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HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

Eden istifa etmek üzeredir. İngiltere siya. 
seti değişecek, zecri tedbirler kalkacaktır 

AtatLirk 
Dün İstanbul'u sereflendirdi-, 

'l't•lcfon: 2770 
ler ve hararetle karsılandılar 

' 

Yunan ordusu manevrada. Bulgarlar, Yu
nan hudutlarına tahşidat yapıyorlarmış .. 

Avrupa harbe gidiyor, Roma Davamızdan iyi neticeler 
ilhakın tasdikini bekliyor. alacağımız ümit ediliyor .. 

• • 
İngiltere'nin Akdeniz ve Ren siyaseti de yakında Şaht'ın Ankara'ya geçerek boğazları talikim 
anlaşılacaktır. Alman arzuları endişe uyandırıyor için bize mci.lzeme teklif edeceği söyleniyor. 

I..onılrn 16 ( , \} - lııgiltı•r•"' 
lıiik\mwtinin ze(·rı t<·<llıi rlı•ri ıı k.ıl· 

dırıluı:ı ıııa .l..arar \erıni.- olılıığu 

artıl.. ~uplıe gütiirmcz lıir hakikat 

oltlıı~ııııdaıı gazeteler kal,iııı•lı·rileki 

ilıtiluflarlıı Edeniıı i ıifn ı lıakkındn 

.ıil 

ccktir. 
:\lorııiıw Pn~t ı<azı·tı•:oi, l...ılıiıw 

r'.' ı:ı 

rrkanı ar • ..ında ilıtilıif ı:ıt...nıı~ ol· 
ılugu lıakkınılaki lıalıı>r!Nİ k.ıı·i 

ı;urellt' tekzip etmı·ktt· 'l' lııgilt•"· 
rrnin d.ıinın millctln cemi) Nİ mu· 
ka\t.'leııanıc iııiıı kat'İ) en tatbik 

ı•ılilmc iui müdafaa etmiş olıluf:urı· 

daıı dol:ıu mczkür t•cıııhctiıı nııı· . . 
\affukı)Ct~izliğe ugranıı olma ııı· 
ftnn nı ul ohnaıh~'I tezini ilni 

ı<iiruwktedir. 

Her lıftkOınetiıı kt>ıuli ta:ılılıiil· 

lı•rinin ni betini t:ıyin ctmı•Qi zanıri 

lıuluııınııktnd ır. 
Pari .. 16 (Radyo) Dün a\'Ulll 

kamarasında M. BaJd,iııin ri)aS~· 

tind~ L:ıılıihe toplaııııııf Ye IJazı 

meb•u lar eecri tedlıirlrr alc)lıiııt> 

karar istemişlerdir. llu karal".lıı 

'arınki kalıim• içtiın:ıımla ittihaz 

e{lilect•ği tahmin edilmektedir. 

Hüyle bir karar 'crilin.e, IOOk 
nı ühiın olacnk H' t ngiliz lii) nSt" 
tinde lıir nc·at teşkil edecektir . 

• ir :ımuel lloarın kabineyı> gir· 
ıııe~i <le lııma delalet t•tmektcılir. 

:ir Nt•vil Çcmlıcrln)lllU nutku '<ı· 

zi) eti çok tahrik etuıi .. tir. 

Dömiıı) oıılann rnziycti de zec· 
ri tedbirler ale) hinclı•dir. Bıınıın 

iı;in İngiliz iy:ısctiııdc hu lıii) ük 

tahnn iil mecburiyeti <loğmu~tur. 

!\) ni ıaıu:ınd:ı bir A vrup:ı müselliih 
ihtilafı tehlike i <le kenti iı.ini j!fı~. 

inmiş hulunml}ktadır. 

Ahnnnyada doktor Göbel \'t• 

ile tııraflannclan M lcııı•n nutuk· 

lanla rnZİ) etin ne kndnr nazik Lir 

afh:ı)a girdiğini uırnhatla gllı.ıer· 

ııııştır. lıııanyanm diişiiııdiiklc•ri, 

artık lıt•r tarafta endişt> ilı• arıla· 

ılmıştır. Alıııan)a, uzun emeller 

lıc lcınt>lıtı~ılir, lngihcrc Lu uzun 

f'meller karşısında ltul) anın \ Hıı· 
pa i)& etiuı• ınJcıini lt•ınin hizu· 

ıııuıııı Jıi Ptmiştir. 

lt:ıl)anın A'nıp:ı konferaıı l:ı· 
nna iştiraki çuk şiiplıeliılir, f.üııkü 

ltal)a kabıııesi, ancuk 4 tı·ıııııııızd:ı 
toplanacnk tı r. 

lınl)U lıükiınıt'Iİ o )Cle ine 

~\inderdiği lıir nota ile llnbı·~İı;tarı 

uıes•rıc iııde müh•ı•a\ iz ••I nıarlığıııı 
id<lia etmİflİr. Arjnntiıı lıül..lıııı~· 

ıiniıı malum nota ı da 111ilLiııı lıir 

1111',,·eı, .. ıc~kil etmektedir. Arjantiıı 

lıükiıııwti Lıı nota,ilc · zı•cri t"d· 

lıirlPr]r ılcğil, l<'akııt 1ıal)nııııı ıııii· 
lt•c.:l\iz olup olıııaılığınııı kııı'i 

~l'L;iltlt• lı• lıitiııi i tf'mi tir. Bıımııı 

Atatürk'e 
Çin'lilerin hediyeleri 

Ankara, 15 (A.A) Cıııııur 

reısı \ıatürk dün Çaııkny:ı köş· 

kiimlc Çiıı dı:iııi Ct.'uCrDI llo) o\ 

Tsu\u unıi lıu~ıı"i)"de k:ıbııl 

lııı) urmu~lardır. 

Gcııernl lloyo' T u lıu kabul 
ı•ı;na ıııl.ı Çin lıiıkiıııırti başbakanı 

H' Çin ordul:ın b:ı~kıııııaıulnnı Mn· 

reşal Kirııkey • en'in Atatiirk'c gı1n· 

<lcrCli~i inız.ılı bir foıo~rafıııı 'c 
··içinin içinde ipt.•k iizcrhıe }Oplır· 

mış olılu~ıı Atatürk·ıın hir rc;;nıini 

takdim etmi~tir. 

ihtilaflara sebep olan Habeşistan'ın son imparatorunun 
Londra'da tertip ettiği kabul resminden bir intiba .. 

iı;iıı Hırnı:ul:ı 1111 ııut:ı lıo .• _!.!iiriil· 
ıııı•uıişti r. 

Hoıııuılu ilahe~ illıakrnın ılı•\· 

Jı.tler tarafından lıusıı i urcttı· 

hircr lıirı•r tıısılik ı·ılileı·eği kanaati 

\'ardır. Avu tUf)Dııııı )ı·ııi ~cfiri 

Homada ftal)a kralına ~arki Af. 

rika inıpar.ıtoru ııııvaııilt• itinıııl· 

naııw wrcccktir. f talpıuııı ılcgi~
tir:ilcn l"f iri eri de ) ı·ııi rıwnıur 

edilıliklcri hiikurnctlı•rt• i ıııııura· 
ıorluk ıı:ııııııı.ı itiınatııaıııc Yt'r<'· 

rekl.-rıl ir. 

lıalya lıııkıiını·ıi ~iıııdi ilahe· 
ı;i~tanın kırk t<eıwılrnhni 1talyaya 

ter.a' üz \'t' taarruz t•ttiğiııi idılia 

ı·trnektcdir. itnlp lıükiımeti Habe~ 
ilhakını ~imdi hir edebiyat nıt•ı;. 

ı·lc i hııliıw okmnk istenıektf'<lir. 

- Sonu 4 ncü sayfada-

Bir Fransız gazetesine göre: 

Türkiye'de iki lngiliz 
casusu yakalandı. 

Doğru, fakat yollarına devam ediyorlar. 
Lavrensin yeni bir marifeti meydana çıktı 

Lomlra, 16 (Radyo) - Niyöz Kroııikl gazete i, maruf Lihrcns'in 
1919 da Emir .Fay nl ilt· hir Ynhııdi Arap hiiküıııcti teşkili üzerine ynp· 

ımş olıluğu bir ıııuka\ deyi nı-şretmi ıir. Ru mııka\'elı·de bir 'ı nhudi 

) unlu tc i~i <le zikrcılilnıiştir. 

Gazete, Faysal ile ) npıl:ııı lıu 111 ukavclı• l.fıneıııı'in hedef inin ha· 
kiki şeklini göstermektedir. Bıı ıııukn\'ı•le<ll" Yalıurli'lerin tatmini ılf' clii· 

şiinülmii~tlir. Df':ııı('ktr.ılir. 

f sıaııhul, 16 (11 u usl ıııulıabirimizılt•n) Tanınmış Jngiliz kadıo 
ca~us1ardan Lydi:ı O \'nlıl'm Lir arkaclaşile otomobille Çin'e ı,ritıııck iizere 

topraklıırımızdan geçrrk n a kcri memnu mıntaknda ynkalandudannı hir 

f rafü'ız gazetesi yazmaktadır. Casus kadınla arkadaşının birkaç gün e\·cl 

nıenılekı-tinıizılcn geçtikleri, fakat tevkif edilmelerini icap ettirecek bir 
hnl olınudığırıdan yollarına dc,•am t•tnıekte oldukları anlaşılmıştır. 

Bulgar Elçisinin Beyanatı 

Atatürk'ten Büyük Bir 
Hayranlıkla Bahsediyor. 
''Bulgar Milleti Türk'lerle Sulh 
İçinde Yaşamak İstiyor. ,, Dedi . . 

Aııknrn IS (A. \) - Uıılgari;1. 

tamn )eni Ankara elçi i l\l. Kris

ıof Türk lııı ıııı iı;iıı Anadolu Ajan· 

ımıa a~ağııl.ıki lıı') aııatta lıııluıı· 

ııı ıışı ur: 

ıı .... rı:e} elen C\ ··I ı;aıııiıııi \" c açık 
<lostlukln hıığlı l>ulumhığuııııı:ı: yeni 

Tiirkiycdl' ınemlekr.tiıııi tem il et· 

ıııek şrrcf li ':ızife"'iıw la) iniııılt•ıı 

ılola) ı içıı•ıı dıı) ıııakın olduğum 

"'t'\ iııci ifnılt· t'lnıı•k i~ll'riııı. llii · 

küıııdanın maje tc kral Bori ·in 

'c lıiiklıırıetimin lıııııa t~nli etmiş 

cılıhığıı ':ızifeııiıı ı•lwııııui) etini ıaııı 

urcıtl' ıııihlrik bulunuyorum. Y c 
şimıli<lf'n ... unu İİ) liydıiliriııı ki, 

hu ':ızifı•ııiıı ifa ına lıfitiirı kll\'\'t'· 

tiııılı· \C lıiitiin kuılrcıiıııle c:ıılışa· 

eağını. iki gii ıı l'H'I iıiııııııııaııll'IUİ 
tııkdiııı ı•ııııek iizeri• cunıur rcı><ı 

A tatiirk tura fıııdaıı ktıbul Luy nıl· 

mak ) iiksıek ~eref ine nail olılnm. 
Bu kabul bende unutulmaz hir iz 

hırakııııştır. Bü)iik şefinizin yiik· 
sel.: .. ah~i) eti bu katlar az bir z.ıı. 

ıııa1Hla modern n~ kuvH•tli yt·rıi 

!Jir ık~ lı·t kurmaya \'e yeni bir 
ıııilli kühiiriiıı tı·mdlcrini atmaya 

.ııım af fok olan Türk milletinin 

)Üksek gıı)retiııi \e )ahane1 de

has:nı trmsil eylemektedir. Bu 

ılc\ Je tin ıııt·rkı·zini, Eııki~dıir ı;rr· 

Çt'\t'~ıııııı organik bir ıarzıla n· 
ilerleyici i>ir ıırelle yeni lıir ) a

pıcılık idare i çcrçcYest içinde hal 

olmakta lıuluıuluğu Ankarayı gür· 
ıııt•I.: hir şefin azim \C ilrri görüşü 

\'c bir nıilJNirı o şefi imanla \·c 

istikhal iı;in ~riheııle takiptı· teha· 
lük ile elde edilelıilccek başarılan 

clııymak \ 'I' anlamak iı;in kafidir. 

'fiirk w Bulgar milletleri ) a· 
km tıir komşuluk halinde"' yn~

mukta H"' pllardanbe.ri fasılasız 
teınaıo halinde huluamaktadır. Uu 

- Sonu 4 ncü sayfada-

l~tanlıııl, 16 (Ilu:otı"i nıulıaLİrİ· 
ıııizden) - Ati na ·<lan gdcn haber· 

lı·re ~üre \ unan ordu_u, m:ınelTil· 

lur yapmnkta(hr. Yuıııııı kralı Jorj, 

DPdcağaıfa gitmi:;tir, manc\ nılarda 

n~keri lt'f ti~ ifc mc~gul olmak.tadır. 
Diğer taraf tun alıu:nı lıubı•rlcre 

göre Bulgar'larda. '\ unaıı hududun· 
tin :ı•kcri tahşidat yapıııııkıaclırlar. 

Cı•ııı•\n•. 16 (\.A) ·- Anadolu 
njıııı,.ınııı lıu,,u~i 111uhaLiri lıildiriyor: 

22 lfoziramla Montrlı'ılı• lıa:ılı· 

) ncak Bo~a1.l:ır lrnnfer:ııı mm ilk 
ul•"'llİ l'ı•J,..c~iııi 1 \ içrı· l~'ıll'ral lıii· 
kıiııırli ılı~ işleri dl:'partnı:ını rci•İ 

B. ~•>ita aç:.ıcnlır; "' lıc•Hti ınur:.ılı
has:ılara İ \'İt;r" hüklı;ncti udıua 
he)auı lıo :ııncdi de buhınacal.:tır. 

lstunltul, 16 (Husu i muh:ıLi
riıııizdeıı) 22 ffazirarııl:ı .'1011. 
trii·ıtc Boğıu:lar 1..onferaıısma ı;iılen 

mur:ılılı:ı- Jıc,·ctiıııiz, l 'İ•·rl'\ e ha· . . ,, 
rP.kı•t t•tnıi~ıir. 

.\lurahbıııı lıt>) dimizin rı•iıoi tlı~ 

lıak.anımız doktor Te' fik Riişdii 

Aras, lıareketiııılcn e' el gazP-·ecilere 
f)C) anatındıı : 

- Davıııııı:ı:Jnn tam dı> tarıP. 

bir h:ı\·a içiııdt• görii~er.·k i)İ neti· 

eder ulacnğımu:ı umuyorum. Bul· 

Konferansın toplanacağı Montrö'den bir görünüş .. 
gar'lann, dın 1111111. ale) hinde lıulu· 

naraklıın hakkıııdat.:i şa~ ial:ıra kar~1 
ıler:iın ki: hiliil..i ılarnrnıza ıııii1.U· 

lıt>rcı edı·cı•klnini zıııııu•ıliyorııın. 

Demiştir. 

Murahlııı" lıc)etinıiziıı askeri 
murahhası gcnd kurma) ikinci 

rP-isi Genı>ral Asım, lıııgün Ankara· 

dıııı gt•Jnıi~ 'e f ,n iı;rı•'} t' harPkf't 
f•tmiştir. 

İstanbul. 16 (Hu u ı nıulıahi· 
riıııizden) Buraya gelen haber· 
fere göre Almanya devlet lıaııkası 

• 

direktörü \l' lkıı al ıınzırı 1\1. 'ahı. 
iki gün ı.oııra ofra ·dıııı tan art• , .. 
ili' Aıık:ıra'~:ı gidceektir. 

Na1.1r Şalıt'ın lııı SC)nlıatiııin. 

Çunakkall' hoğazınııı t:ıhL:imi içiu 
kullanılaC'aJ.. ana) i mıılzcmc~iııin 

\lnııın ·ıar ıarnfıudaıı \ erilmc i tek· 

lifi ile alıiknılar olduğu SÖ) leni) or. 

\ynca doktor .. :ılıt"ın sıra il•• 
Bel~rnd, Atiıın \e Sofya'yı ziyart>· 
tinden \iman ya 'um, A 'Tupa'nın bu 

cihetinde hir f o ali) t'llc huluııd ugu 
ınaııası da çıknrılı) or. 

ltalya, zecri tedbirler kalkmadan 
konferanslara gelmiyecek 

riıııiz<leıı) - Parti i~lerinin, her Roma, 16 (Und)o) Hcsıııi mehnfild .. , zecri tedlıirler dalıa c\t'I 

yenkki ı•ıı bü),ik nıiilkiye me· kaldınlmadığı takdirde lııılya lıiikunıetiniıı rıe ::Monırii Hof;nzlnr konf,.. 

Ankara l(ı (Husu i muhaLi-

nıurlan ıarafınıl:m idarf' cdilt•eeği rnıısınn , ııc 28 Haziran kon t') 'e ne ılc 30 Haziran ııJu,.Jar o yet,. i 
aııhı~ılı,·or. heyeti umumi)e içtimaına iştirak etıııiyeceği açık surette ı;öyleıımı:ktedir. 

\.. ./ Anupa işlt•rinc aiti hiçlıir işe iştirak ı•tmi)cccği gihi, :zecri tcdlıirlı--

B
·----·-1------- rln kaldmlması karan karşı ımla hu iş]erı• işıiruk edip elıııt>n11·k erhes· 

()~az ilr ~t=i~iu~i=-:-m-u~l~ıa_ra_za~-eı_ıe~ce==k=ti=r.=======================-~~~~~--
K()DferanSI TAŞLAR 

ve Gazetemiz. Ôn... Dö ... 
Değil, 

Truva! .. 
bir ... .k. .. , 

Arkadaşımız Hamdi Nüzhet 
Montrö"ge Gitti. 

Hamdi Nüzhet 
Umuru neşriyat müdürümüz 

llamdi Nüzhet, ayın )irmi ikiııiode 
Is, içre' ılı· i\lontrii'dc toplanaı•ak Ho· 

ğazlar konfcraıumıı . Anadolu 'e 
Ulu;ıal birlik namına takip clmt:.k 

ü:ıcre dün ok~amki 1''ilipo Gri· 

mımi \apuru ile şelırimir.ıleıı il) rıl· 

nııştır. 

Arkadaşımız, Türk matbuat he
y etine Htihak edecek. ve Montrö.de 

geçecek mü:ıakf'rcleri, günü günüııı· 
telgraf, tel(•fou, hatta tdsizlc gazt" 

tcmir.e ,·erccı•ktir. Bu ımretlt• Ana· 

dolu H' Ulusal Birlik İzrııir'ıle her 

gazeteden eweJ karilerini hadLe· 

lerden haberdar etmek iınUnuıı 
elılı• etmi' bulunacaktır. 

Arkadaşınıı:r. :.ıyrJI'• knıa8-lar 
'" tcdkikler ) apat'.İk, bunları da 
mrktuplar halinda Anııdolu')-a ) e· 
tiştireccktir. Kendi~ııı• ha~ ırh rnl
culu.ldar dilerir.. 

ı ı... uç ... 
(iki Ke) imzalı arkadaşımız dün, bu başlıklı ne/ is 

bir gazı gazdı. Yahudi vatandaşlarımızın, bizim Türk'lük 
teknesi içinde. agni manevi hamura, agni kültür, hars 
hamuruna karışmadıklarını anlatıyor : 

- "Çoçaklarına -diyor- hala "Ôn ... Dö ... Truva,, dige 
dile başlatıyorlar. Bu ise, bir düşman parolasıdır! n 

Dün bu yazıyı, Yahudi vatandaşlar okurlarken kulak 
misa/ iri oldum. Münakaşasını .da Yahudice gapıgorlardı. 
Sanki Türkçe'ye karşı boykot asmışlar vega Türkçe, 
turfa bir nesne imiş te ağza alınmazmış .. 

Bu gazı karşısında şunları hatırladık : 
Yahudiler, itiraz kabul etmez bir hakikattir ki, manevi 

mefhum/ardan ziyade maddi mülahazalara saplanırlar. 
Mesela Fransıxa'gı, lngilizce'yi ticaret lisanı, beynelmi
lel dil oldukları için severler. Bizim şaştığımız nokta 
da men/eate olan bu kadar bağlılıklarına rağmen, lıiç 
olmazsa kendi men/eatlerini korumak için Türkçe ko
nuşma hakkındaki ısrar/arıdır . 

- Burada ekmek gigorlar mı ? Burada refah sürü
yorlar mı? Bu topraklarda her hakka sahip bulunugor-

. lar mı? Burada canları, malları, istikballeri emniyette 
midir? Kanun karşısındaki mevkileri bizimki gibi midir? 
Yani menfaat noktasından her cihetçe tam bir garanti 
içinde gaşıgorlar mı? ı 

Evet? 
Şu halde, Yahudi tipinin men/eat esprisi harekete ge

lip te kentli/erini hiç olmazsa bu endişe ile neden Türk
çe konuşturmuyor, bunu anlamıyoruz. Endişe etmesinler 
dilimizi konuşurlarsa, ne men/eatperestler, ne de riya
karlar, digeceliz. Elverir ki (Ôn ... dö ... truva) gerine 
çocuklarına şunları söglemeğe başlasınlar: 

Bir ... iki... Üç!. 
Bir... iki... Üç!. SAPAN 



Londra: 16 (Radyo) - M. 
Baldvin Avam kamarasına 
1937 senesi mayısında lmpa· 
ratorluk konferansının topla
nacağını bildirmiştir. 

Londra, 16 (Radyo) - İn
giliz kabinesi erkanı arasında 
zecri t~dbirler yüzünden bü
yük bir noktai nazar ihtilafı 
çıkmıştır. 

Amele ve Liberaller, M. 
Eden'i zecri tedbirlerin itti
hazından dolayı mes'ul mev
kide görmektedirler. Muhafa
zakarlar, zecri tedbirlerin ade
mi muvaffakıyeti mes'uliyetini 
M. Eden'de görmekte ve de
ğiştiri lmesini istemektedirler. 

Star gazetesi: 
M. Eden şimdi İtalya ile 

uzlaşmak taraftarıdır. Çünkü 
Alman tehlikesini tamamile 
anlamış bulunmaktadır. De
mektedir: 

Muhafazakar matbuat ve 
kabine azasından bir kısmı 
M. IEden'in çekilmesi lüzu
munu ileri sürmektedir. Yarın 
(Bugün) kabine içtimaında bu 
hususta kat'i kararlar ittihaz 
olunacak ve perşembe günü 
de Avam kamarasında bu 
kararların neticesi görüle-
cektir. 

Londra, 16 (Radyo} - Al
bcr Hol de zecri tedbirler 
aleyhine bir miting yapılmış

tır. Bu içtimada hükumetten 
zecri tedbirlerin kaldırılması

nın istemesine karar veril
miştir. 

Londra'da 20 muhafazakar 
meb'usun İştirak ettiği bir 
içtimada zecri tedbirlerin kal
dırılması istenilmiştir. 

ltalya'da 
NUfus ve gönüllü milisler 

Roma, 16 (Radyo) - 21 
Nisanda yapılan bir istatistiğe 
göre ltalya'da bir kilometre 
başına 149 kişi düşmektedir. 

Roma'da iki ay içinde 30,000 
gönüllü milis kaydedilmiştir. 

Dançigte 
Kanlı bir hadise oldu 
Dançiğ, 16 (Radyo)- Nazi

lerden on kişi, Sosyalist lideri 
T elavcr'in evine taarruz etmiş-
ler ve mukabil ateş açılması 

neticesinde Nazi lideri maktul 
düşmüştiir. 

Naziler, Polonya'lılara da 
tecaviiz ettiklerinden hir ha
dise çıkmasına meydan veril
memesine gayret edilmeğte ve 
şiddetli tedbirler alınmaktadır. 

---·---
Bir polisi öldürdüler, 
bir de muhtariyet 

mes 'el esi cıktı , 
Madrid, 16 (Radyo) - Ka-

bine, Bask ayaleti muhtariyeti 
mes'elesini tetkik etmiştir. 

Bu hususta karar vermek 
için 28 Haziranda yapılacak 

arayı umumiyeye müracaatin 
neticesi beklenecektir. Hari
ciye bakanı Roma, Peşte ve 
Berlin 'deki müstemlekat talebi 
hakkındaki cereyanlardan bah
setmiş ve lspanya'nın kendi
sine dots olanlanlara dost 
olacağını söyJemiştir. 

26 Haziranda konseyde M. 
Barniya İspanya'yı temsil ede
cektir. 

Madrid, 16 (Radyo} - Ov
yedo' dan bildiriliyor: 

Morcva köyünde sosyalist 
ve komünistler polislere taar
ruz ederek bir polisi tabanca 
ile öldürmüşlerdir. Muavenete 
gelen polislere de silah ve 
taşla mukabele edilmiştir. 
Zabıta silah kullanmış, birçok 
kimseler yaralanmıştı r. 

Güneş 
tutulması . 
Nasıl tetkik edilecek? 

Moskova, 16 (Radyo) -
25 Sovyet ve 16 ecnebi alim, 
güneş tutulması hadisesini 
Karadeniz' den Japon denizi ne 
kadar beş mıntakadan tetkik 
edeceklerdir. Bu tetkik neti
celerı derhal bu mıntakalar
dan telsizle Rus' ca ve İngi
liz' ce olarak neşredilecek ve 
Moskova istasyonları transmis
yon suretile vereceklerdir. 

-·--
Hapishanede Cinayet Sofya'da 

Bir cephanede 
infilak oldu 

34 Yıla mahkum bir katil, di
ğer bir katili öldürdü 

İstanbul, 16 (Hususi muha-
lstanbul 16 (Hususi muhabirimizden) - Üsküdar hapisha- birimizden) - Sofya'dan bil-

nesinde bir cinayet olmuştur. Otuzdört sene ağır hapsa mah- diriliyor : Sofya civarında bir 
kum lbrahim, yirmibeş sene ağır hapsa m~hkum Kara Ah- cephane deposu ateş alınış 
med'i öldürmüştür. ve uçmuştur. 

Katil, cinayet için bir mangal ayağını kullanmıştır. Bu de- Ölenler vardır. Beş kişinin 
mir parçasını, bir bıçak haline sokmak için günlerce taşa cesedi, bulunmuştur. 
sürttüğü ve bilediği anlaşılmıştır. Tahkikata adliyece devam Sofya, 16 (A.A) _ Dün 
edilmektedir. Cinayetin sebebı, iki mahkum arasında hapis- avcılar kulübü merkezinde bir 

hanede geç'en bazı hadiselerdir. !ştial olmuştur. Merkezde. 

A t 'd it t muhtelif av malzemesi deposu vus urya a sa ana iştial neticesinde bir duvar • d d • ı • k yıkılmış ve beş kişi ölmüştür. 
ıa e e 1 mıyece . iki kişi de yaralanmıştır. 

ıMaamafih,Mussolini'nin bir ro- .Habeşis~an.da 
.. "' h kk k /tal yan f aalıyetı ve 

lu oldugu da mu a a tır. Roma usulile selam .. 

M. Mussolini, Arşidük Otto ve M. Şuşning 

Cibuti, 16 (Radyo) - Bu
rada ticari faaliyet fevkalade 
artmıştır. F ransız'lar, zecri ted
birler kalktığı takdirde bu faa
liyetin iki misli olacağını söy
(emektedirler. 

Adis-Ababa, 16 (Radyo) -
Enteransizan gazetesinin mu
habirine İtalyan 'far tarafından 
harb salibi nişanı verilmiştir. 

Bu muhabir, halyan'ların ön 
larında bulunmuştur. 

Adis-Ababa, 16 (Radyo) -
Mareşal Graçyani'nin yeni bir 
emri mucibince Roma usulü ELHAMRA T.elefon 2573 

Yarın akşamdan itibaren Amcrikadan yeni gelen, asrımızın 

kuvvetli Türk illüzyonist ve manyetizörü 

PROFESÖR 

Paris, 16 ( A.A) - Maten 
gazetesinin Viyana muhabiri 

en M. Şuşnigle mülakat yapmış
tır. Başbakan muhabire ez
cümle demiştir ki: 

rileccği hakkındaki şayiaları 

tekzip edecektir. 
Bu şayialara bazı resmi 

zevatın isimlerinin katılması da 
şayanı hayret görülmektedir. 
Avusturya hükumeti, bu mevzu 
üzerinde yeni bir hareket ni
yetinde değildir. Avusturya'nın 
hükumdara ihtiyacı yoktur. 

selam Habeşistan'da da mec
buri yapılmıştır. Diin bir Ha
beş kadını atla geçerken Graç
yani'yi gc·r,nü~ ve attan inerek 
selam vaziyetine geçmiştir. Fa-
kat Mareşal Graçyani atına 
binmesini ve böyle bir selama 
lüzum olmadığını söylemiştir. Zati Sungur 

Manyatizm, ipnotizm, fakirizm, 
de heyecanlı fenni tecrübeler ve 
kadını gözleriniz öniinde destcre 
da iskelet haline getirecektir. 

illüzyonizm üstüne harikula
hünerler gösterecektir. Bir 

ile parçalıyacak, bir kadını 

İzdihama mey dan vermemek için numaralL 
biletlerinizi şimdiden aldırınız. 

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

FiYATLAR: 
Hususi 100, birinci 75, sa lon ve balkon 50 kuruştur 

- Avusturya'nın siyasası 

bir sulh siyasasıdır. Eğer öbür 
milletler ·bizim işlerimize ka
rışmazlarsa memleketimizin, 
siyasi, ekonomik ve sosyal ba
kımdan kalkınmasını az za
manda temin edecek vaziyete 
geliriz. 

Viyana, 16 (Radyo)-Bütün 
Haymverler, vatan severler 
ceplıPsine katılmağa karar 
vermişlerdir. 

Viyana, 16 (Radyo)-Resmi 
Rayhşpost gazetesine göre 
Avusturya hariciyesi Haps
borgların yeniden tahta geçi-

Viyana, 16 (Radyo)- Rayhş
post gazetesinde çıkan resmi 
tebliğde şayanı dikkat bir 
kısım vardır. 

Bu kısımda, Avusturya hal
kının Habsburg'ları istediği ve 
kiiçük itilafın muhalefetiı\c rağ
men bu hususta hükumetin 
arayi umumiyeye müracaat ede
ceği ve S inyor Mussülini'nin 
bu davayı tahrik ettiği hak
kındaki şayia lar tekzib edil-

Tal ebe kamp
larında disiplin .. 

İstanbul, 16 (Hususi muha
birimisden) - Talebe kamp
larında disiplini bozanların as
keri nizamlara ğöre ceza gör
meleri kabul edilmiştir. 
~---~~~-----~--------

m cmektc di r. Yani ortada zımni 
bir itiraf vardır ve bu durum 
Mussolini'nin, İngiltere ve Fran
sa 'yı kendisine imale için böyf e 
davrandığını 2'Östermektedir. 

kararlar verilecektir . ., 
Demiştir. 

Paris, 16 (Radyo) - Bu
gün statoda vaziyet heyecanlı 
idi. Meclisi meb'usanm kabul 
etmiş olduğu kanunların tet
kikine başlanmıştır. Maliye 
encümeni raportörünün izahatı 
üzerine bazı ayan kanunların 
lehinde rey vermiyeceklcrini 
söylcmişlerdir.I 

Celse devam etmektedir. 
M. Blum 'un Sayanda yeniden 
izahat vereceği söylenmek
tedir. 

İcra vekilleri 
H eyeti top!andı .. 

Ankara, 16 (A.A) - icra 
vekileri heyeti bugiin Başvekil 
İsmet İnönii'nün reisliği altın
da toplanarak muhtelif işler 
üzerinde görüşmelerde bulun
muş ve bu işlere ait kararlar 
vrmiştir. 

Türkiye - İs
pany a ·ticareti .. 

İstanbul, 16 (Hususi muha
birimizden) - Hiikumetimizle 
İspanya arasında ticaret nıü
nasebatımızı genişletmek için 
Ankara' da müzakerelere baş
lanacaktır. Bunun için İspanya 
hiikuınetincc gönderilen mu
rahhas M. Valana buraya 
gelmiş VC' Ankara'ya hareket 

etmiştir. 

İspanya 'da grev 
Madrid, 16 (Radyo) Grevci 

amelenin miktarı 120 binden 
fazla tahmin edilmektedir. 

Madrid, 16 (Radyo) - is
panya kortcs meclisi bugün 
toplanmış ve umumi asayiş 
mcs' el esi etrafında münakaşa
lar yapılmıştır. 

Fr ansa bankası: 
Pııri& 16 (Radyo) - lliikiıııı••t 

iinii ııı iizılı·ki tophıııtı ·mda. Fr.111~a 
lınııkt:"ı ııi:r.anııı.ıııı~"iııin t,ıılili hak· 
kıııılaki lıi) ih:ı)l lC'tkiL. ı•ıl,.ccktir. 

Paris borsasında 
Paris, 16 (Radyo)- Bugün 

piyasada durgunluk vardır. 
Muamele az olmuştur. 
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' Tarihin Kurtul usu 
ŞEHiR HABERLERi 

Hikayeler 
irfan Hazar_ 

"""""'~._~~ 

~ 

Pamuk 
Piyasası ... 
Vaziyet 
Çok sağlamdır ... 

Bağcıya gelen bir müjde daha 

üzümler iyi fiatle 
satılacaktır. 

Liman işleri 
Yeni tarife 
T esbit edilecek ... 

Yahya Kemal 
Daha bitıncılı·n ve neşredilme

den öııce kulaktan kulağa fı•ılda

naıı, agızdaıı ağız:ı Ö) )enen ,.e Ke· 
şiş'lcri, Toro 'lan, Pasiıı'lcri aşarak 

' 'atandan maada pbnncı ülkeleri 
de fetheden altın mıeralarile Yahya 
Kemal, devrimizin muhakkak ·ki 

lıii) iil.: hir şfıiridir. 

Atatürk; tarih ilmine yep
yeni bir yol vererek, mede
niyetin ancak Türk dimağında 
çiçek açtığını ortaya atar ve 
en eski milletin, daha doğ
rusu ana milletin ancak Türk 
milleti olduğunu bulüp yirmin
ci asrın gözü önüne korken, 
muhakkak ki, bu medeniyeti 
mütaassıp ve istavrozlu bir 
ölçü ile başkalarına bağışlayan 
garp tarihçisinin suratında bir 
nevi buruşma ve ekşilik doğ
muştur. İlim bitaraflığını ve 
~toritesinin, milli ve dini kap
rıslere, iddialara feda edildiği 

Son günlerde Pamuk piya
sası çok sağlam bir vaziyet 
almıştır. Bunun sebebi, piya
sada Pamuk istokunun çok 
azalmış ve ancak 4500 - 5000 
balya kadar kalmış olmasıdır. 
Rekolte 46 bin balya idi. 
Halbuki yeni Pamuk yetişin
ceye kacar fabrikaların ihtiyacı 
için 4000 balya Pamuk la
zımdır. ihracatçılarımızın, Al
manya ile bazı angajmanları

nı da hesaba katacak olursak 
piyasadaki Pamuk azlığı daha 
çok hissedilir. Pamuk fiatları 
şimdi kilo başına 46,5-47 ku
ruştur, Pamuk piyasasının sağ
lamlığı sebebi ile bu fiatm 
biraz daha yükselmesi muh
temeldir. 

Dünya üzüm rekoltesinin vaziyeti lehimi
zedir, alivre satışlarda aldanmamak lazım 

Liman işleri umum müdür
lüğünün, Maliye Vekaletinden 
lktisad Vekaletine devri hak
kında Büyük Millet Meclisince 
kabul edilmiş olan kanuna 
göre İzmir' deki Gümrük ant
repo ve depoları da tamamen 
Liman işleri Umum Müdürlü
ğüne geçecektir. Bunların ida
resi için kullanılacak memur
ların vaziyeti tesbit olunmak
tadır. Yeni teşkilat, epey ge
niştir. 

Hangimizin cep defterinde Ynh· 
) a Keııuıl'iıı -;iirlerinden ha~ka şiir
lı·r )azılıdır? 

Hangimiz, baş·lınşa k:ılılı~ımız 

?:aman. rııcrıılekctin eht'di ı;üzcllik
lı·rini 0111111 füsun ılolu bcyiılcrile 

ılıı) ınnnıı::- "' oınııı ihrilt• iı.-me· 
ıııi~tir. 

yerin başında maalesef tarih 
gelir. Bu itibarladır ki, bizim 
tamamen ilmi olan iddiamızın 

' garp tarihçisinin kafasındaki 
kalın kabuğu delip geçmesi, 
ancak bu müsbet hakikatin 
istikbali yakalayıp sırtüstü 
yere getirmesine bağlı idi. 
Şimdiki halde, bu iddiaya 
omuz silkmek istenilmesi ta
bii idi. Çünkü birçok şeyler 
yapan, yaratan ve alemler de
ğiştiren yirminci asır, bu kalın 
kabuğu ancak bir iki törpü 
vurmaktan öteye geçememiştir. 

Buğday Üzümlerimiz işlenirken .. 

Evelki günkü ANADOLU'yu 
tetkik ederken, gözüme Nu
renberg'te bir tarih kongre· 
sinde varılan neticeyi okudum. 

Türk'ü Aryai olarak kabul 
etmişler ve Türk'ün garp me
deniyetinde amil bir unsur 
olduğunu anlamışlar .. 

Bu kabulün şecere şeklin
deki garabeti işaret edecek 
değilim. Çünkü bir Alman 
kongresi, nihayet milletleri 
tasnife, şu veya bu şecereye 
kabul veya ademi kabule me
mur ve selahiyettar bir heyet 
değildir ve biz, aksi bile iddia 
edilse, muhakkak ki en eski 
bir milletiz. Dünyadaki millet
lerin birçoğu, bizim soyumuz
dan gelmişlerdir. Medeniyet
lerin tohumu da gene bizim 
kafamızdadır. Bütün bunlara 
rağmen, iddiamız teyid edil
diği için değil, sadece garp 
tarihçilerinin kafasında bir ge
dik açıldığı için seviniyoruz. 
Bu gedik, yıllardır teneffüs 
edilen bir havayı değiştirecek 
ve o alemin dışındaki ışıkları, 
içeriye aksettire bilecektir. An
cak bu suretledir ki, tarihe 
yapışan el de titreyerek onu 
serbest bırakacak, kimya've, 
kozmoğrafya'ya, fizik'e, ede
biyat ve san' ata, uzanamıyan 
bitaraf ilim otoritesi, bu ilim 

, iubesinden de boynunu kırıp 
gidecektir. 

Tarihin esaretten kurtulduğu 
gün, bütün gözler de bize di
kilecektir.; bundan hiç şüphe
miz olmasın. 

O. R. Gökçe 

Açık muhabere 
Karşıyaka' da İlhami'ye: 

Telgrafınızı idarehanemizden 
aldırınız. 

Analiz if leri 
konuşulacak .. 

Buğday mahsulümüzün ana
liz işi için bugün öğleden evel 
borsada bir toplantı yapılacak
tır. Bu toplantıya hububat ti
caretile meşgul tüccarlarımız 
davet edilmişlerdir. Buğday 

alım satımında tatbik edilecek 
analiz şekli üzerinde konuşu
lacak, bazı kararlar alınacaktır. 

01ü,; 
:E ki ztııel mobil) c fohrikns.ı 

~akir zaılc Ahııwt. ıliirı lıir kalp 
lıa tulığı ilt> ğıi7.lnini hu) ntu ) ıını· 
muş ''c arnmızclan aynlnıı~tır. 

Şakir zaıle, lzınir'in medarı 

iftiharı olaıı milU kiitiipaucnin 
miicsı.islcrindt•nıli. ~mir. ve rıwnl 

olarak memleket ie1erintle \'arlığıııı 

gii,,tcrmiş, lıizııH•t etmiş ve z:ıti 
~a) ile k('ucfoini t:mı tnıı~, scvıl İr· 

mişti .. 
Ani iiliiıııii, onu taıııyanlumı 

hepsini ılt'riıı lıir tm·s iir içinde 
hıraknıışlır, Cenaze i diin lrnltlırıl· 

mıştır. Ke<lnli nilc .. i t•fradıııu la
:ı:i) etlerimizi uııarız. 

Adliyedeki terfiler 
Dünkü nüshamızda Ankara

dan Adliye bakanlığı ve Tem
yiz mahkemesi erkanindan mü
rekkep toplu komisyonca başla 
müddeiumumi Asım olduğu 
halde bazı hakim ve müddei
umumi muavinlerinin terfia la
yik görüldüklerini yazmıştık. 

Adları yazılan zevat içeri
sinde vazifelerinde göstermiş 
oldukları fevkalade muvaffakı
yetler ve daha isabetli karar
lar dolayısile- lzmir Ticaret 
reısı Necati, aza mülazimi 
Hikmet, birinci hukuk aza 
muavini İffet, ikinci hukuk 
aza muavını Ihsan ve sulh 
hakimi Cevdet'in tercihan ter
fie layik görüldükleri de du
yulmuştur. Bakanlık bu zevatın 
terfilerinde de tercih hakkı 
verecektir. 

Üziim rekoltcsiui, bütün ·ııuıı· 

takada tcdkikat yaparak ıe bit i~iıı 
ı;alı~an valimiz Fıızlı Giilf'ç'iıı rt'İS

liği altıııılaki komi") on, tliiıı öğlc

deıı sonra 'illiyet makamında hir 
toplantı yapmı,.tır. Ru toplantıda 

rekolte hakkımla lkıı .. at Vı•kıiletiırn 
gönderilecek raporun e.::ıslnrı görü· 

~ülmü~tiir. 

lktısııt 
* * * \ ckiılcti alivre üzüm 

ıo:atı~Jarınırı dcv:ım cııııekte olma ı 

nıiiııası•lwtile ~ı·lıriıııizdeki alıikaılar

ların ı•lıPmmi)cllı· nazan ılikkatk

riııi l'dlıetıııi'ttir. Vckiilctıcn şehri
miz Türkofi,.iııe gcfrn hir tahriratta 
şu noktalara Plıcmmİ)t'tle i?tırf't 

ı•dilıııiştir: 

l - Bu .. cneki üzüm rckolte .. i, 
son zamanda bazı ııımtakal:ırda az 
olmakla lıcralll'r giiriileıı hastıılıklar 

y üzüııılı•n gf'ı;en .. ı•ncki rekolteden 
az olacaktır. GPçen ;;:enf'ki rekolıe 
80,000 ton iıli. Hu .. eııe. §İmdiden 

7.:l - 76 hin lon ola{':ığı tahmin 

f'ılil mekted ir. 
lrılı ulün ) ctişııll'siııc daha C}'i 

zaıııaıı \:mlır, ~hu iıibarl:ı rl'kuhc

ııiıı ıw \'ııziyct alacağı lıeniiz helli 
ti eğildir. Bazı 1;chcplcr dola) ı ile 
rekoltı·ııin im ıııikt:ırdan ılalıa az 

olıııtt!>ı ilıiiııı:ıli \arılır. 
2 Bu encki Yunanistan üzüm 

rı!kolte i pı·k azdır. Kışın havalar 

Jlt'k kurak gitti~inılı•n ) uııaııi.taııın 

sııltııniyı· iiziiııılni rt>koltı•si 2:i biıı 
ton tahmin edilınl'ktedir. 

3 Buı.eııı• Av11~t11rııl) 11 üziiııı· 

ini rı·kolte;;:i dı• ar.ılır \ c• 3:.? biıı 

tım tahmin edilmcktcılir. Gec;cn 
senPki rekolte (18) bin ton, e' wlki 
11eıwki Tl·koltc 53 hin tomlu. A' ııs
turalya iiziirıılcri rı·~olt('ciııin az 
olııııı~ıııtlıııı ıııcmlekı·timiz üziimlf'· 
riniıı Jııgiltcrc')c nıiilıiın miktarda 
ihran rııiiıııkiirı olaeaktır. <;iinkü 
lugiltere, ihtipcı olan iizümlcri 
daima A vustur:ılya 'flun temin t'l· 

ııwktcdir. Avu,,turalya, r(•koltcsi az 
oluııcn memleketimiz iiziiıııkrini 
çekmektedir. Busf'ncki iiziiın re
koltesinden A vıı8turalya'dan f ngil· 
tere 'yı• ancak 20 hiıı ton iizüın 

gönderilmesi nıiinıküu olaraktır. 

llerscnc azalan Arnsturalya iiziim 
rckoltf'"i, İngilıcrc'yc üziim ilıruc:ı
tınuzııı artmasını lı'nıinr ) arıııııak
tadır. Bu yiizdeıı e' velki ene İn· 

" TAYYARE Telefon 3151 

Bu hafta iki büyük film birden 1 

... 1- Daktilonun aşkı 
"KÜUÜK DAKTIL" ,.c "DAKTiLO EVLENiYOR" filmlerinin sevimli yıldızı 

MARIE GLORY'nin yeni bir fantezisi 

2 • Harp Anna Bella, c_~~rles Boyer 
ve lnkııınof f ;; 

Gibi yüksek san'atkarların temsil ettikleri KLOD FARER'in şaheseri 1 
Seans saztleri: Her gün 16-19,30 Harp, 17.90-21.30 Daktilonun aşkı. Cumartesi 

ve pazar günleri 14 de Daktilonun aşkı ile başlar 

---~ ............... ~--

gilter(>),, 6 hin ton Ü2.İim ihraç 

ettiğimiz h:ıldc geı.-en ~Pneki ilıra· 

l'at 13 lıin tonu lmlıııu.-111. Uusı•ne, 

t!uhıı ) iik elt cektir. 
4 Bu seneki Kalifomiya 

üziimlf'ri rı•koltesi liO·l i5 hin ton 
tahmin ı•ılilııwkteıli r. Kııli fomi) a 
iiziiııı rekoltesinin Türki)C iizüm 
piyasnsı üzerinde le iri hemen hc
mı'n yok gibidir. Çiiııkii Amerika 
ılış meııılı'kl'tlcrlc tic:ırı•tini 11ula9· 

mıılar dışı da 'c pe~iıı para ile 
yapmaktadır. Hükiıınetimi:r.lc Al
manya \'f' İngilterı· ura~mda imza 
edilmiş olan klering anln,malnn
mn İ) i neticeleri ul:ır:ık geçen sene 
Alıııau)a)a 25 hin ton iiziiııı ilıra1,· 

ı'lli~iıııiz lı:ıJdc lııı sene hu miktar 
10 bin tonu hulıııu tur. 

5 - Kontinnııttnki üzüııı 

sıolları çok azal ınıştır. Du tb Lu 
sene üzüm ınalısuliiniin h i ıııah
reçler bulmasında amil oln~ııktır. 

Bütün bu sehcplcr n:ıaırı dik
kalc alınınca alivre satı~ların ıla 

dü~tık f iatlerlı• yapılması takıliriıulc 
hunu ) apacak olaıılann zarar ı•ılc

t•eklerinı gii tcrir. Zaten iiziiııı ku

rumu tla geçı'n scnf' tc. hit ~dilen 
n gari iizüııı f i:ıtlniııdeıı ılalıa 

aşağı f iatle iiziiııı atılmama. ırıı 

tt•ıııin iı.-in çalı,nl'nktır. Zaıııanııııhı 

pjya•nıla te:,irJi müılahalelcnlc lıu-

1 unal'ak t ı r· 

48 Türlü üzüm 
Numuneler 
TUrkofise geldi. 

lktısad V ckaletincc rakip 
memleketler üzümlerinden 48 
kavanoz içinde numuneler ge
tirtilmiştir. Şehrimiz Tiirko
fisine gönderilen bu numune
ler, Türkofisin Ege mahsul
leri müzesinde teşhire başlan
mıştır. 

Yeni neşriyat -
Havacılık ve spor 
Havncılık ve sporun 169 

uncu sayısı çıktı. Onbeş gün· 
lük havacılık çalışmalarını sa
hifelerinde bol resimler ile 
toplıyan bu derginin son sa· 
yısında Falih Rıfkı, devlet 
hava yollarının büyiik ehem
miyetini anlatıyor. Server Zi
ya'nın (Gül Ayşenin iki lirası) 
başlığını taşıyan yazısı bütün 
vatandaşların gözlerini yaşar
tacaktır. Nüzhet Haşim ve 
Behçet Kemal'in yazıları gü
nün mes'elclerine dokunmak
tadır. Öğretici havacılık ve 
spor yazıları da çok istifade
lidir. Havacılık ve spor'un 
sahifelerinde hem dinlenecek, 
hem öğrenecek, hem de te
miz basılmış bir dergi ile kü
tüphanenizi zenginleştirmiş ola
caksınız. 

Haber aldığımıza göre Li
man İşleri Umum Müdürlüğü 
1 Temmuzdan itibaren Güm
riik antrepo ve depolarının 
idaresini ele alacaktır. Yeni 
Liman tarifesile depo ve ant
repo tarif esi de ayrıca tesbit 
edilercktir. Yeni tarifenin mii

him tenzilatı ihtiva edeceği 
söy)enmektedir. Tetkiklere baş
lanmıştır. 

Mahsul 
!almak istiyorlar .. 

Şehrimiz Tü'rkofisine Lon
dra' dan arpa, Hamburg' dan 
haşhaş ve kendir tohumu, Ber
lin 'den hububat ve haşhaş to
humu, Hayfa'dan incir, An
vers' den üzüm tüccarlarile iş 
yapmak için bazı firmalar mü
racaat ederek adres istemiş
lerdir. Ofisçe, istenilen adres
ler gönderilecektir. 

Zati Sungur 
Manyatizör Zati Sungur'un 

dokuz kişilik kadrosu dün ak
şam lzmir'e gelmiştir. Gelen
lerden dördü genç kızdır. Zati 
Sungur yarın akşam ekspresle 
gelecek, ilk oyununu Perşembe 
akşamı saat dokuzda verecek
tir. Birinci programda sahnede 
genç bir kız destere ile ikiye 
bölünecek ve daha bazı nu
maralar gösterilecektir. 

'Cııtad. on iki ı,rıinclenbcri İz. 
ıııir'tl!' y:ı~ayor. 

f ri ,.e Sİ) alı gCizh•riııi Karşı yn
ka kıy ılarmd:ı gezıl.rdikıen orıra, 

- Bu giizl'I 'atan, l u inci sa· 
hillı·r niçin eılchi) ııtııııızd.ı yok? 
Onlıır. niı;iıı ı•dı•lıiyatımız a dip-diri 
teneftüs t•tmiyorlar? 

J)i) cıı Yahya Kcmal'in yanında 
knı; ıh-fa titn•cliııı .. 

Yalnız f'serleriııi görüp te ken· 
<lisiııi görmiyen YC onu konu,ıırken 
dinlı•miyenl,.r, lıü) iik şfıirin lıin·bir 
muamma ile örtülü şiir varlığının 

c~ am•vi lezzetini tatnmıı;-Jar. 

O konuşurken, elle tutulmıyan, 

giizlc görülıni)en meçhul bir san'at 
kliin:ıtıııı tin beralıcriııtlc ı;ürükli

) or. Bu kainatın en karanlık yap· 
rakl ın ü tadın hü)ülü parnıaklarile 
birer lıin•r açılıyor. Tanrını! Neler 

okumuyoruz o yapraklnrdn biz! 
Biitüıı bir tnrih. peri ma alla· 

rmtla olduğu gibi, Yahya Kenıal'in 
birkaç darbe ile, gözlı•rimizdt• can· 
lıııııyor; Fuzuli") i, ~ef 'i'yi, ~ailii 

Kadim 'i 11 İsar öııünıleki ;:adın·anm 
)ftnıııcla lın~ıla~ kurmuş, ebediyet 
mı• 'eleleriııi dii:iinÜ) orlar görü
voruz. 
" Yalı~ a Kemal konuşuyor .. 

\' c hiz, lıir şahcı:1er okm·ornıu

şuz gibi essiz, sad;,,ız on~ı diıı
lh oru;ı:. 

• O. tlt'niıııizin ınulıal..kak ki 
lıii) ük lıir şairidir. 

O. ctile, keıııigile, canı) le, cİ· 

geriyle, irsi) <'li) le "' lıiitüıı şuur 
,,. P:wri•u11rİ\ lı• lıir Tiirk ~&iridir. 

t:".. .. .. 

) alıya Kcmal'i gördiikten ve 
onunla korıu~tuktaıı onra bu ka· 
mıatc 'arııııııııak, ne bile) im, hiraz· 
ela an'atıtı rn~ olduğunu anlama· 

ıııak gibi hirŞC) olu)or. Şu günlerde 
onu tanımak, "' oııuıılıt konuşmak 
nıın·affakıyctiııi kazananlara oru· 

yorum : 
- Bu hu"ıı .. ta haklı değil nıi)iııı'! 

Yeni muhasebei
hususiye teşkilatı. 
Merkez teşkilatının yeni kadrosu 
hazırlandı, bugün tebliğ edilecek. 

Muhasebei hususiye müdür
lüğü; bina, arazi ve yol ver
gileri için merkez ve nevahi 
teşkilatını dün tamamlamıştır. 
Bugün bütün memurlara yeni 
vazifeleri tebliğ edilecektir. 
Yeni muhaskbei hususiye teş
kilatını yazıyoruz: 

Merkez nevahi tahsil müfet
tişliğine Vasfi Demir, katipli
ğine Faik, tahsildarlıklarına 
Ali Rıza, Mustafa, Bekir Ö~
bek, Ali Hilmi, Bekir Ağır, 
Kadri, Ömer, Şaban. 

Nevahi tahakkuk şubesi: 
Tahakkuk memurluğuna Hik
met Başak, katipliklere Yusuf, 
Fuad, Muammer imren, Rıd
van, Cavid, Ali Işık, Şuayib, 

Başdurak şubesi tahakkuk 
memurluğuna Cemal, katiplik-, 

lerjne Ahmed ve Fazıl, tebliğ 
memurluğuna Akkaranfil, Baş
durak şubesi tahsil memurlu
ğuna Mahmud, katipliğe Mus
tafa Şevket, tebliğ memurluk
larına Abdülvahid, ve Muzaf
fer, merkez seyyar tahsildar
lığına Nuri, Mahmudiye _şubesi 
tahakkuk memurluğuna Hafız 
Mehmed, katipliklerine Osman 
ve Muammer, tebliğ mamur· 
luğuna Ali Atis, tahsil memur· 
luğuna Hamdi (Muhasebei hu
susiyenin), veznedarlığına Şev
ket )Muhasebei hususiyeden), 
katipliğine Muammer, tebliğ 
memurluklarına Vahid ve 
Hi.iseyin. 

Tilkilik şübesi: Tahakkuk 
memurluğuna Hasan Çelik, 
-Sonu 5 inci 'Sagf ada-

Şehir Gazinosunda ' 
25 Haziran 1936 Perşembe akşamı C. H. P. Yalılar 

mahfeli tarafından mevstmin en büyük gardenpartisi. 

Bu gecenin fevkalade eğlenceli ve neş' eli olması ıçın 
lzmirin en kibar aileleri bizzat meşgul olmaktadırlar. 

sa 
ak 

m 
an 
e 



~ Sayfa 4 --------------------ANADOLU--------------------17161936 ... 

Siyaset ve Aşk 
Edebi, Tarihi, macera romanı 

Lüsi, mesleği hilafına olarak 
genç yüzbaşının bu sözlerin- · 
den çok mütessir oldu. Yüz
başı Hanri dö Buagemon söz
lerinde çok samimi idi. He
men gayri ihtiyari olarak elini 
genç adama uzattı ve Hanri 
bu eli aşk ve iştiyakla öptü. 

Orkestra bu aralık yeni ve 
daha güzel bir vals çalmağa 
başladı. 

Hanri, genç kadının gözle
rinden bir daha dans arzusun
da olduğunu anladı ve ayağa 
kalktı. 

· Lüsi' de kendisini takibetti; 
birbirlerini kucaklamış vazi
yette dans kasırgasına onlar da 
yeniden katıldılar. 

Hanri sordu: 
- Lüsi .. . Dedi. Ben de si

zin üzerinizde bir tesir yapa
bildim mi? 

Yüııbaşı genç kadının kal
binin daha şiddetle çarptığını 
hisseder gibi oldu ve: 

- Ah ... Dedi. Ne kadar 
bahtiyarım bilseniz! 

Gece yarısına doğru, Lüsi , 
Kont Verriye'yi Jülyo Barceççi 
ile birlikte gördü. Birdenbire 
kendisinde bir endişe peyda 
oldu. Kontun yanına gelme
sinden ve... Söz arasında ih
tiyatsızca birkaç kelime söy
lemesi ihtimalinden korktu. 
Bunun için Kont ile göz göze 
gelmemek için başını çevirdi. 

Salon ancak sabahın birine 
doğru boşalınağa başladı; 

Lüsi: 
- Artık dönmek vaktidir! 

Yarın sabah yapacak gezinti
lerim ve ziyaretlerim var! Dedi. 

Kalktılar; beraberce indiler; 
güzel kadın arabasına biner
ken, Yiizbaşı Hanri, kendisini 
kucakladı ve guya arabaya 
binmesine yardım etti. 

Hanri genç kadına: 
- Beni bu akşam yalınız 

bırakmayınız. Bana, kavuştu
ğum bu aşkın, ancak bir 
serap olmadığını gösteriniz; 
rica ederim! Dedi. 

Lüsi, genç zabite öyle bir 
bakış baktı ki Hanri, vaziye
tin tamamen müsait olduğunu 
bu bakıştan hemen anladı, ve 
genç kadını bir daha ve sıkı 
sıkı kucakladı. 

Bu sırada araba durdu. 

-15-
Köydeki çan vaftiz merasi

minin yapıldığı günün irlesin
de, Pazartesi sabahı Pibulet 
erkenden kalktı ve alt kattaki 
salona indi. 

Adet veçhile ev işlerile uğ
raşmağa başladı. Temizlikle 
beraber sabah çorbasını da 
hazırladı. Anne ve babası, 
her sabah sıcak bir çorba iç
meden keyiflerini bulamazlardı. 

Bundan yarım saat kadar 
sonra Seğüre salona esniyerek 
girdi. 

Baba Següre 
larında, zinde 
yapılı, iradesi 
adamdı. 

Genç kıza: 

elli beş yaş
ve sağlam 

kuvvetli bir 

Sabahlar hayir olsun Baba.. 1 

Dedi. Bu sabah, her zaman
dan geç kalktınız! 

- Evet.. Bu sabah uyumuş 
kalmışım.. Dün biraz fazla 
yorolduml 

50 .. 

Genç kız, masa üzerine te. 
miz bir örtü serdi ve kahve 
altıyı hazırladı. 

- Sapana baktın mı?. 
- Dün baktım. Bir çivısı 

oynamış. Onu yerine çaktım! 
Çiftçi başını memnuniyetle 

salladı ve sabah yemeğini ye
dikten sonra, tarlaya gitmek 
üzere hazırlandı. Bu sırada 
kızı önünde durdu ve: 

- Ya... Dedi size birşey 
söylemek istiyorum! 

Kızın sözlerinde, halinde 
o kadar ciddiyet vardı, ki 
babası mühim bir şeyden bah-
sedileceğine hemen hükmetti. 
Bununla beraber, sükunet ve 
soğukkanlılığını bozmadı, pi
posunu yaktı ve: 

- Haydi, söyle bakalım! 
Dedi. 

Genç kız, kendisine cesaret 
vermek için öksürdü. Teessür 
fakat ciddiyetle bir gün ' ev-
velki hadiseleri babasına an
lattı ve Dük Lodovik'in yakın 

bir ölüme mahkum olduğu
nu da söyledi: 

Següre samimi bir teessürle: 
- Fakat, buna na!ıl imkan 

elur?. Ben Dük'ün gün geç-
tikçe iyileştiğini görüyorum. 
Dedi. 

- Baba, Monsinyorun uğ
radiğı hastalık, merhametsiz
dir; Yakaladığının yakasını 
hiçbir vakit bırakmamaktadır. 
Dük' ün tedavisi ile meşgul 

olan bütün doktorlar bu kat'i 
ve acı kararı vermişlerdir! 

- Ne yazık! Bu Dük iyi 
bir adamdı. 

Mamafih köylü adam çok 
müteessir oldu. Teessürünü 
saklamak için piposunu derin 
bir nefesle çekti. Bol bir du
manı odanın içine pufladı. 

Genç kız: 
- Baba... Dedi. Bu hal 

karşısında ben monsinyorun 
tedavisine, işlerine bakmak 
kararını verdim. Bunun için de 
Dük'le birlikte Paris' e gitmek 
istiyoruml

1 

Següre anlamamış gibi bir 
harketle: 

- Paris'e mi?. Dük ile 
beraber mi?. Diye sordu. 

Genç kız babasının endişe
sine mani olmak için: 

- Hayir, Dük'le beraber 
değil. Bunun muvafık olmıya
cağı aşikardır. Gran Düşes'Je 
beraber gelmiş olan sarışın 
güzel kadınla birlikte gitmek 
istiyorum, beni yanına almağı 
kabul etti. Dük' de bu güzel 
madamın çok dostudur. Bu 
sayede, Dük birdenbire hasta
lanırsa yardımına koşmak müm
kün olacak .. Dük bakılmağa 

şiddetle muhtaçtır. Dedi. 
-Sonu va,.._ 

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

11 k mektepler 
Mezunların miktarı soruldu 

Maarif Vekaletinden şehri
mizdeki alakadarlara gelen 
bir telgrafta bu sene ilk mek
teplerden mezun olan talebe
nin miktarı sorulmuştur. Ala-
kadarlar, henüz mekteplerden 

• 
neticeleri almamış oldukların-
dan bu malumatın toplanma
sını beklemektedirler. Netice 
alınınca Vekalete bildirile
cektir. 

M. Bet şehrimizde 
Şehrimiz Tramvay ve Elek

trik Şirkeli idare Meclisi Reisi 
M. Bet, Brüksel den dün lzmir' e 
gelmiştir. 

Avrupa harbe 
gidiyor 

Başı 1 inci sahi/ ede 
Çünki1 ~lütecav!z İtalya değil, 
Ilnbcşi s tanclır.> Tezini ileri sür· 
mckteJir, 

30 lım:iranıla ulu~lar sosyete· 
sinde Arjantin lıiik(ııneti, İtalya· 
nm ınillecnvi:ı: olmaılığıııı kalml 
e<leccğinc Roma innnmı§ görlirı· 

nuıktedir. 

Roma 16 (Radyo) - Havos 
ajnıısı bildiriyor: Avu turyanın yeni 
Homa elçLi, Roma} a gelmiştir. 

İmparator krala, ilk defa itimat
name takdim cılcrek olıııı elçi, bu 
elçi olacaktır. 

hulya hükümeti, Vaşington, 
Moskova, Rcrliıı ve Lonılrada)d 

t•lçilerirıin. imparator kralın elçi· 
leri sıfosile yeni itinıatııameleriııi 

hu hukumt:tlArin reislerine vermek 
için tetı•hbiietc buluıııııaktadır. Bu 
suretle Jlaheşistanın ilhakının zım· 
ni sun•tle kabul cılilınış olacuğı 

ileri süriiliiyor. 
İtalya, bunun için aynca res· 

mi te§chbüslerde de bulunarak 
mütccavi:t milletin Habeşistan ol
duğunu i~hat için bir vesika ibraz 
edecektir. Bu vesikada: 

l - Ilal>e~lcrin, kırk seneden· 
heri İtalyan mii tmnlckclr.rirıe mü· 
tcmaıli surette tecavüz et tikleri; 

2 - Hesmeıı hir Habe~ hü· 
kümelinin lıiçhir vakit teşekkül 
etmeıliği, gö~terilecı•ktir. 

İtalyanın, Arjantin nıurahha

~ının milletler <'emiyeti nezdindcki 
te~ebbüşündmı do~an vaziyet sehe· 
hile buua lüwm gördüğü zanne
ıliliyor. 

I.onılra 16 ( A./\ ) - Londra
daki milletler cemiyeti komeyinin 
Cenevre andlaşma mı tadil etmek 
zaruretinde bulunduğunu iddia et-
mektedir. ~ayet bu yapıl mı) aCAk 
olursa ~iliuin cemiyetten \'ekilmek 
mccburiyctinclc kaiaııığını söylü
yorlar. 

Paris, 16 (Radyo) - Halli ve 
müzakeresi yaklaşan mcs'elelcriıı 

en mühimi zecri tedbirler mc,.,'cle· 
sidir. Du mı-.s'elenin Cı·ncvrc'dcn 

ziyade Londra'da halleılilcccği sa
ııılmnksa \C Bald\'İn k~biııc~inirı 

muknrrcratınıı intizar edilmektedir. 
.M. Eden 'in bu husustaki hattı ha
reketi merakla hcklenıncktcdlr. 

Pcr~cmbc brfinii avam kamarr~ın

daki müzakereler mühim olacaktır. 

Bulgar elçisi
nin beyanatı 
-Başı 1 inci sahifede

nıillctler hiı:hir zaman kenıli milli 
husueiyetlcrindf'n şüphe etmemiş

lcrtlir. nıı milletlerin ılo~tluklannı 

gerı>k co~rafya Ye tarih \'C gerek 
iki milletin karşılıklı hissiyatı "·e 
nıü~tc~rck menfcatlcri emreylemek· 
teılir. Hu iki milleti birbirinden 
aJıracak olan şeyler hunları bir· 
birine yakla,tıran ve birleştiren 

şeylere nazaran hiı; mesab~indc

ılir. \' e bu hal iki milletin evren· 
sel medeniyet ve kültürü kendile
rince kabil hiitün semcrclr.rini ver· 
nıeleri iı;in daha çok <;alışmaları 
lıizıııı gelıliğindcn dolayı daha zi· 
yade doğrudur. Bu keyfiyet ayni 
zamanda hu iki milletin sulha olan 
hağhlıklan amillerinden biridir. 

Burada şurasını sarahatin \"C 

tamamen açık kalple söyliyebtlirim 
ki hilhasEa köylü bir millf':t olan 
Dulgar milletinin bütün kom:ula
rile ve hilhasEa gene çiftçilik işine 
aükUııet içinde kendisini ,·ermiş 

bulunan Türk milletile sulh içinde 
ya~amaktan ba~ka arzusu yoktur. 

Yeni Türkiyeuin Bi.i)ük Ön· 
deri ile ,.e kendiııinin muhlercn1 i~ 

arkad;,1şları ile ilk temasım şunu 
gö~termiştir ki Türk devlet adam· 
lan da memleketime karşı ayni 
dor.tluk 'e anla~ına hi5lerile mü· 
tt'ha Eıstırlar. Bu \'aziyette millet· 
Jetlerimizi birbirine hu kadar iyi 
Lir ımrctte Lağlıyan karşılıklı ba~· 

lamı tahiye inn ve derinleştiril· 

meııine çalı~mak ve iki millet ara· 
sında bir ahenk vticude getirmek 
hususundaki vazifem ziyadeı;ile ko· 
laylaşmı' bulunmaktadır. 

Bu vazifemin ifaeı esnaaında 

cumuriyet hiiklımetinin ınü:r:ahare

tile ınüı;avi bir surette ayni za. 
manda Türk basını tarafından bü· 
yük bir liyakatin ifade edil,eıı Türk 
ef kan umumiyesiniudc nıiizahare· 

tine mazhar clacağımı ümid ederim. 

S C> N" " ~ : I-1 A.13'.E ·~ . 
TEl.EFOM TEtGRAF ve 'i"EJ.SiZl.E · 

Romanya sulhta ve harpta Fransanın yolundadır 

Almanya ile küçük itilaf 
arasındaki vaziyet. 

~~~----~~~·-----~~-

Doktor Şaht'ın ziyareti manalı görülüyor, üç 
devlet erkanıharbiyecileri toplandılar. 

Paris, 16 (Radyo) - Lo
jurnal'ın bir makalesinde, kü
çük itilaf konferansı ile Al
man nazırı Şaht'ın Balkan se
yahatı arasında bir münasebet 
bulmakta ve bu ziyaretin ne
den çıktığını, Alman'yanın 
Şark devletleri ile ticari mü
nasebatını inkişaf mı ettirmek 
istediğini sormaktadır. 

Muharrir yazısında, Alman' -
yanın mali vaziyetinin fena 
olduğu neticesine varmakta 
ve mal vermek suretile tedi
yat yapamadığından Alman 
borçlarının birikmekte oldu
ğunu yazmaktadır. 

Sofya, 16 (Radyo) - Milli 
Bulgar bankası direktörü, Al
man nazırı Şaht şerefine bir 
ziyafet vermiştir. Bu ziyafette 
finans ve ticaret nazırları, hu
susi bankalar direktörleri bu
lunmuşlardır. 

Dr. Şahl verdiği bir söy
levde, Almanya ile Bulgaris
tan'ın Cihan harbında müşte
reken sava_ş yaptıklarını hatır
latmış ve dostluk münasebet-

M. Titulesko 
lerinin devam edeceğini ümid 
ettiğini söylemiştir. 

Bükreş, 16 (A.A) - Fransa 
elçisi Dormesson'un Roman'-
yadan ayrılışı münasebetile 
Dış bakanı Titulesko bir 
öğle ziyafeti vermiş ve ziya
fette başbakan B. Tataresko, 
hükumet erkanı, ve elçiler 
hazır bulunmuştur. .. 

B. Titulcsko söylediği nu-

tukta Roman'yanın daima 
Fransa'nın yanında bulunaca
ğını, çünkü Fransa'nın bütün 
memleketlerle muslihane an
laşmalar aradığını ve sulhun 
taksim kabul etmez olduğu 
prensibini güttüğünü ve keza 
Fransa' nın harp düşmanı bu
lunduğunu ve maamafih ica
bında harpten korkmadığını 

kaydeylemiştir. 

Bükreş, 16 (Radyo) - Çe
koslovakya Erkanı harbiyei 
umumiye reisi general Gleuiç 
ve Yugoslavya Erkanı harbiyei 
umumiye reisi general İliç ve 
Romanya Erkanı harbiyei umu
miye reisi general Samsunoviç 
bugün içtima yapmışlardır . . 
Müzakereler uzun müddet sür
müştür. 

Somanya harbiye bakanı 
general Anyelesko Çek ve 
Yugoslavya Erkanı harbiyei 
rei!derini ziyaret etmiş ve bu- / 

gün de şereflerine bir ziyafet 
verecektir. Kral Karol da Er
kanı harbiye reislerini kabul 
edecektir. -------------··· ..... ·------------

Fransada 730 bin amele 1Belçika-
hala grevde ! daki grevler 

Maamaf ih vaziyet iyileşmektedir. 
Paris, 16 (Radyo) - Grevci Paris, 16 ( Radyo ) - İşe 

amelenin işe avdeti devam et- başlıyan 200,000 grevciden 
mektedir. Sigorta şirketleri başka 60,000 greci daha işe 
müstahdimini işe başlamışlar- başlamıştır. 
dır. Maamafih metalibat esas- Paris'in büyük mağazaları 
larında henüz uzlaşmak müm

kün olmamıştır. Amele hüsnü 
niyet göstermek için işe avdet 
etmektedir. Limanlar ve güm
rükler amelesi grevinde henüz 

bir değişiklik yoktur. iş fede
rasyon mekezinde verilen bir 

kararla hükumete teşekkür 
edilmiştir. 

Paris, 16 (A.A)- Paris ve 
Seine vilayetinde heniiz 730,000 
bin grevci amele vardır. Dün 
202,302 amele işe başlamıştır. 

Almanya 
cevab ver
mek Üzere •• 
Bir de imparatorluk Müs
temlekeler Birlit)i Kuruldu 

Berlin, 16 (Radyo) - Bir 
imparatorluk müstemlekeler bir-

liği vücude getirilmiştir. Bir

lik reisi Fon Hebek'tir. Bu 

birliğe, müstemlekeler lehinde 

çalışan teşkilatlar girecektir. 

Londra, 16 (Radyo) - İyi 
malUmat alan mehafilde söy

lendiğine göre, Almanya'nın 
f ngiltere'nin sual listesine mu-

kabil cevabı hazırdır. Bu ce
vab, Hitler'in tasvibini bekle-

mektedir. Ancak cevabın met· 
ni hakkında henüz hiçbir ma-

~ 

h1mat alınamamıştır. Bu ceva-

bın Uluslar sosyetesi toplan: 

tısından evvel mi veya sonra 
mı verileceği de belli değildir. 

müstahdemini ihtilafı henüz 
halledilmemiş ve müessese
ler de müstahdemin tarafın-

dan işgal edilmiştir. 
Meç'de grev genişlemiştir. 

Niyopor'da da henüz vaziyet 
düzelmemiştir. Bordo rıhtım 
amelesi grevi hasabile liman 
işleri tamamen durmuş bulun
maktadır. 

Fas'da Seydi Bel Abcs'de 
bir amele içtimaından sonra 
bir müsademe olmuş 6 kişi 

yaralanmıştır. 

Nehirde 
Bir Facia 
Yolcular sarhoştu, 
feri bot devrildi, 19 

kişi boğuldu. 
Peşte, 16 (Radyo)- Altmış 

yolcuyu hamil bulunan bir 
feribot Seyyorome adası hi
zasından geçerken batmıştır. 

Gece yarısından sonra saat 
birde nehirden 6 ceset çıka
rılmıştır. Yirmi kişi kurtarıl-

mıştır, 34 kişinin akibetleri 
meçhuldür. 

Peşte, 16 (Radyo) - Feri
botun batması neticesinde 
ölenlerin 19 olduğu tahmin 
ediliyor. Feribot kaptanı tev· 
kif edilmiştir. 

Kaptan, yolcuların adedini 
bilmediği, gemide bulunanla
rın hepsinin de sarhoş oldu
ğunu ve bir tarafa yıkıldıkla
rından gemiyi devirdiklerini 
söylemiştir .. 

Polislerle müsademe 
ve yaralananlar var. 

Brüksel, 16 (Radyo) 
Elektrik müstahdemini vesair 
sanayi ameleSI grevcilerle bir
leşmişlerdir. Belçika' da amele 
Fransız'ların son grev usulle
rini tatbika ve ş.oselcri işgale 
çalışmaktadırlar. Zabıta mü
him tedbirler ittihaz etmiştir. 

Bu müsademede üç polis 
ağır surette yaralanmıştır. 

Amele, tramvayları işlemekten 
men'e kalkışmıştır. 

Voşör' de grevcilerden uç 
kişi yaralanmıştır. 

Brüksel, 16 (Radyo) - An
vers ve Liyci' deki grevler 
kanlı bir hal almıştır. Liyej' de 
bir müsademede pek çok 
kimseler yaralanmış ve bir 
çok amele tevkif edilmiştir. 
Maden amelesi arasında .da 
kanlı hareketler görülmektedir. 
Anvers' de işe başlıyan ame
leye taarruz edilmiş ve polis 
işe müdahale mecburiyetinde 
kalmıştır. 

Sanayi mıntakalarında bir 
çok hadiseler çıktığı bil diril
mektedir. 

Vaziyet vahim görülmek
tedir. 

Brüksel, 16 (Radyo) - 200 
binden fazla maden amelesi 
grev halindedir. 

Cezair'de 
Çarpıfmalar var! 
Paris, 16 (Radyo) - Ce

zair' de Seydi Belabes'teki ha
dise büyüktür. Halk arasında 
fırkalar yüzünden çıkan mü
sademeye asker ve zabıta mü
dahaleye mecbur kalmıştır. 

Birçok yaralı vardır. Birçok 
mağazalar yaiJna edilmişlerdir. 
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ı-Alman Milletine-----, Telefonda 

Fihtenin Hitabesi :::ü!::ite;::n 
"\ 

Birinci Fransova l_B_o_rs_a_da_ 
BÜYÜK TARiHİ TEFRİKA 

Üzüm satışları: 
Ç. Alıcı K. S, K. s. 

ll Ankara ve lstanbul 

16 Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu 
9 ____ .. _ .. _ .. _ ...... _____ ..... _ .. __ , 

g 75 48 Çeviren: M. Rahmi Balaban mir arasında otomatik tele-

11 ı 11. Alanyalı 8 50 
40 11. Z. Ahmet 9 

ile iz-

40 S. Gomcl 
• F • ' ransova, bır seneye varmadan ltalya yı 

zabtedeceğine emindi. 
25 İnhisar idıırC"si 
18 Kapı.ııı ııri 

16 AILnyrak 

7 50 
6 75 
8 75 
9 

fonla daha çok mükaleme 
6 875 H b d 1 
8 15 er şeyden önce şunu göre un an geçi emez. temini maksadile Avrupa'ya 
9 so unutmıyalım ki insan : Fenni Onlara göre : Muayyen ol- ısmarlanan kuranportör ma-

ıo 75 fikirlere, hür bir surette ve mıyan, mahdut olmıyan (Yani kinesinin bir iki ay içinde Genç kadın gözlerini mah
cubiyetle indirdi. Ve: 

- Ah, Sir! Dedi. Çok ki
bar bir zatsınız! Kocam sizin 

bir kelime bile söylemeden 
içeri girdi. 

Genç kadın, yaşlı kocasının 
girdiğini görünce: 

C) ~{. j. Tarauto 
6 T. Dı•lıa 

268 
5167lı 

516982 

10 75 
!) 50 9 50 indi olarak malik değildir. ölü olmıyan) şey, bir hiçtir. getirilip kurulacağı haber alın-

Ondaki fikirler : Hayatını Onlar bizatihi gayri kabil ta- mıştır. İstanbul ve Ankara 
yapan ve hayatının kaynağı gayyür olan ile (Yokluk - merkezlerinde konmuş olan 
olan fikirlerdir. Bunlar onda Niant) ı birbirinden tefrik bu makine sebebile ayni hat için o kadar çok çalışıyor ki, 

istirahat için sayfiyeye gitmeğe 
mecbur kaldı! Malumunuz ol
sun .. 

- Hayvan herifi Dedi. Ge
ne seni arı mı soktu? Bu na
sıl giriş? 

Zahire satışları: 
Ç. Cinsi K. S. h d 'd" B I b b edemezler. Çünkü hayatları K. s. a esı ır. unun a era er üzerinde birden beş mükale-

6 gizli kalmıştır. "Gözlerinin bundan öteye geçmez. me yapmak imkanı elde edil-19 Ton Buğdııy 
116 

5 50 

- Benim güzel meleğim. 
İhtiyar ve aldatılmış koca, 

acı ve manalı bir kahkaha 
ile: 

45 .l\l. ıları 6 
önünde olan, mecburi olarak, Dayandıkları tek nokta olan miştir. İzmir merkezinde de 

6 hissiyatları : Onlara, (Katiyen 
4 12

' senin samimi tabiatindir. Se- bu makine kurulduktan sonra 
Kocan vaziyeti haber alsa .. 
Acaba ne der?. 

50 ton hnkla 
112 kı•ııtııl palut 650 725 

.., hata etmez) görünür. Eğer 1 
nin içindir. Ve kendini değiş- ayni kolaylığa zmir'liler de 

biri bunu inanmamazlığa kal- k ki d 

Genç kadın, mana ı, esrarlı 
bir surette gülümsedi ve: 

- Kendisini bahtiyar adde
decektir. Karısının güzel ve 
büyük bir prens tarafından 
da sevildiğini hissedince, şeref 
ve mevkiinin yükseldiğini an
lıyacaktır! 

F ransova, kadına sert, sert 
baktı ve: 

- Ben bu halleri hiç sev
memi 

Dedi. 
Genç kadın bu defa usulü

nü değiştirdi ve Fransova'nın 
affını istedi. Fakat, ufuklarda 
şafak sökmeğe ı!aşlıyordu, ' 
artık! 

Kral, Paris'in taze sabah 
havasını derin, derin teneffüs 
etti, Bütün Paris, biitün Fran
sa kendisinindi. ltalya da ken
disinin olacaktı .. Ah .. Ah .. Kuv
vetli olmak, kral olmak. mes'ud 
yaşamak ne kadar güzeldi?., 

* * * Genç kadın, Fransova git-
tikten sonra, bitkin bir halde 
uyudu, kaldı! 

Kapının birden çalınmasile 
uyandı; yerinden fırlıyarak: 

- Kapıda kim var?. Kim
dir o?. 

Diye seslendi. 
Kapı açıldı, Paris'in en şüp

heli ve pis mahallelerinde bü
tün gece dolaşan avukat hiç-

ANADOLU -----
Günlük siyasal gazete 

alıip '<' haşyazgam 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
nıumi ne~riyat \C yıı:r.ı iflcri 

müdürii: Hnınıli l\ üzhct 

İdarehane i: -
Jzıııir ikinci BP-) l"r snka~ı 

C. Halk parti i lıina ı içimle 
Telgraf: lzınir - A:'\ADOI.U 

Telefon: 2ii6 - Posta kutusu 40.:> 

ABONE ŞERAİTİ 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, iiç 

D) lığı 500 kuruştur 
Yahancı memlckcıln için srnelil.: 

abont' iicrcti 27 liradır 

Her ) erde 5 kuru~! ur -Giinü geçmiş nfüholor 25 kuruştur. 

ANADOLU IATB \.ASI.:\ DA 
HASI LMIŞTIR -

- Ah.. Demek ki burada 
nazik ve kibar adamlar var
dı?. Fakat bu defa bütün şey-
tanlar da benimle beraber 
geldi. Ne yapalım, sıra ile 
oluyor bütün bunlar! Misafiri-
niz sizi ne zaman ziyaret ede
cek? Dedi. 

- Yarın.. Biliyorsunuz ki 
yakamı bu adamdan bir türlü 
kurtaramıyorum!. 

Genç kadın, kralın kendi
sini metresi edinmek istediğini 
kocasına söylemişti. Kadınla-
rın belli başlı silahlarından 
birisi de budur; yüksek mev
kili bir erkeğe teslim olduk
hm zaman, bunu saklamakta 
fayda görmezlerse: 

- Ne yapayım?. icbar etti; 
korktum ... 

Derler! 
Avukat, bu itiraf karşısında 

çıldırmak derecesine gelmişti. 
Fakat intikam arzusile sus
muştu. Karısı, kocasının nasıl 
bir intikam şekli düşündüğünü 
ve bulduğunu bilmiyordu! 

-4-
ltalga yolu üzerinde ... 
Mart ayında, Kral birinci 

F ransova artık tasavvurlarını 
gizlememekte ve İtalya ışını 
açık surette müzakere etmekte 
idi. Venedik namına sadakat 
ve ittifak bildiren fakat bu 
hizmete mukabil Veron'u isti
yen sefirleri, fevkalade ve gö
rülmemiş merasim{e kabul etti. 

Heyet sarayın en lüks ve 
haşmetli salonunda kral tara
fından kabul edildi. Kral, ne
zaket eseri olarak elini sefir
lere öptürmedi, sade toka
laştı. 

Kral Fransova, Venedik se
firlerinin ziyaret sebeplerini 
kendi ağızlarından dinledikten 
sonra, İtalya yarımadasının ha
ritasını göstererek: 

- Burayı ya zaptedeceğim, 
ya da bu yolda canımı vere
ceğim! Bugünden itibaren bir 
sene geçmeden Venedik kay
bettiği yerlerin hepsine de 
sahih olacaktır! 

Diye azametle bağırdı. 
Sonu var 

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

Manisa' da 
Büyük idman şen. 

likleri .. 
Manisa, (Hususi) - Manı

sa' da mevcut bütün sporcu
ların iştirakile büyük bir ıd-
man şenliği yapılmıştır, To
rende vilayet erkanı ile ko-
mutanlar, fırka erkanı, kadın, 
erkek büyük bir kalabalık bu
lunmuştur. 

Törene saat 16 da başlan-
dı. Komııtan, sporcularımızı 
teftiş ettikten sonra ah n ·la 
sporculara hitaben sporun 
faydalarından bahis kısa bır 
söylev vermiş ve halk tara
fından şiddetle alkışlanmıştır. 
Bilahara şehir bandosu onde 
olduğu haf de geçit resmi ya
pılmıştır. 

Geçit resmi de bittikten son· 
ra hazırlanmış olan tribünlere 
geçilerek askerlerden mürek
kep takımla Manisa spor ta-
kımları arasında bir maç ya
pılmıştır. 

idman şenlikleri 17 haziran 
çarşamba günü akşamına ka
dar devam edecek, çarşamba 
günü pehlivan güreşleri yapı
lacaktır. 

Manisa' da 
sigarasızlık .. 

Manisa, (Hususi) - Evelce 
de yazdığım veçhile Manisa
nın Saruhanlı mıntakasında 
Selimşablarda ve dağ köyle
rinde bir tek sıgara bulmak 
imkanı yoktur. Bu hale bır 
nihayet verilmesini ve halkın 
köylertmizin bu mühim derde 
bir çare bulunmasını aid ol
duğu makamdan bekleriz. Renç
ber tarlasından köyüne dön
düğü zaman sigara aramakta 
ve "Yoktur" ccvabile karşılaş
maktadır. 

Eğer serbayiin sermayesi ki
fayet etmiyorsa doğrudan doğ
ruya ve evvelce de olduğu gibi 
muhtarlara bırakmak ve halkı 
bu sigara derdinden kurtar
mak lazımdır. 

Av R u p A L 1 K A D 1 N d::~ g~g~d:~~ung:~~ b:~ç~~1I ____ V_E_M_A_H_R_A_C_A __ içemez miyim?,, dediği gibi 
sevdiği Patrisya'nın elinden 
kaçmasına mukabil, hemşiresi 

K O O 
• ,. Mirigel'i almıştı. 

.__Z_M __ P_O_L_J_T __ A_S_R_J_R_O_M_,.AN Ve bu suretle ailenin saa· 
39 ]. L. MORTENDEN det ve neş'esine hiçbir halel 

g~lmemistil 
Laydi Lanston hemşiresin- zevcesi idi, hamşiresi Potris- Talih gerek Lanston'a ve 

den fazla azamet satan bir ya da valii umumi Bradmor'un gerek Bradmora yaramıştı. 
kadındı. Fakat her iki kadın zevcesi idi. Fakat Sir Lanston Müstemlekelerde kendilerine 
da, müstemlekelerde bulunan evvela Patrisya'yı sevmiş, be- güzel mevkiler veriliyordu. 
ve büyük veya küçük bir mev- raber sevişmişlerdi. Evlenmez- Ve tesadüf, yahud bir kastı 
ki İşgal edip bütün lngiliz- den evvel banka müdürlüğü mahsus eseri olarak hep bir 
lerin kibir ve azameti vardı. ile Kaptavna gitmiş fakat dö- yere tayin ediliyorlardı. 
Kendilerinden aşağı derece- nüşünde. sevgilisi Patrisya'nın Yalnız son zamanda mühim 
deki insanlara hiç ehemmiyet Bradmar ile evlendiğini gör· bir iş dolayısilc bangerin zev-
vermezler. Hele müstemleke müştür. cesi Laydi Miryel Lanston 
hal kını hayvandan bile say- Para işlerinde kamil bir Londra'ya gitmiş ve tam bir 
rnazlardı! meharete malik olan Lanston sene kalmıştı. iki hemşire 

Bu ailenin tuhaf bir mace- bu hadiseden müteessir olmuş şimdi bir senelik ayrılığın acı-
rası vardı: Miryel, Laston'un değildi; fakat Nasreddin ho- sını çıkarmak için mütemadi-

tirmedikçe asla başka şey avuşaca · ar ır. 
.. . karsa ; onda (Hayatın mana- Eşrefpaşa ve Tepecik gibi 

goremezsın. " sını kavrama) olduğunu kabul 
Ecnebinin veya iptidai ol- kalabah1< semtlerde yapılacak 

etmek şöyle dursun ; onu : 
mıyan milletin iç temeli : Mu· d d yeni posta teşkilatı ikinci ka-

Realitenin neye ayan ığını d · k"l A k 
ayyen, sağlam, layetegayyer k .. k k rk nun ayın a yenı teş ı at a-

bl
·r şeye "ınanmaktır. Bunun görememe ve yu ·se . te a .• nununun tatbikile beraber vü

kilere yükselememek ile itham 
ötesinde ise hür hayat, bu- ederler. cuda getirilecektir. 

l k k h Kordondaki merkez postane 
mm a aynaşama sızın, are- Böyle mütefekkirleri tenvir binasının istimlak muamelesi 
kettedir, Aralarında geçilemez etmek imkansızdır, faydasız- bitirilmek üzeredir. Yunan'lı 
bir hudut vardır. Bu geçile- dır : Eğer mümkün olsaydı b b emvalinden olan u inaya 
mez hudut, onun ruhunda o b 1 ld kl d b şka un arı, o u .arın an a 15 bin lira kıymet takdir 
kadar yer etmiştir ki bütün türlü, yeniden yapmak icap d ı T 1 fh e i miştir. e gra ane mer-
tabiatini değiştirmeden veya ede ~di. İşte bu bakımdan, kezinin, bu binanın üst katına 
gögsünden kalbini sökmeden Afman'yada ınuas·r felsefe : yeni bir kat inşası suretile 
başka şeyi inanamaz ve düşü- Alman değildir. Ecnebidir. buraya nakli düşünülmüştür. 
nemez. Ecnebi, zaruri olarak, Gayesi bizzat kendinde olan Yapılan keşifte binanın üstüne 
her şeyin kaynağı ve ilk ve hakiki felsefe : Bu basit zeva- bir kat daha inşasına imkan 
son şey olmak üzere ölüm ve, hirin (Erscheinung) çok üs- bulunmadığı anlaşılmış ve 
bunlarla, hayata inanır. tünde olup azimet noktası : bundan sarfınazar edilmiştir. 

Bu gün Alman milletinde, (Herhangi bir şekilde olan 
ecnebinin bu esas akidesinin filan veya falan hayat değil) 
nasıl kendini göstermekte ol- bir ilahi, tükıl (Ekmel), ebe
duğunu inceleyelim. diyen bir ve ibdaniyetin olan 

Bu, ilk önce, felsefede gö- (Hayat mahz) dı;. Hakiki fcl-
rülmektedir. sefe : Zevahir vasıtasile, bu 

Emek verilme itibarile Al- hayatın namütenahi şekillerde 
man'yada zikredilmeğe değer nasıl tecelli ve inkişaf ettiğini 
olan felsefe, her ne kadar ve görerek en nihayet, temel 
asıl olmasa da, şimdi, fenni kanuna göre, (Yokluk) a de
şekilde. bir esasa varmak isti- ğil, (Varlık) a ulaşır. 
yor. Ecnebi ülkedeki mesainin O zaman bu varlık, nasıl 
kudrctsizliğine rağmen, felsefe: tahakkuk edecek ise öylece 
(Vahdet) istiyor. (Vücut) ve ondan doğar. 
(Realite) yi istiyor. Bir takım İşte hakikaten Alman olan 
hadiseler şekli altında görü- felsefe. Bunun haricinde hiç 
nen zevahir yerine (Asıl var- bir şey hakiki Alman değildir. 
!ık) ı görmek istiyor. Alman felsefelerinin çoğuna 

Onun, bütün bunlarda hak- hakim olan ve hakikatte Al-
kı var ; zira o, ecnebi ülke- man olmıyan yukarıki sistem 
lerdeki filozofları, bu bapta, (Ya hakiki felsefe usulü şek-
çok geçmiştir. Ve o, ecnebi- linde şuurlu, yahut diğer 
lerin prensiplerine niifuz da fikirlerimiz gibi gayri şuuri 
bile ecnebilerden öndedir. surette) asrın diğer ilmi saha-
Bütün bu zevahirin kökü (Bu larına da nüfuz ediyor. Filha-
arayıcıların, hatta aldanarak, kika, ecnebi tesiri altında, 
tayinine göre) ; Kat'idir, mu- asrımız, evvel zamandaki gibi, 
ayyendir, ve müstakardır. Bu sadece depo etmek ile kal-
(Varlık), nasılsa öyledir. Baş- mıyor ; sırf felsefi noktai na-
ka türlü değildir. (Ben) inde zardan her şeyin üstünde ça
ve esasında değişemez bir !ışıyor ve düşünüyor. Asrımı
haldedir. zın böyle çalışmada hakkı 

Bu görüş : Her şeyi ölü var. Fakat bu çalışmada (Ha-
görme ve orijinaliteyi terket- reketsiz ve durak inanmalar 
me görüşüdür. Bunlar hayata ile ölüm hissizliği içinde olan) 
doğru havalanmak isterlerse, ecnebi felsefeyi met od olarak 
dayanacak bir noktaya muh- alırsa çok haksızlık etmiş 
taçtırlar. Onların düşüncesine olur. -Sonu var-

yen süvare ve gezintiler veri
yorlardı. 

Aradan seneler geçmiş ol
masına rağmen birbirine ben
zeyen bu iki İngiliz kadını 
hala güzel ve taze idiler. Se
neler, hayatları daima varlık 
ve saadet içinde geçen bu 
iki kadın üzerinde tahribat 
yapamamıştı. 

Miryel, kocasının hemşire
sini evvelce sevdiğini ve bel
ki de hala sevmekte [olduğunu 
bildiği halde hiç kıskanmazdı ve: 

- Ne ala, derdi. Ben ken
dim moda şekilleri seçmek 
külfetinden varesteyim. Hem
şireme yaraşan herşey bana da 
yaraşır! 

• • * 
Davetlilerden bir kısmı gel-

miş idiler! Laydi Lanston da
vetlilerini gözlerile takibedi· 

yordu. 
Doktor Erbert Karter ve 

refikası Ondrev de salona gir
diler. 

Laydi Lanston kurulmuş 
olduğu koltuktan hiç kımıl

damayordu. Fakat Ondrev'e 
karşı, şöylece yerinden kal
kıvermişti bir hareket yaptı 
ve başı ile Ondrev'i selamladı. 

Ve: 
- Davetimize icabet etti

ğiniz için çok memnun ve 
müteşekkirim! Dedi. Zevcemle 
henüz tanışmadınız, değil mi? 

Uzun boylu, zayif, kır bı
yıklı bir İngiliz Ondrev'in 
önünde boyun kırdı ve genç 
kadıııın elini sıktı, Bu adam 
Raif Lanston idi. 

General Grosnen ve erkanı 
- Sonu var -

-----------
Yeni Muhasebei Hu

susiye Teşkilatı. 

-Başı 3 ncü sahi/ede-
katipliklerine Hasan Basri ve 
İbrahim, tebliğ memurluğuna 
Ali Galip, tahsil memurluğuna 
Tayy~r (Muhasebei hususiye· 
den), veznedarlığına Bekir, 
katipliğine Hakkı, tebliğ me-
murluklarına Ali Riza, Meh
med Vehbi, 

Eşrefpaşa şübesi: Tahak
kuk memurluğuna Mustafa 
Kolcu, katipliğe Rıfkı ve Ah-
med Hilmi, tebliğ memurlu
ğuna Mustafa Vasfi ve Osman, 
tahsil memurluğuna lsmail 
Hakkı, veznedatlığa Hüsnü, 
tebliğ memurluklarına Hasan, 
Abdullah, Arif ve Niyazi, 

Karataş şubttsi: Tahakkuk 
memurluğuna İrfan Engin, ka
tipliklerine Faik ve Mazlum, 
tebliğ memurluğuna Ali Rıza, 
tahsil kısmında veznedarlğa 
Adem, katipliğine Yahya, teb
liğ memurluklarına Tahsin, 
Arif ve Hakkı. 

Alsancak şubesi: Tahakkuk 
memurluğuna Hamdi, katiplik
lerine Ahmed Şengül ve Meh
med Nuri, tebliğ memurluğuna 
Adil, tahsil memurluğuna Ce
vad (Muhasebei hususiyeden}, 
veznedarlığına Rifat, katipli
ğine lsmail Hakkı, tebliğ me
murluklarına Sıtkı, Şükrü ve 
Halil. 

Basmane şubesi: Tahakkuk 
memuru Hüseyin Avni, katip
liğine Mehmed Nuri ve Sü
leyman Sadık, tebliğ memur
luğuna Bahri, tahsil memurlu
ğuna Ahmed Acar, Veznedar
lığına Ömer Behçet, katipliğine 
Yaşar, tebliğ memurluğuna 
Mustafa ve Rustem, 

Karşıynka şubesi: Tahakkuk 
memuru Şevki, katip Ömer 
Pırnar, katip Ödemiş varidat 
katibi Abdurrahman, tebliğ 

memurluklarına Ödemiş tebliğ 
memurlarından Şevket ve Hak
kı, tahsil memur1uğuna muha
sebei hususiye Karşiyaka şu
besinden Şerafeddin, katipli
ğine izzet, veznedarlığına Mus
tafa, tebliğ memurluklarına 

İhsan ve Arif. 

\\ 
a 



... Sayfa 6 ---------------.------ANADOLu _____________________ 17161936 ~ 

1 • olanların yüzde yedibuçuk İzmir Komutanlığı ilanları Gı·rı·dı· za _Je Su''le·vman ag.,a ve tu~ 
Kücük Haberler 1 teminat akçası veya milli bir Uı .., ~ 

1 , ' banka itibar mektubu ve Deniz levazım satın alma komisyonundan: _ı k ( l 11 ·ı · • ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.r Cinsi Miktarı Tahmin edilen bedel Muvakkat teminat CU zaae Va l arı mÜfeVe l lg., ln• 3413583 dosya numarasile 
Ne yapmağa gı"ttı"? Kilo Lira Kuruş Lı'ra Kuruş 1 inci icra memurluğuna mü- J • 

V. ' 16 (R d ) D" Koyun eti 45600 18240 00 aen. ıyana a yo - un racaatları ilan o[unur. 
akşam karısı ile birlikte bu- 1 N Sığır eti 32900 9212 00 2058 90 H. ş. ş. 474 C 
raya gelen M. Suviç, hiçbir insi, miktarı ve tahmin edilen bcdellerile muvakkat temi-
devlet adamı ile görüşmeden İzmir inhisarlar başmüdür- natı yukarıda yazılı iki kalem gıda maddesi 3 temmuz 936 
bugün Roma'ya dönmüştür. • lüğündcn: tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de kapalı zarf suretile 
ltalya • Macaristan Başmiidürlüğümüz tütün kıs- alınacaktır. 

Honıa, l 6 (Hadyo) Harici) 1• mile tütün fabrikasına ait ma- .Şartnamesi 137 kuruş mukabilinde komisyonda her gün ve· 
lıakam Kont Ciyano, )t'ni rnz.ifc i mu) ve yaprak tütünlerle ma- rilir. isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle teklifi 
ılolnyı ile 1acari tan hariciye ha kine aksamı boş :zuruf vesair muhtevi mazrufları belli gün ve saattan bir saat evvel Kasım· 
kanı M. Deknııyıı'ya tdırikiiıına emtianın 936 senesi nakliyatı paşadaki bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. 
teşekk~ir. ~tmiş ve iki d~vlet anı· bir ay müddetle · pazarlığa hıra· 17 21 27 2 (3301) 
ımlakı ı~ı müna ebctlcrın devnm k l 
1 ,,. · h'ld' · · 1 mıştır. [ J""k Eyt b k d 

E
ce ck~c~"ını hı ır~ıı ... l,tır. . Muhammen nakliye bedeli m a Ve am aD asın an: 
s ı mu arıp er ve tedıyat 9550 kk . 718 o 

1 

muva at temınatı epozitosu 

K 
Nevyork, f 1d6 {Radyo) - liradır. isteklilerin 22, 29-6 Esas No. Yeri No. sı Nev'i T. L. 

ongre tara ın an geçen sene ı ve 5, 12-7-936 günleri saat Eski Yeni 
k~~ul edilen .bir kanun m~- on beşte başmüdürlükteki ko- 207 /4 Güzel yalı tramvay cad- 829 
cıbınce 3 mılyon 517 hın misyona gelmeleri. 1713 desi. 
eski muharibe, iki milyar 3 223 osmaniye c. kara osman 

Y.. ·ı d 1 t d' d'l lzmir 1 inci icra Me. dan: w 1 h d 
26/8 

uz mı yon o ar e ıye e ı - og u anın a. 
Mustafa .Şükrü ve F. Fit-

miştir. Eski muhariplerin pa- 237 Mırabıt çarşısı 23 
nat'ın emlak ve eytam banka-

ralarını alabilmeleri için posta 302 huca mecidiye cad. belediye s. 60 
sıudan ödünç aldığı paraya 

müvezziJerini evlerinde bekle- 306 yol bedesteni servili hanında 55/10 
mukabil bankaya ipotek ey- 313 ' b'd h 83/11 meleri bildirilmiştir. ' ı ayet anı 
lcdiği İzmir' de tepecikte sür- 350 b k I h 55/12 Baron Aloizi ve M. Suviç mıra ıt çarşısı ız arağası anı 
meli sokağında sağı emvali 352/353 · dd 33 

se/ir oluyorlar, osmanıye ca esi 
Roma, 16 (Radyo) - ita!- metruke hanesi solu ilya de- 390 alsancak mesudiye m. zade so.- 13 

tedrioplu veresesinin 16 nu- 415 göztepe nevzat bey sokak 7 
yan resmi mehafiline göre muralı kahvehanesi önü yol 583 karalaş islahane sokak 111 
Londra'da Vansitar - Grandi ile çevrili ve kadı ilyas efendi 629/1 " dokuz eylı11 " 157 
müzakerelerinin neticesi müs- vakfından 14 numaralı takdiri 701/c. " " " " 116 

18 
11 
39 

bet olmuştur. kıymet raporuna 10 numara- 716 istiklal mah. gündüz sokak 16 
M. Suviç'in ltalya'nın Bir- tajlı kapudan girilince zemini 868 orhaniye m. kamil efendi " 7 

leşik Amerika sefirliğine tayin mermer bir sofa solda karşıda 970 karataş postacı ali riza ef. s. 
d'I v • .. l · B ve arkada olmak üzere üç C N e ı ecegı soy enıyor. aron . o. 

Aloizi de Londra ve Paris oda bir avlu bir mutbak bir 1 fzmir gaziler m. kemer sokak 49 
sefaetlerinden birine namzettir. hela yirmi basamak merdi- 11 akdeniz mah. küçük tuhafiyeciler 6 

• venle çıkılıoca fevkani bir sa- 12 karşıyaka alaybey günaydın so. 19/21 

• 

_ _ O_n_i-ve_r_i-te_d_c_J_)_oç-c-nt--1 Ion dört oda bir taraça bir 20 akdeniz m. küçük tuhafiyeciler çar. 20 
(M ıınviıı Profc::-ör) hela, bir balkon kumpanya 52/3 ikinci süleymaniye nezaket 2.23 

Dr • A • Saf ittin suyu ve elektrik tesisatı mev- sokak. 
cut kargir ve 2300 lira kıy- 54 ahmet ağa m. ikinci kordon 1.10 

Ağız ve diş hekimi metinde olan ve geçen sene 
ifa talara lıer gün öğledPıı yapılan satışı 2280 numaralı 

onrn hakar kanuna tevfikan geri bırakıl-

f ıikJiil ı·adclc«i 'No. 99 dığı halde birinci sene taksiti 
Ankara apartmanı 2 inci kat muayyen yadesinde ödenme-

Tclgraf · f S TA i\ ll U ı. diğinden bu hüküm ortadan 
Telefon : 49250 kalkarak evin yeniden mül-

İzmir 1 inci icra Me. dan: 

5515 
5611 
5616 
5617 

56110 
60 
72/1 
73/1 
77 
7-79 

saman iskelesi ikinci kordon 
Birinci kordon 

5513 
62 

saman iskelesi mimar kemalettin c. 9 
birinci kordon " " 911 
ikinci " " " 53 
manisa saray mah. lise sokak 31 
kestelli c. ikinci kestelli çıkmazı 101 
karşıyaka alaybey günaydın so. 23 

" osmanzade reşadiye 21/25 
mahmudiye m. küçük tu- 18 51 
hafiyeciler çar. 

evin alt katı 18 
ayrı bölük. 
mağaza 

" 
dükkan 
mağaza 

" 
oda 

_mağaza 

ev 
" 
" 

evin alt katı 
ev 
" 
" 
" 

" 
dükkan 
ev 

dükkan 
evin üçte 

10 

9 
10 
13 
20 
4 

30 
44 

4 
8 
8 

12 
40 
12 
8 

20 
6 

20 
6 

16 
bir bölüğü. 
mağaza, 560 

palamut hanı 
dükkan 40 
mağaza 65 
dükkan 70 

" 35 
" 60 

ev 72 
" 36 
" 17 
" 44 

iki dükkan 6 

Hacer'in emlak ve eytam 

bankasından ödünç aldığı pa

raya mukabil bankaya ipotek 

eylediği İzmir' de eşrefpaşa 

birinci sultaniye mahallesinin 

kiyeti açık artırma suretile 
ve 844 numaralı Em -
lak ve Eytam bankası kanunu 
mucibince bir defaya mahsus 
olmak şartile artırması 2317 / 
1936 perşembe günü saat 11 
de icra dairemiz içinde yapıl
mak üzere 30 gün müddetle 
satılığa konuldu. 

100 Aydın kurtuluş mah. ev 12 

birinci eşrcfpaşa çıkmazında 

39 yeni numaralı eve kapu

dan girilince bir bahçe solda 

bir mutbak ve hela arkada 

bir koridor üzerinde ikişeı den 
dört oda yukarıda ayni şe

kilde dörı oda, bit gusulhane 
ve halkapınar suyu vardır. 
700 lira kıymetinde olan bu evin 
mülkiyeti açık artırma suretile 
ve 844 numaralı emlak ve 
eytam bankası kanunu muci
bince bir defaya mahsus ol
mak şartile artırması 2317 /36 
perşembe günü saat 11 de 
icra dairemiz içinde yapıl

mak üzere 30 gün müd
detle satılığa konuldu. Bu ar
tırma neticesinde satış bedeli 
tahmin olunan kıymetin yüzde 
yetmişbeşini bulursa ençok 
artırana ihalesi yapılacaktır. 
Aksi takdirde 2280 numaralı 
kanuna göre satış geri bıra
kılacaktır. Satış peşin para 
ile olup müşteriden yalnız 
yüzde ikibuçuk dellaliye mas
rafı alınır. işbu gayri menkul 
üzerinde her hangi bir şekilde 
hak talebinde bulunanlar el
lerindeki resmi vesaik ile bir
likte yirmi gün zarfında İzmir 
icrasına müracaatları lazımdır. 
Aksi halde hakları tapu sici
lince malum olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar. 11/7 / 
1936 tarihinden itibaren şart
name herkese açıktır. Talip 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten sonraya müsa
dif olması hasebile kıymetine 
bakılmıyarak en çok artıranın 
iizerine ihalesi yapılacaktır. 
Satış 844 numaralı Emlak ve 
Eytam bankası kanunu hü
kümlerine göre yapılacağından 
ikinci artırma yoktur. Satış 

peşin para ile olup müşteri
den yalnız yüzde iki buçuk 
dellaliye masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men
kul üzerindeki haklarını hu
susile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile 
bitlikte memuriyetimize bildir
meleri icabeder. 

Aksi halde hakları Tapu 
sicilince malum olmadıkça 

paylaşmadan hariç kalırlar. 

111711936 tarihinden itibaren 
şartname herkese açıktır. Ta
lip olanların yüzde yedibuçuk 
teminat akçesi veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 
33/21475 dosya numarasile 
1 inci icra memurluğuna mü
racaatları ilan olunur. 

H. iş. No. 271 

103/2 akdeniz mah. büytik tuhafiye- 106 üst katta oda 9 
ciler çar. 

121 manisa saray mah. üzüm pazarı 23 dükkan 16 
Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı gayri menkullerin bir 

senelik kiralarının ihalesi 29/6/936 pazartesi gunu saat onda 
yapılmak üzere artırmaya konulmuştur. 

istekli olanlar hizalarında yazılı pey akçelerini veznemize 
yatırarak artırmaya girebilirler. 17 24 1710 

lzmir vilayeti muhasebei hu
susiye müdürlüğünden: 

İzmir vilayeti muhasebei hususiyesinin 936 senesi evrakı 
matbua ihtiyacı olan ve dairede mevcut .şartnamesine bağlı 
listede cinsi, evsafı ve eb'adı yazıfı nümuneleri bulunan evrak 
ve defatirin tab ve imali 10 161936 gününden itibaren on beş 
gün müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. Şeraiti ve nümuneleri 
görmek istiyenler her gün Hususi hesaplar müdüriyeti varidat 
kalemine ve eksiltmesine girmep istiyenlerin de ihale tarihi olan 
25/6/936 perşembe günü saat onda depozito veya bank mek
tubu ile vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

1711 17 19 21 23 

Tabak hacı Ismail ağa vakfı 
mütevelliliğinden: 
Sçneliği Vakfı Mevkii Nevi No: 

100 Tabak H. İsmail Tilkilik Dükkan 294 
100 ,, ,, ,, ,, 296 
100 ,, 

" 
,, ,, 298 

100 • 
" 

,, ti '' 300 
100 

" " 
,, ,, 302 

125 ti " 
,, ti 304 

Yukarda mevkii nev'i ve senelik kiraları yazılı akaratın Ma
yıs 937 senesi sonuna kadar olan icarları on gün müddetle 
açık artırmağa çıkarılmıştır. İhalesi 17 /6/936 çarşamba günü 
saat 15 tedir. istekli olanlar şeraiti anlamak üzere hergün va
ridat memurluğuna ihalesi içinde o gün ve saatta evkaf mü-
dürlüğünde toplanacak komisyona müracaatları ilan olu-
nur. 7-12-17 1533 

Mevkii Vakfı 

hacı mahmul m. giridi 
" " " 
" " " 

istanköy s. " 
" " 
" .. 

ikiçeşmelik c. tuzcu 
" " 

sandıkçılar giridi 
hacı mahmul " 

No. 
44 
44 
42 
22 
24 
26 

159 
15911 
3 
44 

Cinsi 
ev 
oda 
ev 
ev 
dükkan .. 

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

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

937 senesi sonuna kadar olan icra arı on gün müddetle 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 17--6-936 çarşamba günü 
saat onbeştedir. istekli olanlar şeraiti anlamak üzere her gün 
Varidat memurluğuna ihalesi içinde o gün ve saatta Evkaf 
müdürlüğünde toplanacak komisyona müracaatları ilan 
olunur. 7 12 17 1534 

Çine İcra memurluğundan: 
Alacaklı : Birinci derecede 

alacaklı Çine' de İffet ve İkinci 
derecede alacaklı evkaf idaresi 

üçüncü derecede alacaklı İz
mir' de amato vekili avukat 

Sadık ve dördüncü derecede 

alacaklı Fatma validesi Nadi

de ve beşinci derecede. ala

caklı f stanbul'lu Hasan Tevfik. 
Borçlu : Çine'nin Şevketiye 

mahallesinden Kocaosman oğ

lu Molla Hasan. 

Satılan mallar : Tapunun 

Mayıs 324 gün ve 27 sayı

sında mukayyet .Şevketiye 

mahallesinde vaki tapuca hu

dutları canibi yemini hakim 

hacı lbrahim hanesi ve Ka

pakl: oğlu Ali çavuş ve ar

kası Yarangümeli Mehmet 

ve Kadir ve cephesi yol ile 

mahdut olup hali hazırda 

yukarı katında bir oda ve 

bir küçük sofa ve bir küçük 

merdiven ve aşağı katında 

bir mutbak ve bir çamaşırha
ne ve iki yatak odası ve ap
tesane ve bir buçuk evlek 
kadar bahçe ve bir kuyu ve 
bahçe içinde bir yemiş bir 
şeftali bir asma iki portakal 
ağaçları mevcuttur. 

Lira alacağını teminen hac
zedilen yukarıda tafsilatı söy
lenilen bin sekiz yüz lira 
muhammen kıymetli ve borçlu 
Koca Osman o, Molla Hasan 
uhdesinde ba tapu uhdei ta
sarrufunda bulunan gayrimen
kuller 22 Temmuz 936 tari
hine müsadif Çarşamba günü 
zevali saat 9 dan 15 de icra 
dairesinde ihale edilmek üzere 
12/6/936 tarihinden itibaren 
ve açık artırma yolula satışa 
çıkarılmıştır. .Şartname vesair 
evrak müteferriası 12/6/936 
tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için açık bulun
durulmaktadır. 

ihale günü mal muhammen 
kıymetin yüzde 7 5 ni bulduğu 
surette ihale yapılacaktır. 
Aksi halde son pey sahibinin 
taahhüdü baki kalmak üzere 
artırma on beş 
temdit edilmiş 
on beşinci güne 

gün , daha 
olacağından 
müsadif 6 

Ağustos 936 tarihinde per
şembe günü aynı saatte en 
çok artırana ihale olunacaktır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların gayrimen-

kul üzerindeki haklarını husu
sile faiz ve masrafa dair olan 

iddialarını evrakı müsbitelerile 
yirmi gün içinde icra dairesi-

ne bildirmeleri aksi surette 
hakları Tapu sicillerile sabit 

olmadıkça satış bedelinin pay
layşmasından hariç kalacakları 

ve irtifak hakkı sahiplerinin 
de aynı suretle hareketleri 

icabedeceği ve taliplerin mu
hammen kıymetin yüzde 7 ,5 
nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat 

mektubunu icra·dairesine tev
dileri ilan olunur. 

İzmir sicilli ti
caret memurla· 
ğundan: 

Mehmet Nuri oğlu Ha
yati Börekçi ticaret unva-

ni le izmirde Çakaloğlu hanın· 
da 7 numarada her türlü mal-

lar ve mahsuller üzerine ticaret 
ve komisyonculuk yapan Meh
met Nuri oğlu Hayati Börek
çinin işbu ticaret unvanı Tica
ret kanunu hükumlerine göre 
sicilin 1663 numarasına kayıt 
ve tesçil edildiğf ilan olu-
nur. 1692 

Vefat 
Sanatlar Mektebi eski Mü

dürü Ferid Ôzel'in kaynanası 
ve makine mühendisi Fuat 
Ôzel'in büyük annesi baytar 
miralayı müteveffa Kerim B. 
zevcesi General Süleyman 
Sabri ve Arif Tosya'nın tey· 
zesi, hassa müşiri Rauf ve 
Abdi paşaların yeğeni, Muha
cirin komisyonu reisi müteveffa 
Mahmut Bey kızı Hamide Ke
rim Hanım uzun zamandanberi 
müptela olduğu hastalıktan 

kurtulamıyarak vefat etmiştir. 
Hayırsever, kendisini tanı

yanlara çok sevdirmis nazik 
ve saliha bir hanımdı, kendi
sine rahmet diler Ferit ve kızı 
Ayşe Ôzel'e ve ailesine baş
ları sağ olsun deriz. 1705 
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Askeri Mekteplere Talebe alı- lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 1653 J . h . k 

Sayfa 7 ~ 

Satış zmır arıci as eri satın alma ilanları 
bJyOr: Sıra No. Lira k. Mst, Mv. sat. si. ko. rs. den: 

1 _ 936-937 Ders senesi için Kuleli, Maltepe ve Bursa 339 ikinci karantina sami ef. s. 8 tai No. lı ada 101 22 1 Bayramiç'teki kıtaatı askeriyenin 210 ton Un ihtiyacı 
1737 71 ı 5061 bb kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

askeri Iiselerile Kırık kaledeki askeri san'at lisesine parse metre mura aı ve ıçın· 
d k b . d ı 2 ihalesi 25 Haziran 936 perşembe günü saat 14 bu-

ve Konya, Erzincan askeri ortamekteplerine talebe e su uyusu ve ır o a mevcut tara. 
alınacaktır. 341 Karşıyaka dedebaşı menemen c. 41 taj No. lı 2~5 00 çukta Bayramiç'te askeri satın alma ko. nunda yapı-

f 
lacaktır 

2 - Kabul şartları askeri lise ve ortamektepler talimatında ırın. · 
1 d B 1. k • 344 K 3 - Unun tahmin edilen mecmu tutarı 31500 liradır. 

yazı ı ır. u ta ımat as erı mekteplerde ve askerlik arşıyaka bostanlı mektep s. eski 28 taj 125 7 5 00 
şubelerinde görülebilir. No. lı dükkan. 4 - Teminatı muvakkate akçesi 2362 tira 50 kuruştur. 

3 - isteklilerin aşağıda yazılı hususları da go·z o"nu"nde 345 K k b I k 8 I 5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. arşıya a ostan ı ta sim s. eski 11 1 taı' 80 00 1 bulundurmaları lazımdır. 6 - stekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
A - Bütün mekteplerde . kaydı kabul 1/Temmuı./936 da No. lı ev. vesika göstermek mecburiyetindedirler. 

başlar ve 10/Ağustos/936 da biter. Müsabaka imtihanı 347 Bayraklı burnava c. 79·7 l taj No. lı ev ve 250 00 7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
da 15 Ağustosla 21 Ağustos arasında yapılır. dükkan. ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve 

B - Mekteplerin bulundukları yerler haricindeki meevki- 348 Bayraklı " c. 20 eski 16 taj No. h dükkan 120 00 kalan teminatı muvakkate mektup veya makbularını 
!erde oturan isteklilerin 10/Haziran/936 dan 31 /Tem- 351 Buca paradiso kızılçullu c. 6116111 eski 11,13 156 00 ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat 
muz/936 tarihine kadar bulundukları yerlerin askerlik taj No. lı 390 metre murabbaı 1 arsa ve baraka. evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 1532 17 21 
şubelerine müracaat etmiş olmaları lazımdır. Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinci Ms~. Mv. sa. al. k!>. rs. den: 

C - Kabul şartlarını taşıyan istekliler evrakını tamamlattı- tertip tasfiye vesikasile ödenmek üzere onbeş gün müddetle 1 - Bayramiç'teki kıtaatı askerivenin 17100 kilo pirine 
rıp askerlik şubeleri vasıtasilc mektebe göndermeleri artırmaya konulmuşıur. ihalesi 29/6/936 pazartesi günü saat ihtiyacı kapalı zarf bsulile eksiltmeye konmuştur. 
ve mekteplerden davet vaki olmadan hiçbir istekli 17 dedir. Alıcıların Milli Emlak müdüriyetine müracaatları. 2 - ihalesi 26 / Haziran/ 936 cuma günü saat on dör bu-

mektebe gitmemelidir. J zmir Belediyesinden: çukta Bayramiç'te askeri satın aıma komisyonunda 
D - Müsabaka imtihanına girmek için davet edilen istek- yapılacaktır. 

lilerin imtihan yapılacak yere kadar gitmek ve imti- Fiati Fiati 3 - Teminatı muvakkate akçesi 337 Liradır. 
hanı kazanmayınca geri dönmek için yapacakları mas· Cinsi Miktar Lira K. Lira K. 4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
raflar tamamen istekliye aittir. Bunun için de gidiş ve lzmir demiri 4000 kilo 08 5 340 00 5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
dönüş masrafını beraber götürmesi lazımdır. Lama demiri 35 X 6 200 " 08 5 17 00 vesika göstermek mecburiyetindedirler. 

E - ~ste~li mektebe kabul edilmediği takdirde hiçbir hak Çember demiri 25X5 100 " 08 5 8 50 6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ıddıa edemez ve bir sene terki tahsili olanlar da Yuvarlak demir 8X5 100 " 08 5 8 50 ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 
mektebe alınmazlar. Poyra yürek marka 200 adet 200 400 00 kalarile teminatı muvakkate ve teklif mektuplarını 

4 Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesinden Dingil " " 15 " 1900 285 00 ihale saatinden en az bir saat evve komisyona vermiş 
başka giydirilmesi, teçhizatı ve kitapları mektebe aid Lama demiri 3 X 1 400 kilo 08 5 34 00 bulunacaklardır. 14 17 19 23 
olduğu gibi aynca her ay bir mikdar maaş ta verilir. Lama " 6 X 2,5 400 " 08 5 34 00 Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 

5 - Askeri liseleri muvaffakıyetle bitirenlerden arzu edenler Tek araba sustası yürek marka 10 çift 1900 çift 190 00 1 - Manisa'da askeri hastanesinin senelik ihtiyacı için 
müsabaka imtihanına girerek kazandıkları takdirde Nallama lOX 3 200 kilo 10 5 21 00 10000 kilo koyun eti açık eksjltme ile münakasaya 
mühendis ve fen memuru yetiştirilmek üzere Avrupaya 3 çeyrek yuvarlak demir 100 " 8 5 8 50 konulmuştur. 
tahsile gönderilir. . 1625 12 milimlik yuvarlak demir 10 " 9 9 00 · 2 - Şartnamesi Manisa'da Tümen satın alma komisyonunda 

Çelik ana susta demiri 200 " 40 80 00 görülebilir. 

aşra Bakkal ve Esnaflannın I 

NazarıDikkatine : 
İzmir şekerciler çarşısında 20 numaradaki imalathanemi 

l~mir Eski Bitpazarı Suluhan civarında 1 numaraya nakletti· 
ğimden sayın müşterilerimin siparişlerini yeni adresime ver· 
melerini saygılarımla bildiririm. 

Güzel lzmir bisküvit fabrikası sahibi l stanbullu 

lsmail Hakkı 

ııııııııııııııııııııııııııııııı.. Doktor ,,ııııııııııııııııınıııııııııı11I 
1 A. Kemal Tonay ~1 

~Bakte1'igolog ve bulaşık, salgın hastalıkla1'1 mütahassısı=I 
iS Basmahane İ&taayonu karşısımlaki dibek t-okak ba,.ında 30 sayı· :=, 
;;::::: l h . .. -;::::: ı ev ve mua}ene ane ındc ııabah saaı 8 dt•n uktıanı saat 6 a kadar = 
;!5 hastalannı kabul eder. := 
~ 1\1 = ;;::::: üracaat eden hastalara yapılması lıizıuıut'lt·n ıoıair talılilôt , c := 
;;::::: 'k k . . . . " -~ n~ı ros opık nıuayenclen ıle 'lıeremlı hastalara yapılına!lına ee\'az := 

lııiüliıliüıııiiüilWılilıliılnıiiiüiuiıilılıimilıiHlıır;~i:i:~": y.;ı;~:s 111111111 ~ 
lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Satış 

Sıra No. Lira k. 
352 ismet paşa mahallesinin morahane sokağında 

5811 taj numaralı 50 metre murabbaı arsa. 15 
353 ismet paşa mahallesinin bardakçı sokağında 

9/1 taj numaralı 21 metre murabbaı arsa. 7 35 
354 ismet paşa mahallesinin muarahane sokağında 

5816 taj numaralı 70 metre murabbaı arsa. 21 
255 ismet paşa mahallesinin morahane sokağında 

5817 tai numaralı 238 metre murabbaı arsa. 71 40 
356 ismet paşa mahallesinin bardakçı sokağında 1 t 

ve 9/7 taj numaralı 44 metre murabbaı arsa. t 7 60 
357 ismet paşa mahallesinin bardakçı sokağında 

916 taj numaralı 112 metre murabbaı arsa. 44 80 
358 ismet paşa mahallesinin bardakçı sokağinda l 1 

taj numaralı 72 metre murabbaı arsa. 28 80 
359 ismet paşa mahallesinin bardakçı sokağında 9/4 

taj numaralı 82 metre murabbaı arsa. 28 70 
360 ismet paşa mahallesinin bardakçı sokağında 

913 taj numaralı 140 metre murabbaı arsa. 50 40 
Yu~arıda yazılı ~mva~!n mülkiyetleri peşin para ile öden

mek uzere onbeş gun muddetle artırmağa konulmuştur. iha-
lesi 29/6/936 pazartesi günü saat 17 dedir. Alıcıların Milli 
Emlak müdüriyetine müracaatları. 1652 

1 
f zmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 

cra No. l:.ira 
48 Kızılçullu güneş dere şimendifer c. 1 eski t 5 24 

taj No. Jı ev. 
49 Karşıyaka alaybey selamet s. 8 eski ve taj 38 

No. lı ev. 
Yukarıda yazılı evlerin bir senelik icarı onbeş gün müddetle 

artırmaya konulmuştur. ihalesi 29/ haziran/936 pazartesi günü 
seat 17 dedir. Taliplerin Milli Emlak mudüriyetine müra· 
caatları. 1651 

r Scferihisar~?.~:~:.f., !~~~-a!~r~ene oldJ 
gibi busenede Seferihisar kamyonları işlemektedir. Gide
ceklerin Basmanede Bulvar garajınamüracaatları. 

50 lik kaplama çift 20 çift 200 çift 40 00 3 - Münakasası 19 Haziran 936 cuma günü saat 14 te 
Bedeli muhammen yekun 1475 50 Manisa'da Tümen satın alma komisyonunda yapıla-

Yukarıda cins ve miktarile muhammen bedelleri yazılı on 
dört kalem demir malzeme Başkatiplikte şartname veçhile 1

' 

23,6,936 Salı günü saat onaltıda açık eksiltme ile ihale edile
cektir. iştirak için yüz onbir liralık muvakkat teminat makbu
zu veya banka teminat mektubu ile söyfenen gün ve saatta 
encümene gelininir. 7 10 13 17 1540 

6 ha 70 milimetrelik 2320 günü saat onaltıdadır. Keşif 
kilo bakır tel. ve şartname ve projesini gör-

4-
5-

6-

caktır. 
Fksiltmesi açık eksilte usulü iledir. 
10000 kilo koyun etinin beher kilosu muhammen fiati 
30 kuruştur. Mecmu tutarı 3000 liradır. Teminatı 
muvakkatesi 225 liradır. 
Talip olanlar belli gün ve saatte teminatı muvakkate-
lerile Tümen satın alma komisyonuna müracaatları. 

1477 4 7 12 17 

8 Santimlik 500 adet izölatör mek üzere başmühendisliğe Mst. Mv. sa. al. ko. rs. den: 
14 Santimlik 160 adet ızo- ve iştirak için de 63 liralık 1 - Mst. Mv. in açık eksiltme suretile münakasada bulunan 

litör demiri (Ağaç için) muvakkat teminat makbuzu 1770 Lira 43 kuruş bedel keşifli yapı inşaatına talip 
çıkmadığından pazarlıkla yaptırılacaktır. 

14 Santimlik 260 adet ızo- veya banka teminat mektubu 2 - ihalesi 20 / Haziran/ 936 cumartesi günü saat onda 
latör demiri (Demir için) ile söylenen gün ve saatta lzmir'de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 

Duy ermetik 400 adet 1 encümene müracaat edilir. yapılacaktır. 

Suplen 800 metre 2Xl 2 7 10 13 17 1539 3 - Teminatı muvakkate akçesi 133 Liradır. 
Suplen 1600 metre 2X2 1-2 Beher metre murabbaı yir- 4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
Gergi vidası 30 adet simens mi beş kuruştan otuz dokuz 5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

veya benzeri lira on üç kuruş bedeli mu· vesikaları ve ihaleden en az sekiz gün evvel lzınir 
Gergi izöıatörü 60 adet si- hammenle 95 sayılı adanın Nafıa fen heyetinden alacakları ehliyetnameleri komis-

mens veya benzeri 156,50 metre murabbaındaki rona göstermek mecburiyetindedirler . 
Serkil 50 adet simens veya 91 sayılı arsası başkatiplikteki 6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

benzeri şartname veçhile 30-6·936 salı ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi-
Ermatör ve bağlantı komp- günü saat onaltıda açık artır- kalan ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saa-

le 15 adet simens veya benzeri ma ile ihale edilecektir. işti· tinden evvel komisyonda hazır bulunmaları. 1712 

Gerginin potrele bağlantı rak için üç liralık muvakkat Milli Emlak miidürlüğünden: 
vidası 60 adet sımens veya teminat makbuzu ile söylenen icar No. Lira 
benzeri gün ve saatte encümene ge- 30 Bayraklı vapur iskelesi tamiratı müstecire ait 75 

Galvanezli demir tel 5 mili linir. 11 14 17 20 olmak üzere 
metrelik 360 metre Asansör üzerinde dokuz 50 Tepecik Altay S. 21 eski No. lı• dükkan. 16 

Yeni yapılacak elektrik te- eyliil caddesinde Asansörden 51 ikinci kordon tuzhane 12/18 eski No. lı dükkan 36 
sisatı için yukarıda cıns ve 52 '' " " 14 " " " 36 

başlıyarak yeni Türkiye soka· K l mikdarı yazılı on üç kalem 53 emer po is karakolu arkasında bila N.lı ahır 75 
ğına kadar lağım ve yeni dö· 54 Al k t"t" · h' " " 24 elektrik malzemesi başkatip- sanca u un ın ısar çaşısı arsa 
şeme yapılacaktır. Lağım işi· 55 G" t D · B 41 k' N 1 120 likteki keşif ve şartname veç- oz epe anış . es ı o. ı ev 
nin bedeli keşfi 1950 ve dö· 56 T "k Al k 1 · · hh il 461 k' 15 hile 23/6/936 salı günü saat epecı man . u esı yenı ma a e es ı 
şemenin bedeli keşfi sekiz No. lı baraka 

on altıda açık eksiltme ile yüz kırk beş liradır. Açık 57 Halkapınar Kağıthane C. 250/2 eski N. lı ev 
ihale edilecektir. Hepsinin be· eksiltme ile ihalesi 3-7-936 58 Kahramanlar Aydın demiryolu 95 eski N.lı arsa 
deli keşfi 3539 liradır. cuma günü saat on altıdadır. 59 Ayavukla Kemer caddesinde 208 eski, 214 

131 
19 
20 

iştirak ıçın iki yüz altmış iştirak için iki yüz on liralık yeni No. 1ı arsa 
altı liralık muvakkat teminat muvakkat teminat makbuzu 61 Mortakya Kahramanlar C. 197 eski No. lı ev 50 
makbuzu veya banka teminat 62 Buca Uzun S. 10 eskı' No. lı dt'ı'kka' n 64 

kt b ·1 .. l .. veya banka teminat mektubu me u u 1 e soy enen gun ve Yukarıda yazılı emvalin birer senelik icarı onbeş gün müd-
tt ·· l' · iJe söylenen gu"n ve saatta saa e encumene ge mır. detle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 217 /936 perşembe aünü 

6 9 13 17 1512 encümene gelinir. Keşif ve 6 

/ 1 Şartnamesı· 14 kuruş bedel saat 17 dedir. Taliplerin Milli Emlak müdüriyetine müraca-
J - 1 4 nce kutrunda üze- atları. · 17 26 1707 

rı telle sarılı 150 metre lastik mukabilinde başmühendislik-
hortum 23/6/936 Salı günü ten temin edilir. 1714 fzmİr liman işleri Umum mÜ· 
saat .on altıda açık eksiltme 17 20 24 28 dur·· ıu·•guv ··nden-· 
ile ihale edilecektir. Beher 11!11----------• 
metresi 285 kuruş hesabı ile K l k b f b U a , O az, u. Birinci kordonda kain nmum müdürlük binasının ikinci kor-
tamamının bedeli muhammeni h t l kl don cephesinde ve bina dahilinde yapılacak tadilat ve inşaat 
427 ,5 liradır. run as a 1 arı eksiltmeye konmuştur. ihalesi 23 Haziran 936 tarihine mii-

lştirak için on dokuz liralık Birinci sınıf mütehassısı sadif salı günü saat 16 da idare encümeninde yapılacaktır. 
muvakkat teminat makbuzu ile Doktor Talip olanların bu işi yapmağa ehil ve muktedir olduklarına 
söylenen gün ve saatte encu- dair idaremiz mühendisliğinden ehliyet vesikası almaları ve 
mene gelinir. 6 9 13 18 1511 Sami Nazif 1562 Lira keşif bedelinin yüzde yedi buçuğu hesabile muvak-

Kültürpark'ın dört methaline K l kat teminat akçesi olan 117 liralık vezne makbuzunu veyahut 
kapı yaptırılacaktır. bu işin u akcı milli bankalardan birinin teminat mektubunu ibraz ederek 

t 

heyeti umumiyesinin bedeli Birinci beyler sokak No. 36 eksiltmeye girmeleri lazımdır. Keşif varakalarını görmek ve 
keşfi 830,08 liradır. Açık ek- Telefon 2310, evi 3668 ] şeraitini anlamak ve daha ziyade malumat almak istiyenler 
siltmc ile ihalesi 23.6.936 Salı büro şefliğine müracaat eylemeleri. 1693 

. 
~\ 
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Son sistem tesisatı haiz fabrikamızın mahsulü olup 45 derecelik Türkiye'nin en nefis rakısıdır 
lzmir acentası: lzmir Emirler çarşısı karşısında Mıhçı/arda Hüseyin Bahri ve Şekib müskirat deposudur. 

Fratelli Sperco1W. F. H. VAN
Vapur Acentası Der ZEE & CO. 

ROYAL NEERLANDAİS V. N. 
KUMPANYASI DEUTSCHE LEVANTE LİNİE 

" HERMES,, vapuru 15-6-36 G. m. b. H . 
da gelip 20-6-36 da AN- "GALILEA,, vapuru 23 ha-
VERS, ROTTERDAM, AMS- ziranda bekleniyor. 27 hazi
TERDAM ve HAMBURG li- rana kadar ANVERS, ROT-
manian için yük alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LİElN 

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

TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yük ala
caktır: 

"MACEDONIA,, vapuru 7 
temmuzda bekleniyor, 11 tem 
muza kadar ANVES, ROT
TERDA, HAMBURG ve BRE-
MEN limanlarına yük alacaktır 

• W *& U:>•"Hti*?W* +j !H 

BLACKFLAG 
• 

tos mouches, mouctiqu••• cafarda, fourmia, punaiaes, puces 
•t toua autrea lnsect•• pemlci•ux lnat.ntanementl Son •m· 
plol ost aans danser ... 11 ne tach• paa ... ne laiaao aucune odeur. 

"BIRKALANT,, motörü 29 
6-36 da gelip ROTTERDAM, 
HAMBURG, BREMEN, CO
PENHAGE, DANTZIG, GDY
NIA, GôTEBURG, OSLO 

"CHIOS,, vapuru 11 tem
muzda bekleniyor. Bremen, 
Hamburg ve Anverstcn yük 
çıkaracaktır. BÜTÜN BÖCEKLERİ ÖLDÜRÜR. 

ve lSKANDİNAVY A liınan
lnrı için yük alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile · 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda tahmil ve tahliye 
binası arkasında F ratelli Sper
co vapur acentalığma müraca
at edilmesi rica olunur. 

Tele. 2004 2005 2663 
cm ................... .. 

Hellenic Lines 
Limited 

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

Ren1 f iskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi
mento ile eşya kabul eder. 

Anglo -Egytian Mail 
Line 

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

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 75 saat, 
Port-Sait ve İskenderiye li· 

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

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

Telefon : 2548 
.! ..................... . 

Doktor - Operatör .. 
Yusuf Ziya Ustün 
Merkez hastanesi doğum 

ve kadın hastalıkları 
cerrahi miıtelıassısı 

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

Ameliyatlarını Alsancak 
Sıhhat evinde yapar. 

Telefon 
~! ~a) cıwhanr 
LH 
Sıhhat E'i 

3tı8G 
3909 
2'>i 1 

ARMEMENT H. SCHULDT
HAMBURG 

Umum deposu: İkinci kordon No. 88 T clefon: 3306 

"DUBURG,, vapuru 29 ha
ziranda Hamburg ve Anvers 
limanlarından tahliye için bek
lenmektedir. 

"DUBURG,, vapuru 29 ha-
ziranda bekleniyor. Anvcrs, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men limanlarına yük alacaktır. 

AMERİKAN EXPORT LINE 
THE EXPORT STEAMHiP 
CORPORATİON NEVYORK 

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

JOHNSTON W ARREN EİNES 
Ltd. - Livcrpool 

"KENMORE,, vapuru 1 
temmuzda Liverpool limanın
dan muvasalcti bekleniyor. 
Burgaz, Varna, Köştence, Ga
las, lbrail limanlarına yük 
alacaktır. ---
SERVİCE MARiTİM ROU-

MAlN BUDAPEŞT 
''DUROSTOR., vapu~ 8 

temmuzda Köstence, Sulina, 
Galas limanlarına yük alacağı 
gibi Belgrad, NoVisad, Buda- ·. peş.t, Bratislava, Viyana ve ..,. .. -

"" ... 
~ . 

J • ~ır. ~-. _ lfll/T _ _ ~ 

1 Kitaplarmtza zarif 

1 
mak ıstersenı .. 

Ali Rıza 

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. 

Çocuk· hastalıkları 
mütehassısı 

Doktor 
Behcet Uz Linz limanlarına Galas aktar- / 

ması yük alacaktır. ]~'~~\'.// ı · Hastalarını her gün 11,30 
s. A. ROYAL HONGROİSE il -, dan saat onüçe kadar Beyler 
DE NA ViGATİON DANUBI- [ ,& i ro c. l .D ~ !'- ~.~ I sokağındaki kıliniğinde kabul 

ENNE-MARITİME BUDAPEST --------••-••---------------------•ed•e•r·----T•el•ef•o•n •3•990-

' ollıuıı• 

"BUDAPEST., motörü 24 
haziranda bekleniyor Bcograd, 
Novissad, Budapest, Bratisla
va, Viyana ve Linz limanları-
na yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHAVS 
LfNJE (DS. AS. SPANSKE

LİNJEN) OSLO 
''SAN ANDRES,, motörü 

18 haziranda bekleniyor. 1s
kenderiye, Dieppe ve 
Norveç limanları için yük ka
bul edecektir. 

"SARDlNiA,, nıotörü tem
muzun ortasına doğru bekle

niyor. lskcnderiye, Dieppe, Dün
kerk ve Norveç limanlarına 

yük alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi
lemez. Telefon No. 2007 2008 ........................ 

Kiralık Ev 

Oliver v E Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Cendeli Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 

THE ELEERMAN LİNES Lt<l. 
"GRODNO,, vapuru 10 ha

ziranda Londra, Hul ve An

versten gelip yük çıkaracak

tır ve 25 haziranda avdet 

edip Londra, Hul için yük 

alacaktır. 

"MARDINIAN,, vapuru 20 

haziranda Liverpol ve Swan-

seadan gelip yük çıkaracaktır. lzmir vilayeti Baytar direk-
"ARco,. vapuru temmuz tÖrlügu"' •• nden: 

iptidasında Londra, Hul ve 
Torbalı aygır deposundaki aygırlar için 13 ila 15 bin kilo 

Anversten yiik çıkaracaktır. yulaf ve 14 ila 15 bin kilo arpa açık eksiltme ile satın alina-
"LESBİAN,, vapuru 10 lem- caktır. Şeraiti anlamak istiyenler hergiin lzmir baytar dirck

muzda Liverpol ve Swansea- törlügv üne ve Torbalıda aygır deposu baytarlığına eksiltmeye Göztepe'de tramvay cadde- k k k ,J 
dan gelip yü · çı araca lır. iştirak için de 29 haziran 930 pazartesi günü saat 12 ye ka-sine yakın suyu ve elektrik tesi-

satını havi beş odalı ve kullanış- DEUTSCHE LEVANTE LlNIE dar vilayet daimi encümenine müracaat ve yulafın muhammen 
lı bir ev kiralıktır. Talipolan- "SOFIA,, vapuru haziranın kıymetinin yüzde yedi buçuk tutarı olan 80 ve arpanın mu
ların Gazetemiz idare memuru sonunda Hamburg, Bremen ve hamınen kıymetinin keza ~o 7 ,5 tutarı olan 65 lira teminatı 
Hüsamettin'e müracaatları ilan Anversten gelip yük çıkara- ınuvakkate banka makbuzunun encümene ibraz edilmesi ilan 

Zayi 
İzmir 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 cni

sını alacağımdan eskisinin 

hükmü kalmadığı ilan olunur. 

Alaşehir ilçesinin İlgin 
karyesinden Hacı 

Mehmet oğlu Ali 
0:3 • Ucuz - taze - temiz 

İlaç Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 

Sıhhat 
Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçi oğlu 

hanı karşısında 

olunur;. D: 10 caktır. olunur. 13 14 16 l 7 1615 
~·:::::::::::::::::::::::==~~~~ ......... ~;;.;.~;..~;;~ ................. .... 

P •• • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere' kalb ve ur1en a ap böbrekleri rahatsız, tansiyonları yükseklere doktorlar bunu tavsiye ederler 


