 (Radyo) - İn

gilterc'nin Adis-Ababa sefiri 
Sir Barton ve zevcesi 17 Ha
ziranda Adis-Ababa'yı lerh'
dcceklerdir. 

M. Eden _____ ..._ __ _ 
Gazetelere ~öre 
mevkiini cok mu , 

kaybetmiş? 
-Başı 1 inci sahifede

Bu içtimaa büyük bir ehem
miyet vermek lazımdır. M. 
Eden'in bu içtimadan sonra 
mevkiini muhafazası miişkül 
olacaktır. Birçok sanayi er
babı zecri tedbirlerin hemen 
kaıdırılmasına taraftardır.,, De
mektedir. 

* * * 
Paris, 1.5 (Radyo) - Fran-

sız efkarıumumiyesinin nazarı 

dikkatini iki mühim mes'ele 
bilhassa cctbctmektedir. Bun
lardan birisi Habeşistan, di
ğeri de Ren mes'elesidir. 

M. :den'in vaziyeti miişkül 
addedilmektedir. Bugün ak
şam iizeri de Avam kamara· 
sında mühim bir mi.izakereyt• 
başlanmıştır. Bu müzakerat 
henüz devam etmekte ve taf
silat ta verilmemektedir. 

Yalnız. önümüzdeki per
şembe gunii Avam kamara
sında daha miihim bir müza
kere ve münakaşa olacağı an
laşılmaktadır. Bu hadiseden 
evvel, çarşamba günii yapıla
cak lngiliz kabinesi içtimaına 
çok ehemmiyet verilmektedir. 

Ucuz - taze - temiz 

İlaç Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 

Sıhhat 
Eczanesi 
B<tşdurak Biiyük Sal<'pçi oğlu 

hanı karşısında 

B 

lu 

d 
k 
b 

d 
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Mahkemele!:!!:,. 

HABERLERİ <;ine belediye 
reisi Ağırcezadau . Pzüm 

Bahtiyar adında 16 yaşındaki ~:~~~e .':~;:~~:;{. 
Adliyecilerimizin Terfii 

İzmir adliyeci/erinden 48 kişi bi
er derece terfi ettirildi. 

Cumaovası cinayeti 
Katil tevkif edilmiştir 

kız nasıl O
•• ımu•• ş?. üzüm rekql,tcsi için Çeşme, 

· Urla, S ferihisar ve Ram.bu-
run havalisinde· Lcfkikler yapan 
Valimiz Fazlı Güleç'in reisliği 
altındaki komisyon ile borsa. 
ticaret odası ve Türkofis şef
lerinden teşekkül eden ve Ke
mal paşa i1e Manisa havalisin
deki bağ mıntakasında tetkik
ler yapan hey1et1 şehrimize 
dönmüslerdir. Kemalpaşa ve 
Manisa havatisindc tetkikat 
yapan heyet, dün raporunu 
hazırlamıştır. Bugün Vali Fazlı 
Güleç'in başkanlığında bir 
toplantı yapılarak rekolte va
ziyeti tespit edilecek ve bu 

ı 
Ka1.ııla11l• tcrf i ı·ılen adli} t•ci

leri'ıııiztlı· ~ıııılarılır~ Evinde hizmetçi olarak bu
lunan 16 yaşında Bahtiyar 
ismideki kızı öldürmekle maı. .. 
nun Çine belediye reisi Saki
b'in davası, Aydın Ağır ceza 
mahkemesinde devam eder
ken adli bazı vaziyetlerin ta• 
hassulü sebebile Temyiz mah
kemesinin kararı ile şehrimiz 
Ağır ceza mahkemesine nak
ledilmiştir. Dün bu, muhake
meye başlanmıştır. Çine bele
diye reisi Sakib, gayri mev
kuf olarak maznun mevkiinde 
bulunuyordu. 

Evvelce Aydın Ağırceza 
mahkemesince şahitler dinlen
miş ve maznun da sorguya 
çekilmiş olduğundan şahitlerin 
celblerine lüzum görülmemiş
tir. Mahkeme reisi, maznundan 
hadiseyi sorunca maznun şu 
ifadeyi vermiştir : 

- Vak'a günü öğle yemeği 
için evime gittim, yemekten 
sonra elimi, yüzümü yıkadım ve 
çıktım. Belediyede vazifemle 
meşgnl olurken yanıma gelen 
bir kişi, Bahtiyar'ın öldüğünü 
bana haber verdi. Hadise, 

doğrudan doğrvya bir intihardır. 
Sebebi de üç ay evvel Ahmed 
adında biri, bu kızla evlen
mek istemiştir. Düğün yapa
cak vaziyette olmadığım için 
üç ay sonraya söz verebilec
ğimi bildirdim. Sonradan işit· 
tiğime göre Ahmed'in Bahti
yarla münasebeti varmış, hatta 
Bahtiyar. ona kaçacağını bile 
bildirmiş. Fakat Ahmed'in ba
bası kaçarak gelecek bir kızı 
evine alamıyacağını söylemiş 
ve bu kaçmak mes 'el esi de 
akim kalmış. benim, bu hadi
sede hiçbir alakam yol-tur. 

Dosyada bulunan doktor 
raporuna ve operatör profe
sör Hüsameddin'in beyanatına 
göre Bahtiyar'ın kulJandığı 
iddia edilen tabanca, biiyilk 
sistemde Nagand tabancasıdır. 
Henüz 16-17 yaşında olan 
bir kızın böyle ağır bir ta
bancayı çok nazik olan alın 
gibi bir hedefe getirip tetiği 
çekmesine bedeni teşekkiilatı 
müsait olmadığı gibi alnına 
bir kurşun yidikten sonra 
ikinci kurşunu da sıkmasına 
imkan yoktur. Çünkü, ilk kur
şun yarasını aldıktan sonra 
yere düşm si ve ihtizar haline 
geçmesi lazımdır. 

Sehrimiz ağırceza mchke
mesi, dava dosyasında bulu
nan bu mutalea ile diğer bazı 
mutaleaların ve doktor rapor
! arının suretlerinin lstanbul 
Tıbbı adil müessesesine gön
derilerek mutalea istenmesine 
karar vermiş, muhakeme talik 
edilmiştir. 

Naldöken cinayeti davası 
Burnava nahiyesinin Naldö

ken köyünde on lira alacak 
ve bir kız meselesinden Zey
nel ve Azizi öldiirmeklc maz
nun Kazım ve kardeşi lbra
him 'in muhakemelerine dün 
ağırcezada devam edilmiştir. 
Geçen celsede müddeiumumi 
muavini Şevki Suner, iddiasını 
serdederek maznunların suç
ları sabit olduğundan Türk 
ceza kanununun 448 inci mad
desi mucibince on beşer sene 

ağır hapse mahkumiyetlerini 
istemişti. Dünkü celsede maz
nunlar, müdafaalarını yaparak 
cinayette alakaları bulunma
dığını, maktlullerle aralarında 
alelade bir kavga olduktan 
sonra çekilip gittikler1ni, on
ları öldurmediklerini ve ma• 
sum olduklarını söylemişlerdir. 
Kararın tefhimi için muhake

me 23 Haziran Salı gününe 1 
kalmıştır. 

Aydın' da tütün 
• • ve ıncır 

Ekmek narkı 
Yükseltildi .. 
Aydın, (Hususi) - Bu yıl 

incir iirününün tutumu çok 
iyidir. Bit haftadanberi ilek 
(Erkek incir) atma ame1iyesi 
başlamıştır. Havaların hala 
serin ve yağışlı gitmesinden 
erkek incirler layıkile gellşe

rnemiştir. Bu yüzden bu yıl 
ilek piyasası biraz yüksektir. 
Zeytin : 
• 

Son yağmurların zeytin üru .. 
nüne zarar vermesinden kor
kulmakta idi. Fakat tesir pek 
az olmuştur. Mahsul kendisini 
kurtarmış ve e~açlarda layı
kile göıükmeğe başlamıştır. 

Buğday ve arpa orak ve: 
harmanları de,•am ediyor. Ta
ze arpanın kilesi geçen hafta 
45 -- 50 kuruşa satılırken bu 
hafta 70 kuruşa kadar yük~el
miştir. Buğday da 90 - 95 
kunışa düşmuşken 140 - 150 
olmuştur. 

Yeni buğdayın çıkmaması 
ve eski stokların azalması yü
zünden Denizli' de un piyasası 
yükselmiş, bu yüzden Aydın'
da da ekmek narkı çıkarıl-

• 
mıştlr. iki, üç. gündür öğleden 
sonra fırınlarda ekmek bulu
namıyordu. ----

Balmumu 
Mahlut salanlar 
Cezalandtrtlacak~, 

İhracat mahsullerimizden 
olan balmumların son günler
de piyasada mahlut görüldüğü 
ve Ticaret odası tarafından bu 
hususta tetkikat yap;ldığını 
yazmıştık. Mahlüt balmumla
rının Manisa' dan lzmir' e gön
derildiği anlaşılmıştı. 

Manisa Ticaretodasından 
şehrimizdeki alakadarlara ve
rilen malumata göre parafinli 
balmumlarının Kasaplı Mus
tafa Çavuş adında birisi tara
fından hariçten getirilerek sa
tıldığı ve Mustafa Çavuşun 
arandığı halde bulunamadığı, 
tüccar ve esnafa tebliğat ya
pılarak bu gibi halleri görii
lenlerin veya görüp te bildir· 
ıniyenlcrin mahkemeye verile
cekleri. ilan edildiği il~ve 
olunmuştur. 

Yamanlar kampı 
A.q sonunda kuruluyor. 
Verem Mücadele Cemiye

tinin Yamanlar kampı, bu ay 
sonunda açılacaktır. Cemiyet 
reisliği, kamp için hazırlıkla
rını bitirmek üzeredir. Şimdi
den Cemiyete müracaat eden
ler vardır. 

1 
rapor İktisad V ckaicline gön
derilecektir. 

--~, ......... wı .............. .. 

K.S.K, Manisa 
1-1 kaldılar .. 

Pazar günü Aisancak saha
sında sezonun en son futbol 
müsabakasına şnhid olduk. 
Manisa'nın Dağspor takımı K. 
S. K. takımımızla karşılaştı. 
Ve heriki takım 1-1 berabere 
kaldılar. Dünkü K.S.K. takımı 
nöksan kadro ile oyuna iştirak 
eHiği gibi takıma konulan 
oyuncular da antrenmansızdı-

Terfi eden C. müddeiumu
misi Asım Tuncay 

Hakimler kanımtm:ı p.tire tem
) fı ın:ılıkcııw•İ lıeyt>tİ ile Adliyı• 
\ ektilcıi erkAıııııılıtn lf'şekbil eden 
tt) ırnırı ıııccli,i, tt>rfic i~ıihk:ıL: .ka-

l'ı1ia Jnfülıleiııınuıııhi Kazını. 

Urla (1-/.'f \ı' .hukuk lıiikhıılcri, 

K u~aı)a .. ı ı·eza fl'fc imi Saıl rctt in ''e 
nıüdılriuııııııni i ) .1';fll ,\Jı'neııwn 

lm'tdtk ı\iikimi o~ıııaıı, Kıırul>ımın 

müddı•iumuıYu i ~ecmiılılin Ye fıfı· 
kimi lkhal, TorL:ı1f :ı'ııüddcimnıınıic:i 
Ziilıtii w hfıkimi Hii~tü, ('~ mı• ha
kimi Safor, Sl'ferilıiı;ar Jı:ikimi h· 

ılüllınki \'C ıniiıldei•ınumi i 1-.mail. 

Tcrf ı t'<lcu ndlh ı~dlerinıi:dıı. , 
tcmımız n~ lıklnrını yeni terfi zam· 

l:ırına göre almaları km\'ctlc muh· 

temeldir. Bunun iı;in .Atlli)e \ e· 

ktılı•tindı~n gclcı•ck emir beklen· 
nwktı·dir. 

C::: zeteıniı:, tnf i eden adli y C· 

ı•ilı'ritııizi tebrik cdP.r. 

Gelen meb'uslar 

Aydın nıeb'usu doktor Hu

lusi, İzmir meb'usu Sadeddin, 
Manisa meb'usu Turgud Türk 

ve Mardin meb'usu Ali Riza 
Ankara'dan şehrimize gel
mişlerdir.· 

Dolu düştü 
Evvelki gün Karşıyaka'ya 

yağmurla beraber dolu düş

müştür. Bazı bağlarla bahçe

lere pekaz zarar olmuştur. 

Katil demirci Halil 
Cumaovası nahiyesinin Göl

cükler köyü civarında kısık 
mevkiindc Tütün tarlasına su 
salmak meselesinden araların-
da çıkan kavgada değirmenci 
Abdullah'ı bıçakla kalbinden 
yaralıyarak öldüren Cumaovafı 
demirci Halil dün adliyeye 
verilmiştir. Kavga esnasında 
Halil' de bıçakla başında'l ya-
ra!anmıştı, fakat yarası hafiftir. 
Diğer yaralı Hüseyin oğlu Ali, 
elan hastanede bulunmaktadır ... 
Ali'nin yarası karnındadır. 

Halil, dün akşam müstantik
likçe isticvap edilerek tevkif 
edilmiştir. Tahkikata devam 
olunacaktır. lar ve mutad oyunlarını göste

remediler. Da2'spor'un nenç 
oyuncuları ise oyunun bidaye-
tinden nihayetine kadar lam 
bir eneriile oynadılar. 

zanan ndliHı·ilerimizin li trlerirıi 

lı:ızJrl:ıııııştı~. İ:ı:nıir eıımııri~·ı·l mfül

ılei uııı ıunilifti tıımtaka~ıncla :ıılli) ı·
<'llcri ıniziıı tcrf i li~tı•fori Yı•kalct

tı•o ~dıriıııi:ı: ı·ıınıuriyct nıiirlıleiu

muınili~iııc gl'inıiştir. Hu li. tı·ye 
giirP lıııştn ı·ıımııriyı·t mil<lılt•iumu· 

nıU A&ııta 'fnııc:ı\· ol rrııık üzere 

mfülıkiıııııuırıi lıa~ muıı\İnİ M:ızlınr. 

111 !icl ıll'iıı ın u ııı i' ııı ua \ i ııle rİnılcıı ŞM -
k 11 Orlı:m. A 11, ınfınıt:ız "' Ilulü~i. 
ilııic:ac: miitlılı•iuıııurrti!li Arif \ı~ lıa

klıııl Jİoırıdi birn ılcrı>C'C terfi ı•tıi
ri 1 ııı i ~lcr<l it. 

Fransa dahiliye nazırı 

Sahada çok az se~irci vardı. 
Oyun, K.S.K. takımının avutlo 
neticelenen akınile başladı. 
K.S.K. takımının avutla neti
celenen akınile başladı. K. S. 
K. lıhlr devrenin 2g i1ncti da.
kikasına kadar Dağspor takı
mının nısıf sahasından ayrıl-

\ğırrczn nıalıkcını• 1 :ıznc:ındıın 
• nhil, aza muavini Zühf'n ıTt', bir1nc1 

il fi) c ccı<l hfıkhni Keıı;ııl. biriııci 
n~ ilçiiııC'ı1 ıııii tııııhl.:: Ifnlil Sıtkı 

ve IJa an nasri, hirinci hukuk ıııah· 
kı•mPsi rf'İsi il fünflı nz.ıılatı Ali 

Rıza H' aza ıııiiliiziıııi fr(t·I, ikinri 

hukuk mııhkt•mcsi rt•iqi Bilfıl, ııı 

lıımct '' aza nıiilıiziıni llıı a'iı 1lı· 
~:ııı. tlf'.ırt'l nınbkcıııeJ tef i ~ecatl; 
nz:ı·ı Ali Jhz.a \c İzzet, ı'ıza ntttıı
vini lliknıct icra rı~i~I ınuaüııi i· 
met llııııuli, icra meıtıuru ~'trhıın· 

Jı', icra memuru İlhami \I' iı•ra 
memur ıntuıHııı Fdi.ııııt·t, ııllı 

İ'C1.:I hiikimi i\:ıl'İ. -ııllı lnıkıık lia· 
kinıl hırı ı C Hlct. dt•ııı ve Kfı. 
mil Ka)ii ıl:ı }ıin•i' ll;;ı-ecı· tı·rfi 

ettirilınişl<'rıl ir, 

Artık h8kim ser
maye yoktur, dedi. 

madı. 24 üncü Dakikada Dağ
spor'lularm ani bir hücumunda 
K.S,K. lılar kendi kalelerine 

Grevlerin önü alınıyor. Amele, 
patron müzakeresi başladı. 

ynnlış bir kafa Vuru~:te rnlsa~ 
fir!cr hesabına gol attılar. 
Avantajı elde eden Dağspor 
takımı 40 ıncı dakikaya kadar 
adeta hakim oynadı, fakat 
muhacimlcrin tecrübesizliği yü
~ündcn iınifatle demedi. 42ifi• 
ci Dakikada K.S.K. beraberlik 
• ayısını çıkardı. Devre 1-1 
berabere bitti. İkinci devrede 
K.S.K. takımı oyunu kazanmak 
için var kuvvetile Dağspor ka-
lesine yüklendi, fakat misafir
lerin en kuvvetli hattını teşkil 
eden ve çok güzel bir oyun 
çıkaran müdafileri Kamil ve 
Ahmed güzel yer tutuşlarile 
bu akınlardan bir netice alın
masına mani oldular. Misafir 
takımın pek seyrek geçen mu
kabil hücumları dahi bit ne
tice vermedi. Oyun heriki ta-
kımın birer sayı~)e bitti. 

Misafir kafile reisi Enver, 
fzmir'de gördükleri alakadan 
ve K.S.K. lıların konukseverli
ğinden minnettarlığını bildir
miştir. 

Pari , 11 {A·A) - Bugün gre' 

h:ıkkıııılaki gerginlik gnıi~ mikyas.ta 

ınil ulıııu~tıır. Grı'\ harekl'liııin 

ılcvmn ctnu•ktc oldıı~u .korpor;ı,.,. • 

) onlıırıla lıift• yııpılııı:ıkta oları ıııii· 

1.ak•·releriıı pkııııla rıt·tiı·f'lı·ncl'e~i 

lulınıiıı c,Jjlını·ktrdir. En ha\'lıı·:ı 

mukaH•ıııl'llrr lıü) iik mağualar 

nıu:.ıahılinılcri Hı' patronlar 11111-

tııhlıa·lnrt ar:ı~nıdaki miizakndl'r 

de giiriilırwkte<lir. \yni lı:ıl igorta 
~irkt'tlı•r!111Jr. ılı· giirülıniiştür. Bu 

ıiki ilıtilM lıukıiını•ıiıı lı:.ıkemliğinr 

Menemt!n'de iki 
Feci Kaza Oldu. 

---------Bir çocuk yandı, bir kadın öldü 
Menemen kazasının Aliağa nahiyesine bağlı Güzclhisar kö

yünde oturan Salih oğlu Hasan'ın iki yaşındaki oğlu Salih, 
evde peynir imal edilirken ocakta kaynamakta olan sütlerin 
içine düşerek ölmiiştür. Hadise tahkikatına Menemen Müddci
umumiliği tarafından el konmuştur. 

İkinci kaza da şöyle olmuştur: 
Menemen'in Kaybi mahallesinde oturan demirci Bekir usta

nın anası 70 yaşlarında Fatma, evin avlusunda bulunan bir 
erik ağacına çıkarak erik toplarken müvazenesini kaybetmiş 
Ve yere düşerek ölmüştür. 

T A Y Y A R E, Telefon 3151 

Bu hafta iki büyük tı•· 

1 - Daktiloı::;: 
~dı-

"KÜÜÜK DAKTİL,, Vt' "DAKTiLO EVl' 
MARIE GLORY'nin ~· 

J ıyor-

2 

Birden~ 

·aşkı 
., filın\erinin sevimli yıldızı 

betl~ntezisi 

hn'<ıle ı•ılilnıiştir. nıunıİ)etle grc\ 

) alnız arnı'lderirı miktarı nz ohm 
korpora ) oulnrd:ı dı•\ anı ctıncktf'ılir. 

Lil, l:i (Rad)o) Dahili)•' 
n.ızın ~I. nlongro hcledi) c dııirr-

indı• 'ndi~i lıir Ö) lcHlr; ~irııdiki 

eıı m ııri) ı·ı lıükıirııf'ti t:ıkil' ı·tti~i 

ga) ı•dı•. her ~rnıf lıaJk :ıra ırıcla lr· 
,.;ıııüdii tı•ıniıı ettikten tillttr.ı mu· 

\afJk olaca~ım İ.>)lı·mi~ \C ilk dı~fo 

•tlanık arıwlı· 'c pııtroıılnr ,ıra"ıııd.ı 

mii~:ı\ nt ılııirl'"imlC' müzakerclı·rı: 

giri.,ildiğiııi hc)atı l'trııi~ıir. 

l\I. S11!11n~ro ısö:ı:lı~riııe ~O) lı• 

tlr\alll ctmi~ıir: 
Artık hakim ı·rnın)r )nk

ıur. 'ıkılıııı~ hir mihrap alınıcla 
iki turnfı cl:ı ııu•nımııı relere~ lıir 

anlaşma ) apılılı. \ t' lııı ıniic:ıdele

ıle.ıı cıırııurİ} ı·t dah.ı zi) aılc· kunt•t 
alarak çıktı. 

Jlt>nıİ;tir. Birliklcrdrn halı I'· 

den <lahili) e nazırı: 

- Yakımla meclisf' ) cııi k.ı

rarııanıele.r \'ı•rcce~iııı. Bunurılıı 

cuınuriycte karşı gı•lmek iı;in a a· 

yi~i }uızınnı;a kalkanlar w• siliilıla

mınlıır eezalarıdınlaç:ıklnr<lır. 

Demi \'C :;on 

\"İn ııeticelerin<lcıı 

d<'mi~tfr: 

E?iinlerılcki ~re

lıalı ile şü) le 

- 20 günden az bir zaman 

içinde 20 nsırlık i~ pptık. Hnlkı;ı· 
l:ır cı~phcsi ) ıı~a) acaktır. 

Paris, ] l ( ~.A) ·- Pari ının

t:ıkas.ındn y.ıpı 't> demir saııay ii 

aındı•siudı·ıı 330,000 ki.,,i ) urindan 
itibaren tekrar i,.c buşlı) ar_.ıklardır. 

• Franca"ıla uııııınıiyetlc \.ıı:iy et 

diizı·lıuiş plıiılir. Gn'\ ancak nıa· 
den miiıııc 5.illerirw mı1nlın"ır kal· 
mı" \'C csu"en lınrnları.ln da hiik\ı· .. 
metin ıııiid.ıhalı··ilı• p:ıtroııl:ır \ t> 

işı;ilcr ar.ı~ında lıir :ınluşınn hu ul 

lmlın:ık üzcrC'llir. l ıııumi mı' ai • Harp An~ıar ... 
Gibi yüksek san'atkarların temsil ette kıs

Seans saztleri : Her gün 16-19,30 Hark k . ıs an-
ve pazar günlen 14 de [, k ? 

........................................ 1 ıyor 

R, Charles Boyer 
bu sll.ı·,·ı·noff 
d"l "'? 

uVer. FARER'in şaheseri 
e C . _,O Daktilonun aşkı. umartesı 

kım ı ile başlar 1 
konfı,dcrasyonu ıııahafili nikhin

dirlPr. 

Hcnauh fabrikaları ı.lündcnlıcri 

ı;alışınnktndır • 

'Qriniz- kısl 

su 
B 
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Bornova 
----··---

Belediye reisinin 
Bir mektubu •. 

s C> :N ···, 1-1.A13 ,E·~ . 
TELEFON . TEJ,GRA F ve · "t'EJ..SiZJ-E 

Fransa' da komünist ve sosyalistler el ele! 
Edebi, Tarihi, macera romanı 

Aynen: 
Sayın ANADOLU'nun son 

günlerde Burnova Urayı hak
kındaki yazılarını okudum. 
Uray işlerinden ekmek, oto
büs, su, temizlik ve tenvirat 
işlerine temas edilerek bun
lardan bazılarının noksan ya
pıldığının, alakasız ve kontrol
suz kaldığının yazılmakta ol
duğunu gördüm. 

Komünistlerin Mitingi 
Kola, yeni tuvaleti ile, baş

ka bir güzel olmuştu. Yüzbaşı 
Buagemon genç kadına karşı 

mecliibiyetini saklıyamıyarak: 
- Çok güzel ve cazipsi

nizl Dedi. 
Genç kadın, bu defa gül

medi. Çünkü bu kadar takdir, 
onu adeta bıktırıyordul 

Her ikisi de beraber olarak 
merdivenlerden indiler; kapı
da, Kola'nın lüks arabası bek
liyordu. Lüsi dö Kola, azamet 
ile arabacıya: 

- Çiçek şatosuna! emrini 
verdi. 

Buraya vasıl olmak için 
ancak birkaç dakika kafi gel
di. Geniş ve lüks salonda, 
Olivye Metra'nın riyasetinde 
zamanın en maruf bir orkest
rası güzel havalar çalıyordu. 
Resmi kıyafette bir Metr d' otel, 
yüzbaşı ile genç Kola'yı kar
şıladı, kendilerini oyunculara 
hasredilmiş kısmın yanında bir 
masaya götürdü. 

Genç kadm, oturduk-tan son
ra, çok cazip bir hareketle 
atkısını omuzlarından yarı dü
şürdü, bu suretle çok güzel 
ve çıplak omuzları açık kaldı. 
Yüzbaşı' da şampanya getiril
mesini emretti. ilk kadehi iç
tikten sonra, genç yüzbaşı 
Kola'yı vals oynamağa davet 
etti. 

Lüsi dö Kola bu rıcayı 
reddetmedi; Hanri, Lüsi'yi 
sıkı-sıkı tuttu; vücutlarının bir
birine teması , ılık nefeslerinin 
birbirine karışması, genç yüz
başının adeta başını döndü
rüyordu! 

Nihayet, bir fırsattan istifade 
ederek yanaklarını genç kadı
nın yanaklarına değdirerek: 

- Kola.. . Sizi seviyorum! 
Dedi. 

Bu temas ve bu itiraf ho
şuna gitmiş olmakla beraber, 
Lüsi dö Kola, genç yüzbaşıya 
kırılmış gibi bakarak ve: 

- Uslu olunuz rica ederim, 
bize bakıyorlar, görmiyormu
sunuz? Dedi. 

Hanri, genç kadının canını 
sıkmaktan korktuğu için itaat 
etti. fakat, dans devam ettiği 
müddetçe, aşkını tekrarlamak
tan geri kalmadı! 

Masaları başına döndükleri 
vakit, Kola, olgun ve dolgun 
göğsünü Hanri'nin koluna da
yadı ve: 

- Çok· çocuksunuz! Dedi! 
Hami, ikinci kadehi ıçer

lerken: 
- Lüsi ... Dedi. Size ınan· 

ANADOLU -----
Günlük siyasal gazete 

Sahip \'c ba~yazganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
llmumi nc~riyat ,-e yazı i şleri 

müdürü: Hamdi Nütlıct 

İdarehanesi : -
İzmir 1kinci Beyler sokağı 

C. Halk parti i hina ı içinde 
Telgraf: f zmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 -Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTi 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700. üç 

aylığı 500 kuru~tur 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 2 7 liradır 
H er yerde 5 kuruştur -~ünü geçmiş nü balar 25 kuruştur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR ....................... 
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dırrnak ve anlatmak güçtür ... 
Hayatımda yer alan ilk kadın 
sizsiniz! Babam düşman kur
şunile öldü, annemin müte-
madiyen hasta olması hasabile 
hayatım Taraskon kollejinde 

Hatipler Sovyet Fransı~ Cumuriyetinden Bah
settiler. Cumuriyeti Koruma Tedbirleri •• 

geçmiştir. Bunun için ben 
muhabbet ve şefkat nedir? 
hemen hiç görmedim. Bu ha
yat. çok sert bir hayattır! 

Bedbaht olduğum için, harbi
yeden çıkar , çıkmaz ben _de 
babam gibi harp için Ceza
yir' e gittim. Cezayir' den de 
henüz gelmiş bulunuyorum! 

- Zavallı çocuk! 
- Nihayet, tesadüf sizi 

A - Fırınlar her gün za· 
bıta tarafından muntaza
man kontrol, noksan ve ha
mur çıkan ekmekler doktor 
raporuyla müsadere edilmekte 
ve fırıncılar hakkında da ka
nuni cezalar tatbik olunmak
tadır. 

-----------yum daha pek erkenden dol-
muş, yeşil çimenlerle tribün
lerde oturacak yer kalmamıştı. 
Komünist gençlerinin, eski 

Paris, 15 (Radyo) - Ko
munistler dünkü gün için Pa
ris stadyumunda büyük bir 
miting tertip etmişlerdir. Stad-

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

Filistin'de hadise büyüyor 

Araplar, idam cezasın
dan da korkmıyorlar. 

karşıma çıkardı. Aşka, şefkata 

karşı susamış olan kalbim, 
bir anda sizi sevdi. Buildan 
sonrada sizden ayrılmak benim 
için mümkün değildir. Sizden 

B - Otobüs işine gelince; 
Urayımız iki sene evvel tari
fenin on kuruşa indirilmesi 
hakkında çalışmış ve en niha
yet C. H. P. işçiler birliğile 
Otobüsçüler birliği otobüsle
rin muayyen saatlerde hare
ket etmek şartile fiatlerin on 
iki buçuk kuruşa çıkarılması 
kabul edilmiştir. Esasen oto
büslerin lzmir Urayının nu
marasını taşımaları itibarile 
bu tarife işile bizden ziyade 
İzmir Urayı ilgilenir. 

ıKudüs'te beş Yahudi. yaralandı, 
şiddetli tedbirler alındı, fak at .. 

ayrılmak mecburiyeti hasıl ol
sa bile, bundan sonra benim 
yanımda ikinci bir kadın gör
mek mümkün olamıyacaktır. 

-Sonu var-

Okurların dilekleri 

Denizli'de 
Torba yoğurt/arına 

konan yasak 
Denizli'de manav Bayraktar 

oğlu Ali imzalı bir mektup 
aldık. Bundan anlıyoruz ki, 
Denizli belediyesi, torba yo-
ğurt satışını yasak etmiştır. 

Yoğurtlar çinko kova içinde 
yapılacak, kaymaklı olarak 
satılacaktır. Bcledir.enin ilanı 
duyulmadığından , köylünun 
yoğurdu bir hafta toplanılmış
tır. Bilahara torba içinde ge
tirilen torba yoğurtlarının han
larda, ahırlarda bu gibi çinko 
kahlar içine konması ve torba 
yoğurtlarının bu suretle satı
şının temini yoluna gidilmiştır. 
Mektup sahibi de, köylülerden 
torba yoğurdu almış, temız 
bir yerde, temiz bir şekilde 

kablara koymuş ve satışa baş
lamıştır. Fakat sıhhiye memu
ru kendisine yasak koymuş, 

yoğurtlarını kaldırmıştır. Fa
kat okurumuzun iddiasına go
re, köylü torba yoğurtlarını bu 
suretle satmakta olduğu gibi 
resmi müesseselere bile bu şe· 
kilde toptan satışlar bile 
vuku bulmaktadır. Ya hepsı
nin serbest bırakılması, yahut 
memnuiyetin herkese tatbiki 
lazımdır. 

Zayi 
lzmir Esnaf ve Ahali ban· 

kası Alaşehir şubesinden al
dığım 7472 defter sıra numa
rasında yazılı 188 No. lu 
onar liralık beş adet hisse 
makbuzunu zayi ettim. Y enı· 
sini alacağımdan eskisinın 
hükmü kalmadığı ilan olunur. 

Alaşehir ilçesinin İlgin 
karyesinden Hacı 
Mehmet oğlu Ali 

D: 3 

C - Su işi . : Bu da büt
çeye konulan az bir para ile 
halledilecek bir mesele olma
dığından Bayındırlık bakanlığı 

tarafından gönderilen müte
hassıs mühendislerin vermiş 

oldukları 0/ e bakanlıkça tas
vip edilen) rapora istinaden 
suların memlekete kapalı bo
rularla getirilmek ve şehirde 
fenni tevzi şebekesi tesis et
mek suretile temiz ve tazyikli 
suya ait projelerin yapılması 
da İzmir fenni inşaat şirke
tine ihale edilmiştir. Projeler 
yapılıp bakanlıkça tekrar tas
dik edildikten sonra işe baş
lanacak ve Burnova' da Karşı
yaka gibi temiz suyuna kavu
tacaktır. 

D - Temizlik : Bu da yine 
şehir meclisince her sene büt
çeye konulan tahsisat nisbe
tinde. mevcut üç araba ve 
amele ile yapılmakta ve evler· 
den iki günde bir çöpler alın
maktadır. 

E - Tenvirat : Urayımız 

sınırındaki tenvirat işi İzmir 
Elektrik şirketi tarafından 

muntazam bir şekilde yapıl
maktadır. 

Her gün muayyen saatlerde 
uray işlerine çalıştığım gibi 
hiç bir iş sahibinin işi geri 
kalmamış ve kimsenin de bir 
şikayeti görülmemiştir. On 
senedenberi Burnova şarbay
lığını yapmaktayım. Üç seçim 
devresi geçirip halkın itima
dım kazandım. Ve iş başına 
getirildim. 

Bugüne kadar yaptığım bir 
çok hizmetler ve işlerle iftihar 
duyarım. Kolleksiyon tetkik 
edilirse bu iddiam ANADO
LÜ'muzun da daha evvelki 
yazıları şahit olduğu tebarüz 

Zinet ve 
-.-:: e .. " 

1
1r Böyle bir kaç gün 

c ısı 
i5isı va~ya idaremizde görü-

Ber gama' lılar .. mkün snlık, olsa olsa hak-

Zinet garajı, Bergama yol· f mento d·azı şahısların verdiği 
cularına ve Bergama'ya yük 

1 
"llesini ta'1umattan ileri gel· 

nakledenlere bir kolaylık ol· ıj l ·ay azalığından istifa . ta yan ·· Ataca ile sene
mak üzere Bergama servısı· 
ni de açmıştır. Garaj, hem yareleriler çalıştık. Yaptı· 
çarşıya yakın, hem de temiz· Peşte 15fde düne kadar 
dir. Bergama'lılar bu suretle on ltaly

1

an ~~ duymıyan Hüsn.ü 
daha çok istifade edecek- mürekkep b~ye . kadar şehır 
Ierdl

·r. · · ıç hır toplantısın-
ı seyırcı arasın ı ·----cm••---~- 1 ~ h . yolsuzluktan bah· •· ' ararga ı 

1
r .. tJe• 

Kudüs, 15 (Radyo) - Ya
hudi gazeteleri yeni ceza ka
nununun derpiş etmekte ol
duğu şiddetli tedbirleri büyük 
bir memnuniyetle karşılamak
tadır. Bununla beraber arap 
çeteleri demiryollarına tecavüz 
etmekten geri kalmamakta
dırlar. 

Son 24 saat zarfında mün
ferit vaziyette bulunanıyahudi 
kolonilerine karşı da mütead
dit tecavüzler yapılmış olduğu 
bildirilmektedir. Ancak her 
tarafta mütecavizler mahalli 
müdafaa kuvvetleri tarafından 
püskürtülmüşlerdir. 

Yafa liman idaresi sandal
cıları tekrar işe başlamadık
ları takdirde ellerindeki ruh
satiyeleri istirdat edeceiini 
beyan ile tehdit etmiştir. 

Şimdiki halde tahliye ame-
liyeleri T el-Aviv' de yapıl-
maktadır. 

Londra 15 (A.A) - Filis
tin başkumandanı ve fevka
lade komiseri Sir Artur Sten
hop asilere karşı yeni tedbir
ler kurar altına almıştır. 

İngiliz kuvvetlerine karşı 
bomba ve silah ateşi ile sui
kastta bulunmak ölüm veya 
hapis ceza5ını mucip olacaktır. 

rağmen Arapların yahudilere 
taarruzu devam etmektedir. 

Araplar, İrak ile Filıslin 
arasındaki bütün muhabere 
tellerini kesmişlerdir. 

Şümendifer hattı üzerinde 
bir takım köprüler tahrip edil-
miştir. 

Silahlı olarak tecavüz ve 
taarruzlar eskisi gibi devam 
etmektedir. 

Fransa' da 
Yeni cıkan kanunlar • 

Paris, 14 (A.A) - Ayan 
meclisi ticaret encümeni uzun 
bir münakaşadan ve M. Blum 
tarafından uzun uzadıya veri
len izahattan sonra meb'usan 
meclisi tarafından kabul edil
miş olan ve ücretli tatil gün-
lerine kollektif İş mukavelele
rine ve 40 saatlık haftaya dair 
bulunan üç projeyi hiçbir nok
tasını değiştirmeksizin kabul 
etmiştir. 

Encümen mazbata muharrir
lerini meb'usan meclisi met
ninin tatil edilmcsininin kabu
lüne daır olan raporlarını ayan 
meclisine tevdi etmiyc memur 
etmiştir. 

İtalyadan ·dönen 
taraf tarlar 

Şimendifer ve telgraf hatlarına Zecri tedbirler kaldırıl-
karşı tecavüz de ayni cezayı mahdır, diyorlar. 
muciptir. Londra 15 (Radyo) - Lort 

Bölge komiserine bir harp Mansfiyeld, diğer meb'us-
suçu işleyenlerin mallarını !arla birlikte Roma'dan Lon-
müsadere için selahiyet veril- dra'ya dönmüştür. İngiliz ğa-
miştir. zeteleri muhabirlerine Lord 

Kudüs, 15 (Radyo) - Ku- Mansfiyeld şunları söylemiştir. 
düs'te çıkan bir karışıklıkta - ltalya aleyhine olan 
beş yahudi yaralanmıştır. zecri tebbirlerin artık lüzumu 

Kudüs, 15 (Radyo) - Fev- kalmamıştır. Bu tedbir lehin-
kalade komiserin filen muka· de bulunmak manasızdır. 
vemet halinde tutulanların en İngiltere hükumeti, Uluslar 
ağır cezalara ve hatta idam sosyetesinin ıslahını ciddiyetle 
cezasına çarptırılacağı hakkın· istemeli ve paktın 16 ıncı 
daki şiddetli beyannamesine maddesini lağva çalışmalıdır. 

- Çünkü bu maddenin fiili tat-
setmiş ve ne de bir küçük bik kabiliyeti yoktur. 
tenkitte olsun bulunmuştur. Fransa dış bakana, Yunan, 
Gerek Burnova'dan hususi yazı ltalyan sefirleri ile konuştu 
yazan zatın ve gerekse Hüsnü Paris, 15 (Radyo) - Dışiş· 
Ataca'nın böyle üç gün içinde leri bakanı bugün Yunan se-
birdenbire müteessir oluver· firi M. Politi'yi kabul etmiştir. 
meleri bence malum olan Hariciye müsteşarı· da İtal-
hususi ve şahsi sebeplerden ya'nın Paris sefiri kont Çerdit'i 
doğmuştur. ve Belçika sefirini kabul el· 

Bu yazımın kıymetli gaze. miştir. 
tenizin ayni sütununda yazıl- Avusturya'da asker 
masını dilerken derin saygı· Toplanıyor 
larımı sunarım. Viyana, 15 (Radyo) - Bu-

Burnova şarbayı gün yeni kur'a efradının silah 
Fehmi Yigin altına alınması başlamış ve 

ANADOLU - Zamanı ge- bu münasebetle büyük ve va-
lince bu mevzu üzerinde tele- tanperverane nümayişler ya-
rar duracağız. pılmıştır. 

muhariplerin ve sosyalistlerin 
geçıt resmi çok alkışlandı. 
Grevci amelenin, ellerinde 
mensubu oldukları mucssese
lerin İsimleri yazılı levhalarla 
geçmesi ve zafer işaretleri 
vermesi büyük heyecan uyan· 
dırdı. 

Resmi geçid esnasında ko
münist partisinin merkez azası, 
şeref mevkiinde idi. 

Bu tribünün üzerinde dört 
kızıl bayrak dalgalanıyordu. 
Bayrakların orta kısımlarında 
sarı renkte (R. S.) harfleri ve 
yukarı köşesinde de üç renkli 
küçük bir bayrak vardı. Ko
münist şefi bu toplantının 7 
Hazirandaki ekmek zaferi için 
yapıldığını söyledi ve sözle-.. 
rını:. 

" Serbest, kuvvetli ve me
sut Fransa için; Sovyet Fransız 
Cumuriyeti için... ,, Diyerek 
bitirdi. 

Bunu müteakip söz alan 
sosyalistlerden Jirunki bir söy
lev verdi ve komünist-Sosya
list birliğinden bahsederek: 

- "Biz bilhassa icraat ve 
faaliyette birJiği temsil ediyo
ruz. İrtica manevralarını boşa 
çıkarmak için çalışmak lazım. 
Sosyalistler, bunlarla müca
dele için bir komite vücuda 
getirilmesini komünistlere tek
lif edeceğiz. Biz komünistlere 
güveniyoruz; bizimle birlikte 
hareket edeceklerine ve bize 
müzaharet edeceklerine eminiz.,. 

Demiştir. Sosyalist hatip 
grevlerden bahsederek şöyle 
demiştir: 

- ilk anlarda bizi korkut
mak teşebbüsünde bulunuldu. 
Amele hiçbirşeyi tahrip etmek 
istemeyor. Yalnız hakkını is
teyor, ekmeğini müdafaa edi
yor. Bir milyon kişinin bu 
hakkı czilmiyccektir.,, 

Nümayişlere saat 20 de 
nihayet verilmiş ve hiçbir ha· 
dise olmamıştır. 

I· Borsada 1 
K. S. 
9 

Zahire satışları: 

8 75 
8 75 
9 50 
8 25 

Ç. Cinsi K. S. K. S. 
470 Ton Buğday 6 50 6 50 
825 Buğday 6 50 6 50 

25 Ton Bakla 4 37 4 37 
53 B. pamuk 46 75 46 75 

11934 kilo yapağı 60 66 

1 Nöbetçi eczaneler 1 
Bu akşam Kemeraltında Şifa, 

Karantina' da Eşref, Kemer'de 
Kamer, Alsancak'ta Ahmed 
Lütfi, Eşrefpaşa' da Eşrefpaşa 
eczaneleri açıktır. 
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Birinci Fransova 
'\ ı~GO~-R--U--:-Ş-R~-E-R--- Ankara mektupları: lzmir belediyesinden 

1 - Bayındırlık sahasındaki 

iş Verenlerle alan Şükrü Kaya bulvarında, Vasıf 
.. • Çınar ve Voroşilof caddesinin 

BÜYÜK TARiHİ TEFRİKA On. Dö• Truva! lar arasında ·ıht·ııaA f. birleştiği yerdeki meydanlığın 
f s Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu tesviyesi ve Belediyece veri-

Karataş'ın dar tretuvarları lecek Bandırma paket taş ile 
üzerinde 12 - 14 yaşlarında _ 8 _ döşenmesi işi 30 /6/ 936 salı 
tahmin ettiğim bir yahudi 1 k 1 k 1 k gu··nu- saat 16 da açık eksı'ltme 

'Wapoli'li ve hasta sokak kadını, aldatılmış 
kocanın işine ya.radı mı? Ankara, (llıısus·) - ~ aıııı- ça ışına ına ·am arına "eya ·anun 

hizmetçi kızı ... Elinde tuttuğu nunun he~inci fa lı (Crev vı· lofovt ve nizami hükümlf're nıüAtenidcn ile ihale edilecektir. İşin be
bir yaşlarında şirin ve sempa- ya .. aklığı ,,. iş ihtilllflurının halli) mcr·i bulunan umumi wya lıusut1i deli keşfi 1550 Liradır. Keşif 
tik bir çocuğa yürüyüş talim- nı• talı~is t·dilıııi, ı ir. iş şartlarının hep~i 'e yahut bir ve şartnamesini görmek Üzere 

Bu adam, bir haf tadan beri 
öyle şüpheli, gizli evleri do
aşıyor; hastalık almak ıçın 
lışıyordu. Hastalığı aldıktan 

sonra kansına aşılamak ve bu 
uretle karısının aşıkı birinci 
ransova'ya da hastalığı bu-
aŞtırmak, böylece intikam al
ak istiyordu. Halbuki bir 

haftadanberi hastalığı alabil
iğine henüz kani değildi! 

Nihayet, Sen Denis kilise
inin arkasına düşen bir yer
e, istediğini bulduğunu san
ı! Pis, yarı karanlık, rutubetli, 
ıvarları binbir resimle guya 
üslenmiş bir yerde, bir ma
aya dayanmış, gözleri meçhul 
ir yere dalmış genç bir ka
m gördü. 
Bu kadın: 
- Hey delikanlı! Dedi. Şa

ap parasını verir misin? 
Avukat. genç kadının yü

ünde hastalık izleri görünce, 
emen durdu ve çenesini ok
ıyarak: 

- Adın ne, senin? .. 
Diye sordu. 
- Giyyomina, Gapolili'yim. 
ayatın kızıyım! 

Meyhaneci de avukata yak
aştı: 

- Bu kızın hala sağ kal
asına şaşıyorum. Adeta mu

ize! Cuzamlılar, vebalılar, ko
eralılar arasında epeyce yat
ıktan sonra, gene sağ olarak 
ıktı. Şaşılacak şey .. 

Avukat, elini genç Napoli'li 
adına uzattı ve garib bir 
da ile: 

- Gel.. Dedi. intikamımızı 

• 
* * Kral birinci Fransova, Tur-

el'in gizli bir kapısından çık-
ı; dışarıda derin bir sükiit ve 
oyu bir karanlık vardı. Yal

nız şatonun muhafızlarının bazı 

hareketlerinden doğan gürül
tüler vardı. 

Doğrusu, Paris'te hayat çok 
urgundu. "Yatl"eınri Veril~ikten 
sonra, Paris'te vakit geçirmek 
çin başvurulacak bir yer, bir 

uhit yoktu. Bazı, bazı Şabot, 
anmaransi, Sen Pol, Bomive 

e Lotrek'le birlikte çıkıyor
u. Çünkü gençliğinden isti

fade ediyordu! 
Atlarla, dar sokaklardan 

binbir gürültü yaparak geçi
orlar, camları kırıyorlar, ev
erin balkonlarında ve pençe
elerindeki çiçekleri bozuyor-
ar, saksıları kırıyorlardı. 

Fakat bu hali artık kendi
ine Iiıyik görmüyordu. Bu 
apılanlar, gençlik zamanının 

işleri demekti. Kral olduktan 
sonra, biraz ciddiyet lüzumuna 

yapılan bir tablosundan doğ
muştu. Kral: 

- Akşamlar hayrolsun met
resim!. Dedi. 

- Oh .. Benim güzel kra
lım .. . 

Fransova. genç kadını ku
cakladı. Kırmız, saten perdeli 
karyolaya doğru yürümeğe baş
ladılar. 

Aradan saatlar geçti; kral, 
insan muhabbetinin doymak 
bilinmiyen bir hırs olduğuna 
iman etmiş bulunuyordu. Fa
kat, genç kalbi henüz bir aşk 
için hareket etmiş d«ğildi. 
Bütün münasebetleri gelici ve 
geçıcı, ancak zevk için hazır
lanmış münasebetlerden iba-
retti. · 

Gecenin sükunô içinde, ke
şişleri uyandırmağa mahsus 
olan ilk sabah çanının tanin
leri duyuldu. 

Genç kral hemen kalktı, 
kılıcını ve hançerini beline 
astı, maskesini yüzüne taktı, 
mantosunu da giyerek çıkmağa 
hazırlandı. 

Metresi: 
- Harba gideceğiniz doğ

ru mudur?. 
Diye sordu. Fakat kral, ce

vab vermedi. Bu kendisine 
mahsus bir sırdı. Bu işte ka
dınlara taalluk eden bir nokta 
yok1:u! F ransova gülerek: 

- Güzelim, dedi. Yarın da 
sizi görmeğe geleceğimi Na
sıl?. Aşıkınızdan memnün mu
sunuz?. 

-Sonu var-

lerl. )'aptırıyor· On Do" Tru Kanunun ~ı·tmis ikiııei maılılı·· \'cya birka"ı yeri11c, iş n·rt·nin k .. 
· · · - · • · ... · ·· başmühendisligv e, iştira ıçın 

1 o D·· T 1 inde (Grev \'C lofavt yasaktır.) De. kendi nıenfeatine daha U)gtırı gör-
va... n. o. ruva... 117 liralık muvakkat teminat niltliktcn sonra 73, 71! üncü nıad- düğü başka iş şartlanııı içı;ile:rine 

Kendisine baktığımı görün- 1 ,. 'f . k b 1 . k 1 makbuzu veya benka temı'nat delerde grev \'e OıaVltn lan ı yn· a U ettırme. \ ' C ya ıut muanen 
ce, yanlışını çıkaracakmışım ııılıyor : ,.c mer'i iş fartlarını değiştirmt>k· mektubu ile söylenen gün ve 
gibi ilk kelimeyi değiştirerek ,Elli ki~idcıı nz işçi lıuhıııaıı i7.in ancak Lunlarrn tutLikatma saatta encümene gelinir. 
bir daha tekrar etti: On. Dö. i~ yerlerimle on i~çiııin ve ellidea aiti uımllcr ''e tarzların dı•ğtştirii- 2- Bin beş yüz lira beôeli 

k 1 k . . d . wesini temin c,•Jenıek ka di ile işi l k b. Truva!.. Bu anda, (Türk Ü - itibaren hcş)üz · ı:;ı en az i~çı <;ıı· ' muhammenle 3/4 ton u ır 
1 • l . . durdurma ı. ) alıut iş 'eren tarafın 

tür birligw i) nde çalışmak is- lı~an iş yer enm e umumi ı~çı !'a· iş otomobili alınacaktır. Oto-b · · k ı 1 • · dan hu gayelertlcn biri ile yapılan 
teyen yahudi dostlarım hatırı- ymnm beşte ın ·n< ar sayu 8 ı~çı· teklif lcri J..:ıılml ctnmliklerimlen mobil, belediye tarafından İS· 

çilerin ve be~yi.iz kişi ili' ılnha yu· k ld k · ma geldi. Acı acı gülerek yo- dolayı i~tcn c;ıkma~a ınel·hur olan tenilen şe i e aroserı yaptı-
knrı ... u~ılarıla tşı;i çulı::tırılıın i~ i,ı;iler sa)'ısının 73 üncü maddede d 1 k . A k 

luma devam ettim. · rılarak teslim e i ece tır. çı * }erlerinde i~e. t•n az ) üz i't;iııin. (Grev) hakkında )·azılını~ olan ni· eksiltme ile ihalesi 30/6/936 
* * gert'k i:~ mukawldcri ile (;nccden sablara varması (l.ofavt) tır. 

Yahudilerin iddiası şudur: tayin etmiş olan ,·c gerı•k i.,in ma· Arni mak--atlardan biri için i~ Şalı günü saat 16 dadır. Mali 
"Türkçe öğrenmek isteyoruz; hiyete ve çalı~nıa makamlarını ve veren ' tarafıntlau en az üç i~çiııin ve fenni şartnamelerini görmek 
amma bu dilin bize ekmek ya kanuni \'e nizami lıükiinılt••c dahi. hep birlikte "·e Linlt·nbire üzere Belediye elektrik ve 

müsteniılen mer'i Lulıınnıı umumi i~ten rıkanlmalıın veya iş \'Crı>niıı k' "h d' ı·ğ· · t' ak 
gw etireceğinden şüphe ediyoruz. • ... ma ına mu en ıs ı ıne, ış ır 

vep hususi iş şnrtl:ınnın lıep•iııi hu 'oldaki tckiif ler1ııi kıılıııl etme· d 113 l' J k kk t 
Gümrükten. emn ·ıyetten. adli- k için e ıra ı muva a , yahut bir \'t>ya hir :ıç1 yerine, kcn· diklı•rindcn dola) ı lnmlarırı i~ten b k 
Yed .. n, hatta4 mı'll4ı tı'caret ala- ı · ,. l · d ı - ı. ı ı d teminat makbuzu veya an a "' ı ı mcıııcat crınt> :ı ıa U) gun gor- çıkmağa ıucc.uur o ma arı ) iizun en 

d k v ld ki D ğ dükleri i" "arılarrn: i~ verene ku· · · ı ı. · r ı· t l e 1 teminat mektubu ile söylenen nın an ogu u .. ,, o ru... .. .. . o ış yenrıı c .... ı ıaıı ') ı' amam ı 

Fakat unutuyorlar ki biz on- hııl ettirmek ve )ıtlıut muu))Cll , .e l 'C)a i~in nı:ılıiyetiuc gıire ı•lı emmi· gün ve saatte encümene gelinir. 
ları müdür, po1is, hakim, hatta mer'i iş ~artlnrırıa karşı iıiraıları yetli dcn•cc kı ıneıı atalete ugra- 3- Vezir Osman ağa su 

hulıınmak ,ızırı ııııc:1k lııııılıırııı tat· ı ) nrak, 73 eii ıııacld ele ) ııTı lı nİ· yollarının tamirinde kullanıl-
nazır yaptığımız devirlerde 11 • ı ı bikinl' aid \I SU l'l' \t' tarz arııı t C• s:ı!Jlıırı doldurur, 8) ıd 1 İ~çi)crin mak Üzere dört yüz adet 
bile çocuklarına vatan terbi- ği~ıirilııw ini temin ı·ylPnıel, ıııak· işs i1. ve üı·rct .. iz kılmalıırı hali 1 masura, sekiz yüz adet rekor, 
yesi, Türkçe öğretmek lüzu- ~adı ile aralarında kurnrluştırarak k crııliliğill!len talıakkıık cdcrsı·. iş sekiz yüz adet çifte nipli, yüz 
munu hissetmiş değillerdi. Is- hep birlikte ve lıinlen lıirc işi hı· ven·ııin işbu hareketi d e (Lofavt) adet üstüvane ve yüz elli adet 
bata hazırım: İzmir' de avukat, ıaknıaları (Grc'") ılir. savılır. 

Bu fıkrad:ı yazılı ni salıları dol· Kanun iş veren ile işçi ura· içli dışlı rediiksyon alınacaktır. 
komiser, maliyeci ve katip durmamakla beraber, a)ni mukeat· rmıda çıkacak ihtiluflıırı iki k · Hepsinin bedeli keşfi dört yüz 
olarak yıllarca vazife almış lartlan biri için, hı·r hangi lıir iş Eımda topl:ııııaktndır. doksan iki lira yetmiş kuruş-
dostlarımızın karıları ve çocuk- yerinde, en az üç işçinin <iııhi, ııra- 1 - (Topluluk iş ihtilafı) tur. Açık eksiltme ile ihalesi 
lan Türk'çeyi hakkile bilmez- I:ınnda kurnr.la~tırarak, hep hirliktı~ 2 - (Tek başlı iş ihtilafı) 

30
/
6

/
936 

Sah günü saat on 
ler Ve konuşmazlar O halde ,.e birden bire i«i bırakıııalıın ) ii· .Mer·i i~ ,.artlnrının heıı.i yu· 

· ' · ~ altıdadır. Keşif ve şartnamc-
g i let k. 'ld · tehlike zfınden o i~ ) ı·riııdt·ki faali) et la· but birkaçı hnkkıntla herhangi lıir 

a es ı nesı e ıse sı"nı· go"rmek u"zere baş mühen-
h k ·dd' d manıen 'e'. a i~in ınıılıi)ctiıw göre i~ yerindeki umumi i~ı:i "ayısının 

a ı ıa e en yaramaz ve k · d t ehemmi_yetli rlererı-df' kısmen ala· 1 O kişiden az olmamak üzere, beşte disliğe, iştira içın C O uz 
iddiacı nesildedir. lt•tc uğrarı;a, im hale .eh~p olan lıiri kadar işçi ile i;ı verm arıımııla yedi liralık muvakkat teminat 

Ne yazık ki çok basit gö- i~ı;ilerin i~hıı harcketlf'ri ılı· (Grev) ı;ıkan anla~aınamaılığa (Toplulukla makbuzu veya banka teminat 
rünen şu hakikatı, bu vatan- a)ıhr. i~ ihtilafı) denir. mektubu ile söylöncn gün ve 
d 1 1 k Çalıştıkları i, )nlı·riıult>ki iş Ayrı a)rı iş(:ilcrlc i, wn•ıı nrn· 
aş arımız e an avrayamamış saatte encu"mene gelinir. şartlarına itirazları olmayıp ta malı· ı;ındıı çıkan ihtilaf ta (Tek ha,lı iş 

veya kavramak lüzumunu his- z.a ba~ka bir is ."erinde ·~kan 1 f 1 k 4- Senelı·k ı'carı 20 lira . . ' ' i ıtila ı) ~a)ı aca tır. 
setmemişlerdir: Her hangi bir ffopluluklu i~ ihtilafı) nın oradaki Krınun tek başlı iş ilıtilfıflıırı· bedeli muhaınmenle Alsancak-
akalliyetin, içinde doğduğu İiçiler lchiııı· kotarılma ını sağla· nıu ilk önce uzlııştınııu ) olu ile taki eski duhuliye barakasının 
yaşadığı memleketin sosyal ve ınuk mak ati ile, ~ ukarıclaki ııi ah- kurtanlnıa"'ınn tı·,·e siil edilme ini bir senelik kirası başkatiplik-

Aydın LJaberferı· . 4 h t d 1 b'l . !anla i>;çilcrin, aralamııla kararla)· e•as olarak kabul etınLtir. rı ı sıyası aya ın a yer a a ı mesı · teki şartname veçhile 30/61936 
A d (il · . 't. t Ik' . tırarak, htıp lıirlikte- H' lıirılen hirc Bir i~ yerimle çalı, makta olan 

) ın, u u i) - Ilulkc,iıııiz •çın ı ıma te ın etmcsı şart- 1 1 1 - (<' ) 1 -k Salı gu··nu·· saat on altıda açık j.,.i bırakma arı < a ıı ,.re\ ıu • · ·ı · l ıı· k' · ka tem il kolu, llalkı'vİ hıı111lo ile Ger· tır. Bu da, cebinde nüfus tez- . ı~çı erın ara!!ın< an. c ı ışıye . l .h l d'l kt" 
mündc tutulur. ılar iki, eHidcn iki }Üz i"ri}c ka· artırma i e ı a e e ı ece ır. ıııenciğc giılcrı•k ikizlı•r pi}<'"İni k · · t kl d ·ı f k · .. ,. · 

tcııı .. il ctnıi . ıir. Bando da halka eresını aşıma a cgı ' a at «Bir iı; ) t·rimle, gnek iş ınııka· ılar iiç, iki ) üzdı·ıı ı,i111· kadar iştirak için iki liralık muvak· 
kofücr Hrnıiştir. bir Türk gibi konuşmakla, "·Meri ile öneedcn taa)Yiin etmiş dört ,e binden yukarı a) ııla i~çİ· kat teminat makbuzu ile söy~ 

Gcrıncııcik'tı· \'ok kıl\wıli lıir Türk inkılabının esas ve ga- olan ve gen·k i~iıı ımılıiyı·tinc vt· lı·r için Leş -. Miinıc&~il işçi-. ı;eı;i· lenen gün ve saatte encümene 
eenc;lik tı>şckkiilü vıırtlır. Kımııııuıı yelerini bizim gibi anlamış _D_e_m_e_k_o-lu_y_o::ki--T-iı-.r-k_ç_e_o-.. g-w _- leccktir. Bunlar i~ wrcn ili' i~ı:i· gelinir. l2 16 20 24 1629 
"P"r kolıı , ilimiz t-por hu)atında olmakla mu"mku"n olur. Bı'zı"m d in ara11ını1a çıkaf'ak tt·k ha~lı H)a 

renmemelerini eski i arenin } 
~\üıdııleıı giin~ )l~lk'lcli)or. l~tekirıı. gibi okuyup konuştuktan, eser· kabahatı oaı·bı' go"steren dost- "Toplulukla,. i~ ihtilaflarını kulrtar· saıı•hti be e• 
~ y ııı 'por hll ü ıı e son ı eııı yapı· mak iı;iıı i~ vı·rcnlı• konıı, up an aş· 
lan maı~tu lwralıcre kalıııı~larılır. lerimizi bizim gibi anlayıp Jarımıza bu 14 yıl içinde ye- ma~a çalışacaktır. ~fu..-af fak ola· d• • tİ 

.Kuliibiiıı tı·uısil kolu Eık sık , kavradıktan sonra din ve hatta tişen çocuklarının dili manta- maılıkları taktlinlr ihtilafın nı.ılıi· ıye rıyase n-
ll'11l"'iller \ererek lııılkm giist<•rit ırk farkının bizim için değeri Iitesi acı bir misal teşkileder. )etine göre. )U malıkemrJe veyahut den •. 
ilıti}acıııı kurş-ıla)or. kt ' htı'l'f kt ı; • } " ·· k · · yo ur· Bu gençler de, tıpkı babaları 1 a ın çı 1c1 ycrııı en nıpı 

, Şimdi partinin ) ardım 'c hi· mülkh.·e mrnıurlanna müracaat l U 1 k · ·k f b 
· ı ı ı Pazarlıgv a asla · tahammülü- gibi hotgam, inatçı ruh ile Salih i rayı e e tın a • ma) c61 c ıir • e okurıı:ı odası k11· edip ihtilafın hallini temine ı;ah· l'k 'h . 

rulu)or. müz yoktur. Yaklaşma hare- ayrılmakta, uzaklaşmakta de- rikasının bir sene ı ı tıyacı . şacaklardır. l 
Gerınenı·ik'tt· aH·ılıır kuliihii keti müsbet şekilde evvela vam ediyorlar. Fakat hatır- •·Topluluk iş ihtilaf,, larınıla olan 42,000 kilo motörin i e 

de rnrdır. onlar tarafından başlamadıkça latmak isterim ki: 14 yaşın- iş wren ile nıümcs illerin ittifakı 6300 kilo kalın ve ince ne-
lngiltere-Rusya deniz bizim onlara doğru bir adım daki bir hizmetçinin dilinde ik ıızlaştırma kararı 'erilmez c vinden Vakum yağı münakasa 
müzakereleri yolundadır. atmağy da niyetimiz yoktur. Türkçeden evvel öğretilen bu ve)a iş .. erenle müıııcs illerin ku· suretile alınacağından vermek 

i.AJiulra 14 ( \.A) - lyi malu· *** On. Dö .. Truva sözleri, vatan- rarlanna işçiler tarafınılan itiraz istiyenler 22 Haziran 936 pa· 
mat alan mahaf iller f ngiliz-Sovyet edilir e. t•rtc i iş günü akşamına k d S ı·hr 
deniz müzakcrclcı·iııin ıııüsait bir Jstirdattanberi 14 sene geçti. daşlık hakkını onlara yasak kadar iş veren 'e nıiime iller ta· zartesi gününe a ar a ı ı 
surette ilerlemekte olduğunu bil- Bu uzun yıllar içinde, istesey- edecek olan bir düşman pa- rafıntlan vaziyetin ilgili makama urbaylığına müracaatları ilan 
<liri)orlar. diler bir nesil yaratabilirlerdi. ro!asıdır!.. iki Ke hildirilıneı;i me\·burirlir. olunur. 11, 13, 16, 18 (1591) 
............................................................ ~~-ıllİllİİİıılilll .......... ~--~~~~--lmll!'~~ 

Herkes den! Buraya geleli altı hafta Bu defa Erbert te kahkaha AVRUPALI KADIN 
VE MAHRACA 

en güzel bayanısınız. 
bunu tasdik ediyor. 

Erbert: 
- Ondrev için mi böyle 

söyl!1yorlar? Diye sordu. 

olduğu halde, zevcenizi bir ile güldü. Ve: 
defa olsun ne hamama, ne de - Haydi, artık gidelim! 

dansinge gönd~rmedinizl Dedi. 
* * * 

kendisi de kanaat getirmişti. K Q Z M Q p Q L j T ASRİ R OMA N 
Bununla beraber, eski bir ' ------------------- -------

- Evet, zevcenizin güzel
liğinden çok bahsediyorlar. 

- Fakat ben öyle sanıyo

rum ki zevcem, hayatının şek
linden bir defa olsun hiçbir 
kimseye şikayette bulunma. 

Laydi Lanston ile hemşire 
Laydi Brandmor birbirine şa
şaşılacak derecede çok ben
ziyorlardı. 

Çapkın meharetile geceleri yal- 38 ]. L. MORTENDEN 
nızç.a zendostluk yapmaktan Neden olduğunu bilme- Hele şükür! Dedi. An-
\'azgeçmemiş ve belki de hiç yorum, fakat yerinde bir mü- nem bu defa genç bayanlar· 
\'azgeçmiyecektil talea olduğunu sanıyorum! dan da birkaçını davet etti. 

Fransova, metresinin kapı- Birden dışarıdan bir oto- Bizde, Mabel Rilforid, Florans 
ında durdu; bu genç ve gü- mobilin kornasının sesi aksetti. Smit te vardır. Annem, geç· 
1 kadın, ince, ipek bir gömlek Gelen Rober idi. Ve: miş bayanları herşeye tercih 
~iymiş, dudakları ve yanak- - Hemen gitmek fikrinde eder. 
ları ateş gibi kırmızıydı. Boy- değilimi Dedi. Henüz saat - Neden böyle geçmiş 
~unda bir dizi inci asılı idi. 12 dir. Ne kadar geç kalır- bayanlar diyorsunuz? 
açları, Milano'dan yeni gel- sak, o kadar iyi olur. Bana - Bilmem. Fakat çok gü· 

~iş moda üzerine taranmıştı. soğ.uk birşey ikram eder mi- zeller de bu defa davet edildi-
u moda Sforç.a'nın gözdesi siniz? Bu da sizin şerefinizedir. 

lokreçya Kriveli'nin Leonar Rober kendisini bir koltuğa Benim şerefime mi? 
ö Vitçi tarafından 1497 de attı. - Tabii siz muhitin şimdi 

Yoksa, bu hayretinizi mi mu
cip oluyor? 

- Hayir, hayir. Daha ne
ler söylüyorlar? 

- Başka birşey söylüyorlar! 
Ha.. Evet. Unutuyordum. Az
daha.. Sizden de bahsedi
yorlar! 

Benden mi bahsediyor-
lar? .. 

Evet.. Bazı dostlar ... 
Diyorlar ki inhisarcı ve kıs
kançmısınızl.. 

- Ne?.. Ben mi kıskan
cım. Bu da nereden çıkıyor? 

- Tabii, sizin halleriniz-

mıştır. 

Ondrev kocasına: 
- O .. Erbertl Dedi. Ro: 

ber'e söz söylerken benden 
sadece Ondrcv diye bahsct
melisinl 

- Bu kadar hususiyet kes
bcttiğini henüz bilmeyordum 

Rober ve Ondrev doktvrun 
bu sözlerine kahkaha ile gül
düler. 

Ve Ondrev: 
- Görüyor musunuz? Hak

kım var değil mi? Kocamın 
kıskanç olduğuna eminimi.. 

Sanki, ikisi de bir madal
yenin tersi ve yüzü idi. Yüz
lerinin fevkalade müşabehe· 
tine rağmen aralarında tabi
atçe fark yoktu. 

Boylarındaki küçük fark ta 
oturdukları zaman hiç farkt:· 
dilmezdi. Laydi Lanston: 

- Biz iki hemşire bilhassa 
oturduğumuz ve sustuğumuz 
zaman birbirimizin ayni oluruz! 

' Derdi. 

• 

1 



~ Sayfa 6 -~-------------------ANADOLU ____________________ _ 

lzmir fthafit gümrüğü mÜdÜr ;~;~ K. G. Kı:;:eti . Cinci Tesbit No. ğu~~:~, ikinci icra memurin- H!::~r~~:iş~ki~:n ~mlak ve 

Jüğünden: 1 350 5 Yün örme boyun atkısı 149 Gayrimenkul açık arttırma Eytam bankasından ödünç al-
2 5•

3 
20~0g 

1 

15 Yün şerit : ilanı dığı paraya mukabil bankaya K. G Kıymet Marka 
Sıra sayı sandık A. 

1 
2 
3 
4 
5 

Lira Ka. 
3104 24 
3140 ~ 24 
3115 ~ 24 
1573 12 
1903 15 

l2835 

K. G. Marka 

AF 
1 R F 
S R 
SAF 
FYN 

No. 

Cinsi eşya No. Tesbit No. 

1-24 
1-24 
1-24 
1-12 

10-24 

Cinsi eşya 

123 
" .. 
" 
" 

Tesbit No. 

~ 

~ 
~ 
z 
m 

3 Şişede oksit dö magnezi ,... 
4 3 " " ,, " " ~ Salih Cavid'in tnütegayyip ipotek eylediği Kasaba'da ca: 
5 1 800 15 Bilardo bilyası (baQ"alit) " ~ Panayot İpsaltiden alacağı olan mii kebir mahallesinde e~ki 
6 1 120 6 Podra "Mevaddı M. havi değil,, " :a parayı mukabil borçlu namına kilise sokağı~da 96 me re 
7 200 5 Allık (Dudak boyası) " ~ kayıtlı mahcuz bulunah tepe- murabbaında iki katlı bir ko-

-.,,,..9_0,...,8,..,,0--4=9 =g cikte tepecik so. 40-40 No.lu ridor ve karşılıklı iki oda ve 

:::s Sıra 
:§ Sayı 
bO 1 

K. G. Kıymeti 
Lira 

Cinsi 

6 850 80 f pekli pamuklu mensucat 

=&, bin lira kıymeti muhammeneli döşemeli ve tavanlı ve 18 
cı:ı eve tarihi ilandan itibaren 15 ayak merdivenle yukarı çıkıl-a gün müddetle açık arttırmaya dıkta bir salon ve etrafında 
~ çıkarılmıştır. Talip olanların iki oda ve zemin katında ha-

129 

Tespit No. 

6 850 80 ipek mikdarı & 50175 K. 
~13~70,....,..0--16~0 ~ kıymeti muhammenenin go 7 neden maada ayni veçhile S;ra sayı 

1 1492 j R 

K. G. 

13-24 

Kıymeti 
Lira kr. 
100 Lamba şişesi 110 1. ~ 

Sıra 
Sayı 

1 

K.G. 

3 300 
110 
350 

Kıymeti 
Lira 
35 

Cinsi 

'° buçuğu nisbetinde pey akçası tam kargir olarak inşa edilen 
~ veya Milli Bankanın teminat mutbak hamam ve hela ve Tespit No. 

Marka No. 
Sıra seyı 

1 55 varil 2898 B. 1. A, 1-55 

Kıymeti Cinsi eşya 
Lira kr. Tesbit No. 
280 Gayri mez- 107 I. 

kur madeni boya 

K. G. Marka No. Kıymet Cinsi eşya 
Lira kr. Tesbit No. Sıra sayı 

1 241 500 F.J;A 1,3,4:9 50 Adi demir çivi 109 I. 

Sıra 
sayı 

195 
197 

K. G. 

487 
162 - -
649 

Sıra K. G. 
sayı . 
Sıra 
sayı 

3-4 

6378 

KG. 

5183 
5283 --

10466 

Sıra K. G. 
sayı 

. 1 5 400 
165 
141 
138 

Kıy~et Cinsi eşya 
Lıra 
500 otomobil lastiği 

Kıymet 
Lira 

" " 

Cinsi eşya 

Markası T esbit No, 

P.C.M. 120 
İzmir " 

tesbit No. 

156 Adi boş demir varil 84 E. 

Kıymet 
Lira 

Cinsi eşya tesbit No. 

10875 müstamel boyalı boş demir varil 88 Y. 

Kıymet 
Lira kr. 

Cinsi eşya tesbit No. 

25 Adi mukavva kutu 82 
Gümüş yaldızlı sa on müzeyyenatı " 
Beyazlatılmış pamuk mensucat " 

" '' '· " 

t:: mektubu vermeleri ve arttırma Üzerleri betonarme odalar ve 
co 2.7.936 tarihine tesadüf eden 

°' \is -'° C'l 

ı.: 
.:::. 

Safi ipek mensucat 136 
2 3 " ,, örtü 
3 5 " " yatak örtüsü 

3 760 43 
Yukarıda yazılı eşya hizalarında parantezle içerisinde göste

rilen tarih ve günlerde saat 14 de açık artırma suretile dahile 
satılmadığı takdirde ayni günde de ecnebi memlekete götü
rülmek üzere satılacağından işine gelenlerin ithalat gümrüğü 
satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

------------------~ ı Devlet demiryollarından: 
~ Senelik muhammen kira bedeli l 000 lira olan İzmir Birinci 
:~ kordonda Dolma' da 12/14 No. lı depo 26/6/936 cuma _günü 
:§ saaı 15 te açık artırma usulilc lzmir' de Alsancakta 8 inci 
00 

'iii işletme binasında kiraya verilecektir. İsteklilerin 75 lira mu-
t vakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve 
~ işe girmeğe ·kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname
~ lerle muayyen yakitte komisyon reisliğine müracaatları la-
~ zımdır. Bu işe ait şartnameler Alsancak'ta 8 inci işletme mü-
~ dürlük kaleminden parasız alınır. 1605 12 16 
~ T. C. D. D. yolları 8 inci işietme Alsancak ve Halkapınar 
N depolarına gelecek 22,000 ton kömürün vagonlardan yere 

tahliye ve istif yapılması ve lokomotiflere verilmesi 1/71936 
çarşamba günü saat 16 da İzmir Ahancakta 8 inci işletme 
binasında kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

Muhammen bedel kömürün tahliye ve istifi için ton başına 
15 ve lokomotiflere verilmesi için ton başına 25 kuruştur. 

koridor ve üstünde taraçayı 
Perşembe günü saat 15 de, ,. 

havi 3092 lira kıymetli hane-
dairede icra olunacaktır. Müş-
terilere aid talipler bu husu- nin mülkiyeti açık artırma 
sun daireye ta'ik olunan açık suretile ve 844 numaralı Em-
arttırma şartnamesini 22.6.936 lak ve Eytam bankası .kanunu 
tarihinden, itibaren okuyabilir mucibince bir defaya mahsus 
hakları tapu sicillile sabit olmak şartile artırması 2217 I 
olmıyan ipotekli, alacaklılarla 1936 Çarşamba günü saat 14 
diğer alacaklıların ve irtifak de icra dairemiz içinde yapıl-
hak sahiplerinin bu haklarının mak üzere 30 gün müddetle 
ve bu hususta faiz ve masrafa satılığa konuldu. 
dair. olan iddialarını evrakı Bu artırma neticesinde satış 
müsbitelerile 10 gün içinde bedeli her ne olursa olsun 
icra dairesine bildirmeleri aksi borcun ödenmesi tarihi 2280 
halde hakları tapu sicillile numaralı kanunun mer'iyete 
sabit olmadıkça satış bedeli- · d · h -
nln paylaşmasından, haric ka- gır iğı tfi ten sonraya musa-

dif olması hasebile kıymetine 
lacaklardır. Gayri menkul en 
çok arttırana ihale edilecektir. bakılmıyarak en çok artıranın 
Satış pesin para iledir, mal •üzerine ihalesi yapılacaktır. 
bedeli teslim alınmadan tes- Satış 844 numaralı Emlak ve 
lim edilmez mal bedeli veril- Eytam bankası kanunu hü-
mezse ihale kararı feshedilir, kümlerine göre yapılacağından 
ve kendinden evvel en yük- ikinci artırma yoktur. Satış 
sek teklifte bulunan kimse peşin para ile olup müşteri-
arzetmiş olduğu bedelle al- den yalnız yüzde iki buçuk 
mağa razı olursa ona ihale dellaliye masrafı alınır. 
edilir o da razı olmaz veya İpotek sahibi alacaklılarla 

.. 
As 
nı 

1 

2 

3 

A 

B 

c 

D 

E 

4 

5 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

213 
167 500 

9 500 

50 
200 
200 
200 
350 

3 

Ham pamuk mensucat 
Yün mensucat 
Elektirik cereyanı kesmeğe 
sus alet (konstatör) 

" 
" 

mah- " 

isteklilerin 660 lira muvakkat teminat vermeleri ve aranılan 
vesikalarla işe girmeye kanuni manileri bulunmadığına dair 

ı.: 
z beyannameleri ve teklif mektuplarını ayni günde saat 15 e -5 kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler AI-
CIS sancakta 8 inci işletme müdürlüğünden parasız alınır. 7163 

bulunmazsa icra dairesince diğer alacaklıların ve irtifak 
hemen 15 gün müddetle art- hakkı sahipferinin gayri men
tırmaya çıkarılır bu arttırmaya kul Üzerindeki haklarını hu· 
alakadarlara tebliğe hacet ol-

i 
İzm 
ğiı 

B 140 0,30 Kablo teli 
9 1000 50 Adi demir çivi 

1839,540 1053,55 Yekun 

K. G. Marka No. Kıymet Cinsi eşya 

" 

tesbit No. 

::;l 
c 

iz mir 
=~ ğünden: 

vakıflar direktörlü-1 

§ 1 Vakfı No. Cinsi Mevkii Seneliği 

mayıb yalnız ilanla iktifa olu
narak en çok, arttırma ihale 
edilerek her iki halde birinci 
ihale edilen kimse iki ihale 
arasındaki farktan ve diğer 
zararlardan mes'ul olduğu ve 

Sıra 
suyı 

1 2990 P.H.H. 
Lira 
1000 Kına tapu harcının belediye ve va-100 1. ~ 

Mazbut Pazaryeri 78 Ev Pazaryeri 48 
" " 80 Ev " 120 

Sıra 

sayı 

1 

Sıra 
sayı 

1 

Sıra 
sayı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 

12 

13 

14 
15 
16 

Sısa 
sayı 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Sıra 
sayı 

1 

K. G. Marka No. Cinsi eşya tesbit No. 

527 K.A.T 11-20 

Kıymet 
Lira 
50 Lak boya 167 1. 

K. G. kıymet 
Lira 

Cinsi eşya tesbit No. 

442 

K. G. 

445 
444 

2008 
97 

160 
11 

20 Çekirdeksiz kuru uzum 144 1. 

Kıymeti Cinsi eşya tesbit No. 

3 
8 

168 
115 

800 

3459 800 
4 

54 

35 
2 600 
2 600 

Lira K. 
20 Tuli 25n. den aşağı demir çivi 81 
20 " " " " " " 
35 Alçı 
50 Adi şişe, salon ve sofra takımı " 
15 Şişe kapaklı adi şişe kavanoz " 
1 Galvanizli demir çatal ve " 

1 
2 

15 
50 

l 

kaşık yatağı. 
Lastik peşkir bağı " 

Teneke çerçeveli tel örme tabak altı 
Şişe kapak:ı adi şişe kavanoz " 

Gayri müzeyyen şişe sofra takımı " 
Adi şişe ispirtoluk makinesi " 

210 
50 Laboratuvarda müstamel 

cam alet. 
" 

20 

10 

1 

Mevaddı saire ile gayri mü- " 
rettep şişe salon takımı. 
Fincan ve tabak " 

" 
" 

Adi şişe su kupası 
Lastik peşkir bağı 

-=-::--:::-:-:::--:--:----
98 200 241 50 Yekun 

K. G. Kıymeti Cinsi tesbit No. 
Lira 

304 446 

60 500 20 
10 500 4 
ıı 10 

290 50 
15 500 5 

3700 500 200 
69 135 

1 170 
3 340 l 

840 

4465 850 
K. G. Kıymeti 

Lira 
7 70 

~o 20 ya kadar ipeği havi 
pamuk mensucat. 
Demir tulumba 

130 
" 

" Galvanizli demir boru " 
M. saire ile mürettep lastik boru " 
Komple kalorifer " 
Salatalı pamuk makine kolanı " 
Kompile kalorifer " 

Yün mensucat (M.M.G.201-600K.) ". 
K. 50 tabii çay, kahve nümunesi " 

" " " " " 
K. 50 " " " " " 

Cinsi tesbit No. 

Safi ipek mensucat 76 

°' -r--.,...... " Esnaf şeyhi 68 Dükkan Arapfırını c. 60 
" Müftü Mustafa 7 /18 Mağaza Çerçioğlu hanı 40 
" Salepçi oğlu 24 " Cezayir hanı 175 
Yukarda yazılı akaratın senelik kiraları on gün müddetle 

açık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 25/6/936 perşembe günü 
saat 15 tc yapılacaktır. isteklilerin müracaatları ilan olunur. 

1687 16 20 25 

Mülhak Mumyakmaz Veli oğlu 
1vakfı mütevelliliğinden: 

Vakfı Numara Cinsi Mevkii Seneliği 
!:i Muınyakmaz Veli oğlu 266 Dükkan Tilkilik 72 
~ " 268 " " 36 cu 
u " 31133 Arsa Keten çarşısı 36 
~ 
z Yukarıda yazılı akaratın senelik kiraları on gün müddetle cu 
uı açık artırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 25/6/936 perşembe günü 

'.§ saat 15 te yapılacaktır. isteklileri müracaatları ilan olunur. 
~ 1686 16 20 . 25 

cu l---:---------------------------------~----~-".'~ S İzmir 2 inci icra M. dan: tırma neticesinde satış bedeli 
:J 
u Şükrü eşi hacer'in emlak tahmin olunan kıymetin yüzde 
~ ve eytam bankasından ödünç yetmişbeşini bulursa ençok 
~ aldığı paraya mukabil banka- artırana ihalesi yapılacaktır. 
e;=; ya ipotek eylediği İzmir' de Aksi takdirde 2280 numaralı 

karşıyaka'da osman zade hilal kanuna göre satış geri bıra-
sokağında 7 taj numaralı eve kılacaktır. Satış peşin para 
kapıdan girilince sofa, solda ile olup müşteriden yalnız 
bir oda, karşıda bir oda bir yüzde ikibuçuk dellaliye mas-
mutbak, mutbakta hela, üst rafı alınır. işbu gayri menkul 
kata çıkılırken iki merdiven üzerinde her hangi bir şekilde 
arasında arkaya doğru bir hak talebinde bulunanlar el-
sand,ık odası üst katta bir 

!erindeki resmi vesaik ile bir~ sofa önde ve arkada ikişer-
~ den dört oda vardır. evin ar- likte yirmi gün zarfında İzmir 
ı3 icrasına müracaatları lazımdır. z kasında genişce bahçesi ve 
~ bahçede havuz ve ayni sokağa Aksi halde hakları tapu sici-
l lince malum olmadıkça pay-:g çıkar ikinci bir kapısı ve cep-

ı::s hesin de balkonu vardır. 3000 laşmadan hariç kalırlar. 1017 / 
.~ lira kıymetinde olan bu evin 1936 tarihinden itibaren şart-
~ mülkiyeti açık artırma suretile name herkese açıktır. Talip 
~ ve 844 numaralı emlak ve olanların yüzde yedibuçuk 
c.. eytam bankası kanunu muci- teminat akçası veya milli bir 

hince bir defaya mahsus ol- banka itibar mektubu ve 
mak şartile artırması 2217 /36 3413096 dosya numarasile 
çarşamba günü saat 11 de 2 inci icra memurluğuna mü-
yapılmak üzere 30 gün müd- racaatları ilan o unur. 
detle satılığa konuldu. Bu ar- H. İş. Nş. 462 

kıf icarının ve yüzde ikibuçuk 
dellaliyenin müşteriye ait ol-
duğu ilan olunur. 1689 

Akhisar icra 
dan: 

memurluğun-

Sani ahmet paşa vakfına 
200 lira borçlu demir oğlu 
raif ve burhanın akhisar kire
mit ocağı mevkiinde gün do
ğusu dimo bağı gün indisi 
mustafa bağı poryazı dimo 
bağı kıblesi yol ile çc:vrik• 
1425 lira kıymeti muhamme
neli 9500 M. M. bir kıta çe
kirdeksiz bağ tarihi ilandan 
itibaren bir ay müddetle açık 
artırmaya çıkarılmıştır. 

İhalesi 23171936 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 
15 te icra dairesinde yapıla

caktır. Müzayede günü işbu 
gayri menkule konulan kıy
metin ~o 75 şini bulmazsa mü
zayede 15 gün uzatılarak 
6181936 perşembe günü saat 
15 te muhammen kıymetine 
bakılmaksızın her kaça çıkarsa 
kat'i ihalesi yapılacaktır. 

İşbu gayri menkul üzerinde 
bir hak iddiasında bulunanlar 
20 gün içinde icraya vesaikile 
birlikte müracaatları aksi tak
dirde hakları tapu sicilince 
sabit olmadıkça paylaşmaya 
giremezler. Harcı dellaliyesi 
alana ait satış peşindir. 

Müzayedeye iştirak için alı
cıların °o 7 ,5 pey akçesi veya 
teminat mektubu ibraz etme· 
leri ş'arttır. Artırma 1171936 
tarihinden · itibaren alıcılara 
açıktır. Fazla malumat almak 
isteyenlerin icrada 935/554 
numaralı dosyaya müracaat-
ları ilan olunur. 1667 

susile faiz ve masrafa dair me 
olan iddialarını işbu ilan tari· 
hinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile ---
birlikte memuriyetimize bildir· 
meleri icabeder. 

Aksi halde hakları Tapu 
sicilince malum olmadıkça 

paylaşmadan hariç kalırlar. se 
10/7 /1936 tarihinden itibareJl l-f 
şartname herkese açıktır. Ta· 
lip olanların yüzde yedibuçuk 
teminat akçesi veya milli bit 
banka itibar mektubu ve 
34/77 66 dosya 
İzmir 2 ci ve şartnamesini 
açık bulunduğu 34/808 dosyıı 3-
nuinarasile Turgutlu icra me' 

murluğuna müracaatları ila11 
olunur. H-lş-No.697 697 

Manisa sulh hukuk mah' 
kem esinden: 1666 

Manisanın derviş ali m<l' 

hallesindc oturmakta ike~ 

26/11/935 gününde ölen fusl 
alidesi hamdiyenin terckeS 
usulen tesbit edilmiştir. Ka 
nuni varisler olup olmadır 
anlaşılamadığından işbu ili~ 
tarihinden itibaren üç •' 
içinde alakadarların vesika) 
resmiye ile manisa sulh hıJ' 

kuk mahkemesinin 935/23 s' 
yılı tereke dosyası ifadesi il 
manisa sulh hukuk mahkem 
sine müracaat etmeleri ak 
halde terekenin hazineyi m 
liyeye devir olunacağı kanuıı · 
medenin 534 üncü maddesiıı 
tevfikan keyfiyet ilan olunu' 

İzmir inhisarlar başmüdlır 
lüğünden: 

Darağaç müskirat depo' 
sunda mevcut 510 kilo l f 
gram bakır alatı taktiriyc J"' 
zarlıkla satılacaktır. 

Muhammen bedel 
17 kuruş teminatı 13 lirad• 

İsteklilerin 27 /6/936 gii 
saat 10 da başmüdürlii 
müzdeki komisyona gelmele 

16 20 1665 

4-
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skeri Mekteplere Talebe alı
ıyor: 

Denizyolları İşletmesi müdür- lzmir harici askeri satın alma ilanları 

l • [ Burnava tümen satın alma komisyonundan: 
ÜğÜ f zmir acente iğinden: Cinsi Mahalli Miktarı Umum tah- Muvakkat Müna- tar. gü. S. 
Her hafta perşembe günleri İzmir' den lstanbul' a hareket Kilo min tutarı teminatı kasa şekli 1 - 936-937 Ders senesi için Kuleli, Maltepe ve Bursa 

askeri Iiselerile Kırık kaledeki askeri san'at lisesine 
ve Konya, Erzincan askeri ortamekteplerinc talebe 
alınacaktır. 

etmekte olan ikinci sür'at postaları· kaldırılmıştır. Yalnız her Un Gaziemir 80000 10000 750 kapalı 22,6,36 pa-
hafta pazartesi günleri kalkan birinci sür'at postaları yine se· sartesi 10 -
ferlerine devam edecektir. 14 16 18 Un Aydın 80000 10000 750 kapalı 22,6,36 pa-

zartesi 11 2 - Kabul şartları askeri lise ve ortamcktcpler talimatında 
yazılıdır. Bu talimat askeri mekteplerde ve askerlik 
şubelerinde görülebilir. 

Demirkapıda İstnabul ı·andarma Un Söke 24000 3000 225 açık 22,6,36 pa-
zartesi 15 

3 - isteklilerin aşağıda yazılı hususları da g-ôz önünde 
bulundurmaları lazımdır. 

konak komutanlığından: 1 Tnmen birliklerinin ihtiyacı olan yukarıda miktar ve 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 3161936 günü saat 15 de mCı- mahalleri yazılı üç kalem unun hizalarında gösterilen 

A - Bütün mekteplerde kaydı kabul l /Temmuz/936 da 
başlar ve 10/ Ağustos/936 da biter. Müsabaka imtihanı 

vakkat ihalesi yapılmak üzere 19,22,28 mayıs ve 2/61936 gün- şekil ve güulerde münakasaları yapılacaktır. 

da 15 Ağustosla 21 Ağustos arasında yapılır. 
lerinde gazetelerle ilan edilen Demirkapıda jandarma konak 2 Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminat miktarları 
binasının ikmali inşaatına isteklilerin nafıa vekaletinden ehli- hizalarında yazılıdır. 

B - Mekteplerin bulundukları yerler haricindeki mecvki
lcrde oturan isteklilerin 1 O/Haziran/936 dan 31/Tem· 

yet vesikası getiremediklerinden ötürü eksiltmesi 23/6/936 3 Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 
salı günii saat 15 de yapılmak üzere komisyon kararile uza- 4 isteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 

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

tılmıştır. Evv<.'lki ilanda gösterilen pian, fenni şart kağıtları vesikalarla temi nah muvakkate makbuz veya banka 
vesair teferrüat maliyeye yatırılacak 150 kuruşluk makbuz kar- mektuplarile muayyen vaktinde ve kapalı zarfla yapı· 

C - Kabul şartlarını taşıyan istekliler evrakını tamamlattı· 
rıp askerlik şubeleri vasıtasile mektebe göndermeleri 
ve mekteplerden davet vaki olmadan hiçbir istekli 

şılığında komisyondan verilecektir. Bu işe istekli olanların ihale lacaklar için bir saat evvelden teklif mektuplarını Bur· • 
güni.indcn en az sekiz gün evvel nafıa vekaletine müracaatla navadaki askeri satın alma komisyonuna vermeleri. 

mektebe gitmemelidir. 
ehliyet vesikası almaları ve ilk güvenme bedeli olarak 2170 7 11 16 20 1508 
liralık banka veya maliye sandık makbuzu getirmeleri ve 2490 

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

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

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

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

Taşra Bakkal ve Esnaflarının 

Nazarı Dikkatine 

sayılı kanunda yazılı genel hükümlere göre isteklilerin eksilt
me saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplariyle bü-
tün vesaiki komisyona vermiş bulunmaları tekrar ilan olunur. 

9-13-16-20 (1545) 

İzmir C. Müddeiumumiliğinden: 
fzmir cezaevinde bulunan mahkum ve mevkufların 936 mali 

yılı sonuna kadar yirmi ikibin lira muhammen bedelli bir se-
ne{ik 960 gramdan ikinci nevi ekmek ihtiyacı kapalı zarf usu· 
lile eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

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

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

1 Bayramiç'teki kıtaatı askeriyenin 24250 kilo sadeyağı 
izmir şekerciler çarşısında 20 numaradaki imalathanemi ihtiyacı kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Jzmir Eski Bitpazarı Suluhan civarında 1 numaraya nakletti· 2 ihalesi 30 ·6· 936 salı günü saat 14,30 da Bayraıniç'te 
ğimden sayın müşterilerimin siparişlerini yeni adresime ver- askeri satın alnın komisyonunda yapılacaktır. 
melerini saygılarımla bildiririm. 3 Teminatı muvakkate akçesi (1460) bin yörtyüz altmış 

Güzel lzmir bisküvit fabrikası sahibi lstanbul lu liradır. · 
/smail Hakkı 4 Şartnamesi her hün komisyonda görülebilir. 

5 istekliler Ticaret odasında kayıtlı aolduklarına dair 

A k A L • Q '/IJI k l vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
S erı lSe Ve rfa lYJe tep ere 6 Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 5, 3 üncü 

.. g., retmen ve Kırıkkale San 'at L 1·_ maddesinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları, temi· 
natı muvakkate ve teklif mektuplarını ihale saatinden 

esine Tedrisat Müdürü Aranıyor en az bir saat eveı 1k5;~isyona v1c~mi\~ıaca;;ardı~6 
1-lstanbul ve Bursa' da ki askeri Liselere Kırıkkale' deki askeri --M..,-t~M~--~l -k~---=-d-------------s . v. sa. a . o. rs. en: 

San'at Lisesine aylık ücretle tarih, Riyaziye, Fizik, Erzincan, 1 Bayrami'teki kııtaatı askeriyenin 23850 kilo sabun 
Konya, Ankara'daki Orta Mekteplere Tarih, Coğrafya, Fen ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
bilgisi, Almanca, Fransızca, İngilizce öğretmeni ve San'at 2 ihalesi 1 /Temmuz/ 936 çarşamba günü saat on dört 
Lisesine Tedrisat Müdürü alınacaktır. buçukta Bayramiç'te askeri satın alına komisyonunda 

2-Lise öğretmenliği için Lise öğretmeni ehliyeti Orta mektep yapılacaktır. 
için Orta mektep öğretmenlik ehliyeti gerektir. 3 .- Teminatı muvakkate akçesi 630 Liradır. 

3-lstekJi olanların dilek kağıtları aşağıda sıralanmış evrakla 4 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
Ankara' da Milli Müdafaa Vekaleti Askeri Liseler Müfettişli- 5 istekliler Ticaret odasında kay1tlı olduklarına dair 
ğine göndermeleri lazımdır. vetika göstermek mecburiyetindedirler. 

A) Tasdikli fotograflı fiş. 6 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi

B) Yüksek tahsil şehadetnamesi veya tasdikli benzeri. 
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 

C) Üniversitede imtihan vererek ehliyetname almışsa enaz bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır, 
ehliyetname tasdikli benzeri. l649 16 20 24 28 

D) Nufus tezkeresi tasdikli benzeri. 
4- Durumu uygun görlilenlerden aşağıda yazılı evrak sonra Manisa Vilayeti Daimi Encü-

istenecektir. d 
A) Hüsnühal ilmühaberi. menin en: 
B) Tam teşkilatlı Askeri Hastahaneden alınmış sağlık 

raporu. 
C) T eahhüt senedi (Noterlikten). 

5-Ücretler. 
lstanbul' daki Askeri Liseler Riyali ye 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 istiycmezler. D. 18 1509 

lzmir Memleket hastanesi baş
tabibliğinde: 

Muhammen Teminatı 
kıymeti 

Erzakın cınsı Mikdarı Kuruş Lira K. 
Ekmek 16500 Kilo 10 123 75 
İnce şeker 1800 " 28 37 80 
Süt 7500 •• 10 56 25 
Yoğurt 7000 12 63 00 
Peynir 40 " 40 l 20 
Kuru Üzüm 250 " 15 2 82 
Limon tozu 4 .. 80 24 
Çay 20 350 5 25 
Çivit 350 ,,Adet 2,5 66 
Sebze ve meyve Asgari Azami Liralık 70 43 

500 939 
Memleket hastanesi ihtiyacatı için bugün yapılan eksiltmede 

yunanda cins ve mikdarları yazılı on kalem erzak eksiltmesine 
iştirak eden talipler tarafından verilen fiatler haddi layık gö-
rülemediğinden eksiltme müddetleri 27 /6/1936 Cuma giinü 
saat ona kadar müddetle uzatılmıştır. 

Taliplerin şartnameyi görmek için hergün encümen kalemine 
müracast etmeleri ve eksiltıniye girmek için de muayyen va
kıtta depozito akçaları ile birlikte Daimi Encümene müracaat 
etmeleri liizumu ilan olunur. 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Gaziemir' deki alayın senelik ihtiyacı olup pazarlık 

suretile münakasaya konulan 71000 kilo sığ1r etinin 
ihale tarihi olan 1016/936 ç.arşamba günü saat 15 te 
yapılan münakasasında verilen on altı kuruş doksan 
beş santim fiat komisyonca bahalı görülerek tekrar 
pazarlık suretile alınacaktır. 

2 ikinci pazarlığı 19/6/936 cuma günii saat 15 te xa
pılacaktır. 

3 Umum tahmin tutarı 10650 Lira olup muvakkat te
minatı 800 Liradır. 

4 - Şartnamesi her glin komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve üçiincü madde

lerinde yazılı vesikalarla muvakkat teminat makbuzu 
veya banka mektuplarile muayyen vaktinde Burnava-
daki askeri satın alma komisyonun gelmeleri. 1607 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Burna va' daki alayın senelik ihtiyacı olup açık eksiltme 

suretile münakasaya konulan 25500 kilo sığır etinin 
ihale tarihi olan 10/6/936 çarşamba giinü saat 10 da 
yapılan münakasasında talip çıkmadığından bir ay 
zarfında pazarlık suretile satın alınacaktır. 

2 - İlk pazarlığı 19161936 cuma günü saat 10 da ya
pılacaktır. 

3 Umum tahmin tutarı 3825 Lira olup muvakkat temi
natı 287 Liradır. 

4 Şartnamesi her gün komisyonda göri.ilebilir. 
5 isteklilerin 2490 sayılı kcı,nunun 2 ve 3 üncü madde

lerinde yazılı vesikalarla teminatı muvakkate makbuz 
veya banka mektuplarile muayyen vaktinde Burnava
daki askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. 1608 

Deniz Levazım satın alma komisyonundan: 
Cinsi Tahmin bedeli M. Teminat Eksiltme tarihi Saatı 

Lira Kuruş Lira K. 
50 Ton ben- 19500 00 1462 50 1/Temmuz/936 14 de 

1 
zolul benzin 

40 ton benzin 14200 00 1065 00 1/Temmuz/936 14,30da 
Yukarıda yazılı iki kalem benzin kapalı zarf usulile 1/Tcm-

muz/936 tarihine rastlıya çarşamba günü hizalarında yazılı 
saatlerde alınacaktır. Şartnamelerini görmek istiyenler her 
gün ve eksiltme için yazılı saatten bir saat evvel teminat 
makbuz veya mektuplarile teklif ve kanuni belgeleri. muhtevi 
mazruflrrı Kasımpaşa'da bulunan komisyon başkanlığına ver
meleri benzollu Benzin şartnamesi 97,5 kunış mukabilinde 
satılır 3233-1669 16 20 25 30 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
D. No. Lira K. 

270 Karşıyaka Hengam sokağında eski 9. taj 102 25 
No. lı 30 metre murabbası ars. 

893 Tepecik Mısırlı sokağında 16 eski 18 taj 28 98 
No. lı 64,40 metre murabbaı arsa. 

895 Karşıyaka Alaybey Naldöken tramvay caddesi 600 
71 eski 69 taj numaralı ev. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para i]c öden
mek üzere on gün müddetle artırmaya konulmuştur. f halesı 
22 Haziran 936 pazartesi günü saat 17 dedir. Alıcıla.m Milli 
Emlak müdüriyetine müracaatlan. 1563 

Istanbul üniversitesi artırma 
ve eksiltıiıe ve pazarlık komis
yonundan: 

Cinsi 

Kok komiirü 
Maden '' 
Odun 
1-

Miktarı Muhamme bedeli Taminat Saat 
Lira • 

1562 ton 18,50 2168 L. 15 
865 .. 17- 1103 L. 15,30 

1191 çeki 2,40 215 L. 16 
lzmir Memleket ve Eşref paşa hastanelerinin bir yıllık ihti

Yacını karşılıyacak olan 41000 kilo koyun etinin temini teda· 
ı-iki için kapalı zarf usulii ile ve 15 gün müddetle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. lstek1isi tarafından verilen bedel layik hadde gö-
Ulmediğinden ve ayni şerait dahilinde bir ay içinde pazarlık 

suretilc tedariki vilayet daimi encümenince kararlaş.tırılmıştır. 
lstekıisi olanlar 9,6,936 tarihinden 9, 7 ,936 tarihine kadar ge
Çen müddet zarfında encümenin toplandığı her pazartesi ve 
Perşembe günleri saat 9 dan 12 ye kadar lzmir vilayet daimi 

1 Seferihisar~~~~~~~' !!.~~a!~r~ene old:ı 2 

Üniversite merkczile fakülteleri için yukarda miktarları 
muhammen bedellcrile ilk teminat ve eksiltme saatleri 
hizalarında yazılı mahrukat Üniversite rektörlüğünde 
6171936 pazartesi günü ihale edilmek üzere kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar 11<' 
teklif mektuplarını ihale günü saat 14 le rektörlüğe 
makbuz mukabilinde venniş olmaları lazımdır. 
Şartname • tevzi listesi - mukavele formülü her giın 
rektörlükte görülebirlir. 3248-1670 16, 23, 29, 4 ~ncümenine müracaatları. ' 9 12 16 20 

gibi busene de Seferihisar kamyonları işlemektedir. Gide· ıı 
ceklerin Basmanede Bulvar garajına müracaatları. 3-

n 
• • 

1 

1 

7. 

ka 

a, 
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W. F. H. VAN- Fratelli Sperco 
Der ZEE & CO. Vapur Acentası 

Çocuk hastalıkları 
mütehassısı 

Doktor V N ROY AL NEERLANDAlS 
.. • • KUMPANYASI 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE "HERMES,, vapuru 15_6_36 
G. m. b. H. da gelip 20-6-36 da AN-

"SAMOS,, vapuru 10 hazi- VERS, ROTTERDAM, AMS-
randa beklenmekte ve 13 ha- TERDAM ve HAMBURG li-
zirana kadar Hamburg ve manian için yük alacaktır. 
Brcmen limanları için yük ala- SVENSKA ORIENT LiEIN 
caktır. 
"MANİSA,, vapuru 10 ha· 

zisanda beklenilmekte ve 13 
hazirana kadar Rotterdam ve 
Hamburg limanlarına yük ala
caktır. 

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

"MACEDONlA,, vapuru 22 
ha.ziranda bekleniyor, 27 ha
zirana kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Brernen 

''NORDLANT,, motörü 15 
6-36 da gelip ROTTERDAM, 
HAMBURG, BREMEN, (Doğ· 
ru} COPENHAGE, DANTZIG 
GDYNIA, GôTEBURG, 05-
LO ve iSKANDİNA VY A li
manları için yiik alacaktır. 

"BIRKALANT,, motörii 29 
6-36 <la gelip ROTTERDAM, 
HAMBURG, BREMEN, CO
PENHAGE, DANTZIG, GDY-
NlA, GôTEBURG, OSLO 
ve İSKANDİNA VY A liman
ları için yük alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
İlandaki hareket tarihlcrile 

navlunlardaki değişikliklerden 

./ 

1 

BehcetUz 
Hastalarını her gün 11,30 

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

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

Kitaplarınıza zarif 

1 mak isterseni;,ı 

için yükliyeceklir. 
AMERiKAN EXPORT LiNE 
THE EXPORT STEAMHİP 
CORPORATİON NEVYORK 

acenta mes'uliyet kabul etmez. ~ )- -
Fazla tafsilat için ikinci . .. iV 11 11 r il O / J Ali Rıza 

"EXAMINER,, vapuru 21 
hazirana doğru beklenilmekte 
olup New-York için yükliye· 

kordonda tahmil ve tahliye / ~ UJ1 lLJJ j( 
binası arkasında Fratclli Spcr· Jıı~~ Jt/ ~ MUcellithanesine 1 

cektir. 
SERVİCE MARITİME ROU-

co vapur acentalığma ınüraca- 1) r r - -1 -· uğrayımz. Kavaf-
at edilmesi rica olunur. &ircıOll De.~' ""'' ı lar çarşısı No.34 

MAİN BUDAPEŞT 
Tele. 2004 2005 2663 .. ---_. ____ .... ____________ _................................................................ ~ 

"DUROSTOR,. vapuru 10 Oliver v E Şürekası 
haziranda bekleniyor. Kösten- Limited 

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

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

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

19 haziranda bekleniyor. Is- edip Londra, Hut için yük 
kenderiye, Hayfa, Dieppe ve alacaktır. 
Norveç limanları için yük ka· "MARDINIAN,, va~uru 20 
bul edecektir. haziranda ~iv~~pol ve Swan

seadan gelıp yuk çıkar.acaktır. 
Vapurların isimleri gelme 

"ARGO,, vapuru temmuz 
tarihleri ve navlun tarifeleri iptidasıı1da Londra, Hut ve 
hakkında bir taahhüde girişi· Anverstcn yük çıkaracaktır. 
lcmez. Telefon No. 2007 2008 l 

ljlmm "LESB AN,, vapuru 10 teın-

H il • L• 1 muzda Liverpol ve Swansea-e enıc ınes dan gelip yük çıkaracaktır. 

Limited 
Hamburg - Bremen, Rotter

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

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

Anglo -Egytian Mail 
Line 1 

Marsilya ve lskenderiye için 
9600 tonluk "Cairo City,, va
puru her ay Pireden munta
zaman iki sefer hareket ede
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzilat: 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
''SOFIA,, vapuru haziranın 

sonunda Hamburg, Brenıen ve 

Anversten gelip yük çıkara· 
caktır. ...................... 

Doktor - Operatör 

Yusuf Ziya Üstün 
Merkez hastanesi doğum 

ve kadın hastalıklart 
cerrahi miılehassısı 
Hastalarını pazardan baş

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

Ameliyatlarını Alsaııcak 
Sıhhat evinde yapar. 

Izmir vilayeti Baytar direk
törlüğünden: 

Torbalı aygır deposundaki aygırlar için 13 ila 15 bin kilo 
yulaf ve 14 ila 15 bin kilo arpa açık eksiltm"e ile satın alina
c~ktır. Şeraiti anlamak istiyenler hergün lzmir 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 
muvakkate banka makbuzunun encümene ibraz edilmesi ilan 
olunur. 13 14 16 17 1615 

•ııııı llllllllllll l lllll l lllllıı. - Doktor Jıııııııııııııııııııuıııııııııı 
- -

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salgm hastalıkları mütahasstsı-

- ltısnınluıııc İsl:ı,,,onu krırşı ıııtlııki ılilwk ı.okuk ha•ıııılıı 30 :n ı· = 
-ı . ~ . -= ı ı•\ \C ııııııt)crıclıaııı• iııılı· sahalı .ıııı 8 cfpn ul.. uııı aut (ı n kaılar = 

lıa ~ı:ılıınn ı 1..ıılıul ı·ılcr. = -_ \1 iiruı•a;ıl ı•ılcıı lı:ı~tııhı ra ~ :ıJ>ılııın ı l:izııııgı·lcıı sair ı.ılılilfıt 'c 

NEDKALMiNA 
KimyeVi ve bakteriyoloji raporları haiz 

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

~~ IJ,DI 
lzıııiı· • <,:ı·~ı ııc şo ı•qj iizninılı• giiJ:ı•l mııııznralı olf•li, g:ıziııo, luknnı:ı 

, .... lı:ıl.:kali)ı'"İııılı· ıııiişıı·rilniııiıı lıı•r tiirlii i"tir:ılıaı, İıı~f' \(' ilııi)nçlarJ 
tı•ıııiıı ı·ılilıııi olan 

Urla Malgaca içmeleri 
Hnl.kııııl:ı Dr. rııurlnri ]{n'iit Tııh· 

iıı"iıı l rlıı Mal~nç içııı<' Sll)U; Kar· 

lispnt'ııı Şıırprııılel Zııls 11) 111111 Pzlıı·I' 

f'İ lıl'I ııiı;lıaııılır. Bıı) urılul..lıırı lııı 

sıı: 111 iizııı irı ıııiı lı· ,.,. lw' ,, p lı\f'll" 

ııii\·lı•ri , k:ırariı;ı•r, dal.ık lıa•tıılıklıı· 

nııılu ıııli:r.ıııiıı ı;ııfrıı kı'»t' i \ı' illfnt 
)olları ilıih:ıplarııul:ı, salrıı. kum "' 
l:ı~lnrıııdn, ıııii1.nıiıı iııkıL:ız,la, i~· 
ııınıılıl.., ııııkris \C Şl'kı·r hıı:.tıılıklıı-

rı111lıı. lıağır~ak. ~irid . ı;uhw:ııı, ııı<" 
ıııııw \Olları ilıih .. GilJi hiiııH'\"İ lın • . . Pire-Marsilya seyahat müd

deti 75 saat, 
Port-Sait ve İskcnderiye li

manları için "VELOS,, vapu· 
ru .her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha-

= mikru-lrnpik ııı ıın\ ,,ııt'lı·ri ili' H'rt'ııı li lıa ıulıım 'npılnını;ına cı,, :ı:r. = 
- l!İiriilt>ıı l'ııoıııııto;,,ı..., l!lll:t) eıwlıııııc inde ıııııntnz~ınaıı ) npılır. 

Telefon ~1,·;·1> ı·ııı·lı.ıı"' ~~;!~ •llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Tele/on: 4115 11111111• 
11 1. · 29-ı T b 1 k M J ••d•• ı•• \lcrlıurıı Dr. 

tnlıklar<lu l'ri ,,. ifolıulı oldıı~t~ 
sın ili lıulkmıızııı 'm .. l'I.. \ (' dr~ı,rl• 

Miiderri"' B:ışiıl Talı in tt·~riilıclcrilı· alıiıılr. 

reket edecektir. Yolcu ve eşya 

kabul eder. 

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

Telefon : 2548 

• :,ı 1 ıat !.'
1 

• ' Or a 1 azaSI 8 mu Ur U• Vesaı·t ·. Bıı~m.ılı:ıııı' kur~ı~rndu Huhar\la l rlıt \f' ~·•,Şnıl' otolıüı;lı·rİ· 

Kiralık ev ğünden; ııiıı hepi iı;ıııdcrc uğr.ımuktn olıluklarıııılnıı lll'r mı \t'•nİI lnC\(~UtlUI'. 

Ccllatgölü'nün yakında kurutulacağından içindeki balıkları İzmir vilayeti defterdarlığından: Göztepe'de tramvay cadde
sine yakın suyu ve elektrik lesi· 
satını havi beş odalı ve kullanış· 
lı bir ev kiralıktır. Talipolan
ların Gazetemiz idare memuru 

tutmak Üzere 10 / Haziran/ 936 tarihinden itibaren on beş Sahiplerinin vergi borçlarının temini tescili için tahsili e111· 
gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. Müşterilerin şeraiti val kanununa tevfikan haczedlien Ahmet ağa mahallesinde 
anlamak ve pey eürmek üzere muhammen kıymeti olan 5000 Halim ağa çarşısında kain 13 sayılı mağaza tarihi ilandan iti-
Lira üzerinden yüzde yedi buçuk nisbetinde pey parasile haren 21 gün müddetle satılığa çıkarılmıştır. Pey sürmek isti· 

Hüsaınettin'c müracaatları ilan Torbalı Malmüdürlüğüne ıniiracaatları ila olnnur. yenlerin Defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri 
olunur. D: 10 1642 13 16 19 23 12 16 20 24 1621 ................................................................................................................................... ~. 

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


