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Hükumet, Teşkilatı Esasiye Kanunumuz
da Değişiklik Yapılmasını Teklif Edecektir 

lnönü Istanbula Geçti, Ata-
türkle Konuştu. Şükrü K~
ya Genel Sekreter Olacak! 

-----------·-
Fırka Teşkilab Hakkında Bir Haber Yoktur. 
Tadilat, Kamutay Toplanbsında Yapdacakbr 

>\ııkanı. 1 i (1 hı~uı.i mulıahiri· 
ıııizJt•n) llüküıneı. ı•ıı büyük 
mülki) i' ıııcmurlnrınıu parti rf'i~i 

olalı il ııw leri ic;i 11 te.;k i l:i t ı t'"·•~İ ~" 
la11unu11d:ı dt'~i';iklik ~npılma"ım 

kanıuta~a tddif edt>l"d•tir. Çiirıkii 

tı·~kilıtıı l' .ıııİ) enı iz, n11•111urları11 ,j. 

~aSc•tlc ugrn ıııalarına ıııaniıli r. :;;ıı 

lıalf' ~drc. kanı uta) ııı yupıh':t~ı top· 
lııııııda. bl'lki dı• ff''1..ııludı· lıir iı;· 

ıiınacla. kf'yf i) ı•ı nıl"' :1.1111 lıalıQt>ıl İ· 
lf'f'ektir. 

fı.tanlıul. 17 (Hnsll'•i nıuhalıi· 
riıııizdı•ıı) Başlıakan l,.eıwral t .... 
ııwt fııüııii. Dalıili)e \ "ekili Şükrii 
l\.an, :\afıa \ ddli Ali Çetinka~.ı 
't• ' ~dliyt· \ t>k ili ~ükrii Sararog'ı ıı 
im abalı faal 11,25 tc ta~yare ilf' 
Yt•şilköy"e gt•lınişler \e h~'a iıola"· 
\onunda \ali Muhiddin L ı.tülltlağ 
ilt> İstanbul merkez kumandanı \t' 
.ı;aylu lar ıarafından 

lardar. 

kar•ılaıınıış-

Baş\ ekil lnf>nü tan areden inince: 
·- İnsan bir kt"re tadım al· 

dıktan 5011ra, tayyarenin en iyi ıııı· 

kil \asıta"ı oldugunu :mlıyor. 
Demi§ler<lir. 

iç işleri Bakanı Şükrü Kaya 
diki halde filen ve veka
leten Başbakanımız gap-

maktadır. Fakat parli baş
kanlıklarının en bügük 
mülkiye memurlarına ve
rilmesi bir esas olarak ka
bul edildiğinden yakında, 
parti genel sekreterliği va
zifesini de, Bakanlık vazi
fesi uhdesinde baki kalmak 
şartile, içişleri Bakanı 
Şükrü Kaya görmeğe baş-
1 ıgaçaktır. Vilayet, kaza ve 
nahige parti başkanları da, 
bu karar hükumet ve parli 
tarafından kendilerine teb
liğ edilince, vazifelerini 
vali, kaymakam ve nahiye 
müdürlerine tewli edecek
lerdir. Fırka teşkilatı lıaJc.. 
kında verilmiş henüz bir 
karar goktur. 

Kudüs'te Vaziyet 
Arap'larda tevkifat var. Habe,iatan'a 
g6nderilecek paralar buraya geliyor. 

lıtanbul, l 7 (lluııuııi muhabiri· 
mizden) - Bu Mbah tan are ile 
Ankara 'dan şehrimize gelmiş olan 

1 Kudiiı., 17 (Radyo) Dün ge<'t> sakin geçmiştir. Fakat sair yerlerde 
Ba~vekil f ,.mt t nönü ile afıa, 

gt•ce ıııü~adt•ııwlt>ri ılt>vaın rtıniştir. Ru •la vaziyett•• ~alih olmadığım 
Dahiliyf' ve Adliyf' Yekillai Flor· 

gii•tf'rrıwktedi r. 
)a'da Cumur n•isimiz Atatürl.. la· 

Arıııı rfü·~a ındaıı 1:; ld~i 'e Hay fa ı,~)t"ıliyt· rt'İııi 'e h#.lcdiye aza. 
rafından kabul edilıni~ler H' lıura· 

lım Kıılafan kale im• nefye,lilmi~ler,lir. 
dan Dolnıahahçe sara) ınıı giımiş· 
lerdir. Elılc e<lilt>n bazı malumata göre Arar memleketlerinde Habf"şiııtan 

Hususi mUstahberat: ic;iıı toplannııt- olan paralar Filistin Araplarına verilecektir. 
Kuhirt•. 17 (Had)o) - El Ehram guzeteııi Kmliis"te vuiyt>:tin büyük 

Recep Pekerin Bügük m"iisadcınel,·r ı;afhasuıa girdiğini yazmaktadır. 
Şefimiz tarafından affedil- Çeteler. her tarafta geceleri fngiliz kıtalarıua taarruz etmekte ve 

me•i ile inhilal eden parti gün (loğarkrn çt>kilınektedirle.. BeytunlAbinıdt• büyük bir miieadem,. 

genel sekreter/ilini, şim- olmuştur. . .......... ~ .... ~ .... ·~·~ ............ ~.~-... ·~·~· ... ···~· ... ·~·····~·~·······~·-· .. ·······~·-·········· 
/ngiltere kabinesi toplandı, zecri ted-
birlerin kaldırılmasını kararlaştırdı. 

Vaziyet 1914 ten Fena! 
------------Harbiye Nazırı Kuvvetli. Ordu istedi. Baldvin 

Ve Eden Bugün Beyanat Verecekler. 
l.orıılra, 17 (Raıl) o) Bugiin 

kahine toplanmıştir. Bu içtima hak· 
L.ııulıı rr"ıııi ol.ırak lıit;hir Şt'~ -.;;~ • 

ı .. nmenıf'kledir. 
Y:ılnız kalıirwnin hfııiin crkıi· 

nımn zet•ri tt-dhirler alt-~ himlt• ka· 
rar \rrrfiAi Ö) lt>nnıt>kteıJir. 

Pnrliimento ınehafilirult'. zı•ı•ri 

trıllıirlt-r hakkında kat"i karar H·r· 
ıııek için bir koınİts) on le)• il t•cli
lı•t•t>ğinılt•rı hahM"dilınektı•<li r. 

Domirıynrılar zef'ri tedlıirlniıı 
kalJınlına~1 lıuı>uınınıla Lorıtlra"dıı 

c•iddi t~el.hii.lerdt' lmlunmaktıı· 

ılırlar. 

~11 anıla rı•o;ıııı karıaaıin hakiki 
~idi haU.mda lu•ııüz ... arih hirşt'} 

J oktur. Maaıııaf ilı J ann nzi~ el it"· 
llt'\ ,;ir Nlt"t't>lı.tir. 

Londra, 1 i (Rad)o) - Loıı· 

~lra"daki hal)an mdıafili: lıal}a0run 
zt•ı·rr tt'llhirlnin kaldırılrnasile ka· 
naat etınİ)erd •. ht'Jnelınilel meqai 
lıirliğinc• girmeden t'\t'I, mütecaviz 
oldu~tına (lair kararın da f.-slıini 

iı.tiye<'e~i haberinin ılo~ru olmaclı· 

pnı 8Ô) liyorlar. 
I..ondra 1 i [Rad) o) - Harbiyi' 

nasırı Sir Kopt>r \erdip bir ~ya· 
nalla, Anupa'da vaziyetin 1914 

lngiliz askerleri .. 
tt-kiııtlt•n clnluı fena oldu~mıu söy· 
lı·ıııi~ \e fngihere"ııiıı kunetli bir 
ordup 111ıılik olıııa.ı lazım l!rlıli

~irıi İİ) lrıııi ştir. 

Lonılrn. J 7 (Raılyo) A \Utı· 
turalya'nm Loodra nıümesıllli Sir 
Stanlry Rru • bugün Dominyonlar 
\ ekAleıira • gi•rek A' u•turaly.a hil· 

luimetinin zecri tedbirlerin kaldı
rıl ma~ı hakl..mdaki notHını \t"r· 

nıiştir. 

1..ondra. 16 (A.A) ~ Deyli He
tald gazetesi dün toplanan dıo &İ· 
yaea h,kanlar komiayouunun ıecri 
tedbirlf."rin QldınlmaA1 lehinde 

- Sonıı 4 ned •ag/tllla--= 

Telefon: 277tı 

Boğazlar işi 
Ve Bulgarlar. 
Karar Sosyeteden 

Geçmiyecek ! 
fstanhul 17 (Hususi muhabiri· 

mizılen) Monlrö0 ya gitmekte 
olan llarİ<-İ)e \ ekilimiz doktor 
Tt-,fik Rüıtü Araıı Sofya'dan ge· 
çerken Bulgar gazetecilerine be) a
natla hulunrnu~ '" Monırö Boğaz· 
lar kvnferansmda ,·erilecek karann 
milletler cemi)etindeır geçirilmi)·e· 
ceğini söylemiştir. 

Cenevre l 7 (Rad)o) ~ Bulga· 
rhtan lıaşH•k.ilioin Bulgar murah· 
haı. heyetinin batında Montrö Bo· 
ğazlar konferansına i,tiraki nnwr 
dikkati celhetmiştir. 

f) i ha~r alan mehafile görı-, 
• Bulgar ltaş,·el:ili IJu fırı;atlıııı isti· 
fade ederek lıazı rııetalibatta im· 
lunacaktır. 

Bclgrad l 7 (Radyu) - Mont· 
riiya gitmtltc vlan Türkiye Hari· 
ci~ e \ Pkili doktor Te,•f iL; Rüştü 

Ara clün aktam buraya gelnıi~tir. 

Yarın Güneş 
Tutulacak 

Bir heyet Nif da. 
tına çıkacak! 

Yana güne~ doğduktan on da· 
ki.ka l!Qnra güneş tutulacaktır. Gü· 
neşin tutulmasını görmek için bir 
çök kimseler yüksek yerlere çık· 
mak için hıwrlannuşlardır. 

Kız enstirilııil tabüye muallimi 
'eV7.at'ın reiıl~ altuada 15 kişilik 

bir grupta b.gGD if dağına hare· 
ket ft4lecek, geceyi daAJ• tepesinde 

1etireftlk ......,._ - ....... 
rülen tabiat hadiaesini gıllilp &et· 

kik edecektir' 
Bu grup, tamamen tutulacak 

olan güneı aiyUlbın ölçilmeaine 
yarayacak iletler ve aynca rasat 
aletleri götürecekler ve gil.netin 
vaziyetini fotopf ilerle tetbit ede· 
ceklerdir. 

Selinik'te 
Bir Bulgar ihtilal 
komiteai meyda • 

na çıkarıldı. 
lsııanbul 17 (Husuııt muhabiri· 

miaden) - Atinadan gelen haber· 
lere göre, Y onan hükumeti Selıi· 
nikte faaliyette buluuan bir Bulgar 
ihtilil komiaeaini meydana çakar· 
mışiır, Bu komiteye mensup olduk· 
lan aniaıılan biri kadın dört kişi 

tevkif edilmiıtir. 

Uçurumdan yuvar
lanan otomobil •. 

Uç kişi aQır yaralandı. 
Gümilıhane 16 (A.A) - Trab

zondan Erzuruma gitmAte olan 
15 numaralı kanı)ODu idare eden 
toför Hüııeyin Tonıla üç kilometre 
mesafede ve Zigana et«"ıklerinden 

clönerlı.en l 00 metreden fazla bir 
uçurumdan yu,·arlannuş \e toför 
munini H! yolrulanndan şimendi· 
(er müteahhidi 1zzet ve Rlfat muh· 
telif yerlerinden çok ağır bir ııu· 

rette yaralanmış \'t• merkez di«pan· 
serine nakledilert>k a~ır hastalara 
a01eli) at yapılmıştır. 

Parti baıkanım~ . 
Bir mOddettenberi Ankara 'da 

bulonmakta olan C. H. P. fzmir 
ve Maniu villyetleri baıkam Yoz· 
pt •ylavı A voi Dogan diin Erzu· 
rum vapurile İıtanbuldan şehrimize 
gelnıiı ve Vapurda vali Fazlı Gfi· 
leç., Denizli eaylıH Haydar Rüttı'i 

Öktem, belediye reiııi doktor Deh· 
çet Uz \e parti idatt heyeti aza· 
8lndan doktor Kimran ve Mitat 
Qrel ile itÇi ye eınaf kurumlan 
birlip namına bir heyet ve birçok 
zevat tarafmdan karplaamııtır. 

Fransa' da 
Amele Grevi Gittikçe 

Fazlalaşıyor. 

Paris'te geçen müzakereler 

Surye ve Liibna.n'a 
istiklal verilecek. 

Buna mukabil, her ikisinden 
Fransa ile ittifak isteniyor. 

İ<.tarıbul 1 i (Hu uai rııuhahİ· J 

rimizıh·n) Paristeıı gcl,·n haber· 
lerc göre, Şurİ)C H' Lülınanın İ•· 

tiklali iı:iu Pariı;tt• Frarn:f. de' lct 
adaınlarilı· müzaknderde lıulmıan 

ddegaı.yoıı İ) i ııcticı•ler elde t't· 
mi~tir. Frarı anın müttefiki kalmak 
şartilc• Surİ)•' \'t• Liihmııııı İ•til..lal 

'••rileceği söylenİ) or. 
Paris 17 (Rad) o) . Dış i~lt•ri 

nıii ... teşarı M. \ iyeno'ııun ri~a·etİıı· 

d~ bııriei}'" daire iııdt• crkiinılıar· 
bi)eİ umumiye rei i <;eııcrııl (;a. 
rıwlıın. ali hnrp ıııerliıoiıult>n Gene· 
ral Coro. ha'l'aı Gt>m•ra1lerindt"n 
Piijı•. harid~ I' t.akarılı~ı ,.,•krt>teri 
M. Eııke" Lrjı-. :-:;uri~ ,. ft•\ kalfıdl' 
'-.oıııiı;t•ri \1. \lüııı ııı-tı·I vı• \frika 
müdiirii lllllUlllİ,,İ \1. Sl'n hl'UtP.11 

ıarafmdan bir iı;timıı yııpılmıştır. 

Bu ic;timaııı Sııri)" Liihn:uı 

rıu:s'dt.•silt'! alakadar olduğu .. ö, · 
lenınektedir. "uriyt>0 )e Irak gibi 
istiklil \erilt'f'e~i ılt• talıınin eflil· 
nıektedir. 

Suri)e mandası A. katagoriı.iul' 

tabi manJalardıuıdır. Bunun iı;in Fransız fevkalade komiseri 
Fransa hftkümeti Surivedeki hükü· M. Marle/ 
met şeklini değiştirmek salıibiyetine 
maliktir. 

1926 da lralı.ın i!lliklili dt', an· 
cak Irak mandat1ınm ~ • .latagorisi
sine dahil olmımlt> mümkün ol
m ... tur. 

FraQ.88 l&iik.u..ıet.i 8-iye .için 
böyle bir Yalliyet ihdH etmek iç.in 
1932 deaberi çalqmaltadır. Bu 

huııuı.ta l\I. l\fartcl ile i Stıri)e lıü· 

könıet reiııi ara ıncla lıir mukudt
imza t'tlilıııiştir. Habeş mt>s"elesiniu 
hat bir şekil alch~ı sırada Suriye 
mes"ele~i ikinci plıinda kalmıştır. 

Şimdi Suriyeliler tarafından Fran· 
saya bir hc)cl göoduilmiflir ve 
iııtiklıil şartlannı müzakereye ha· 

- Sanrı 4 ncü $agfada-

lngiliz casusu Malatya
da tevkif edildi. 

Ve yanındaki lsveç'li gazeteci ile 24 
ıaat sonra serbest bırakıldı. 

Ankara, 17 (Hususi muhabirimizden) Maruf f ngiliz kadın casu u 
Lida ile gazeteci Bert'in hududlanmızda te,kif edildiği hakkındaki 

Fnınıız ·gazetelerinin haberini vermiştim. Bu hu u ta tahkikat yaptVll. 
Verilen maldmata gött. İsveç'Ji gazcted Bert ile kentli ine şimdi katir
lik eden casus Lida otomobille şarkta } apankları 8e) ahat için memle· 
ketimizden geçmişler ve Malatya'da, merkezılt>n talimat alınmak içiu 24 
ııaat alaL.onulnıuşlnrdır. Mes'ele hundan ibart>ttir. \',. «"a u Lida ile gaze
teci Bert yollarına devam etmektedirler. 

TAŞLAR 

Türk - Bulgar Dostluğu 
Bulgaristan'ın geni Ankara elçisinin dünkü Anadolu .. 

da çıkan beyanatını okumuşsunuzdur. Elçi cenapları, 
bügük şefi, geni Türkige'gi anlata anlata bitiremiyor. 
Ve, Bulgaristan'ın Türkiye ile daima sullı içinde yaşa• 
mak istedilini söglügor. 

Biz, elbette, bıı güzel sözleri ve isabetli düşünceleri 
talulir ederiz. Çünkü gakın bir komşumuz, bügiik bir 
hakikati ve saniyen kuvvetli Türk milleti ile dost 
ıeçinmekliğin, kendisi için de fagdalı olduiunu anlc· 
m11 bıılıınugor. Ne çare ki, her diplomat sözü, lıiçbir 
%aman •net gerini tutmadıfı gibi, milletin de tercüma
nı olamıyor. Bunu. Bulgaristan üzerinde çok denedik. 
M11•ld, Bulgar milletine, Türk düşmanlığı aşılıgarak 
manrol bir laulret vermek istigenleri daima göz önünde 
bıılunduracalc kadar hassasız. 

Keza, 6ir taraftan başvekiller, hariciye nazırları dost
luk nutukları söglerlun, diğar tara/tan ihtilal komite
l11ri il11 Tiirlcip aleyhine tezahürat yapıldığı ve Bulga
rİ6tlln'da kardeşlerimizin çif-nip ezildiği de bir haki
kattir •• 

Sözle iş arasındeki 6a zıddiyet kalkmadıkça, geni 
dostlııkllll', her iki millıdin şuııruna ve kalbine işleme
ılilcçe hiçbir şegin faydası yoktur. Bir taraftan "Ege'de 
mahreç İ•Ulriz,, avazeleri, diler taraftan da dostluk •• 
Mantıkımız bir mızrağı nasıl çuwıla sokamıyorsa, bıı 
ilcisini de ganyana getiremiyor.. Maamaf ih, bofazlar 
kon/erauı toplanmak üzeredir. Bakalım, Bulıaristan, 
orada ne ıösterecelc. ne diyecektir?. işte bir milıek ttlfı •• 

SAPAN 
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Almanya'da neşredilen 
iki yeni eser. 

Atatürk Türkiyesi hakkında cok , 

değerli yazılarla doludur. 
Son günlerde \Jnıan)a"ılo (Ata· 

ıu r!( Tü rki) CQi) lıııkkındn iki yeni 

t ' St r rıcşrcdilıni tir. Bunlardan hiri 

M iiııilı 
0

11' •;ıknrı SiiılılNıH·lw :\Jo. 
ı .:ı ~Iıcftı~ adlı mecmuanın 9 nuına· 
rıılı Türki)e ııii ha ı. iitcki ılı- Stutt· 

~arı"ta •:ık:ıu Evropai clw Rı•\'tıc) 

atllı ıııecınuanııı 66 numaralı 12 
ırıri )lllık nii ha ıılır. 

lkiııei <' rrtlı• Falih Rıfkı .\tn) 
\C dalın hirçuk clcğrrli Tiirk )UZI· 

• ıl ıı rırıın ıııakıılcleri clr bııhınmıık· 
tadır. l\lnıun )llZıc.ıları urn 111J11 \1. 

ııınll)D
0

nın Ankara c ki büyük t~ı . 

ı.isi Rmlolf Nadolııy Türkiyı'°ııin 

son on yıllık ılış İ)a ~a ı lıakkınıln 

ftt'k mühim H' cJoqı;a lıir makale 

)UZmı:1ır . 

. iıildeut. clw Uoıınt,;lıf'f le ıııcc· 

rııııa~ınılaki ynzılar isı• hcıııı•n ka· 
ıııileıı \lrııan' lar tarafımlaıı \eril· 
mi tir. Hu nüshada da Alrııııııya"nın 

\ukara f'ski hüyiik elçisi llozcıı· 

lwrg' in bir yazı ı hulunnıııktnılır. 

Bii)ük ı·lı;i. (fık öz) olıırnk wr· 
diği bu ) azı ındn nwcmu:mın hir 
Tiirki) e ııiishıı ı ı;ılrnrnıak ) olun· 
<laki knrnnnı mcmnunİ)ctle ka)· 
ılettikıcıı 

mcktedir. 
sonra ~urılan İIİı\ e et· 

Türk ınillı•tiniu kalmınıanlı

~ıııa haynımm. llilimli~i üzere •ı 

müttefik de\ lctten ilk öıır.c Tür• 

kiyı-, kenılisine zorla kaimi f'tlİril· 

mek htcnilen ağır sulh ~rtlannı 

redılctııwk ı;e,..areı ve kun·etini ı;öıo· 

!ermiş \ 'C niha) et Ölf' tarafa -:crcf 
w>: istiklalini ta~ılik cttirmeğı• mu· 
Hıffıık olrım~tur. 

llerr ..'.\nıloln) i~ı· yazı,.ına ~Ö)· 

it• haşlamaktaılır : 

Türkiye'ııiıı on ) ıllar iı;İn· 

deki ılı - sip~amıı: gözılı•n geçirir· 

keıı ilk önce Kaıııal Atatürk lıü

kiımctiniıı iki nıiihim rükniinii an· 
ımık iı•ap l'der. Ba.,.hukan (;eneral 
İsmet İnönü \ c ılış hakan ılokıor 
Tevf il.: Rlişılü Arn". 

J U yılılıın fazla hir ı:anıaııılan 

heri )an yana H' yorulmak bilmi· 

yı·ıı bir gayretle sırf yurıllarınm 

) iik;ıek 111enfeatlı•ri için çahşaıı bu 
riil'iilı• yalıı11. Lu ı;atırlan )&zan 

gilıi kenılilnini hütiin hu zaman 

iı;imlı• ) akıııılan g<irnwk ~ncfiui 

knzanmı~ olan ılı·ğil , hatta Türk 
do tu hulııııım lll'rkc~ fsıııcl lnönü 
ilt> doktor Ara 0

111 ılnha lıirt;ıık )11· 
lar ayni yıılıla ıııın affakı) cth• ilPr
lcmc ini ıliln. 

Yunan kralının Fransız 
Gezintisi Murahhasları 

Hicbir devlet 
' 

reisi- Dün Ekonomi 
nin geçmediği 
Yerlerde oluyor .. 

Atina, 17 (A.A) - Kralın 
memleketin şimalinde yap
makta olduğu seyahata büyük 
bir ehemmiyet atfeden gaze
teler, mmtakanın şimdiye ka
dar hiçbir devlet reisi tarafın
dan gezilmemiş olduğunu söy
lemektedirler. 

Bakanımızla borc-
' lar işini görüştü_ler. 

Ankara, 17 ( Hususi ) -
Ekonomi Bakanı Celal Bayar, 
Fransız iktısad murahhaslarını 
kabul etmiştir. Yapılan görüş
melerde paris'te imzalanan 
mukavele mucibince ödenecek 
olan borçların bu taksitinin 
yüzde ellisinin mal ile öden-

Milli birliği temsil etmekte mesi mcs'elesi tekrar edil-
olan kral halkta kendisine 
karşı gösterilen alakanın eyi 
neticelere varacağı emniyetini 
uyandırmaktadır. Kralın, gar
bi Trakya'dan başlıyan bu 
seyahatı Yunan'istan vaziyeti
nin ilerdeki inkişafı üzerine 
de büyük bir rol oynıyacaktır. 

Necasi seref ine .. ~ 

verilen ziya( et 
l ondra 17 (Hnılyo) - I\eca~i 

hııt:un Brıı nı<ırc müze ini ~iyıırcl 

l'llllİ .., tir. llnlıe~ imparatoru Jıillıa .. ~ı. 

amhari.k f'l~azılnrınıı kar~ı hüyiik 

lıiı .ıliikn gfütı·rıııi ~ tir. 

'lee.ı~ i . aHıın k.ırıı.ırn ı azala

rının kl'n<li ~erefiıH• fl•rtip ctıiklı•ri 

"j!le :t.İ)afctiudf' dı· hazır hulun-

Küçük itilaf 
Erkanı harpları 
konuşmaları bitti. 

Bükreş, 17 (Radyo) - Kü
çük itilaf Erkanı harbiye re
islerinin müzakereleri bugiin 
nihayet bulacaktır. -

miştir. 

Bundan böyle borç taksit
lerimizin yüzde ellisi daima 
mal olarak ödenecektir. 

Resmi kabuller 
Paris, 17 (Radyo)-M. Blum 

bugün lspanya'nın Paf'İS sefiri 
M. Kardenas'ı kabul etmiştir. 

f. Delbos'da hariciye daire
sinde ltalya'nın Paris sefiri 

Kont Çeroti 'yi hariciye müs
teşarı da Fansa'nın Roma 
sefiri Kont dö Şambron 'u 
kabul etmiştir. 

İngiltere - Rusya 
Londra, 17 (Radyo) - İn

giliz-Sovyet deniz görüşmele-

rine bugün hariciye nezare
tinde Sovyet elçisi Maiski'le 

İngiliz murahhasları arasında 
devam edilmiştir. Görüşmeler 

çok iyi bir şekilde ilerlemek
tedir. Gelecek toplantının ta
rihi tesbit edilmemiştir. 

Bu akşam 

ELHAMRA Telefon 2573 

·-· -· Uluslar Sosyetesine Verilen Notanın Sebeb-
Ieri Hakkında izahat istendi. 

Boynes·Ayres, 17 (Radyo) - Arjantin meclisinde hüküınelin Uluslar sosyetesine verdiği 
notanın sebebleri hakkında Dış işleri bakanından izahat istenmiştir. Dış işleri bakanı: 

- Bu izahat aleni celsede verilemez. Hafi bir celse akdi lazımdır. Demiştir. 
Bu beyanat çok itirazlara sebeb olmuş ve cevabın aşikar olarak verilmesinde ısrar edil

miştir. Takrir sahibleri bu notanın lüzumu olmadığını söylemişler ve izahatın aleni olmama
sının şüpheyi davet ettiğini ileri sürmüşlerdir. 

-----------·-..-..··-----------Uzak Şark'ta. 

Japonya, Rusya Kadar 
Kuvvet Bulunduracak. 
Amerika Kanton'a Tayyare Gönder

mekten Şimdilik Vazgeçti .. 
Tokyo, 17 (Radyo) - Sumao ajansının verdiği bir habere 

göre, Japon ordusu Mançuko kuvvetlerini arttırmağa karar 
vermiştir. Buradaki ordu, Sovyet Rusya'nın Şark ordusiJe ayni 
kuvvette olacaktır. 

Cenubi Mançuri'de çift hat yapılması hakkındaki müzake
reler müsbet netice vermiştir. İnşaata yakında başlanacaktır. 

Pekin, 13 (Radyo) - Mareşal Çan-Kay-Çek Japonya ile 
Hopey ve Sahar eyaletleri hakkında bir itilaf yapmağa karar 
vermiştir. 

Nevyork, 17 (Radyo) - Birleşik Amerika matbuatı, Ameri
ka'nın vaziyeti karıştırmamak için Kanton'a tayyare vesaıre 
göndermeği muvakkaten tatil ettiğini yazmaktadır. 

Doktor Şaht'ın Atina Ve 
Sofya Seyahati. 

Alman müdür, Bulgar gazetecile-
rine beyanatında neler söyledi. 
Sofya, 17 (Radyo) - Dr. 

Şaht hareketinden evvel Bul
gar gazetecilerine şu beyanatta 
bulunmnştur : 

- Bulgar Devlet bankası 

müdürü ile münakaşa ettiği
miz meselelerde noktai nazar
larımızın aynı olduğunu gör
mekle bahtiyarım. Alman'ya 
ile Bulgar'istan arasındaki 
münasebat fevkalade ve iki 
arasındaki siyasi ve iktısadi 
anlaşmaların inkişafına yardım 
edecek vaziyettedir. Alman'ya, 
Bulgar'istanda kendi toprak
larını istettiği gibi işletebil-
mesi için yardımda bulunmağa 
hazırdır. 

Bir gazeteci doktor Şaht'a 
- Bulgar toprağında altın 

da mevcut olduğu söyleniyor. 
Bu da işlenilecek mi ? 
Demiş ve doktor Şaht da 

cevap vererek : 
- Onu bilmiyorum. Bizim 

yardımımız yalnız endüstriyel 
maddelerle alakadardır. 
Demiş ve şunları ilave et· 

miştir : 
- Asıl olan servet yer 

al tında değil milletlerin ıra
. desindedir. 

Atina, 17 (A.A) - Bazı 

feat beraberliğinin teyit edil
mesine matuf idi. Tef errüat 
hakkında yeni noktai nazarlar 
teatisi ile tamamlandırılacak 

Doktor Şaht 
olan bu görüşmeler her iki 
memleket arasındaki ekono
mik meselelerin halli ile neti
celeneceği ümit edilmektedir. 

Montrö 
Konferans• na 
Gidecek olan 
Yunan heyeti y·a. 

/ 

rın hareket ediyor .. 
Atina, 17 (Radyo) - Mon

trö konferansına gidecek olan 
Yunan delegasyonu, hariciye 
nezareti müdürü umumisi M. 
Mavrodi'nin başkanlığında ol
duğu halde yarın buradan yola 
çıkacaktır. 

Pamuk 
ipliği fiatleri 

Ankara. 17 (Hususi muha
birimizden) - f ktısad Veka
leti muhfelif numaralardaki 
pamuk ipliği satış fiatlerini 
bugünkü duruma uygun ola
rak tesbit etmiştir. Buna göre, 
4,5 kiloluk paketler dahil, 
4 numara iplik 360, 6 numa
ra 370, 8 numara 380, 9 nu
mara 390, 12 numara 445, 
14 numara 460, 20 numara 
560, 22 numara 590. 24 nu· 
mara 620 kuruştur. 

Fenerbahçe 
İstanbul 
şampiyonu oldu. 

lstanbul, 17 (Hususi muha
birimizden} - F enerbahçe ta· 
kımı bugün son maçını da 
yapmış ve 935 - 936 senesi 
fstanbul lik şampiyonu ilan 
edilmiştir. 

İlkmekteplerde 
567 Bin yavrumuz var ! 

Ankara, 17 (Hususi muha
birimizden) - Küllür Bakan
lığınca tesbit edildiğine göre, 
memleketimizdeki f lkınektep-
1 erde 567 bin çocuk tahsil 
görmektedir. 

Ereğli şirketi 
satın alınacaktır. 

Ankara, 17 (Hususi muha
birimizden) - Erağli şirketi 
murahhasları bugün Celal 
Bayar'ın riyasetinde bir içtima 
yapmışlardır. Bu içtimada şir
ketin satın alınması etrafında 
görüşlilmiiştür. 

Yarm akşamdan itibaren Amerikadan yeni gelen, asrımızın 
kuvvetli Türk illüzyonist ve manyetizörü 

Pr. Zati Sungur 
en gazeteler Rayş bank direktö

rünün Atina'da yaptığı görüş
meler ve bu görüşmelerin ne
ticeleri hakkında yanlış haber-

Peşte, 17 (Radyo) - Al
man nazırı doktor Şaht tay
yare ile buraya gelmiş ve 
karşılanmıştır. 

Yugoslavya galip 
Belgrad, 17 (Radyo) -

Davis kupası tenis maçlarında 
Yugoslavya takımı Avustur-

M. Bitler 
Arkadaşlarile 
istirahata cekilecek. 

' Bcrlin, 17 (Radyo) - Önü-
illüzyonizm üstüne harikula
hünerler gösterecektir. Bir 

ile parçalıyacak, bir kadını 

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

izdihama megdan vermemek için numaralı 
biletlerinizi şimdiden aldırınız. 

Akşamları 9 da başlar. Cumartesi ve Pazar 
gUndüz 5 de matine .. 

FiYATLAR: 
Hususi 100, birinci 75, salon ve balkon 50 kuruştur -

ler neşrettiklerinden Yunan'is
tan bankası direktörü mevzuu 
bahis haberlerin ne heyeti 
umumiyesi ne de tafsilatı ba-
kımından doğru olmadıklarını 

resmen bildirmiştir. Tam bir 
dostluk havası içinde cereyan 
eden bu görüşmeler Yunan'is-
tan ile Almanya arasındaki 
ticari münasebetlerin ıslahı 

ve her iki memleketin men-

ya takımını 4 - 1 yenerek Av
rupa mıntakası finaline kal-
mıştır. 

Balbo'nun emri 
Trablusgarp, 17 (R<\dyo) -

Mareşal Balbo Mısır'a gide
cek tayyarelerin Yarka - Bin
gazi - Sellum hattını ancak 
400 metre yükseklikten takib 
etmelerini emretmiştir. 

müzdeki hafta Hitler bütün 
liderlerle birlikte sayfiyeye is
tirahata çekilecek ve ancak 
T eşrinicvveldc Berlin 'e döne· 
ccktir. 

Hitler'in bu müddet zarfında 
en fazla iştigal edeceği iki iş 
vardır. Bunlar da Noremberg 
senelik parti kongresi ve 1936 
olimpiyad işleridir. 

' 

Ankara, 17 (Hususi muha
birimizden) - Hükumet, is
tihlaki arttırmak •çın şeker 

fiatlcri üzerinde tenzilat yap
mağa karar vermiştir. Kilo 
başında beş kuruş tenzil ıçın 
tetkikat yapılmaktadır. 

Polonya 
Gazeteleri hukuku 
beser komitesine , 
hücum ediyor. 

Varşova, 17 (Radyo) 
Hukuku beşer komitesi; ya· 
hudiler hakkında Polonya'da 
reva görülen bazı şiddetli ted
birler hakkında tetkikatla bu
lunmak üzere buraya bir he· 
yet gönderecektir. Bundan 
bahseden Polonya gazeteleri 
bu heyetin, Polonya'nın içiş

lerine müdahalesine imkan 
verilmiyeceğini ileri sürmekte 
hukuku beşer komitesine şid
detle hücum eylemektedirlcr. 

Fransız 
Ayan meclisinde 
Yeni kanunların 
Müzakeresi ... 

Paris, 17 (Radyo)- Bugün 
ayan meclisinde büyük faali
yet vardı. Bu içtimada hüku· 
melin meelisten çıkartmış ol
duğu kanunlar müzakere edil
miştir. 

Ayandan birçoğu söz almış 
ve bu kanunlar aleyhinde söz 
s5ylemişlerdir, birkaç Sena
tur' da kanunların teknik kısmı 
hakkında söz söylemişlerdir. 

Maliye Bakanı M. Vensan 
söz alarak kanunların teknik 
ve hukuki cihetlerini izah et
mış ve: 

" Bu izah ettiğim ~artlar 

altında yüksek meclisin bu 
projeleri tasvip ve kabul ede
ceğine emin bulunuyorum. ,, 
Demiştir. 

Layihalardan ikisi bazı iti· 
razlarla kabul edilmiş ve üçün
cü layiha olan iicreti verilmesi 
mecburi mezuniyet layihasına 

fazla itirazlar yapılmıştır. 
Bu münasebetle M, Blum 

söz almış ve bu itirazlara ce-
vap vermiştir. M. Blum'un 
izahatı üzerine ücreti verilmesi 
mecburi mezuniyet kanunu 2 
reye karşı 295 reyle tasdik 
edilmiştir. 

Ayan meclisi bugün diğer 
kanunların müzakeresine de
vam edecektir. Bu akşam 
" Müşterek mukavele .. kanu
nunun kabul edileceği tahmin 
edilmektedir. 

40 saatlık .hafta kanunu da 
yarın müzakere edilecektir. 

Cenubi 
Amerika harbı .. 
Rio de Jenciro, 17 (A.A)

Saylavlar kuruluna yolladığı 
bir mektupta cumur başkanı 
Hali harbın 90 gün daha 
temdidini istemiştir. 

Yunan filosu 
Manevrada. 

Atina 17 (Radyo) - Ami
ral Sakellaridi'nin kumanda
sındaki Yunan filosu levazı
mını tamamladıktan sonra 
manevra için aç.ık denize hare·~ 
ket edecektir. 

1 
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Düşünüşü. ŞEHiR H A·B ER LE R 1 
CJ.ASKO • M \K ELLEN GALEHI 

On iiç giindcnbrri lınmnıalı bir 
çalışmadan sonra vazifo-.ini bitiren 

rııilletlcr· reınİ)etİıw nıuzalıarf't f'e
ıııiyf'liııiıı komi yoıılarımlu IP~t.iL 

cı)j)pıı nctiı·l~lcr ılcvlct mı·F·uıi' t•t· ' ·' 
lerini sırtlarınıla t.ışımıyan CC'lllİ· 

yetlcrin \C in anların diişfıııfışiiııii 
ilğrenınck hakırnıııdnn çok ml'raklı 

\'c dikkate layıktır. Enırfrakiler 

karşı mdn f:,'llÇ hir mevkiı~ dü~erı 
oıilletler cemiyetinin zaafını hilıni

)'cn )'oktur. Fakat ne de ol-a bu-

nun, millctlı·rin bir kısmının müş
tcr<'k emelkrini temsil ettiğini 

f?iirnıl"k 'f' dinlf'mck hakikaten 
iimit verici Lirşc} llir. f ııgiltncdc 
bir milyondan fazla nza ı olan 'e 
dC\ lct politikasmıla Lile clıerıııuİ· 

)etli rol oyıııy:ııı hu cemiyetin 
konıışıııagn unılıığu l<'klifleriıı en 

önemli i, müşterek em niyeti temin 
işi idi. l\Iiişterek emniyet birbibi-

ıiııi enkiheden yeni vakıalar kar:oı· 
sında, şu son günlerde en çok kul-

lamlnuığa La l:mnıı hir kelıme ol
muştur. Çiinkii hiçhir millet bu-

günkü şartlar içinde kendini, gı--le
ceğe karı emin 'e rahat "ayaını· 

yor. !Fcrdlnılc olduğu gihi keııdi
eini koruma, ve lıf'ka hakkı her 

şeydı>n önce gelir. Bu teınin cılil
ıneılikçt• diğer mcs'elcler ii tiiııde 

durmak hile Loş 'e fa) ılasızdır. 
Yıllarılanlıeri türlü vesilelerle ko-

nuşulınnğa \C ile olun hu mes'dc 
ha., lnngıca nLheten bugün artık 

ha) li ilerlemiş 63)ıliibilir. i\lii>'tc
rek emniyet, gerek milletler cf'rııi

) Cti fikrinin olgunla.,ma ı rn gt~rck 
diğer milletlere karşı Lir takım 

nıahzıırlan Lulunnıa-ı itiharilc her 
lıalrle tek emniyete k::ıl"fı çok ileri 

w çok hukuki hir <lüşüuccııiıı ınalı
sııliıdiir. :\fiişterck cııınİ)Ct işlt•riıı

ılı• ıııuzalıarct crmiyrtinin güı 

öniiıw ıılılığı fikir, ) ıılııız, mütı•ca· 

\'İze karşı hnrekeı •ııııek değil, tı•· 

ca\lh olmadan tcca\iizün iiuünii 
almak, ir;in pııktı inızalnıııı, olan 
ıle\'letlcrhı hirleşerek, ekonomik 
'ı• mü cllıilı her tiirlü vasıta ile 
buna karşı ko)nıtılandır. Birçok 
milletlere men u p hatiplerin ~iiz 
İi) leme ine ,.e .. ile olan bu me,.·elc 

hiç şüphe ) ok ki milletler cemi)·cti 
işiııiıı ruhunu tr,kil rıln. Milletler 
arcı ında kıırıılııınğa ı;alışıl:ın ıla)a

m.,ıııamn temeli lmdur. Hcrkı•s 

lHwiin hu nokta\ ı tutmak irin cliıı-o J 1 

dP varolan miie)} idderin kıif i ol-
nıadığını dalın ınüshct \e kuv\'ctli 

t":a~lnr koıııılmıısında ittifuk clmİ~
lerdir. \ e hiç kim c huııa muanz 
ıılm:ımıştır. Muhtelif dünya millet
lerine men up müzaharct cemiyeti 
nzalarinm l,;cııdi nıemlPkeılerinde 

ne dereceye kadar ö.dcrini öet;ir
lecckleri helli değildlr. Fııknt or
ln) n atılun Lir dü turun itirazsız 
herk"~ tarafrn<lan kulmlii, mii~tcrck 
hir ihtiyacın ifade idi. 

Artık bu w ile ile J,ir dalın 

uıılaşılınıştır ki cğrr ıııilletlrr eenıi· 
yNi paktı hazı ,ıevJctleriıı ana po
litikalarmıı Jıir ruh olnral girnıi, 
ol aydı. ve pakt hüıdimleri iyi ııi
yetlc tnthik edilıni~ hulun aydı, 
şiihlıe ) ok ki lmgiinkii güı;liiklC'r 
çıkmaz, milletler cemi) etinin nıii

teca\•jz olarak tıaydığı \ akıu]ar 
<loğmazdı, 1n~an bütün hunlnrJ 
dini dikten onra Türkiyenin dış 
siyasa ındn tuttuğu yolun ne kadar 
i abetli bulunduğunu barı;;çı oldu
guınuz kadar da ll) aııık hulunuıa-

ının ne kadar lazım olduı;nnıı Lir 
rlaha ıuılı) or. 

Y eniimalatane 
Ve depo 

Bir ay sonra inşaata 
Bas/anacak 

~ 

inhisarlar Umum müdürlÜ ... fÜ 
tarafından Alsancak'ta Kültür 
park civarında inşa ettirilecek 
büyük imalatane ve depo 
projesinde bazı tadilata lüzum 
görülmüştür. Bunun sebebi 
bina inşa edilecek olan arsa
dan bir kısmının, yenı ımar 

planına göre yola isabet et
mesidir. inhisarlar Umum Mü
dürliiğü, Fen Heyeti, evvelce 
hazırlanmış olan proje üze
rindeki tadilat için çalışmak
tadır. Yakında proje hazırla
narak binan.ın inşasına başla
nacaktır, inşaatın bir aydan 
fazlaya kalmıyacağt haber 
alınmıştır. Binada bir revir, 
yemek sa'onu ve işçinin her 
türlü ihtiyacına cevap verecek 
sıhhi ve lüzumlu tesisat bulu
nacaktır. 

129 Muallim 
Orta mektep mual· 
limliği imtiha

nına girdi. 
ilk mektepler muallimlerin

den Orta mektep muallimi 
olmak istiycnlerin imtihanla
rına Dumlupınar mektebi salo
nunda devam edilmektedir. 
Bugün fen bilgisi dersinden 
imtihanlar yapılacak ve imti
han sona erecektir. ilk mek
tepler muallimlerinden Orta 
mektep muallimi olmak için 
imtihana girenler 129 kişidir. 
imtihan evrakı, Maarif veka
letine gönderilecek ve orada 
tetkik olunacaktır. 

T. lJ. Kurultayı 
Dün muallimler toplandılar 

Bu yaz İstanbul' da toplana
cak olan yüksek Türk Dili 
Kurultayı için şimdiden hazır
lıklara ba;;lanmıştır, Bunun için 
dün İzmir'deki İlk mektepler 
Başmuallimleri ve İlk tedrisat 
Müfettişleri Maarif Müdürlü
ğünde bir toplantı yapmışlar, 
Yüksek Dil Kurultayına gôn
derilecek malümat hakkında 
göriişmi4şlcrdir. 

İnekhane 
yerinin istimlaki 

Ziraat vekaleti tarafından 
Torbalı'nın Kayas çiftliğinde 
vücude getirilecek olan inek
hane için 30,000 dönümlük 
arazi ve çayırlık istimlak edil
mek üzeredir. istimlak muame
lesi bitince vekalet, inckha
nenin tesisine başlıyacaktır. 

~ Nöbetçi eczaneler ' 
Ihı ak şanı Kı·ııwraltıuıla 11 ilcil, 

Güzelyalıd:ı <;iizel)ulı, 'I ilkilikte 
Faik, J:şrefp:ışadıı Eşrcfpıışa ec.1.u-

N. A. Küçüka ııı·lt'rİ aı;ıkıır. 

Kız Enstitüsünün Sergisi 

Enstitü sergisinden bir köşe 
Göztepe'de Cümhuriyet kız enstitüsünde talebenin bir sene 

zarfında yaptıkları işleri teşhir için açılan sergi alaka ile kar· 
şı anmıştır. Bunu için dün akşam kapanacak olan serginin 
pazar giinü akşamına kadar açık bulundurulması muvafık gö-

. riilmüştür. 

Mekteb sergileri içinde Kız enstitüsiiniin sergisi birinci'iği 
ka~anmıştır denilebilir. 

Dikiş, nakış, pastacılık, yemek pişirmek, çamaşır yıkamak 
ve leke çıkarmak gibi bir ev kadınının bilmesi lazımgelen 
herşey talebelere öğretilmiş olduğundan sergide bütün bunlara 
dair. çok ihtimamla hazırlanmış köşeler vardır. Busene Ensti
tüyü 23 kızımız ikmal etm'ştir. Akşam kursundan da 39 talebe 
diploma alacaktır. 

----"'""-'-'-----

Çocuk mes'elesinden 
çıkan kanlı kavga 

İki Ali Rıza'dan birinin yara
ları tehlikelidir. 

Evclki gece saat 22,30 da 
Tiirkpazarı'nda bir kişinin ağır 
surette yaralanmasilc netice
lenen bir vak'a olmuştur. Yak
anın sebebi, bir çocuk mes'e
lcsidir. 

Mütcayyen tanınmış Bul
dan'lı Ali oğlu Ali Rıza ile 
Trabzon'lu Ali oğlu Ali 'Rıza, 
gece bir aşçı dükkanında be
şer kuruşluk yemek yidikten 
ve üç kilo şarap içtikten son
ra Mezarlıkbaşı'na gitmek 
üzere yola çıkmışlardır. İkisi
de sarhoş halde bulunuyor
lardı. Türkpazarı'ndan geçtik
leri sırada· sabıkalı Amentü 
adında bir Arap, bunlara 
rastlamış ve .. Buldan'lı Ali 
Riza'ya birlikte gitmeği teklif 
etmistir. Buldan'lı Ali Riza, 
bu teklifi derhal kabul edince 
beraberinde bulunan Trab-
zon 'lu Ali Riza kızmış ve: 

- Ben seni her 7.aınan hi
maye ettiğim, hapishanyc <lüş
düğün zaman para ve sigara 
verdiğim halde sen gene beni 
bırakıp bir Arapla gidiyorsun. 
Diyerek çıkışmıştır. Buldan'lı 
Ali Riza, evvelce bir mcs'ele
den Trabzun'Ju Ali Riza'yı 
ve daha bazı kimseleri yara
lamıştı, zabıtada sabıkası var
dır. Trabzun'Iu Ali Riza, Bul
dan'lı Ali Riza ile diğer bazı 
bu gibi mütcayyen güruhuna 
idarecilik ve rehberlik etmekte 

imiş. Buldan'lı Ali Riza, ken
disine bir Arapla birlikle git
mesinden bahisle hakaret edi
lince kızmış ve aşçı dükka
nından aşırdığı anlaşılan ve 
göğsiinde sakladığı bir çatalı 
çıkararak Trabzun'lu Ali Riza
nın göğsüne saplamıştır. 

Trabzonlu Ali Riza'da bu 
hücuma maruz kalınca yanında 
taşıdığı Singcr markalı küçük 
bir çakıyı açarak Buldan 'lı 
Ali Riza'ya iiç defa saplamış
tır. Buldan'lının yaraları sol 
baldırı ile karnında ve sağ 
koltuğu altındadır. Karnınnaki 
yara çok tehlikelidir, çakı, 
barsakları parçalamıştır. Bul
dan'lının hayatı tehlikededir. 

Trabzon 'lu Ali Riza, arka
daşı Ali Riza'yı yaraladıktan 
sonra kaçmıştır. Taharri me
murları, faaliyete geçerek dün 
öğle üzeri kendisini Tepecik'te 
sebze bahçelari arasındaki 

sazlıklar içinde bulmuşlardır. 
Trabzonlu Ali Rıza, suçunu 

itiraf elmiş ve diin tevkif 
olunmuştur. Tahkikata el ko
yan Miiddeiumumi muavını 

Orhan Köni, vak'a şahitlerini 
dinlemiş ve vak'a yerinde 
tetkikat yapmıştır. Öğle üzeri 
tutulup getirilen vak'a failini 
de isticvap etmiştir. Tahkikata 
devam olunmaktadır. 

................................... lfD11a!li~~1-----------·--· 
Hastanede bulunan yaralı 

Ali Rıza'nın hayatı tehlike
dedir. 

TAYYARE Telefon 3151 Urla cina
yeti davası .. Bu hafta iki bUyUk film birden 

1 - Daktilonun aşkı 
"KÜÜÜK DAKTIL,. ve "'DAKTiLO EVLENiYOR" filmlerinin sevimli yıldızı 

MAR1E GLORY'nin yeni bir fantezisi 

n Harp Anna Bella, Charles Boyer 
~ • ve lnkijinof 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 
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Urla hakimi Ihsan Ziya'yı 
öldürtmekle maznun dava ve
kili Yasin Fehmi'le arkadaşla
rının muhakemelerine dün ağır 
cezada devam edilecekti, İs
tanbul' a yazılan talimat iize
rine ifadeleri alınacak bazı 
şahitlerin henüz ifadeleri gel
memiş olduğundan mahakeme 
başka bir güne talik edil
miştir. 

Mayıs ayında 
ihracatımız 
879678 liralık 
mal ihrac edildi. • 

Mayıs ayında lzmir lima-
nından dış · memleketlere 
879678 lira değerinde 5 mil
yon 380 bin 444 kilo mahsul 
18484 baş hayvan ihraç edil~ 
miştir. 

• En fazla hayvan ihrccatı 
yaptığımız maınlcketler Al
manya, lngilterc ve Yunanis
tandır. Almanya'ya 587903 
lirafık, İngiltere'ye 60877 li
ralık ve Yunanistan'a 69239 
liralık mal ve hayvan ihraç 
edilmiştir. 

Gene mayıs ayında dış 
memleketlerden İzmir limanına 
552215 lira değerinde 4971818 

' kiıo eşya ve emtea ithal edil
miştir. Ençok ithalat yaptığı
mız memleketler sıra ile Al
manya, Brezilya, l11giltere ve 
Mısır'dtr. 

Almanya'dan 137679 liralık, 
Brezilya'dan 71992 lirahk. 
lngilterc'den 51373 liralık ve 
Mısır'dan 39162 liralık mal 
ithal edilmiştir. Brezilya' dan 
ge!~n mal, tamamen kahveden 
ibarettir. 

fngiltere'den 202,280 kilo 
ve 11943 liralık, Çekoslovak
ya 'dan 809015 kilo ve 60,010 
liralık şeker ithal edilmiştir. 

Sofra tuzu 
Fabrika daha geç açılacak 

Çamaltı tuzlasında yeni inşa 
edilen sofratuzu fabrikasının 

25 haziranda merasimle açıla
cağını yazmıştık. Haber aldı
ğımıza göre bazı scbebler dola

yı sile fabrikanın açılma mera
simi, biraz daha gecikecektir. 

Yeni istihsalat başlamış ve 
ilk partide tavalarda donmuş 
olan mühim miktarda tuzun 
yığınlama ameliyesi yapıl

mıştır. 

MahkOm oldu 
Belediye tahsildarı Mehmet 

oğlu lsmail Hakkı'nın ihtilas 
suçundan Ağırcezada muha· 
kemesi bitmiş ve suçu sabit 
görülerek iki sene 11 ay hap
sine ve on lira ağır para 
cezasına mahkumiyetine karar 
verilmiştir. 

r- ~ 

Kısa hizmetliler ve 
Deniz sınıfı efradı 

fzmir askerlik şubesinden: 
1- Yedek subay yetişe

cek kısa hizmetlilerden 331 
doğumlu ve bunlarla mua
mele görenler ve daha ev
velki doğumlulardan olupta 

muhtelif sebeplerle geri kal
mış deniz sınıfından gayri 
sınıflara ayrılmış olanlardan 
yalnız askeri orta ehliyetna
mesi olanlar 1 T cm muz 936 
tarihinde yedek subay okulu 
komutanlığı hazırlık kıt' asında 
bulunmak i.izcre sevkedile
ceklerinden 24 Haziran 936 
ğününde hüviyyet cüzdanı 
( nufus tezkeresi ) ve orta 
askeri ehliyetnameleri bera
berlerinde olduğu halde· .}U

beye müracaatları. 
2- Tam vaktinde yedek 

subay okulu komutanlığı ha
zırlık k!t

1 

asında bulunmıyan
lar hakkında kanuni muame
ienin tatbik olunacağı ilan 

!\.olunur. J 

I Düşündüklerim 

Dilimiz 
ve Yahudilik 

Doktur ve meh'us Ahra\·aya·ya 
atfen Lir İngiliz mecmua ımla çı
kan y3zı iizı'rİıı .. , lıu iitııııl:mla Jıir 

tenkit! > iiriiı müştiinı. Uiliilınn· ılok
tordun hir t .. lgraf ıılılım. Doktor, 

bu heyanutın hir kısmının uydu
rıılıııuş olılııgıınu, kcndİ.6İnc aiıf Lu
lunm:Hlı~nı İ) liyorclu. Telgrafını 

ayııcn geçirdim . .Fakal o makplede 
ilni sürdü~ünı fikirleri, günün yeni 
hadiseleri ile tekrarlamak meclrnri· 
yeti dogd ıı, Artık ın üccrred 'c 
mutlak olarak lıir Yahudilik \e 

Tiirkçe mc\Zuu il" f' aslı lıir SU· 

rette u[;r:ı~m:ık ic:ıp uli}or. 

K~küııü. Türk tnrihiııiıı mn n
mnlıasııda bulan lıu nıı•vzını, ) eni 
clavaııııı milli kıyuıetlı•ri ile tazel~

yip nıiiıı:ıb.ıışa ı•tmek isterken, her 
~C) ılen cwl, hfidiıelrri, 'lclilleri, 
haril'i ve dahili tezuLürlcri ılü~ün· 
mek gı>rektir. 

Tarihin ifadesi şuılur: 

Garp ve ispanya, a•ırlarca C\'• 

vd, Yalıuıli ne liui denize fırlat· 

mı~tır. Onu, sularda, kınk gemi di
rcklerinı-, scpctlcrP, ıınclıklara n
rılmı~ lıir \aZi)ellc, denizin bu 
kı•rııırıml:ı kıırt.:ır:ııı, biz olmu~uzdur. 
Jlfi<lise 1... 

Ilunuıı kaqı lığı ~ükrnn w ııi

mctti. nıı nlal"ıığıınızı hiı;hir zaıııaıı 

tah ıoil eılı•nıedik ve horı~·lu Yalnııli 

ııeıoJi, lıiı;:bir ıııane\•i tt>ıliyc neza
keti göstermedi. Bu, bir! 

t\tenılckctin geçirdiği çok ka· 
ranlık \C )Dkın lıir tarih vanlır. 

Ye lııı tarih, ii}le harli elerle do

hıdıır ki, irı anlık H' lıü) ül.:lüğü

miizılı•n 'ıvnlııruk ımılıa elıesini 
J • 

yapmak iste11ck, Yalıudi'lerin h:ı~-

l:ınm e~l'rek kı>rıdi kendilerine top
ra~a gireı•el.. kaılur kızarnııılun icap 
t'cll'r. Du, iki!. 

Almanya. l..ı•ııdi ıııı·ııılı'ketinıle 

Yalımli"liğin her lıu!lu tuki iııtılitı· 

krna, Jcrıılt'n an'ııııc- \"t' lı:ır,.ıııa 

il) ınıı~ına ruğnwıı, oı ıı irfanı ilr. 
A) nşt:ı)n'llijı ile, duktoılıın, mült'
ft'kkirleri ile clalıa lıir iki }'l evel 
koi)ıııu, vr lnıaıı) a'rla kahınlıın. 

n<lt'ta iıı~anlı k hakkında ıı mıılıru ııı 

t'tıniştir. Hu hadi f', Yahu li ekalli

) etlı>riııin bulıımlugu diy:ırlard:ı bir 
aki~ yapmak, Lir intibah uyandır-

mak gerekti. Fakat bilfiki.ı .. Bu, fü:!. 

Kmlü~ ·tı· kaıı gi;, deyi güt ürü

yor. Birı;ok Yalımli t•kalliyctlerinin 

tapmıp '''"lik lı'ri lıaly11 ıliplomıı· 
~i~i. Aralı'ı km•,ctlcrıılirnt'k, 'ı a
lrndi muhat"İrinı• salılırtıııı ş lıulıı

nu) or. Horııa ılavn~ı u~nınılıı kur
han ıridcn Yahuıli ıwsli, lıııııdaıı da 
bir rler~ almış mıdır'! Zaııııctnıiyo

nn. Hu, dürt:. 

Beri taraftım hir Türki)t' \ar 
ki. Yuhııdi. -i, Türk ııüfu kağıdını 

ta\l) or • .Mcktchi var, evi rnr, ticıı

retlıaııcci, para~ı var. Si) asi hakkı, 
içtimai nıc\ kii, herşcyi ) erinde .. 

l'ııkal hütiiıı lıuıılıı ra rağmen 

daima bir ayrılık toplııluAu halinde 
):lŞl)Or. 

Elinılc Tiirkt;I' guzrte bulun
maz. H<•r ) crı lı• lıiüLali. müstehzi 
IU\ rı ile rn iıısıın ılillerinin •'D ı;ir· 

kini haline getirdi~i j panyol"ca 
ile konuşur. Zerre kadar ruhi bir 
ahenk ,.o ~~mimi) et taşımı) an bu 
dili, hahalarınuı ağzından kalan Lir 
sakız lı:ıliııılc çiğner, durur. Tiirk 

mahalle~ine, Tiirk ıucktchine gir

mez. Bir Fran .. 11.'Ja. lıir fınlyan'l:ı, 
lıir lugiliı'lc karıle:lik yapar. Bi
zim ıneııılt•ketin i~ini onlarla ko

nu~ur. Lehiıni.tıle tı•k kelime söy
lenıf'z. f'ııl..aı alc) lıimize propagan
da y:ıpnıaılı~ıııı ıl:ı kimSC)t' iııan
dıranıuz. 

Va --onra Tiirk l'at:mclaşlıf;ı şe· 
refi yt> onun scıirı!iği haklar .. 

Bu ll'zaıl, nr vak le kadar ::İİ· 

recck, fliyt• ormak lıi.z.ıın dl'ğil 

mirlir? 

O. R. Gökçe 

Gardenparti 
Cumuriyet Halk partisi Ya

lılar mahfeli tarafından 25 ha
ziran günü akşamı Şehir ga
zinosunda bir gardenparti ve
ı ilecektir. Zengin bir gece 
yaşatılması için esaslı hazırlık
lar yapılmaktadır. 

• 
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S • A k ' Küçük Haberler · I 
ıyaset Ve ş Habeşistan mümes-

silinin faaliyeti niçin 

Edebi, Tarihi, macera romanı HoşL gdöru1ı 7mi(yRodr ?).. E 
on ra, a yo - ve-

51 ning Standar gazetesi, Habe-

------·-------------------- şistan'ın Londra mümessili 
Baba Següre'nin kaşları ça-

1 
ev erkeği olmak için ne kadar Doktor Marten' in faaliyetini 

tıldı , ve kız ına: mükemmel olduğunu anlarsın. hoş görmemektedir. Ve bu 
- Paris'e mi, Paris'e mi?. Pibulet~ N 

Umumi Grev F ransada Şid 
detle Hükmünü Sürüyor. 

faaliyeti ecaşi'nin siyasetle 
Dedi.. Mümkün değil, kabil - Hayir baba... Ben bu iştigal etmiyeceği hakkında 
olmaz! Evet, Dük çok iyi Jan'la evlenmiyeceğim. Bu hu- verdiği söze mugayir bulmak-
adamdır; bunu hepimiz de susta bana zor edilirse, ken- tadır. 
l ilir ve tasdik ederiz. Fakat dimi öldürecegv imi Bunu reddet
Paris' de çok gürültülü bir ha
yat yaşadığını duydum. Burada , 
ne kadar uslu ise, Paris'te de 
o kadar çapkın imiş. 

Genç kız, babasına karşı 
israr edecek mevkide değildi . 
Bunun belki de Dük tarafın

dan halledilebileceğini sanı
yordu. Mamafih birdenbire <le 
rucu göstermedi: 

- Dük sıhhatı yerinde iken 
belki çapkınlık edebilirdi. Fa
kat şimdi böyle bir ihtimal 
kat'i surette kalmamıştır. Za
vallı genç hastadır, baba, has
ta! Dedi. 

Paris'te bir yıldönUmU: 
tiğime göre, beni neden Dük'le Paris, ı 7 (Haılyo) _ Jan jo-

Paris' e göndermiyorsunuz ?. :res'iıı katli ~cııei ıleniye,.,i olmak 
Dük'e karşı vaziyetiniz de na- üzere ı h'ııııııımla Lir hatıra pulu 
ziktir. Dük, müşkül zamanlar- c;ıkanlncnkrır. 
da size para ile hem de geniş Jıın jorc"' umumi harbm arife. 
surette yardım eden bir ha- eiııılc kııtledilıni~ maruf sosyali~t 

1 iılerll'riııılı•n idi. 
midir! ltalyan askerleri: 

Genç kızın bu sözleri, Se- l\logııdisyo 17 (Rnılyo) - 1ki 
gürc'ye mühim tesir yaptı; bu fa~i~t talnmı lıugiin ltalya'ya avdet 
adam minnet ve şiikran bor- için vapııra lıiıııııi~l,.rdir. 

cunu bilen iyi kalpli bir köylü llabeşistanda yol inşaatı: 
idi. Genç kız, babasındaki Adi · lınlıa 17 (Rad~·o) - Ye-

niılen 2800 kilometre yol irı ~a 
tesiri görünce: edilme i hakkındaki Muı:;~olini'niıı 

- Neden korkuyorsunuz, emri iizerine faaliyrt başlamıştır· 
babacığım'? Dedi. Dük beni Bu )ollarclıı 50,000 fıalyan 50,000 

baştan çıkarır diye mi? Aman ıle llıılıeşli amele c;alıştırılacaktır. 

yarabbi .. Zavallının canından ifa/yanlara iş: 

----·----
Strazburg' da inşaat tezgahları işgal altındadır. 

Kan'da da grev hareketleri başladı 
Paris, 17 (Radyo) - Grev 

hareketi bir taraftan nihayet 
buluyor gibi görünürken bir 
taraftan da yeni yeni grevler 

. ilan edilmek şeklinde devam 
etmektedir. Vilayetlerde, grev 
daha esaslı şekilde devam 
etmekte ve Cezairde de kanlı 
hadiselere sebep olmaktadır. 

Paris, 17 (Radyo) - Umu
mi iş sendikalar federasyonu 
bir karar sureti kabul ederek, 
büroya itimad beyan etmiş ve 
işçi ile patron arasındaki son 
iş anlaşmazlığı dolayısile ha-
kem vazifesi gören hükum"etin 
bitaraflığından dolayı tazima
tını bildirmiştir. 

Paris'in büyük mağazaları 
henüz müstahdeminin işgali 
altındadır. Prenton vesair bü
yük mağazalar, müessesele
rin işgalden kurtulması için 
grevci ameleye üçreti verilmek 
şartilc izin vermektedirler. 

Lafayet ve Busara mağaza
ları henüz işgal altındagır. 

Nis'te kömür. mağazaları 

. henüz açılmamıştır. Kamyon
cular da işlememektedirler. 

Kan'da da muhtelif grevler 
devam elmcktedir. Strazburgta 
inşaat amelesi tezgahları işgal 
altında bul4ndurmaktadır. 

Paristc büyük ceza ve kimya 

imalathaneleri ile deri ima· 
lathanelerinde iş başlamamış

tır. Paris mmtakasındaki tah
mil ve tahliye amelesi grevi de 
devam etmektedir. Moda mü
esseseleri de işe başlamış de
gildir. 

Marsilya tahmil ve tahliye 
amelesi, tramvaylar ve petrol 
tasfiyehaneleri de grev halin
dedir. Bunların grevleri halkı 
da ızrar etmektedir. 

V crsay' da cenaze ka!dıran

ların grevi henüz bitmemiştir. 

Şimal ve maden mıntakala
rında 50,000 grevci henüz 
işe başlamamıştır. - Biliyorum, Hastadır za

vallı. Fakat sen henüz çok 
gençsin, hem de güzel bir 
kızsın.. Burada Jan Sebesgü 
var senin için biçilmiş bir 
kaftan demektir. Nene Hızım 

başka uğraştığı bir şey yok ki.. Cilnıti l 7 ( Hnılyo ) - İtalya· 
Dük benim için en büyük bir flan gelen r~n H~ sanayi <>rhalıı 

hui:)ünlt·rıle Adi,. \hahaya han~ket 
hamidir. Paris'te de böyle "<lecektir. 

Zecri tedbirler Fransız ko- !Belçika Grevi 

senin Paris .. Şurada otur, bu 
delikanlı ile bir yuva kur ... 
Haydi kızım .. Paris'de işin ne? 
Dük'ün tedavisine mi bakmak? 
Fena bir fikir değil. Kalbinin 
iyiliğine en büyük bir delil! 
Fakat bu iş henüz sana kalmış 
~eğildir. Dük çok zengindir, 
parasile her vakit kendisini 
baktırabilir. Sonra, Dük, uzun 
zaman yaşıyabilec~ bir adam 
değildir. O nun ölümiinden 
sonra ne yapacaksın? Ne ola
caksın?. 

Pibulet babasının sözlerini 
haklı buluyordu. Fakat mahut 
Jnn Sebesgü'ben bahsedilmesi 
sinirine dokunuyordu. Halbuki 
kendisi istikbalini Dük'Ie ka· 
im göri.iyordu. Dük ölecekse, 
Pibulet buralarda, Paris'te, 
arz üzerinde ne yapacaktı?. 

Dük öldükten sonra, yaşıya
cağına imkan görmiyordu. 
Bunun için, büsbütün artan 
bir nefret ve şiddetle: 

- Baba .. Dedi. Bu Jan'la 
evlenmeği kat'i surette redde
diyorum. Bu herifi hiç sevmi· 
yorum. Bu adamla her hangi 
bir genç kızın mes'ud olabi
leceğine de bir türlii imkan 
göremiyorum. 

olacaktır! Ben Dük'i.in yanında Jlükiırıwtin namına gclcnkr
sızın yanınızdakinden fazla ılcrı "haşka Halıe,istan<la i-; tutmak 
emniyet altındayım. 1 ti)cn her İtııl)an scrhc..,tı;c Adi . 

S cgüre kızını sade dinliyor, Alıalıaya gclelıilmektcrlir. 

fakat hiç cevap vermiyordu .. 
Genç kız artık coşmuş idi: 

Paris 'te geçen 
müzakereler. 

-Başı 1 inci sahifede
karar H~rdiğini lıilılirırıckrı·dir. 

tım<lm, 16 [A.,\ J Zc<'ri tı•d. 

- Dük'ü, yabancı ellerde 
ölmeğe mahkum bırakacak
mısınız? Ummam. Doktor ve 
hasta bakıcılardan bahsedi-

hirlı-rin kıılılınlnıa sı h11•11Funda ln
yorsunuz. Hiç şüphe yok, bir giliz kulıinı-~inılc fili surette itti-

Alehyhtarlığı git
tikçe ziyadeleşiyor. 

Paris, 17 (Radyo ) - Cu-

muriyctçiler federasyonu zecri 

tedbirlerin kaldırılması Jıak

kında bir karar sureti kabul 
etmiştir. 

Atina, 17 (Radyo) - Elef
leron Vima gazetesi sabık ba-

kanlardan M. Melas imzasile 
zecri tedbirler aleyhine bir 

makale neşretmiş ve bu ted-

hasta için bunlara da lüzum fak lıfı ıl olmuştur. U. Eclen'in p· 
vardır. Paris'te de en iyi dok- kında a\ ııuı kumara ııııla ppaP.ağı 
torlar mevcuttur. Bir hastanın, hı')anat hü)ük hir alaka ile bck-

birlerin Yunanistan' ı zarara Doktor ve hasta bakımından lenmcktedir. Hu lıcyanatın ppıla-
·a11ı ·· ı h t l k t ·1 "t soktugv unu yazmışrır. başka samimi bir ele, samimi c t: guıı c " ıı um o ara . ı•:.ııı 
eclilıncıııi")tir. Est"ıya da aynı· me u da 

bir hitabe ihtiyacı yok mudur? vz -
Lonılra, 17 (Hııtl) o) - Bugiin h·1 · d b. k ( t · 

Düşününüz bir kere!. ı ın c ır nıa a e neşre mış 
toplauaıı kabinede Cenevre'de takip 

Genç kız. söyledikçe ase- edilecek siya et ile yanıı mecli•tc ve Yunanistan'ın çok zarar 
bileşiyor, heyecana kapılıyor- Balıhin ' c Eılm'in yapacakları lıe- gördüğünü ileri sürmüştür. 
du. Nihayet sustu. ve biraz yanııı tasılik cdilmi~tir. Atina, 17 (Radyo) - Zecri 
bekledikten sonra, Babasına: KaLinP :recri tedbirlerin ulus· tedbirler Yunan ticaret müva-

lar so )t>lt•si nım·af:ıkatile kalılırıl-
- Haydi,. baba.. Cevabı- zenesinde yüzde 35 nisbetinde ıııasıııa karar H'rıııi~tir. 

nızı bekliyorum!. Dedi: Bu içtima iki saata yakın ele- yani 421,551,000 drahmi açık 
- Sonu var - .. um ciıuiştir. vermiştir. ............................................................. ~ ..... ~............................... . ............................................................ . 

Vaziyet 1914 senesinden daha fena!. ------- Başı 1 inci sahifede - timle ittihaz ı·ılcrrğ i hattı han·kı-ti 
zırl:ınmakt,ı<lır. ittifakla tas' ip etmi~tir. FPıkral 

llu heyet nrny1 tanheri l'arisle meclisin rci i :\lottu lıir -ııııle <·c· 

lnıhmmııktudır. 1 lük1imet tı·}ıılili 

hn cLile uriyc heyeti ile tema lur 
ancak şimdi haşlamıştı. Uııgiinkü 

i~tiıuııdıı urİ) c ııııırahha~larıııdon 

lıiçlıirisi ) er ıılmaıuıştır. 
LüJman ıııuralıh:ıı:larilc ınüza· 

kere dalın 1 olay olacaktır. Lülınan 
ile elde edilecek uzlaşmadan sonra 
Suriye i) i kül halinde halledile
cektir. 

'"P wrcrck, lıiikiıırH'lİıı fikriııı·e 

arlık iıulya'ya karfı tathik eclil
ıııcktı· olun z~.ıri tPılhirlne lüzum 

kalmamıştır. 

yarın Avam kamarasında oku
nacaktır.Bu gazete M.Eden ile 
M, Baidvin'in hükumetin bu 
kararı almasına saik olan se
bepleri taınamile izah edece
ğini ilave etmektedir. M. Eden 
ingiliz nazırlarının noktai na
zarlarını izah edecektir.Bu nok
tai nazar şudur: 

- Senin yaşındaki genç 
kızlar, kendilerine teklif edi
len delikanlı için böyle söy
lerler!. Aşk, bir an içi~dir. 
Hakikat, her vakit için baki
dir. Aşk bir seraptır, gelir 
geçer. O zaman bu Jan'ın bir 

Bu suretle elde edilen netice 
ulutlar sosyetesi mandalar komis· 

yonuna ·verilecek burada tetkik edil· 
.---Em-~~:ml!:l!--llH .. dikten eonra kat'iyet keehedecckti. AN AD o L u Uluslar sosyetesinin eylıil içti· 

Londra, 17 (A.A)- Pazar
tesi günü hariciye komitesinin 
toplantısında hazır bulunmuş 
olan nazırların zecri tedbirle
rin kaldırılması lehinde müt
tefikan karar vermiş oldukları 
teeyyüt etmektedir. 

Naziler, M. Eden'in per
şembe günü Avam kamara
sında söyliyeceği nutkun ana 
hatlarını tesbit etmiştir.jUmu
miyetle tahmin edildiğine gö
re M. Eden fazla teferruata 
girişmeksizin milletler cemi-

Zecri tedbirlerin muhafaza
sına muhik gösteren şey yok
tur. Esasen bu tedbirlerin mu
hafazası ile faydalı bir gaye 
istihsali de mümkün değildir. 
M. Eden'in zecri tedbirler 
vasıtasile müessir bir netice 
elde etmek için İtalya'ya karşı 
harbı göze aldırmak derece
sinde ileri gelmek lazım gele
ceğini de ilave edeceği tah
min olunmaktadır. 

--·--
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve başyazganı 
Haydar Rüşdü ÖKTEM 

l fmuıni Dl'Şriyaı ' C )UZ! işlt'ri 

ınütlürü: Hamdi Nüzhet 
f dıırelıanc i: -

lznıir lkinci Be\ lcr sokul';ı , " 
C. Halk partisi LinaSJ içinde 

Telgraf: İzmir - Al'\ADOLU 
Telefon: 27i6 - Posta kutusu rn5 

ABONE ŞERAİTi 
Yıllığı 1200, altı nylı~ı 700, üç 

aylı~ 500 kuruştur 
Y o hancı nıcmlekctl<'r için senelik 

abone iirrcti 27 liradır 
Her yerde 5 kuruştur -Günü geçmiş nüshalar 25 kuruştur. = --=- -

A 'ADOL1: :MATBAASINDA 
DASil.lıU~TlR 

.-.. ım;aeıa:ı~==-. .. ..ı.ı ........ ar= ..... -. 

maına bu mes·elenin \'erilemi) CCe~i 
anla~ılınnktadır. Aglebi ihtimal 193 7 
cJe soayeıcyc ,·erilecektir. Bundan 
Eoııra Sııriyeclc Irak gibi mfütakil 
l'ıınnıriyct olacak, fakat hudutların 
nıulınfalası l~ran, ız askerine tevdi 
edilecektir. 

Paris 17 (Ratl)o) - ::ıalllhi)Cl• 

tar nıelıaf il, Pariste bulunan Suri
) c 'c Lübnan delegas) omınun her 
hangi qir muahed~yi imzaya salfi
hiyeti olmadığını ,.e hunun mec
lisçe tasdik edilmesi luzım gelmek
te olduğunu söylemişlerdir. 

DeyJi I~ksprcs gazetesi: 
«M. Eden'in yann avauı k:ı· 

ıııura'<ında Vf'rPcPği he) an atta zecri 
tcılhirlcrin devamında bir mana ve 
lüzum kalmadığını hildirecektir.> 
Demektedir. 

llcru, l i (A.A) - .Milli mec
lis, hükumetin milletler cemiye· 

yeti mukavelenamcsinin ıslahı 
mes'elesine de temas edecek
tir. Hali hazırda diplomasi 
servislsri hazırlamağa uğraş
tıkları projenin mıntakavi pren
sipten mülhem olduğu zanno.
lunuyor. 

M. Baldvin muhaliflerin 
tenkitlerine cevap verecektir. 

Londra, 17 (A.A) - Deyli 
telgraf gazetesi diyor ki: 

Kabinenin zecri tedbirlerin 
kaldırılması lazımgelmekte ol
duğuna karar vermiş bulun
duğuna dair olan beyannamesi 

M. Eden'in bu son mes'e
leyi münakaşa ederken hü
kumetin Alman siyasetindeki 
inkişaflar dolayısile hissetmek
te olduğu büyük endişelerden 
de bahsedeceği şüphesiz gö
rülmektedir. 

Deyli Telgraf mütalaalarını 
şöyle bitiriyor: _ 

- Hükumet taraftarlarının 
büyük ekseriyeti kabinenin 
kararını tamamile tasvip et
mektedir. 

münistleri 
--111:111:1 .... ··---

Dün, gazeteler hak
kında tedbirler alın- 1 
masını istediler. 
Paris, 17 (Radyo)- Meb'u

san meclisinde komünist gru
bu hükumete bir kanun layi
hası teklif etmişlerdir. 

Bu layiha ile gazeteler va
ridat membalarını bildirmeğe 
mecbur tutulacak ve ilanat 
rezaletlerine meydan verilmi
yeceği gibi matbuat trüstle
rine de mani olunacaktır. 

Teklif edilen diğer bir la
yiha ile de, yüksek devlet 
adamlarının tavsiye mektup
larının nazarı dikkate alınması 
istenmekte ve bu gibi şahsi
yetlerin tavsiye mekt~bu ver
melerinin yasak edilmesi de 
istenmektedir. 

Fransa 
Bankalardaki mev

duata dokunmıyacak 
Paris 17 (Radyo) .- Fran

sa'nın, bankalardaki mevduata 
vazıyet edeceği hakkındaki 

haberler, Finans bakanı (Ven
san Oriyoi) tarafından tekzib 
edilmekte ve bu şayıaların 
hususi maksatlarla çıkarıldığı 
bildirilmektedir. 

Yalan! 
Ankara, 17 (Radyo} - Al

manya' da gizli bir teşekkülün 
f esatkarane faaliyette b ulun
duğuna dair ecnebi memleket
lerde işae olunan haberleri 
Alman elçiliği kat'i olarak 
tekzip etmekte ve bu haber
lerin tamamile uydurma oldu
ğunu beyan etmektedir. 

Kanlı ve şiddetli bir 
şekil aldı. 

Liyej, 17 (Radyo)- Askeri 
kuvvetlerin muhafazası altında 
bulunan Lapepolder binasına 

girmek istiyen grevcilerle asker 
arasında çarpışma olmuş ve 
bu yüzden galeyan husule 
gelmiştir. Saat 17 de sükun 
iade olunmuştur. 

Hükumet, Su, Gaz ve Elek
trik servislerinin lemini için 
tedbirler almıştır. Eğer amele 
bu servisleri yapmazlarsa, mü
hendis ve teknisyenler çalıştı
rılacaktır. 

Brüksel, 17 (Radyo}-Grev 
mühlik ve mühim bir safhaya 
girmiştir. 

Liyej' de bilhassa vaziyet 
çok vahimdir. Grevciler yeni
den hadiseler çıkarmışlardır. 
Liycj tramvayları durmuştur. 

Polis takviye edilmiştir. 

Brüksel, 17 (Radyo} - Her 
tarafta maden sanayi amelesi 
ve maden ocakları amelesi 
grev ilan etmişlerdir. Anvers 
liman amelesinin grevi de de
vam etmektedir. Polito' da 73 
bin grevci amele vardır. 

Liyej, 17 (Radyo) - Grev
ciler hastanelere süt götüren 
kamyonlara hucum etmişler ve 
devirmişlerdir. Grevciler tram
vaylanı da hucum ettiğinden 
zeıbıta ile ç .. rpışmışlardır. 100 
kadar grevci tevkif edilmiştir. 

Şuşning 
Hitler'i ziyarete 

gitmiyecektir. 
Viyana 17 (Radyo) - Avus

turya başbakanı M. Şuşning'in 
yakında Hitler'i ziyaret ede
ceği hakkındaki haberler ya
lanlanmaktadır. , 

Şehir Gazinosunda 
25 Haziran 1936 Perşembe akşamı 

C. H. P. Yalılar mahfeli tarafından 

Mevsimin En Büyük 

Gardenpartisi 
Bu gecenin fevkalade eğlenceli ve neş'eli olması 

için lzmir.'in en kibar aileleri bizzat meşgul olmak
tadırlar. 
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Kral, bu münasebetle sara
yının silahşörlerine, hassa ala
yına 15 Temmuzda Liyon'da 
hazır bulunmalarını emretti. 

29 Martta, Diyan dö Potiye, 
Normandiye ayanmdan Lüi dö 
Brcze ile evlendi. 

2 Nisanda, birinci Fransova 
ile Avusturya Arşidükü Şarl 

arasında imzalanan sulh mua
hedesi münasebetile Paris'te 
büyük şenlikler yapıldı. Ayni 
zamanda, henüz beş yaşında 

bulunan sabık kralın küçük 
kızı Rene de henüz 15 yaşında 
bulunan Arşidük' e nişanlandı! 

16 Nisanda da İngiltere 
kralı sekizinci Hanri'Ie Fransa 
kralı Birinci F ransova arasında 
kaydı hayat şartile sulh ilan 
edildi. Bu münasebetle de ye
niden ruhani ayinler, şenlikler 
yapıldı. 

Paris, eğlenceden eğlenceye 
koşuyordu! 

24 Nisanda, kral birinci 
F ransova, kraliçe Klod, Madam, 
Düşes d'Alanson ve saray 
erkanı Sen'de bir gemile Pa
ris'ten ayrıldılar. 

Kralın alt;n klaptan'la işlen
miş kırmızı bayrağını taşıyan 
sefine bir sürü küçük sefine
ler tarafından takib edildiği 
halde Sen üzerinde ilerlemeğe 
başladı. 

Sahillere toplanmış binlerce 
Fransız, kralın geçişini alkış

lamakta idiler. 

Aydın'hlar Bozdoğan'da. 

A V R U P A L 1 K A D 1 N1 

VE MAHRACA 
KOZMOPOLİT ASRİ ROMAN 
40 
re•sı Lon-Mak ta zevcelerile 
birlikte salona girdiler. Lon
Mak'ın zevcesi, kısa boylu 
ve ,_şişman bir kadındı; sanki 
lnğiliz değildi! Biraz sonra 
kont amiral Hunferi Tamhil, 
azametli ve çok kibirli bir 
bahriyeli salonun kapısında 
göründü. Yanında da çok sa
mimi dostlarından Laydi Hun
sey vardı. 

Bu kadın da gözlüklü idil 
Frbert bu insanlara "Temas 

edeceğimiz muhitin birer tip-

- . 
J. L. MORTENDEN 

leril,, diye düşünerek bakı

yordu. 
Ondrcv kocasına: 
- Ne diişünüyorsun? Diye 

sordu. 
Birkaç dakika daha geçti; 

crkekll•r, içlerinden hangisinin 
en evvel Ondrev'e takdim 
edileceğini düşünüyorlar; ka
dınlar da Ondrev' e hayret ve 
tuhaf hislerle bakıyorlardı. 

Bu sırada sarışın ve yakı
şıklı yüzbaşı Smit Trovere 
~salonun kapısından göründü ve: 

Çeviren: M. Rahmi Balaban 

Şiddetli emirler vermesile 
bu politikanın değerli nokta
ları, ve terekki edebiliyor 
gibi gösteren yerleri vardır. 
Hatta gittikçe monarşileşen 
bir konstitüsyon tanzim edi
len yerlerde hizmet ve fay
dası da görülmüştür. Amma 
yaptığı iş bu kadardır. Bun
dan öte de kudretsizliği gü
neş gibi aşikardır. 

Hükumet makinenize, tasav
vur ettiğiniz bütün tekemmülü 
verdiğinizi kabul ede'im. En 
küçük parçasına kadar çark
) arından her biri : Sırasile 
kendi üst tarafındaki çarkın 
tesiriie harekete gelmiş erdir. 
Bu takdirde bütün makineyi 
harekete getirecek kuvvet 
hani? 

Bu en üst çarka karşı, di
ğer çarkların birbirlerile 
sürtüşmesinden doğacak mu
kavemeti izale edebilirsiniz. 
Ve en üst çarka : Ününe çıka
ak her engc ci yenebilecek 
kudret verebilirsiniz. Bu halde 
meydana getirdiğiniz şey, 
kudretli b ir monarşi konsti
tiisyonudur. 

Fakat ilk ve en üst çarkı 
nasıl harekete getireceksiniz ? 
Bunu, bila isti na, yalnız iyi
liği gör~cek ve istiyecek hale 
nasıl sokacaksınız ? En mo
todik bir tarzda kurduğunuz 

bu makinenin, şimdi hareket
siz olan, bütün çarklarını 
(Daimi hareket)c nasıl geçire
ceksiniz ? Bazan şaşırıp kal
dığınız zamanlarınızda dedi
ğiniz gibi, makine, ilk hare
ketini bizzat kendisi mi ya
pacak? 

İkiden biri : Hareketi, ya 
çarktan gelen kuvvet meyda

na getirecek. Yahut çarktan 
müntakil olarak bütün maki

nede bulunacak kuvvetten 
doğacak. Birinci faraziyeyi ka
bul ederseniz : Bütün düşünce 

ve makanizmayı mahveden 
batıl bir devre düşmüş olur
sunuz : Bütün makine, çarkı 
ancak, kendi kendini ne ka
dar harekete getirdi ise o 
kadar harekete getirebilir. 
Halbuki makinenin harekete 
gelmesi için bu defa çarkın 

(Bizatihi mütaharrik) olması 
lazımgelir. Eğer çark, (Biza
tihi mlitaharrik) değilse - ki 

bizim göstermek istediğimiz 
mahzur budur - her şeye rağ
men hareketsizlik bakidir. 

- Devam edecek -

K. 5. 
6 75 

10 25 

8 

ll 
9 50 

8 

Ç. Unri K. S. K. S. 
350 Bu~ıln) 

278 Arpa 

6 75 6 75 

50 Ton bakla 
3 60 3 50 
4 3125 4 3125 

50 R pamuk l I 
3267 Kilo )aıınğ 59 

93 Kental palamut 550 
81 B. pamuk 42 

44 
64 50 

650 
42 

1,\ 

\ 

c 

is 
la 
u 
ır. 

d 
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Bir İtalyan gazetesi yazıyor: iz mir belediyesinden: Ekonomi 

Almanya piyascilannda 
ihracat mahsullerimiz. 
Kücük bazı firmalar alivre satışlarda , 

hala düşük f iat teklif ediyorlar. 
ihracat mabsull~rimizin Al

manya piyasasındaki vaziyeti 
hakkında Berlin Türk Ticaret 
odasından şehrimizdeki alaka
darlara bir rapor gelmiştir. 
Bu raporda aşağıdaki malumat 
verilmektedir: 
Umumi Vaziyet: 
Rayhşbank reisi ve Prusya 

iktısad nazırı doktor Schaht 
son hafta içinde Belgrad, Ati· 
na, Sofya ve Budapeşte'ye bir 
seyahata çıkmıştır. Bu seya· 
hattan başlıca maksad, adı 
geçen memleketler milli ban· 
kalan genci direktörlerinin Al
manya 'ya yaptıkları ziyaretle
rin iadesidir. Bununla beraber 
ziyaret fırsatından istifade edi
lerek Almanya ile bu ülkeler 
arasındaki iktısadi vaziyete 
dair bazı görüşmeler yapılacağı 
da kuvvetle tahmin edilmek
tedir. 

Yunan milli bankası genel 
direktörü, Almanya istihbarat 
bürosunun Atina ınuhabirile 
yaptığı bir mülakatta doktor 
Şaht'ın, ziyaretinden büyük 
bir memnuniyetle bahsetmiş 
ve bu görüşmenin Almanya 
ıle Yunanistan arasındaki tica
ret münasebetlerini bir kat 
daha kuvvetlendireceği ümi
dini ızhar etmiştir. 

ne sebep göstermeleri pek 
yerinde bir düşüucc olarak 
kabul edilmemektedir. 

935 Mahsulü üzümleri 100 
kilo başına 7 numaradan 11 
numaraya kadar 13-18,50 lira 
üzerinden muamele görmüştür. 

Alivre satışlar bir hafta evel 
7 numara 11 lira, 8 numara 
12 lira, 9 numara 13 lira, 10 
numara 16 lira ve 11 numara 
da 18 lira idi, Son hafta şu 
fiatler üzerinden yapılmıştır. 

7 Numara 12 lira, 8 numara 
13 lira, 9 numara 14 lira, 10 
numara 16 lira, 11 numara 
19 lira. 

Haber verildiğine göre alivre 
satışlar da bu fiatlerden yarım 
lira daha yüksek fiatle satış· 

lar da olmuştur. 

incir: Ara sıra küçük par
tiler üzerinden ihtiyacı kapa
yan satışlar olmaktadır. lzmir 
piyasasında hemen hemen hiç 
istok kalmamış olduğu halde 
Hamburg piyasasında idhalat
çıların elinde hayli miktarda 
incir vardır. Bundan dolayı 
ekstrisma cenevirr İzmir natu
rel incirleri için l 00 kilo ba
şına sif Hamburg lzmirden 
9-10 lira istenirken ayni mal 
Hamburg' da iki lira kadar 
ucuza arzedilmektedir. 1935 
rekoltesi mahsulünden mevcut 
istokun, yeni yıl mahsulü fiat
ları üzerinde hiç bir tesir 
yapmıyacağı anlaşılmaktadır. 

Korent 
üzümleri 

---·---
Kükürt atılma. 
ğa başlanmıştır .. 

YtUlanistan 'ın Korent üzüm
leri hakkında şehrimiıdeki ala
kadarlara gelen malumata göre 
bu yıl mahsul menfiden müs· 
bete doğru gitmektedir. iklim 
vaziyeti düzelmiştir. Müstah
siller bağlarına kükürt atmağa 
başlamışlardır. Rekoltenin, ge
çen senenin ayni olacağı tah· 
mın edilmektedir. 

Soyadları 
Soyadlarının nüfus kütük

lerine tescili içfo muayyen olan 
müddet 2 Temmuzda bite· 
cektir. Nüfus dairesine müra
caat edip soyadlarını yazdı
ranlar büyük bir kalabalık 
teskil etmektedirler. 2 Tem· 
muza kadar soyadlarını tescil 
ettirmiyen kimse kalmıyacağı 

tahmin ediliyor. 

Mühendis, mimar birliği 
senelik kongresi 

\fiilıt>ııcli,.. ve mimarlar kongre i 
Karaııtirıaılu C. H. P. ocak bina· 
~ııulu ıııiihcııcli• Azizin ri) a,,etindı· 
toplıırıııııştır. ) ı•rıi idare heyetine 
u iılan.· i ıııücliir(i ıniil~eııdiı; .ı.\ıı.af, 

miilıeııcli s Ali .L\ilıat, mülıendic; 

Belu;eı U~tay, mimar ı\'ermeddin 

\'e mühendis Hurşit F-eı:ilıııi,tir. 

f<lurr he) e ti aralarında miilıen
lıi Asafı reis, mimar Necıııetldini 
umumi ki'iıip H~ nıiihemli~ ~ihıulı 

wzncılıır irıtilıap etıııi-:lt•rclir. Y r.ni 

heyrte mm·af fakıyetler dileriz. 

Cezasını kendi verecekmiş 

Bugünlerde Almanya ile 
Brezilya arasında yeni bir 
takas mukavelesi imzalana
caktır. Bu anlaşmaya göre 
Almanya'nın başta pamuk 
olmak üzere Brezilya'dan ya
pacağı ithalata mukabil Al
manya' dan Brezilya'ya sanayi 
malları gönderilecektir. 

Buğdaycıl ık 
Analiz için dün toplantı oldu 

Turkuvaz barından çıkan 
Halep'li Arap Abdullah'ı ge
ce soymağa teşebbüs eden 
ve parmağında bulunan 600 
lira kıymetindeki yüzüğü çı
karmağa çalışırken parmağın

dan yaralanmasına sebebiyet 
veren Arif Ağırceza mahke
mesinde iki sene dört ay on 
gün hapse mahkum edilmiş
tir. Arif, kararın tefhiminden 
sonra: 

Kuru UzUm: Rapor haftası 
içinde Hamburg piyasasında 
hazır mallar üzerinden mua· 
meleler normal derecede ol
muş, idhalatçılardan bazıları
nın ellerindeki malları sarf e
debilmek üzere satış yapmağa 
fazla istek gösterdikleri görül
müştür. 

Tahminlere göre, halen 
Hamburg piyasasında 1935 
rekoltesinden mevcut istok 
190,000 sandık raddesindedir. 
Bunun 150,000 sandığı Türk, 
20,000 sandığı Yunan • Kan
diye, ve 20,000 sandığı da 
f ran mahsulüdur. Bazı idha
Iatçılar, bu istek miktarını 
fazla saymakla beraber bir 
kısmı da yeni mahsül yetişin
ceye kadar az bulmaktadırlar. 

Bazı mıntakalarda rapor 
haftast içinde mühim satışlar 
olmuş ve piyasa kuvvetlenmiş
tir. Memnuniyete değer bir 
cihet. yeni mahsul fiatlerinin 
bir derece yükselmiş olması
dır. lzmir'den tanınmış bazı 
ihracat evleri fiatleri bu hafta 
100 ki!o başına bir lira kadar 
yükseltmişlerdir. Fakat küçük 
bazı firmaların maalesef hala 
ucuz fiatle mal satmak gayesi 
güttükleri anlaşılmaktadır. Bu 
evlerin gidiş tarzı, maalesef 
umumi piyasa iizerinde tesir
den hali kalmamaktadır. 

Sırası gelmişken bir daha 
arzedelim ki, umumi kanaate 
göre üzüm fiatlerinin bu de
rece düşmesinde başlıca amil 
bu küçük firmaların daima 
ucuza satmak siyasetini yü· 
rütmeleridir. Binaenaleyh bu 
siyaset taraftarlarının rekolte· 
nin çokluiunu fiat düşüklüğü-

Buğday alıcı ve satıcıları, 
dün Borsada bir toplantı yap
mışlardır. Borsa İdare Heyeti 
Reisi Mazhar lzmirlioğlu'nun 
reisliği altında yapılan bu 
toplantıda alıcılarla , satıcılar, 
buğday satışlarında ecnebi 
maddelerin mikdarlan mese
lesi hakkında noktai nazarla
rını bildirmişler ve buğday 

mahsulünün Analiz edilerek 
içindeki mevaddı ecnebiye 
derecesine göre fiatlandırıl
ması hakkında göriişmüşlerdir. 

Borsa Reisi Mazhar ile 
umumi katibi Ihsan, her iki 
tarafın noktai nazarlarını tes
bit etmişlerdir. Bu gün topla
nacak olan Borsa İdare He· 
yeti bu noktai nazarlar üze

rinde müzakerede bulunacak 
ve bazı kararlar alacaktır. Bu 

kararlar, buğday analizi için 
bazı esaslar halinde olacak ve 

buğday satışlarında fiatler 
üzerinde tesir edecektir. 

Yeni buOday mahsulü 
Bazı yerlerde yeni yıl buğ

day mahsulü yetişmiştir. Hatta 
bu günlerde Borsada yeni 
sene mahsulünden buğday 
gelmesi b ... eklenmektedir. 

Yunanistan' da 
incir ihracatı .. 

Geçen sene Yunanistun 'dan 
muhtelif memleketlere 18 bin 
lon ağırlığında 164 milyon 
drahmi değerinde kuru ıncır 
ihraç edilmiştir. 

Hayvan ihracatı 
Yunan bandıralı Vita, Ka

tina ve Ayazoni vapurlarile 
dün limanımızdan Yunanistana 
821 sığır ve 2006 koyun ve 
kuzu 5evk ve ihraç edilmiştir. 

- Ben kendi cezamı ken
dim veririm; diye söylenerek 
mahkeme salonundan çıkmış 
ve hapisaneye götürülmüştür. --

Yeni Neşriyat: 

Hukuk 
İki senedenberi neşredil

mekte olan Hukuk gazetesi
nin 14 üncü nüshası ç.ıkmıştır. 

Bu sayıda Erzurum saylavı 
profesör Saim Ali Dilemre'nin 
adli tıbba, eski adliye bakanı 
profesör Mahmut Esat Boz
kurt'un ceza kanunlarına, pro
fesör Mustafa Reşit'in Fransız 

' temyiz mahkemelerine, pro
fesör Fritz Neumark'ın nüfus 
istatistiklerine, Cevat Hakkı 
Ôzbey'in icra muamelatının 
tenkitlerine ait yazılarile, pro
fesör Fahreddin Kerim, Ajan 
Süleyman Ali vesair kıymetli 
zevatın makaleleri ve etüd
leri olduğu gibi tatbikat kıs
mında da ehemmiyetli ve fay
dalı kararlar mütalealar var
dır. Okurlarımıza tavsiye ederiz. 

1 Feci muhasebe 
Peşte, 17 (Radyo) - Bir 

feribotun batması neticesinde 
12 kişi ölmüş, 5 kisi kaybol· 
muş, 8 kişi hastaneye yatı· 
rılmıştır. 

Yunanistan' da 
hastalık 

Atina, 17 (A.A) - Resmi 
bir tebliğe göre, ne Atina'da 
ı:e de Yunanistan'ın her hangi 
bir şehrinde hiçbir dang ya· 
hut !diğer bir sari hastalık 
vak' ası kaydedilmemiştir, 

ltalya'nın hesap görme 
zamanı gelmiş. 

İtalya bazı devletlere, bilhas~a Al
manya ya karşı çok minnettardır 

Roma, 17 (Radyo) - Jur
nale D'İtali gazetesinde "Al
manya,, serlevhalı bir makale 
çıkmıştır. 

Bu makalede: 
"İtalya Habeşistan işini bi

tirmiştir. Şimdide Avrupa'daki 
işlerini bitirmeğe teşebbüs ede· 
cektir. İtalya bu defa daha 
itidalkarane hareket edecektir. 
Fakat kendisine buhranlı za
manlarda yardım eden devlet· 
lerin yardımını unutmıyacaktır. 

Avusturya, Macaristan ve 
Arnavutluk Uluslar sosyetesine 
mensub oldukları halde zecri 
tedbirler kararına iştirak etme
mişlerdir. Bunlara• çok teşek
kür ederiz. Fakat bilhassa Al
manya'nın bu husustaki mesai
sini çok bi.iyük minnetle kar· 

şılarız. lngilterc'nin teklifleri 
Alman 1lar tarafından kabul 
edilmemiştir. 

Di~er devletlerden bir kıs
mı Habeşistan'a silah ve mü
himmet vermek suretile bize 
zarar verme~e çalışmışlardır. 

Biz ltalyan'lar bu davada 
dost ve düşmanımızı öğrenmiş 
eluyoruz. Bunları ~içbir vakit 
unutmıyacağız. 

İtalyan'ın beynelmilel siya
set aleminde hesaplarını gor· 
mesi zamanı gelmiştir.,, 

Denilmektedir. 

BükreJ'te bir ziyafet: 
Bühe. l 7 (Rodyo) - )f· Ti· 

tule ko papanın Uükrc-; ınüme!lsili 
şe rı•f ine hir ziyafet vermiştir. Bu 
ziyafette hakanlar vcsair hükıimct 
crkfını hazır bulunmu~tur. 

lzmir Vakıflar direktörlüğün
den; 

Senelik kirası 
L. K. Vakfı Mevkii Nev'i No. 
36 Nalçacı Ömer dede Sadullah efendi s. Oda 23 

200 salepçi oğlu kemeraltı caddesi dükkan 57 
200 " " " " " 26 
175 " " yemış çarşısı " 26 
60 pazaryeri bayram yeri oda arsa 525 

100 bostani zade kemer caddesi dükkan 12 
180 Arnavut oğlu hastane caddesi ev 76 
120 Ali ağa balaban çıkmazı ev 1 
120 " " medine yokuşu ev 91 

48 soğukkuyu soğukkuyu dükkan 121 
84 kestclli kestelli " 93195 
60 s. süleyman şadırvan alh " 1/1 
96 " " " " 1 o 
84 H. hüseyin başdurak " 10/12 

120 " " " 14/20 
200 Hisar tilkilik ev 16 
72 " çangırı çarşısı dükkan 25 

250 " B. belediye mağaza 11 
300 salepçi oğlu asmalı mesçit fırın 160 
100 bostani zade kemer caddesi dükkan 14 
60 rumkuş uzun yol ev 86 

120 batçı mesçit ikiçeşmelik dükkan 318 
48 rüfai dergahı camgöz oda 22 

120 Hiar B. belediye dükkan 14/12 
60 esnaf şeyhi mekke yokuşu ev 91/1 

130 Hisar hisar meydanı dükkan 66 
60 Manisada V. oğlu mirkelam han " 3 

120 baruh zevcesi paspant çarşısı .. 24 
60 Ümmü gülsüm halim ağa yazıhane 66 

120 İsmail sarım yıkık minare arsh Bila 
100 Bostani zade çangırı çarşısı dükkan 15 

Yukarıda mevkii nev'i ve numaraları yazılı akaratın hiza
sında gösterilen bedel üzerinden on gün müddetle açık artır
maya çıkarılmıştır. ihalesi 22/6/936 pazartesi günü saat on
beştedir. istekli olanların o gün ve o saatta toplanacak ko-
misyona müracaatları ilan olunur. 13 18 22 1647 

lzmir vakıflar direktörlü
ğünden: 
Mezarlıkbaşında 58793 lira 84 kuruş bedeli keşifli hal bi· 

nası inşası evvelce kapalı zarf usulile yapılan eksiltmede 52032 
lira 55 kuru~ bedelle müteahhidine ihale edilmişti. Müteahhidin 
taahhüdüni.i ifa etmemesi dolayısile mukavele feshedilmiş ve 
idare ile eski müteahhit tarafından vücuda getirilen imalat 
mahkemece tesbit olunmuştur. Geri kalan imalat müteahhit 
nam ve hesabına yaptırılmak üzere 14/6/936 tarihinden itiba
ren açık eksiltme konulmuştur. ihalesi 30/6/936 salı günü saat 
onaltıda lzmir vakıflar direktörlüğü binasında müteşekkil ko
misyon huzurunda yapılacaktır. istekliler keşif, şartname, proje, 
münakasa şartnamesi ve tesbiti delail raporunu hergün vakıf- , 
lar idaresine müracaatla görebilirler. 

Eksiltmeye girecek müteahhitlerin kendilerinin mimar veya 
mühendis olmaları inşaatın her türlü kanuni idari ve fenni 
mes'uliyetlerini kabul ve ifa edecek mütehassıs mühendis veya 
mimarla bütün muamelelerde müştereken mes'ul olmak üzere 
çalışmaları şarttır. Ayni zamanda bu eksiltmeye girebilmek 
için en az 30000 liralık bir binanın inşaatını muvaffakıyetle 
bitirmiş olduğuna dair resmi fen hey'etlerindcn verilmiş mu
saddak belgeler gqstermesi mecburidir. Ayni zamanda mali 
teminat mektuplarını veya idare veznesine yatırdıkları nakıt 
teminat makbuzlarını ehliyeti fenniye ve ticaret odası vesika
Iarile birlikte ihale gün ve saatte komisyona müracaatları ilan 
olunur. 15-18-23-30 

Çocuk yuvası için 937 ma· 
yıs nihayetine kadar alınacak 
yedi bin üç yüz kilo inek 
slitünün kilosu yedi kuruştan 
beş yüz on bir lira bedeli 
muhammenle baş katiplikteki 
şartname veçhile açık eksilt
me ile ihalesi 19161936 cuma 
gününe temdit edilmiştir. İşti
rak için 39 liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
günde ve saat on altıda en· 
cümene gelinir. 8358 

Kiralık Ev 
Göztepe' de tramvay cadde· 

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

- ----------
Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 

Doktor 
BehcetUz 
Hastalarını her gün 11,30 

dan saat onüçe kadar Beyler 
sokağındaki kıliniğinde kabul 
eder. Telefon 3990 

lzmir 2 inci icra Me. dan: 
Mehmed ve Hürmüzün em

lak ve eytam bankasından 
ödünç aldığı paraya mukabil 
bankaya ipotek eylediği fz. 
mır' de Karşıyak~' da Bahariye 
mahallesinin hacı selim soka
ğında 20 numaralı ve 170 ada 
parsel 37, yeni sicil 1336 
numaralı eve girilince etrafı 
yarım dönüm bahçe, bir sofa 
solunda iki oda, sağında mut· 
bak ve bahçede dam ve hela 
üst kısımela bir sofa sağında 
iki, solda bir oda vardır. 2000 
lira kıymetinde olan bu gayri 
menkulün geçen seneki satışı 

2280 numaralı kanuna tevfi
kan geri bırakıldığı halde bi
rıncı sene taksiti muayyen 
vadesinde ödenmediğinden bu 
hüküm ortadan kalkarak evin 
yeniden mülkiyeti açık artırma 
suretile ve 844 numaralı emlak 
ve eytam bankası kanunu muci
bince bir defaya mahsus ol
mak şartile artırması 24/7 /36 
Cuma günü saat 11 de 
icra dairemiz içinde yapıl
mak üzere 30 gün müd
detle satılığa konuldu. Bu ar· 
tırma neticesinde satış bedeli 
her ne olursa olsun borcun 
ödenmesi tarihi 2280 numa
ralı kanunun meriyetc girdiği 

tarihten sonraya müsadif ol
ması hasabile kıymetine ba
kılmıyarak ençok artıranın 

üzerine ıhalesi yapılacaktır. 
Satış 844 numaralı emlak ve 
eytam bankası kanunu hüküm· 
)erine göre yapılacağından ikin
ci artırma yoktur. Satış peşin 
para ile olup müşteriden yalnız 
yüzde ikibuçuk dellaliye mas
rafı alınır. ipotek sahibi ala
caklılarla diğer alakadarların 
ve irtifak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki hak
larını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimize bil
dirmeleri icabeder Aksi halde 
hakları tapu sicilince malum 
olmadıkça paylaşmadan hariç 
kalırlar. 1317/1936 tarihinden 
itibaren şartname herkese açık
tır. Talip olanların yüzde yedi
buçuk teminat akçası veya mil
li bir banka itibar mektubu ve 
33/21014 dosya numarasile 
2 inci icra memurluğuna mü
racaatları ilan o:unur. 

H. iş. No. 227 
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Askeri Mekteplere Talebe alı- lzmir vakıflar direktörlüğünden: ~i:i;a: ~~~~.~~~a ~:ıata:=e ki~~~:nbd:~=n Sulh Hukuk ha-
nıyor• Mezarlıkbaşınd~ kain 149 1 ve 151 No. lı dükkaaların en- eytam bankasından ödünç al- Karburun'un Çatalkaya kö-

• kazı bütün masarifat alıcıya ait olmak ve mahallindeki moloz dığı paraya mukabil bankaya yünden gazi Mehmed ile mez-
1 - 936-937 Ders senesi için Kuleli, Maltepe ve Bursa ve saireyi nakletmek suretile kaimen satılacaktır. ipotek eyledig" i İzmir' de cedit kur köyden giimrükçü Emin 'in 

askeri liselerile Kırık kaledeki askeri san'at lisesine lh ı · 18161936 p b 15 d d' T ı· 1 a esı crşem e günü saat e ır. a ıp 0 an- mahallesinin bülbül sokağında nısfiyet üzere mutasarrıf ol-
ve Konya, Erzincan askeri ortamekteplerine talebe l •t• 1 k ·· E k f d. kt" ı-ğ .. d k. V 'd t ar şeraı ı an ama uzere v a ıre or u un e 1 arı a 6 numaralı eve kapıdan giri- dukları Mordog" an iskelesind. e alınacaktır. b 

memuruna müracaat etmesi ve satış güniinde mahallinde u- lince bir sofa solda sokag" a malUmulhudud maa müştemilat 
2 - Kabul şartları askeri lise vr orlamektepler talimatında 2 8 1459 

yazılıdır. Bu talimat askeri mekteplerde ve askerlik lunmaları ilan olunur· 3 7 1 1 nazır bir oda karşıda yine bir bap hanenin şuyuunun sa-
şubelerinde görülebilir. D } t D • il dan bir oda ve bu odanın solunda tılmak suretile izalesine Kara-

3 - isteklilerin aşağıda yazılı hususları da gôz önünde eV e emıryo arın : bir aralık ve aralığın ıttisa- raburun Sulh Hukuk hakimli-
bulundurmaları lazımdır. lzmirde birinci kordonda dolmada 12/ 14 No. lı bina için- linde bir hela ve bunların ğinden karar verilmiş oldu-

A - Bütün mekteplerde kaydı kabul 1 /T em
0

muz/936 da dekj 8 inci işletme şehir emtaa bürosu 25 haziran 936 tari- üstündç bir oda arka tarafta ğundan 600 Lira kıymeti mu
başlar ve 1 Ol Ağustos/936 da biter. Müsabaka imtihanı hinden itibaren kapatılarak Alsancağa nakledileck ve işler Al· birbirine muttasıl iki oda mer- hammeneli hanenin tarihi ilan-
da 15 Ağustosla 21 Ağustos arasında yapılır. sancak ambarlar müdürlüğünde görülecektir. 14 18 1606 divenle en üst kata çıkılınca dan itibaren bir ay glin müd-

B - Mekteplerin bulundukları yerler haricindeki meevki- Aşağıdaki gayri menkuller 30161936 salı giinü saat 15 te bir cihannüma mevcuttur. Bir detle açık artımaya çıkarıl-
lerde oturan isteklilerin 10/Haziran/936 dan 31/Tem- lzmir Alsancakta 8 inci işletme komisyonunda aç.ık arttırma bahçesi de bulunan ve 3000 mıştır. Talip olanların kıymeti 
muz/936 tarihine kadar bulundukları yerlerin askerlik usulile ayrı ayrı ve üçer sene için kiraya verilecektir. istekli- lira kıymetinde olan bu evin muhaınminenin yüzde yedi bu-
şubelerine müracaat etmiş olmaları lazımdır. k k d kk · ı 

!erin aşag" ıda i mi tar a muva at temınat verme eri ve ara- geçen senekı· satışı 2280 nu- çug" u nı'sbetı'nde pey akçası 
C - Kabul şartlarını taşıyan istekliler evrakını tamamlattı- · 

nılan vesikalar ve işe girmeğe kanuni manileri olmadığına maralı kanuna tevfikan ğeri veya milli bankanın teminat 
rıp askerlik şubeleri vasıtasile mektebe göndermeleri dair beyannamelerle muayyen vakitte komisyona müracaatları b k ld h ld b' . . 1 . 
ve mekteplerden davet vaki olmadan hiçbir istekli ıra ı ığı a e ırıncı sene mektubunu verme erı ve artırma 

lazımdır. Şartnameler Alsancakta komisyondan ve Nazilli ve t k 't' c-d d'" · den bu 18/7/936 t ·h· et sadu"f eden mektebe gitmemelidir. a sı ı ıo enme ıgın arı ın e 
Horsunlu istasyonlarında istasyon yazıhanelerinden parasız h"k" t d k lk k · t · .. ·· l 13 te da D - Müsabaka imtihanına girmek için davet edilen istek- u um or a an a ara evın cumar esı gunu saa -

(ilerin imtihan yapılacak yere kadar gitmek ve imti- alınır. yeniden mülkiyeti açık artır- irede icra olunacaktır. Müşte-
hanı kazanmayınca geri dönmek için yapacakları mas- 1 - Nazilli Atça istasyonları arasında 177X100 kiJomet- ma suretile ve 844 numaralı Em- rilere ait numaralı dosya irae 
raflar tamamen istekliye aittir. Bunun için de gidiş ve rede incir bahçesi ve içinde kulesi muhammen üç. senelik kira lak ve Eytam bankası kanunu olunacağı gibi fazla izahatı 
dönüş masrafını beraber götürmesi lazımdır. bedeli 15 lira muvakkat teminat 113 kuruştur. mucibince bir defaya mahsus lazime dahi verilir. Talipler 

E - istekli mektebe kabul edilmediği takdirde hiçbir hak 2 - Horsunlu istasyonunda 91 metre murabbaı genişli- olmak şartile artırması 24/7/ bu hususun daireye talik olu-
iddia edemez ve bir sene terki tahsili olanlar da ğinde iki dükkan ve bir fırın arsası muhammen çü senelik 1936 Cuma günü saat 11 nan açık artırma şartnamesini 
mektebe alınmazlar. kira bedeli 25 lira muvakkat teminat 188 kuruştur. 18-22 1672 de icra dairemiz içinde yapıl- 18/6/936 tarihinden itibaren 

4 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesinden b l mak üzere 30 gün müddetle okuyabilir. Hakları tapu &ici-
başka giydirilmesi, teçhizatı ve kitapları mektebe aid Senirgent e ediye riyasetinden: satılığa konuldu. me sabit olmıyan ipotekli ala-
oıduğu gibi ayrıca her ay bir mikdar maaş ta verilir. 1 - Kasabanın 42200 lira bedeli keşifli su tesisatı kapalı Bu artırma neticesinde satış caklılar ile diğer alakadarların 

5 - Askeri liseleri muvaffakıyetle bitirenlerden arzu edenler zarf usulile eksilmeye konulmuştur. bedeli her ne olursa olsun ve irtifak hak sahiplerinin bu 
r müsabaka imtihanına girerek kazandıkları takdirde 2 _ ihale yapılacağı yer Tenirgent belediye dairesinde ve borcun ödenmesi tarihi 2280 haklarını ve bu hususta faiz 

mühendis ve fen memuru yetiştirilmek üzere Avrupaya b 1 d' .. • t f d 1 kt numaralı kanunun mer'iyete ve masrafa da·ır olan iddiala-tahsile gönderllir. 1625 e e ıye encumenı ara ın an yapı aca ır. 
3 - ihale 16 temmuz 936 perşembe günü saat 15 tedir. girdiği tarihten sonraya müsa- rını evrakı müsbitelerile yirmi 

rtsaara Bakkal ve Esnaflarının 4 - İstekliler proje ve haritaları fenni şartname ve eksilt- dif olması hasebile kıymetine gün içinde icra dairesine bil-
~ - -- me şartlarını ve fiat cetvellerini görebilmek için An- bakılmıyarak en çok artıranın dirmeleri, aksi halde hakları 

Naza. rı Dı.kkatı·ne kara'da Ulus gazetesi ilan memuru bay Galip'ten, Is- üzerine ihalesi yapılacaktır. tapu sicilile sabit olmadıkça 
tan bul' da lstanbul belediyesi su işleri direktörlüğün- Satış 844 numaralı Emlak ve satış bedelinin paylaşmasından 

1 den, lzmir'de İzmir belediyesi su işleri direktörlüğün- Eytam bankası kanunu hü- hariç kalacakları ve tayin edi-

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

' den, Senirget'te belediye dairesinden ihale gününe kümlerine göre yapılacağından len zamanda artırma bedeli 
kadar bedelsiz görebilirler. ikinci artırma yoktur. Satış gayri menkulün yüzde yetmiş 

5 - Eksiltme şartnamesinde yazılı şeraiti haiz olan istek- peşin para ile olup müşteri- beşini bulmadığı takdirde en 

Güzel lzmir hisküvit f ahrikası sahihi lstanhullu 
liler istenilen evrakı müsbite ve muvakkat teminatla- den yalnız yüzde iki buçuk son artıranın taahhüdü baki 

lsmail Hakkı • 
rile birlikte eksiltmeye iştirakleri ilan olunur. 18 26 dellaliye masrafı alınır. kalmak üzere artırmanın on 

. - J ipotek sahibi alacaklılarla beş gün daha temdit edilmek 
.zmir Komutanlığı ilanları diğer alakadarların ve irtifak suretile 3/8/936 tarihine tesa-

Denizyolları işletmesi müdür- Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: hakkı sahiplerinin gayri men- düf eden pazartesi günü saat 
1 - Bayramiç'teki kıaatı askeriyenin 6~i900 kilo bulgur kul üzerindeki haklarını hu- 16 da gayri menkul en çok 

ihtiyacı kapalı zarf usulile eksitlmeye konmuştur. susile faiz ve masrafa dair artırana ihale edilecektir, Satış 
• 

lüğü lzmir acenteliğinden: 
Her hafta perşembe günleri fzmir'den lstanbul'a hareket 

etmekte olan ikinci sür'at postaları kaldırılmıştır. Yalnız her 
hafta pazartesi günleri kalkan birinci sür' at postaları yıne se-

2 - ihalesi 29 /Haziran/ 936 pazartesi günü saat on dört olan iddialarını işbu ilan tari- peşin para iledir. Mal bedeli 
buçukta Bayramiç'te askeri satın alma komisyonunda hinden itibaren yirmi gün alınmadan teslim edilmez. Mal 
yapılacaktır. içinde evrakı müsbitelerile bedeli verilmez ise ihale ka-

3 - T~minatı muvakkate akçesi 576 Liradır. birlikte memuriyetimize bildir- rarı feshedilir ve kendisinden 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. meleri icabeder. evvel en yüksek teklifte bulu-
5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve- Aksi halde hakları Tapu nan kimse arzetmiş olduğu 

ferlerine devam edecektir. 14 16 18 

Karakoc ılıcaları 
t 

Seferihisar Karakoç ılıcaları açıldı. Her sene olduğu 

Gide· 1 
sika göstermek mecburiyetindedirler. sicilince malum olmadıkça bedel ile almağa razı olursa 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki paylaşmadan hariç kalırlar. ona ihale edilir. O da razı 
gibi busenede Seferihisar kamyonları işlemektedir. 
ceklerin Basmanede Bulvar garajına müracaatları. 

ve üÇüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve- 1317/1936 tarihinden itibaren olmaz veya bulunmazsa icra 
sikalarile teminatı muvakkate ve teklif mektuplarını şartname herkese açıktır. Ta- dairesince hemen on beş gün 
ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona vermiş lip olanların yüzde yedibuçuk müddetle artırmaya çıkarılır. 

A skeri Lise ve Orta Mekteplere ____ b_ul_u_na_ca_k_I_ar_d_ır_. ___ 1_648 ___ 1_3 __ 1_8 __ 2_1 __ 2_6_ teminat akçesi veya milli bir Bu artırmayı alakadarlara teb-
•• 1 J banka itibar mektubu ve liğe hacet olmayıp yalnız ilanla 
O., t K kk l S ' t L · •mı·r harı·cı· ·askeri satın alma ilanları k k gre men ve ırı a e an a l• --M------------------ 33121473 dosya OUmarasi)e iktifa olunara en ÇO artırana 

1 Manisa askeri sa. al. komisyonundan: 1 inci icra memurluğuna mü- ihale edilerek her iki halde 
sesine Tedrisat Müdüra Aranıyor 1 - Manisadaki kıtaat askeriyenin kapalı zarfla münaka- racaatları ilin olunur. birinci ihale edilen kimse iki 
1-lstanbul ve Bursa'daki askeri Liselere Kırıkkale' deki askeri sada bulunan 80700 kilo sığır etine verilen fiat pa- H. iş. No. 277 ihale arasındaki farktan ve 

San'at Lisesine aylık ücretle tarih, Riyaziye, Fizik, Erzincan, halı görüldüğünden pazarlıkla satın alınacaktır. diğer zararlardan mes'ul ol· 
Konya, Ankara'daki Orta Mekteplere Tarih, Coğrafya, Fen 2 İhalesi 4/temmuz/936 cumartesi günü saat onda Ma- K l k b b duğu ve tapu harcının bele-

U a , ox.a.z, u- ·· d bilgisi, Almanca, Fransızca, lngilizce öğretmeni ve San'at nisa'da askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 5 diye ve vakıf icarmın ve yuz e 
Lisesine Tedrisat Müdürü alınacaktır. 3 Muhammen bedeli 13 kuruş 85 santimdir. run hastalıkları iki buçuk dellaliyenin müş-

2-Lise öğretmenliği için Lise öğretmeni ehliyeti Orta mektep 4 Teminatı muvakkatesi evvelki muhammen bedeline Birinci sınıf mütehassısı teriye ait olduğu ilin olunur. 
için Orta mektep öğretmenlik ehliyeti gerektir. göre 1211 liradır. Doktor 

3-f stekli olanların dilek kağıtları aşağıda sıralanmış evrakla 5 Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
Ankara'da Milli Müdafaa Vekaleti Askeri Liseler Müfettişli- 6 istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesı- Sami Nazif 
ğine göndermeleri lazımdır. ka göstermek mecburiyetindedirler. 

A) Tasdikli fotograflı fiş. 7 Pazarlığa •iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki Ku/akcı 
B) Yüksek tahsil şehadetnamesi veya tasdikli benzeri. ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi- Birinci beyler sok:k No. 36 
C) Ühn

1
iversitede imdtihkal n bvererek ehliyetname almışsa kalan ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saa- • Telefon 231 O, evi 3668 ~ 

e iyetname tas i i enzeri. tinden evvel komisyona müracaatları. 18 23 28 2 ! 
O) Nufus tezkeresi tasdikli benzeri. k 

4- Durumu uygun görülenlerden aşağıda yazılı evrak sonra • Burnava askeri satın alma omisyonundan: 
Cinsi Mahalli Miktarı Umum Muvakkat istenecektir. 

Kilo tutarı A) Hüsnühal ilmühaberi. 
B) Tam teşkilatlı Askeri Hastahaneden alınmış sağlık Kuru ol Burnava 307000 11513 

Kuru ot Gaziemir 60000 2250 
n~ru. Ô 

C) Teahhüt senedi (Noterlikten). Kuru ot demiş 72000 2700 
S-Ocretler. Linit ma· 

teminatı 

864 
169 
203 

Münakasa 
şekli 

Kapalı 
Açık . 

Açık 

Tarih 

24,6,936 
24,6,936 
24,6,936 

Gün Saat 

çarşamba 10 
" ] 1 
" 15 

lstanbul'daki Askeri Liseler Riyaziye Fizik derslerine 108-126 den kömürü Gaziemir 195000 1950 145 Açık 24,6,936 " 16 
Tarih dersine 98-108 liraya kadar. Bursa Lisesi ve Kırık- 1 - Tümen merkez kıtalarının senelik ihtiyacı olup yukarıda miktar, mahalleri yazılı kuru 
kale San'at Lisesi Riyaziye Fizik derslerine 108-126 Tarih ot ile Linit maden kömürünün münakasaları hizalarında gösterilen şekil ve tarihlerde 
dersine 98-108 Liraya kadar. Orta mektepler derslerine 108 yapılacaktır, 
Liraya kadar, Aylık ücret verilecektir. 2 Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 

6-Kınkkale San'at Lisesine alınacak tedrisat Müdürü için Lise 3 - Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 
öğretmenlik şartlarım taşımak ve iki ders zümresinde ihtisas 4 - isteklilerin 2490 sa)1h kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla teminatı 
olmalc gerektir. Ücreti 165 liradır. muvakkate makbuı veya banka mektuplarile muayyen vaktinde ve kapalı zarf usuln 

7-fsteklilerin 1 Eylül 936 gününe kadar müracaat et~eleri ile yapılacak içinde teklif mektuplarını bir saat evciden Bumava'daki askeri satın al-
~~ ıetirilm' oler bir hak iıtiyemezler. O. 18 1509 ma komisyonuıua vermeleri. 6 10 14 18 1 

F ransı.zca ders 
Fransızcaya ve tedris usul

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

Salihli bele
diye riyasetin-
den: 

Salihli Urayı elektirik fab
rikasının bir senelik ihtiyacı 
olan 42,000 kilo motörin ile 
6300 kilo kalın ve ince ne
vinden Vakum yağı münakasa 
sureule alınacağından vermek 
istiyenler 22 Haziran 936 pa
zartesi gününe kadar Salihli 
urbaybğına müracaatları ilin 

1 



.... Sa~as ....................................................... ANADOLU ...................................................... .. .,_ 
YILMAZ RAl(ISI 

.................................................... 
Başağrısı ve mide bulantısı vermez. Bol anasonlu 45 derecelik en nefis rakısıdır. 

lzmir acentası: lzmir Emirler çarşısı karşısında Mıhçı/arda Hüseyin Bahri ve Şekib müskirat deposudur. 

-------------------------------.----··'- 'B ft A ı•wwwqw czy !WM Hellenic Lines W. F. H. VAN-
Limited Der ZEE & CO. 

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

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

Anglo-Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve fskenderiye 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, 

V.N. 
1
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. l 
''GALİLEA,, vapuru 23 ha

ziranda bekleniyor. 27 hazi- 1 

rana kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yük ala
caktır. 

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

"CHIOS,, vapuru 11 tem
muzda bekleniyor. Brcmcn, 
Hamburg ve Anversten yük 
çıkaracaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT
HAMBURG 

• 

Port-Sait ve İskenderiye li
manları için ''VELOS,, vapu
ru her hafta pazartesi günü saat 
11 de muntazam Pireden ha
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

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

"DUBURG,, vapuru 29 ha-
.48 ~ - 1'111' -- - - ---

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

Telefon : 2548 .......................... 
Fratelli Spercoi 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

"HERMES,, vapuru 15-6-36 
da gelip 20-6-36 da AN-
VERS, ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li
manları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORiENT LİEIN 

"NORDLANT,, motörü 15 
6-36 da gelip ROTTERDAM, 
HAMBURG, BREMEN, (Doğ
ru) COPENHAGE, DANTZIG 
GDYNIA, GOTEBURG, OS
LO ve 1SKAND1NAVYA li-
manian için yük alacaktır. 

"BIRKALANT,, motörü 29 
6-36 da gelip ROTTERDAM. 

ziranda bekleniyor. Anvers, 
Rotterdaın, Hamburg ve Bre
men limanlarına yük alacaktır. 

AMERİKAN EXPORT LİNE 
THE EXPORT STEAMHİP 
CORPORATION NEVYORK 

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

JOHNSTON WARREN EİNES 
Ltd. - Liverpool 

"KENMORE,, vapuru 1 
temmuzda Liverpool limanın
dan muvasaleti bekleniyor. 
Burgaz, Varna, Köştencc, Ga
las, ibrail limanlarına yük 
alacaktır. 

SERViCE MARİTIM ROU
MAIN BUDAPEŞT 

"DUROSTOR,, vapuru 8 
temmuzda Köstence, Sulina, 
Galas limanlarına~ yük alacağı 
gibi Belgrad, Novisad, Buda
peşt, Bralislava, Viyana ve 
Linı. limanlarına Galas aktar-

HAMBURG, BREMEN, CO- ınası yük alacaktır. 
PENHAGE, DANTZIG, GDY- S. A. ROYAL HONGROISE 
NIA, GÔT~BURG, OSLO DE NAVIGATİON DANUBl
ve ISKANDINAVYA liman- ENNE-MARlTiME BUDAPEST 
ları için yük alacaktır. "BUDAPEST,, motörü 24 

Yolcu ve yük kabul eder. haziranda bekleniyor Beograd, 

0 ll ıu 11°. 

• 
IHS~N 
KLİSE.~E MÜH0R 

ATOLYESI 
BELEDiYE CİVARİ -LİMONCULAR ÇAR~l51 N<!2 

İlandaki hareket larihlerile B Novissad, udapest, Bratisla- Kimyevi ve bakteriyoloji raporları haiz 
navlunlardaki değişikliklerdea va, Viyana ve Linz limanları- .. • •• 
acenta mes'uliyet kabul etmez. na yük alacaktır. Yuzlerce senedenberı sıhhata faydası mu. 

Fazla tafsilat için ikinci DEN NORSKE MİDDELHAVS cerreb olan İzmir-Urla Malgaca icmeleri 
kordonda tahmil ve tahliye LİNJE (DS. AS. SPANSKE- ~ 

1 
J D 'I 

binası arkasında Fratelli Sper- LİNJEN) OSLO 
co vapur acentalığına müraca- "SAN ANDRES,, motörü 
at edilmesi rica olunur. J 

18 haziranda bekleniyor. İs- ......_ • 
Tele. 2004 2005 2663 kenderiye, Dieppe ve ..... -............. ___ _ 

Oliver v E Şürekası ~~r:Jc~:ı:~;~~arı için yük ka-

Limited "SARDiNiA., motörü tcm-
V apur Acentası muzun ortasına doğru bekıc-

Cendcli Han, Birinci Kor<lon niyor. lskenderiye, Dieppe, Dün-
T l 244" kerk ve Norveç limanlarına e . ~> 

THE ELEERMAN LİNES Ltd. yük alacaktır. 
"GRODNO,, vapuru 10 ha- Vapurların isimleri gelme 

i:ımıi r - Çı·şınc şıı-<.',j iizcriııılt' giiı.•·I ııı:ııı:r.:ıralı olt'li, l!tılİııo. loknııt:ı 
\I' huk.knlİ)t' iııılı· mü,lt'rileriniıı lll'r tiirlii İ•Iİr:ılı:ıl. iıı,l' \f' ilıtiynçlnrı 

temin ı•dilıııi~ olan 

Urla Malgaca lç~eleri 
1 llnkkıııJıı J)r. ıııiiılerri s Ha~it Talı· 

~iıı"iıı l ı-l:ı ::\1:ılgaı; i~ıııc Hl) ıı; Knr· 

li p:ıt'ııı Şıırprrnlı•l Z.d il) una ı·:r.lwr 

ı·ilıı•t riiı;lı:ırıılır. Bm ıırtluklnrı 1111 

Ali Rıza 
1 ~ Mücellithanesine ıJ L-• uğrayınız. Kavaf-

11 
lar çarşısı No. 34 •. _.. 

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

Yusuf Ziya Üstün 
Merkez hastanesi doğum 

ve kadın hastalıkları 
cerrahi nııltehassısı 

Hastalarını pazardan baş
ka her gün öğleden sonra 
ikinci beyler sokağında bey
ler hamamı karşısında 41 
numaralı ıııuayenehanesind l.' 

kabul eder. 
Ameliyatlarını Alsancak 

Sıhhat evinde yapar. 
..... ~hın' cııd1:111ı• 

Telefon fai • 
'ılılı:ıt Eli 

3t>tl6 
~~909 
29il 

!!!~................. 

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. Yeni
sını alacağımdan eskisinin 
hükmü kalmadığı ilan olunur. 

Alaşehir ilçesinin İlgin 
karyesind~n Hacı 
Mehmet oğlu Ali 

D: 3 

Ucuz - taze - temiz 

İlaç Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 

Sıhhat 
Eczanesi 
Başdurak Biiyük Salepçi oğlu 

hanı karşısında 

tarihleri ve navlun tarifeleri ziranda Londra, Hul ve An- ı-ıı: ıııüwıiıı ıııiılı· " ' lıt•,ap tı·şeıı- ----=---.. -----------·-..,,--------
vcrstcn gelip yük çıkaracak- hakkında bir taahhüde giri;;i- rıii~leri, k:ır.wiğı·r, dalak ııa,.tıılıkla· 111111111llllllllllllllllllllllıı . Doktor Jtllllllllllllllllllllllllllllll! 

lem ez. Telefon No. 2007 2008 rııHl:ı ıııüz.ıııiıı s.·ıfrn kı·•!'•İ , c "afra :::::; 
tır ve 25 haziranda avdet - - :::::::; 
edip Londra, Hul için yük "LESBIAN,, vapuru 10 tem- )Olları iltilıııplarııııl.ı, ı;ııfra, kum ve A. Kemal Ton ay 1 

tıı~l.ırııulu, ıııli1.ıııiıı iııkılıazda, şi~- :2: 
alacaktır. muzda Liverpol ve Swansea- nıaıılık. ııakris H' şck"r lıaı;t.ılıkl:ı- Bakteriyolog ve bulaşık, salgrn hastalıkları mütahassısı~ 

"MARDINIAN vapuru 20 dan gelip yük çıkaracaktır. rımlu, lıaı!ıı ıık, ;.İriıl, ulucnrı, ınc- - ~ 
,, •i ~ = Bn ınulınııe i ta ) 111111 l..:ır~ı-.ıııılaki ılilwk oknk b.ı~ıııthı 30 s:ıyı· :::::::; 

h · d L" 1 S DEUTSCHE LEVANTE LINIEI aııe }ollun ilıilı .. Gihi lıiim,e\l lıa • 1 1 1 1 l 1 1 ~ az ıran a ıverpo ve wan- = ı c \ ve mııa) ı·ıw ıanf' in• ,, "ıı ııılı aaı ı ' "" :ı .... ,_nııı ı:;a.ıt 6 u kndar ~ 

d 1. ··k k k SOFIA } ınlıklurda Prİ \C ~ifıılı:ılış olduğu = ha tnlıırıııı l..ahul ,,der. ~ sea an ge ıp yu çı araca tır. " ,, vapuru ıaziranın :ı, 111 lıalkımı:r.ııı , iik ··k w ılc·.ıı·rli - ~ 
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T es iri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere' kalb ve 
böbrekleri rahatsız, tansiyonları yükseklere. doktorlar bunu tavsiye ederler Pürjen · Şahap 


