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HergUn sabahları çıkar, 

Fransa' da Vaziyet T ehli
keli Bir Şekil Alıyor. 

Avni Doğan 
Deninıci partimizin lzınir l>aş· 

L:nıılı~ı titiz \c temiz bir elden, 
gene tertrmiz \e titiz Lir ı·le: (A~· 
ııi Doğıın) d:ıu (Fıızlı Gulı•\') ı• gc· 
ı;i) or. nıı lıüyük i.-in şu intil nli 
ılola)ı ile ıırod.ı Lizirıı l • .'a) lıt'tti~i· 

ıııiı; hir~•') ) oktur. 

Dün sabah, Eliza 
bir . toplantı 

sarayında 
oldu. 

Pıı11i i-lcri ' c ı;ıılı, m:ıl:ırı , bıı 

~ ıırda \c ulns:ı caııdıın lı:ı~lı, lıil· 
~ili \'e ııaınuskiir bir nrkndn tan 
ulH1r aı kndıı.n eınnııet edili) or. 

Hirinılc bulılıığııııııız. giirclügü
müz güzel ve tt•nıiz diişiinfişii, hP· 
) ee.ınlı 'c ;af ı;:ılı~ma 'a fırıı vtt.·· 
kinde dt• l>ulnl'uğıınız:ı ,,-. giirı·ı·e· 

ğimi?.ı' inınrııııuz rnrdır. Bu itiluır 

ile ıı değişim bizi, i ~ H• ide~ıl lıa· 
kımındau iizıuii) ur. Bizi üzen ~") 

)alııız şmlıır : 

(Avni Uogım) gilıi 111.-.rıl. na· 
ınıı kfır, işi kn\ ramış bir arkad:ı~ın 
nr:ımızdnn uzakl:ışması ... 

) nlnız 1>11 gönül ılegil, .~öııiil· 

lcr i terdi ki bu nynlık olnıasa)clı! 
Sundnıı dula\ ı ki : (ıh ııi Do· . . 

[:un) ıu çalışına, u~ra~ınu, euut•. 
sı•\·dirmc, Luşarma 't' lıu~nrtmaıJa 

gi_i tenliği cmpatınııı zı•\ kindnı 

nıulıitiıniz: heııiiz karın kana taıl· 

ıı lmaını.,,tı. 

(A•mi Doğan) pllann biriktir· 
tlii;i yığın, } ığın i9lcriıı dağlar gilıi 

gümclı•udigi hir :r.anıaııcln hıııir'c 
~ı·ldi. 1 ,leriıı •;okl11su1 muhitin hııı,,. 
sn iyeti kııriıe.ıııda eıı hafif hir fir· 
pcrmı· dıı)mndnıı ı·llı•riııi işlerin 
bü~rüııc koydu. 

IJuluoduğu muhiti çabucak ktı\• 
r.ıdı. l._lcr oıııı değil, O i~leı·i altf'tti. 

Oeıfo ve clogru görüşii ile iş· 

lcrin -.e \'icdanlarm özüııii giirdii 

H' bildi, 
Duru benliğini çarçabuk tauı~· 

ııklarınıı e\dirdi. Güzel \e teıniı 

konuşmnlıırilc karşı udakilerini kcn· 
di ine inandırdı \t' bağladı. 

Dürüst \'e nçıL lıarchtlcrile 

ı•ıı kötü düşuncıılı•ri lıilP kı•nılMnP 

rnf'ftun etti. 

Cemiyetlerin 
"Ateş Salip,, 

Feshine Dair Olan Kanun, 
T eş ki /atını Asabileştiriyor. 

Pol Bonkur, başvekil muavini Da/adiye, hava nazırı Piyer 
Pari,., 18 ( ~.A) - Bııbriln c·u· 

mur rı•i ·iniıı başkanlığı altııı<la lop· 

laııan l..alıinc, hu 11 i mili tı·;ı·k· 

kiillı'rİııin pni ate li lıııı; Fran 1.1. 

tesnııiidü l'rnııı·i tı• H' \Htanpı·ner 

gı•nt;lik t·ı•ıııiyetlt•riııin fe,)ıi lı:ıl..· 

kındaki kurarnıınıeleri ıa~vip l'lmi;:

ıir. Kalıiılt'. parauııı l..orııııın.,~ı, 

şimdi)e l..ndar )Upılmış olan wrgi 
kaı;akı;ılığııun affı \ e Frıııı ız ban· 
kııı:.ının teıı::iki hal..J..ımln oıcdLe 

layihalar tı•Hlii i<,;iıı ınııli)e lıııkıı· 

nırııı ıııewrıiyN ''eritmiştir. 

Franı;a lıaııkasınııı tı·n~iki huk· 
l.:ınıl:ıki lii)ihıııln lımıl.:a iılare::iııclc 

korporıı&pmlarııı ıııııunıi ıııesııi kon• 
frdenı::ıyonııuuıı \'e ı·mlüslri gnıp~a· 

rmın dn tem il ı•ıfihnr~i derpiş 

ohınınuktatlır. 

Pari::, 19 (Hııdy o) \1. Blııııı 

kahiııc i ynn nskeri \'C a keri ma· 
hiyt•ti tnkııımış ı·eıııiyetlerin liiğ\ıua 
kat'i ureltf' karar \'r.rnıi tir. Fakat 

J:iğ\'edilccd.: l'eıniyf'tlt•r listesine da· 

hil ol:ın <·ı~mi) ctlı•r bu kararı ka
bul ctıııcıııektedirler. Bazı cenıiy t'l· 
lerdı· iiphdi hareketler göriilmı·k· 

tedir. 

Frami ı t•emiycti 
luıı-mnne Lir nüıııayi yapını~tır, 

lirala) dii Larol.. ate~ salip ce· 
miH·ti namına be, an alla lmlunarak: , . 

- Btn, hiı.i la(!wdecı•k kanu· 
ııun metııini görıııel için bckliyo
nım. Buuuıı için ılo tlarıma, şim· 

rli<lı•ıı fıit;Lir hareket ppmamala· 
rıııı taHİ)e eder \e on hcyauatı· 

ma intizar etmelerini İı;;tcriııı. Bt•· 
niın do tlarıma emniyetim rnrdır. 

onların da buna. Binaenaleyh Lck· 
lı·nıek ıııiina iptir. Deıuiı;-tir. 

Pariıı. l 9 (Raıl) o) - Grc\ umu· 
ıni)l!t itiharile iyiliğe <lo~nı gitmek· 
lt'ılir. Luvr lıüyiil.: m:ığaza~ı yurııı 

açılııcaktır. Fakat ıliğer lıfiyük ına· 

gaznlaruı ne zııınan açılncağı lıenü:ı: 
malum değildir. 

Vaziyetin böyle olmasına rnğ· 

ıncu yeniden grc\ lcr ilau edilmiş· 

tir. Ilımlar ara"-ıııdıı ha tahancler 
mfülahdewiııinin gre,·i vardır. nıe· 

rikan hastaneı;i grevci nıü.tah<kınin 

tıırıı fından işı;ııl edilmiştir. 

llastaııelcr qre' i suiteeir bu· 
ı;ulc getirmiotir. Anwrika sefiri de 

- Sonu 5 inci sahifede -

~e yoruldu. nı• diulrnıli. Dur· B ld • K b• • 
ııu:ıdım ko~•u, dinlenmeden uğrn;tı a VI n a 1 nesı 
H' - hu memleketin İ)i dü§iinen, 

i) i gören müncn·er in anlnrı nam c; k • ı k M • ft 
\ e hesalmıa da göğü gere gere Ö) • e 1 ece ı -, 
li)ehiliri:t ki : • mu\'affak tıı olılu. • 

(Arni Doğan) ı İznıir·c gddi~i •------

zaman, Ba mııhane i tn yonondn knr· Loid Corc kabine azalarına hitaben: ""Bu 
şılayanlar şunlardı : , ' 

Onu tanıyan \c hilen s:l)l51 gece alcakçasına teslim olduk alcaklar 
çok az insanlano mu,·nffnki) el le· • ' • h k' 1 

menııileri, OllU tnnımıyan \'e lıiJrnİ· da ışte bur dadır,, dıye ay ırmıştır • 
yen insanların, onu gördük lı•ri za· • 1 '} j 
ınnn edindikleri toyluk \'C hamlık CON .~lMON VE MAKDONAL!? ST. FA ED YORLAR 
intihalannın yarattığı mühim eme· HUKÜMETE ŞiDDETLi HUCUMLAR YAPILDI. 
mı·k işmi'znzlnrı, riyanın al yalım, Loodra, 19 (A.A) -
hıılüı;knrlı~ın ırıtmıısı... A rnın kamara. ının ıliin 

0, bütün hu lehçeleri Ba maııe öğleden onra akdetmi 
i uı yoııunda gördü, czJi, O) ırdı. olıluğu celse şinuliy!' 
\ c i"ıasyonun şehre açılıın kapı· kadar misli giiriilm~ıniş 
ıııdnu tıkarken hakil.:nti '" itlı•nlist derecc<lı: harart•tli ol· 
cliişiinenleri, riyalan, tabashu lıırı, nııı~tur. B. Etlen hiiyüJ..: · 
iyi \C kötü clü~ünr.eleri \'C kemli· lıir güriiltii içiııdt' eiiz 
ini lıl'kli)cn ağır ~e ezici ôılı•\· ;;)}emiştir. Jfor taraf· 

ini tanımış nldıı. 1 W bn tanıpş· tuıı ) iik elen niılnlar, 
tır ki im hölgede eliııi üzeriıw kliğıt ve gaı.ctdnin hu· 
koyduğu işinde onu mu\'llffuki~ete ruvturıılmıı n<lan t;ıkan 

ııln~tınlı. c in naıırlnnn sözlı·· 
lsı:i ve cı;;naf lıirliklı•riııin lt-· riııin ikide Jıirıle iııkı· 

şt'.kkiilU, spor ve gcıu;lik han·ket· tua ugrutılmiı~ı. ınch'u•· 
leriniu Nııılılıklım hep (A uıi Do· lunıı na ıl hir a"uhi ha· 
ğ:ııı) ın ) ılınıpıı çaLşması zamn· let itimle olıluklannı 
mııda giirüleıı giiğii kalııırtwı İv· ııek iyi gö tı•riyordıı. 
l('rdcndir. D. Eıleıı , llükuııwt, 

Kı•ntlic:iııi \'e işini, ıı~raştığı \'f' 

\'alıştığı lıiilge•le lıu kaılar t•\'ıliren 

hir :ırka<la,a : 

- i"ie mutlu! 
Demek rnzifemi:ıdir. 
Hakikat şudur: (A\'ni Doğan), 

kı·ııdi inı• e.nıanet ı·ılilcıı parti ve 
n11•mlekct işlerini murnffakiyetlı• 

) lirütcıı ve La arım hu temiz nr· 
kııthış, yaloıı idare ettiği işlerin lıa· 
t;ından uzaklaşıyor; knlbimizdcıı ve 

Hıılıe~i tan me!!'ele"iııdı• 

"' Hlc" takip t•tmiş ol· 
du[;ıı lıııttı hurekcttı·ıı 

dolayı hic;bir H\'lıill' 
miitec. if ılı·ğildir. dedi· lngiliz kabinesine şiddetli hüeum-
~i zaman nınhııliflnlc lar yapan M. Loid Corc 
t•k !'Tİ) f'l arasında ı·idcli hıiıli sı•lt•r GrN•n Vaoocl gerek Eclcnc \'(• sc· 
çıkını, ve ınü:ral..eratın onlıı·~ dn· rt•k lıükıiınett' kar~ı dahu şiddetli 

c\'giınizden dı·~il. 

H. R. Öktem 

J.:jkıı tatil edilııw ine ınechuriyı•t lıücmııhırıla l.mluıınıu~tur. M. Gre· 
hıı ıl olmuştur. en \'aooıl demiştir ki: 

llariciyı• ııuzırı ııutkunu bitir· - Hükfıml'I intihabat )apıl· 
ıliği :ıııınan muhalif aııu•le fırku"'ı dıgı sırada etmiş olduğu ~aillleri 
unınıun öz iiyli)cıı \1. Artlıur -Sonu 4 ncü sayfada-

' 

Istanbul Valisi 
Fırka işlerini 
idareye başladı .. 

Istanbul, 19 (Hususi)- Bü
tün Vilayetlerde Parti başkan· 
lıklarına Valilerin tayini üze
rine, lstanbul Valisi Muhittin 
Üstündağ bugünden itibaren 
fırka işlerini idareye başla
mıştır. 

Yunan 
Kralı Sela
nik'e Gidiyor •• 

Yunan · kralı Corc 
ı\.tiııa J 9 (Rıul) o) - Kral ikin· 

ı·ı Yorı;i yarın (Bugün) Sercz\len 
Scldnik'c gckl'cktir. Ba~bakan Gı·· 
nerai letak!la., bııöüu krala mü· 
lıiki ulınak üznc Selanik'e hareket 
ı>tıni,.tir. Kral, başLakaıı ve ırskt-ri 

ricalle hiiJi'ktc Kılkışa giderek \•c 

oradııki L:.ıtartı teftişten onrn pa· 
zartc · günü Atinıı'ya gidel'e:ktir. 
~--~------~-'--o-----'I 

Belçika'da Grev 
Devam Ediyor 
Bir kadın, bir grevci öldü, 

anlaşma yapılıyor. 
Bnik el 19 ( Radyo ) - Pöpl 

g:ızet(' ine t;öre Belçika grevcileri· 
ııin miktarı 350-400 Liıı ad<lcJi). 
ınektı·tlir. Amelenin ,.e sendikala· 

mı im dl!rcı-r. ı:;rııiş bir ı1alıada 
lıirleşınelt>ri Dı•lı;ikada ilL. defa ol· 
11111~l11r. Demektedir. 

Vukua gelen bir çarpı~mada 

lıir kadın 'e bir gazeteci ölmü)tür. 
Brük el 19 (Radyo) - ~ı. Van· 

zcland ile patron ve seııdikalar ınu-

nıhha lnn arasında yapııan miiza· 
kereler iyi netil'e ,·crıniştir. Bunun 
üzerind' kabine toplanmış \'e 1\1. 
Vaıızelaod seri bir salah görillece· 
~ini ,.e gre\ in hitam lıulacagını 
hildiinıi._tir. 

Liyej 19 ( Radyo ) - ınelcyi 
ayartmağa talışan yedi kişi tc,·kif 
eti ilmiş tir. 

Brüksel 19 ( Radyo ) - Grev 
geni~lt·mektedir. A kerJcr ,birçok 
)'f'rleri işgal etnıişlerdrr. Moruııcla 

sÜ\arİ \'e jandıırmnl:ırla, sokaklar· 
ıln barikatldr kuran grevci nıncle 
arasında ı;ıırnıı~nıalar olmuştur. 

-------
lngiliz elçisi 

Bir daha dönmemek 
üzere Adis-Ababa

dan ayrıldı. 
Cibuti 19 (R(}dyo) - ln

giltere'nin Adis-Ababa sefiri 
Rir Bartun zevcesile birlikte 
bugün Londraya hareket et· 

r • 

Japonya 
Mançuri'ye beş milyon mu

hacir yerleştiriyor. 

Devir Muamelesi Bitti 

Avni Doğan'ın lzmir 
Halkına Vedaı. 

Parti Merkezi, Eski Başkanımıza 
Teşekkür ve Takdirlerini Bildirdi 

Parti La~kaıılıklaruıın 'ilii)t'I· 
!erde v:ılilere tlevredilmcsi hakkın· 
daki ~ ük .. ck karar, ılüu seı·e lzıııir 
Parti bnşhukunlığına telgrafla hil· 

dirilmiştir. Bu ebeplc \ il:iyet parti 
itlure lı yeti bıışkan mi Doğanın 
riyns~tindı• on Lir toplantı yapa· 
rak de\ ir muamele ini lıitinniştir. 

\' e ıliinılen iti La ren artık yeni p:ırti 
baş.l.:nııı, \alimiz Fu7.lı Gülec;"tir. 

A' ui l>oğnn. k.ısu lıir zaınnn 

içiııJı· parti i~lerindı•. <lir:ı) t•ti, ~.ılı· 
si nwzi) ı•tlı>ri, ı ·ıu·rji~i, -:ııııirııiyrti 

Ye açık ) Üri·J..:lili~i ilt' rınınıffol.. ol· 

mu., \e lzıııir gilıi ı;ok lıa <tU lıir 
muhitin ~t'\gİ \P ınk•liriııi kaz:ıtı· 

mıştır. Mii het C!'C.ril'r.İ, partinih 
hı•r salıa~ında kcndi~ini gii term<>k· 

ll'ılir. İ~t;i \f' e~nal birliklt:'rİ \C 
spor fnaliyctlni hunların lıa~ınılu 

gelmektedir. Eminiz L.:i, Lugüıı hir 
fırkalı ıfatı ile }eriııi fzırıir rnlİ· 
ine"' \erirken, )tıptığı işlt·rıleıı lıii· 

yük bir \ icdaıı hazzı i~·iıı<ledir. 

A JDi zamanda, lıu ) mi, \ali Fazlı 

Güleç gibi muktedir. temiz \C J..uv. 

vetli bir ~ah~iyete venni: olmak ta 
kemfüi için <t) n hir saadettir. 

Avni Doğan 
Bunu, cllll'llt' İzrııir'iıı ) ük el- t'\ İ· 
) ı•·İ ılı· kt'ndi JıeSDlmııı bir kur, J,ir 
hıılıı İ) nrlıb: a~ :ıc:ıktır. 

* * * Parti gPue\ ek ret "'rliAind<'ıı, 
A,·ni Ooğnıı'a gdcıı tcbli~ H ' tnl...· 

~lir telgrafı öyledir : 

Cumuriyet Halk Partisi 
genel başkan vekili ve 

-Lut/en çeviriniz-

Almanya Verilen Karar
lardan Memnun .. 

Ren mıntakasının işgalinin bir emrivaki 
olduğu tebyin edilmiş .. 

Bcrlin l<J (A.A) - 1. Edenin aYnın kamara ındaki bt')tıtıatı Almnıı 

matbuatı tarafııı<lıın mü ait hir urcllc tefsir edilmektcdirr. Gazeteler ,u 
nol.;tan kaydetmektedirler. 

l - Zı•cri te<lhirlcriıı ınuuf fokıyet izi iğe ıığrnmı) oldıığu itiraf 
~dilmiştir. 

2 - lngiltcre f ilosunuıı hir kı ııııoı dcYamlı urellc Akdenizdc hu· 
lunJurıııağa kurar \erıniştir. Bıı karar fngilterı·niıı Almlinyanm ullıper· 
venıne niyetlerine itinıııclı olduğu ı;uretiııde tefi ir edilmekte ve ~treza 

repheı:ıine indiril mi~ ) eni lıir dıırhe aplnınktııılır. 

3 - l\lilletler ccmi)etinde )akınında hir takını reformlar pıpılncn[;ı 

bHılirilınietir. 

·ı - Ren mıntaka,,ının yeniıleıı ilfıhlıınılınlınıı ıııuı lıir t'Dlrİ'<aki 

oldu~u tebyin cdiln\iştir. 
5 - f tikbalde yapılacak ıılhpeneraue mceaİ)e i,tirake Alıu:ınya <la 

davet edilmiştir. 

TAŞLAR 

Silah yarışına marş marş ! 
ismet lnönü; geçenlerdeki tarihi ve mühim nutkunda 

demişti ki: 
"- Türk yurdunun müdafaası, herşegden eve/ Türk 

milletinin kendi silahına, kendi iradesine bağlıdır.,, 
Bu sözün değeri, zecri tedbirler abidesinin temel /eri

nin çökmesi ile bir daha meydana çıkıyor. Düne kadar 
dillerde dolaşan bu tabir, şimdi bir kurt masalını andı
rıyor ve yurdunu seven her millete mükemmel dersler 
veriyor. 

- Milletler cemiyeti mi? 
- Peki, fakat mümkün olduğu kadar silah/anma-

mak şartile .. 
- Kollt?ktif emniyet misakları mı? 
- Hay hay!. Orduyu ve sinirleri çeliğe boğmağı 

unutmamak kaydilel. 
- Sulh panayırı mı? 
- Giyin, süslen de öyle git!. Fakat cebinde bomba 

taşımağı unutma!. 
- Beynelmilel bir taahhüt mü isteniyor! 
- Derhal imzayı bas!. Fakat yurduna dönünce tay-rniştir. . 

Sir Bartun'a iki ay rnezu· 
niyet verilmiştir. Maamafih 
mezuniyetin hitamında Adis
Ababa'ya dönmiyeceği söy· 
lenmektedir. 

. yare/erini artır, gaz maskelerini de yanına kog .. 

Adis·Ababa 19 (Radyo) -
Yarın Japonya'nın sefiri de 
mezunen gidecektir. Birkaç 
gün sonra da Fransa'nın sefiri 
M. Buvar ve zevcesi de Adis· 
Ababa' dan ayrılacaktır. 

Çünkü, sulhun arkasında, düşman gölgesi saklanıyor. 
Çünkü, emniyet misaklarının ve taahhüllerinin mü

rekkebi kurumadan kıymetleri de sıfıra iniyor .. 
Çünkü, bozulmıı~ bir taahhüdün muhakemesini yapıp 

suçlvya ceza flerecek bir müessese yoktur. Milletler ce
miyeti, dosya dolapları gerine, kendi emrinde ordular 
bulundursaydı bugünkü vaziyete muhakkak ki düşmezdi. 
Şu halde: 
Silah glll'ışına marş marş/. 

ümidi bundadır arkadaş!. 
Çünkü barış kuvveti ve 
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Şehrimizde küsufu külli 1' G Ün Ün T elgr a.f Hi b .er leri 
5,45 te vl!'5ua geldi 111111111mm-----------....------....----_. 

Hadise, bircok yerlerde filmlere alındı.Japonya Mançuriye 5 mil Italyan 
Berlin rasathanesi yeni bir yıldız keşfetti ' - Gazeteleri 

Dün sabah vukua gelen ki'ı- ve güueşin vaziyeti, mükemmel 
sufu külli, bulutsuz bir hava bir halde görülebilmiştir. 
içinde şehrimizden çok iyi Fransa'da ve daha birçok 
görülmüştür. Sabahleyin saat memleketlerde küsüf tesbit 
tam 5, 1 O da güneş yukarı kı- edilmiş ve filimlere alınmıştır. 
sımdan tutulmağa başlamış ve İstanbul, 19 (Hususi) - Bu 
bu sırada cenubu şarki istika- sabah küsuf hadisesi şehri
metinden gelen bulut arasına rimizden de görülmüş ve tet-

kik edilmiştir. 
girmiştir. Fakat, bulutlar ça-

Bursa, 19 (Hususi) - Kü· 
buk dağılmıştır. 5,45 te gü- suf hadisesi burada çok ala-
neş tamamen kapanmış ve kalı olmuştur. Uludağda fstan· 
ortalık kararmıştır. Bu esnada bul Rasatane müdürü Fatin 
gök yüzünde yıldızlar görün- tetkikat yapmıştır. Güneş ta
müştür. Kusufu külli, 1,5 da- mamen kapandığı zaman gök· 
kika kadar devam etmiş, gü- te yıldızlar gözükmüştür. 
neş tekrar yukarı kısımdan lzmit, 19 (A.A) - Güne
kurtulmağa haşlamıştır. Pek şin tutulması şehrimizden kıs
çok kimseler isli camlarla ki'ı- men seyredilebilmiştir. Sabah
suf hadisesini takib ve tetkik leyin güneş bulutsuz bir hava 
eylemişlerdir. içinde doğdu. Fakat küsuf 

Kız enstitüsü tabiiye mual- yaklaştıkça cenubi şarki isti
limin riyasetinde Nif dağına kametinden beliren kesif ve 
giden onbeş kişilik heyet te ~iyah bir sis sür'atle ortalığa 
rasad aletlerile hadiseyi tetkik yayılmağa başladı. Bununla 
eylemişler ve akşam şehrimize beraber şehrimiz saati ile 4,56 
dönmüşlerdir. da sağ yarısından itibaren kü-

Bu hadise, her otuz altı se· sufa girdiği görüldü. Bu su· 
nede bir defa vukua gelmek- retle küsufun seyri ancak 5, 15 e 
tedir. 1972 senesine kadar kadar takibedilebildi. Ondan 
yaşıyanlar bunu bir defa da- sonra güneş sislerin arasında 
ha görebileceklerdir. takriben beşte biri tutulmuş 

Tokyo 19 (Radyo) - Kü- bir halde kayboldu. Bu yüz
sUf hadisesi vukua geldiğinde den tam tutulmanın başlangıcı 
alimler tarafından yapılan tet- hissedilmedi. 5/59 da ortalık 
kikler iyi neticeler vermiştir. iyice kararmış bulunuyordu. 
Birçok resimler de alınmıştır, Bu vaziyet oirbuçuk dakika 

Londra 19 (Radyo) - Gü- kadar sürdükten sonra ortalık 
neş tutulması açık olarak gö- tedricen aydınlanmağa başladı. 
rülmüştür. Güneşin üçte bi- Saat 7 den sonra sis te ta
rini kaplıyan siyah gölge mü- mamen dağılmış bulunuyordu. 
kemmelen farkediliyordu. Küsufu şehrimiz muallim ve 

Moskova 19 (Radyo) - talebelerinden bir grup Orhan 
Küsüf hadisesi muhtelif nok- tepesinden takibettiler. 
talardan tarassut edilmiştir. fzmit, 19 (A.A) - Ata
Dört noktadan iyi neticeler türk'ün 922 yılında İzmit' e ilk 
alınmış, filimlere çekilmiştir. ayak bastıkları gün Halkevi
Diğer yerlerde yağmur çalış- miz tarafından 19 Haziran 
mağa manı ofmuştur. tesbit edilmiş ve adına Ata-

türk günü denilmiştir. Bu mü
Berlin 19 (Radyo) - Ser nasebetle bugün şehrimiz halk 

lin Payeze rasathanesi bu sa-
evinde kutlama yapılmış ve 

bahki küsuf esnasında yeni 
bundan böyle her yıl yapıl-

bir yıldız keşfetmiştir. ması kararlaştırılmıştır. 
Moskova, 19 ( Radyo } - Bugün şehir baştan başa 

Bütün istronomlar, bu sabah donatılmış ve saray bahçesinde 
Kafkas dağlarında toplanmışlar , Halkevi tarafından 100 k!şilik 
ve küsüfu tetkik ederek, çok bir çay ziyafeti verilmiş ve 
değerli fifimler almağa muvaf- Atatürk'ün o gün verdikleri 
fak olmuşlardır. Bidayette ha- söylev okunmuştur. Akşam da 
va bulutlu idi. Fakat küsuftan Halkevi tarafından bir müsa
hiran evel bulutlar dağılmış mcre verılmiştir. ......................................... 
Başvekil ismet lnönü im· 
zasile tebliğ olunan Gen· 
başkur kararmı almış 
bulunuyorsunuz. Bu ka
rar mucibince ödevinizi 
devr ve teslim ettiğiniz 
bugüne kadar kifayet ve 
dirayetle ifa ettiğiniz par
ti hizmetlerinden dolayı 
size teşekkürlerimi arze
derken genyön kurulun 
da bu hissiyata iştirakini 
bildirir ve sevgilerimi su
narım. 

Dahiliye Vekili ve C.H.P. 
genel sekreteri 

• 
* * vni Doğan, aşn~ulaki mektubu 

Arjantin 
Uluslar sosyete
sinden cekilecek mi? 

' Boenos-Ayres, 19 (Radyo)-
Arjantin ayanında mahud nota 
üzerine yapılan münakaşalar

dan sonra meb'us!ardan M. 
Oriyori, Arjantin hükumetinin 
uluslar sosyetesinden çekilmesi 
hakkında bir takrir vermiştir. 
Takrir harciye encümenine 
havale edilmiştir. 

Maksim Gorki 
Yarın mera-
simle gömülecektir .. 

yon muhacir yerleştiriyor. 
Mançuri'deki Japon kumandanı Itagaçi hüku

metine mühim bir plin gönderdi. 
~~~-----------~~ Tokyo, 19 (Radyo) - Kuvan-T ong ordusu erkanıharbiye reisi general Nesyey; ltagaçi Japon 

hükümetine bir plan vermiştir. Bu plan mucibince Japon fazla nüfusundan beş milyonluk 
kısmının yirmi senedo Mançuri'ye yerleştirilmesi lazımdır. Bu hususta da geniş bir kredi 
istenilmektedir. 

Azaki gazetesi; "General hagaçi ayni zamanda kuvvet te istemiştir. Bu kuvvetlerin Rusya· 
ya karşı hudutlara yerleştirilmesi icap etmektedir,, demektedir. ---------••++-41t-41 ________ _ 

. Düello 
lstanbul Barosu 
Bokalım ne ka-

Filistin Heyeti 
Londra'ya Vardı. 

• • . rar verecektir? 
Grevcı Arap'lar, Hayfa Beledi- lstanbuı 19 (Hususi) 

Avukat Hasan Fehmi, arala-

ye Binasına Bomba Atmışlardır rında geçen bir hadiseden 
dolayı Avukat Fuat ve Avu-

. Kudüs, 18 (A.A) - 1929 
karışıklıklarile alakadar olarak 
idam edilen üç arap şefinin 

bu idamlarının yıldönümü olan 
dün bütün memleket dahilinde 
vaziyet gayat gergin devam 
etmiş ve birçok hadiseler çık· 
rnıştır. · 

Yafa civarında otomobilli 

Londra 18 (A.A) - Arap 
isteklerini bildirmek üzere 

dün akşam bir Filistin Arap 
heyeti buraya gelmiştir. Tas-

rih olunduğuna göre bu he
yet resmen müzakerelerde 
bulunmıyacaktır. Zira Araplar 

tarafından Filistindeki bugün
kü buhranın halline selahi-bir polis müfrezesi arapların 

hücumuna maruz kalmış ve yettar olan heyet yalnız Ku-
vukua gelen bir çarpışmada düs Arap 'yüksek komitesidir. 

bir arap ölmüştür. Müteaddit Londra 18 (A.A) - Ha
yahudi müesseselerine kur- ber verildiğine. göre, Hayfa 
şunlar atılmıştır: belediye dairesine bombalar 

Seron ovasında bomba ile atılmış ve bina ciddi surette 

kat İsmail Münir'i düelloya 
davet etmiştir. Keyfiyeti baro 
tetkik eylemektedir. 

D. Hava yolları 
15 Kişilik 
tayyareler alınacak 

İstanbul, 19 ( Hususi ) -
Devlet hava yolları idaresi, 
İstanbul, ankara - lzmir arasın
daki seferler için on beşer 
kişilik iki büyük tayyare satın 
alacaktır. 

Romen bankası 
demiryollarını tahrip için bazı hasara uğramıştır. Kapıcı ya- Memleketimizdeki 
teşebbüslerde bulunulmuştur. ralanmıştır. 
------===;:======,.....------- faaliyetini tatil etti. 

Belçika'da Fransa istanbuı, 19 (Hususi) -
Şehrimizde bir şübesi bulunan 

Büyük bir mühim- Bertin olimpiyatla- Romanya'nın Hrisovebmi ban· 

mat fabrikası yandı rına girecek. kası, memleketimizdeki faali-
Brüksel, 19 (Radyo)- Brük- Paris 19 (Radyo) - Ka- yetini tati[ etmiştir. 

sel civarında Forest köyünde binenin önümüzdeki M;timaında M. Benes 
bir fabrikada büyük bir yan· Fransa'nın Berlin olimpiyat-
gın çıkmıştır. Fabrika riıevaddı !arına dar bir kadro ile işti-
iştialiye ile iştigal ettiğinden raki müzakere edilecektir. 
yangın çok büyük bir süratle Barselon kongresine de kuv-
tevessü etmiştir. 4 amele ağır vetli bir murahhas heyeti 
surette yanmıştır. Etfaiye yan- gönderilmesi düşünülecektir. 
gının sirayetine meydan ver· 
memek için üç saat fevlC..,.lade 
mesai sarfetmiştir. 

2800 metre murabbaı bir 
saha üzerinde kurulmuş olan 
bu fabrika tamamen yanmıştır. 

Olimpiyakos 
Ankara'ya geliyor 

lstanbul, 19 ( Hususi ) -
Yunanistan'ın kuvvetli takım
larından Olimpiyakos, iki maç 
için Ankara'ya gelecektir. -

M. Valera 
Habeşistan'ın 
akibeti bizlere 
ihtardır diyor. 

Dublin, 19 (A.A) - Dö 
Valera beyanatında demiştir ki: 

- "•Habeşistan'ın akibeti, 
bütün milletlere bir ihtar teş
kil etmeli ve bu milletler 
hattı hareketlerini ona göre 
tanzim etmelidir.,, 

Bu akşam 

ELHAMRA Telefon 2573 

Bir Romen gene
raline nişan verdi .. 

Prağ, 19 (Radyo} - Cumur 
reisi M. Benes, bugün Ro
manya generali Prodona be
yaz aslan nişanının büyük rüt
b,sini vermiştir. 

Yugoslavya naibi hükümeti 
prens Pol da ayni Romanya 
generaline Sen Sava nişanının 
büyük rütbesini vermiştir. 

ithalat yapamıyan
lar okusun 

Ankara, 18 (A.A) - 2/ 12/ 
935. tarih ve 3627 sayılı ka
rarname(}in A fıkrasına istina
den Türk parasının kıymetini 
koruma hakkındaki 11 sayılı 
kararnamenin muaddel 32 ci 
maddesinin tatbik edildiği 
memleketlerden birine yapılan 
ihracat mukabilinde mezkür 

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

Pr. Zati Sungur 
en maddenin B fıkrası. mucibince 

istenilen vesikayı getiremedi
ğinden dolayı şimdiye kadar 
ithalat yapamıyanların aşağı
daki vesikaları tetkik edilmek 

ile l :ımıir·lilerc \' ı•ıla etmektedir: 

lzmlr'in değerli halkma 
Moskovd, 19 (A.A) - Mak-· Manyatizm, ipnotizm, fakirizm, illüzyonizm üstüne harikula-

sim Gorki'nin cenaze merasi- de heyecanlı fenni tecrübeler ve hünerler gösterecektir. Bir 
mini tertib için hükumet hu- kadını gözleriniz önünde destere ile parçalıyacak, bir kadını 
susi bir komisyon teşkil et- da iskelet haline getirecektir. 

üzere en geç 301611936 akşa
mına kadar lktısat vekaletine 
göndermeleri lüzumu bildirilir: Yurdu, partiyi duyarak 

ve bilerek seven ve her ba
kımdan üstün yaratılan lz
mirlilere veda eder ve içim
de kendilerine karşı yaşa
yan alaka ve minneti say
gıyla anarım. 

E ki parti ha~kanı 

Yozgat .say lavı 

A. DOGAN 

miştir. Merasim 20 Haziran izdihama meydan · fJermemek için numaralı 
saat 18 de Kızıl meydanda biletlerinizi şimdiden aldırınız. 
yapılacaktır. Akşamları 9 da başlar. Cumartesi ve 'p~zar 

Maksim Gorki'nin edebi mi- gündüz 5 de matine •. 
rasını ve muhaberatını tesellüm F 1 Y A T L A R : 
etmek üzere de ayrıc.,. bir ko- Hususi 100, birinci 75, salon ve balkon 50 kuruştur 
mısyon teşkil edilmiştir. -

1 -ihracat beyannamesinin 
musaddak sureti, 

2 - Takas tetkik heyetle
rinin takriri kıymet beyanna
mesinin musaddak sureti, 

3 - Satış faturalarının mu
saddak sureti, 

4 - Konşimento sureti. 

Eden 'in söylevi için 
Hicbir fikir derme-, 
yan etmiyorlar .. 

Roma, 19 (Radyo) - ltal
yan gazetleri, resmi olarak 
hiç bir fikir dermeyan etme
mekle beraber, Eden'in nutku 
etrafındaki haberleri ilk sahi
felerinde neşretmektedirler. 
Serlevhalardan başka bir yer· 
de imalı neşriyat yapılmamak
tadır. 

Bir ltalyan gazetesi : "fngil
tere ltalya' nın Habeşistan' daki 
harik~lade zaferini artık anlı
yor,, ki garip bir serlevha 
kullanmıştır. 

Tevere gazetesi Baldvin'in 
"Sulhu kabul etmemekle ken
dimizi harba mı sürükliyelim?,, 
Şeklinde söz söylediğini yaz
maktadır. 

Berlin, 19 (Radyo) - Ber
lin gazeteleri de lngiltere'deki 
son siyasi hadiselere ve Avam 
Kamarasındaki vaziyete büyük 
bir ehemmiyet vermektedirler. 

Franknorter Çaytung: 
"Cihan sulhunun temini için 

'herşeyden evel muahedelerin 
tadili ve hudut haksızlıklarının 
kaldırılması, müstemlekelerin 
adilane taksimi lazımdır. Av
rupa'nın yeni bir şekilde yeni
den tanzimi de lazımdır. lm
peryalizmin de sesi dinlenme
lidir. 

"Hitler'in son nutku sulh 
için en salim yolu göstermekte 
idi. Fakat bu nutkun henüz ne 
dereceye kadar anlaşıldığı ma
lüm değildir. 

Bir uzlaşma yolu bulunma
lıdır. Ya dörtler misakı ya
pılmalı, yahut başka bir yol 
bulunmalıdır. Almanya bu hu
susta uzlaşmaktan çekinmiye· 
cektir, demektedir. 

Mısır Hükumeti 
Beynelmilel mesai 
birliOine girecek .. 

Kahire, 19 (Hususi)- Mısır 

hükumeti, beynelmilel mesai 
birliği bürosuna aza olması 
hakkındaki teklifi kabul et
miştir. 

Gömböş 
İstirahat ediyor. 
Peşte, 19 (Radyo) - Baş

vekil M. Gömböş istirahat 
için bulunduğu sayfiyeden av
det etmiş. fakat yeniden beş 
haftalık bir istirahat için tek
rar gitmiştir. 

Litvanya' da 
Halk askerle çarpıştı 

Kovno, ( Litvanya' da ) 19 
(Radyo)-Dün halk tarafından 
büyük tezahurat yapılmıştır. 
Numayişleri men için askerin 
müdahalesi lazım gelemiştir. 
Asker tarafından dağıtılan 

halk, başka yollardan yine 
nümayiş sahasına gelmişlerdir. 

Bu hadiselerde maktul ve 
mecruh olup olmadığı henüz 
malum değildir. 

lsveç kabinesi 
Stokholm, 19 ( Radyo ) -

Perso'nun bir temerküz kabi
nesi teşkili, halk partisinin 
ileri sürdüğü şartlar karşısında 
akim kalmıştır. Kral, bir çiftçi 
partisi kurması için Person'u 
memur etmiştir. 

la 
a 

' 1 
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,, __ ç_i_m_di-kl-~r _ _,I 
Avanaklık 

Sabahleyin evden çıktım. 
iki çocuk biribirini döğüyor
lardı. Bir yolcu kendilerini 
ayırdı ve sordu: 

- Neden döğüşüyor sunuz? 
İçlerinden biri atıldı: 
- Bana avanak dedi bu 

yumurcak! Avanak diye ken
disine derler. 

Yürüdüm. İleride bir Bay, 
hizmetçisinin elindeki patlı
canlara baktı ve kaça aldı· 
ğını sordu, cevaptan memnun 
olmamıştı. Avanak, dedi .. Hiz
metçi ayrıldı. Şunları mırıl
dandığını duydum: 

- Avanak diye babana 
derler! 

Bu avanaklık, ne mendebur 
sifat imiş ki, kimse tarafın
dan kabul edilmeyor? Uzat
mıyayım, vapura girdim. Bir 
dostumla oturdum. Tesadüfe 
bakınız; bana bir avanak hi
kayesi anlatmasın mı? .. Talih 
beni bugün avanaklıkla uğraş
tıracaktı deıne1'.. Dinledim 
hikayeyi güzel buldum. Size de 
anlatayım: 

Bir adamcağız ölürken oğ· 
lunu çağırmış vasiyetini yap
tıktan sonra; 

- Oğlum -Demiş- şu beş
yüz altını da al ve en avanak 
adamı bularak ona ver. Deli
kanlı, babasının vasiyetini ye
rine getirmek için başlamış 
gezmeğe ve avanak aramağa .. 
Fakat mübarek nesneyi kim 
kabul eder ki!.. Avanaklığın 
miimessilleri bile; 

- Böyle bir adam tanı
mıyoruz? 

Demişler... Bittabi beşyüz 
altından haberleri de yok,. 
Delikanlı, döne-dolaşa İstan
bul' a gelmiş. Babıaliden ge
çerken kapıda oturanlara sor
muş: 

Burası ne? 
Babıali? 
Burada ne yapılır, kim 

oturur? 

- Hükümetin büyükleri 
oturur ve işlere bakarlar. 

Delikanlı dalmış içeriye ... 
Şöyle bir görmek istemiş. 
Bir dairenin önünde sırmalı, 
kavuklu kapu :ağaları ile kar
şılaşmış.. Bir de ne gorsun, 
kapının üstünde kavuklu ve 
kanı pıhtı pıhtı duran bir ke
sik kafa asılı... Merak edip 
sormuş: 

- Bu kesik baş kimin! 
- Bundan evvelki sadraza-

mın!D 
- Neden böyle bedenin· 

den ayrıldı? 
- Padişahın canı sıkıldı 

da boynunu vurdurdu. 
Şimdi içeride kim var? 
Yeni sadrazam? 
Ne? .. Sadrazam mı? 
Evet!.. 

Delikanlı düşünmiiş. Kendi 
kendine; 

- Ha tamam -Demis- ara
dığım avanağı buldum. Sabah 
akşam iki ay evvelki arkada
şının koparılmış başını gör
diiğü halde burada oturan 
adam, olsa olsa avanağın bi
ridir? 

Ve bu düşünce ile içeriye 
girmiş, belindeki altın kese
sini çıkarıp sadrazamın önüne 
atmış. Sadrazam şaşırıp sor
muş, bu ne? 

- Bir baba vasiyetinden 
kalan beşyüz adet sahih altın 
lira.. Aradığım mübarek kişi 

sizmişsiniz .. 
Uzatmıyalım; sadrazamın is-

- -
ŞEHiR HABERLERi 

L·man 
1idaresinde 

---~··---

Devir hazırlık .. 
ları basladı .. 

~ 

Şehrimiz Liman işleri umum 
müdürlüğünün Maliye vekale
tinden lktısad vekaletine devri 
hakkında henüz şehrimizdeki 
alakadarlara resmen emir gel
memiştir. Fakat emrin bugün
lerde gelmesi bekleniyor. De
vir muamelesi için liman işleri 
umum müdürlüğü tarafından 
hazırlık yapılmaktadır. 

Yeni kanuna göre gümrük 
depo ve antrepoları da liman 
işleri umum müdürlüğüniin teş
kilat ve tesisatı gibi lktısad 
vekaletine geçileceğinden bun
ların idare şekilleri üzerinde 
şimdiden tetkikler yapılmak
tadır. 

C.fH. P. Himayesinde Muhacirlere 

ş~i-Esnaf birliğin-KoiayI!k_._ 
de veda toplantısı c~~r;;:~re~d?~~l~ar 

-Avni Doğan veda ederken 
herkes sıcak gözyaşı döktü. 

Parti başkanımız Yozgat 
saylavı Avni Doğan, dün ak
şam, Partinin himayesinde teş
kil etmiş olduğu fzmir'in en 
mühim hayir müessesesinde, 
f şçi - Esnaf kurumları birli
ğinde kurumlar idare heyet
leri azasına veda etmiştir, iz
mir' deki 35,000 işçi ve esna
fın mensup olduğu kurumla
rın idare heyetleri azası bir
liğin konferans salonunda 
toplanmıştı. 

esnafa her türlü kolaylıklar 
göstereceklerini söylemiş, mer
kez heyeti namına reis Berrak 
Işık ve daimi heyet reisi Ga
lib Sezar, bütün aza namına 
bu ayrılışın hüznüne tercuman 
olmuşlardır. Bu sırada bir 
genç üye: 

- Kurduğun bu eserin 
fahri reisliğini kabul et 1 

konmıyacak. 
Mahalli Vali ve Kayma· 

kamlar tarafından memleketi
mize gelen muhacirlerin bera
berlerinde getirdikleri eşya 
için verilen gümrük muafiyet 
kağıdı üzerine gümrüklerce 
tahkikat ve tetkikata girişil
diği görülmüştür. 

Düsündüklerim 
'* 

Misyoner 
Ve Casus. 

Empeiyalizmin ve militariz
min güvercinleri, muhakkak 
ki casuslardır. 

istavrozun pişdarları da mis
yonerlerdir. 

Birincisi cebinde altınlarla, 
tabancalarla, sahte pasaport
larla gelir. ikincisi, gözlerini 
gök yüzüne çevirir, istavrozu 
kaldırır, Allah 'ı, lsa'yı teren· 
nüm eder.. Ve, siyah etekle
rinin altında, mukaddes hıris· 
tiyanlık davasını sürükler, 
durur .. 

Zavallı şark, kaç yüz yıldır 
ki, casus ve misyonerin avuç
larında baziçe olmuştur? Lav· 
rens adı, belki bir lngiliz adı· 
dır. Fakat bu adam, bir uma
cı halinde Trablus ve Mısır

dan başlıyarak, Arabistan, 
Hicaz, Irak, lran ve Hindis-

Muallimlerin 
imtihanları. 

Herkesin yüzünde derin bir 
teessür okunuyordu. Kürsüye 
çıkan Avni Doğan, uzun bir 
hitabede bulunarak bütün ku-

Diye bağırmış, Avni Doğan: 
- Sizin yardımınızla kuru

lan bu eserin bir azası olmak 
benim için en büyük şereftir. 

Mukabelesinde bulunmuştur. 
i tan'a kadar uzayan geniş bir 

Gümrükler umum müdür
lüğünden alakadarlara gelen 
bir tamimde iskan kanunu· 
nun eşya muafiyetine ait olan 
31 nci maddesinin açık hük· 
mü karşısında göçmen eşya 
ve hayvanlarının memlekete 
serbestçe idhal edilmesi böy
lece açık hükümlere aykırı 
muamlelerle göçmenlerin işle
rının geri bırakılmaması ve 
bu hususta lazımgclcn tahkik 
ler mülki~e müfetdşleri tara- 1 
f ından yapılacağına göre, güm- 1 

ruge gösterilecek muafiyet 
kağıdı üzerine göçmen eşya 
ve hayvanlarının derhal mem
lekete idhal edilmesi bildiril
miştir. 

Şehrimiz i k mektepler mu· 
allimlerinden orta mektep mu
allimi olmak istiyen 129 kişi-
nin Dumlupınar mektebinde 
devam etmekte olan grup im
tihanları bitmiştir. 

imtihan evrakı, Maarif mü
dürlüğü tarafından Maarif Ve
kaletine gönderilecektir. 

üç memuriyete 
22 kişi talip 

n:m•arın mümess'll rine veda 
etmiş ve aza tarafından çok 
sempatik ve hazin tezahürat 
yapılmıştır. Çok veciz olan 
bu hitabeyi dinliyenler, Avni 
Doğan' dan ayrılacakları için 
sıcak göz yaşları dökmüşler
dir. Avni Doğan, hitabesinde 
kurduğu işci ve esnaf kurum
ları birliğinin büyüklüğünü 
anlatmış ve İstikbalinin çok 
parlak olduğunu söyliyerek: 

- Bu eseri kıskanınız; size 
bunu bir kardeş gibi tavsiye 
ederim. 

Herkes, derin bir hüziin ve 
teessür içinde salondan ayrıl-

mıştır. 

Daimi heyet, Avni Doğan'ın 
üyeliğe ve fahri reisliğe inti· 
hap ve kabul muamele:sini 
derhal kabul etmiş ve bu 
suretle yüksek bir kadirşinas
lık göstermiştir. 

Daimi heyet reisi Galib; 
parti başkanımızın kurumlar 
birliğindeki büyük kıt'ada fo
toğrafisini kendi el yazısile 
imzalamasını rica etmiş ve 
Avni Doğan bu dileği de ka
bul ederek fotoğrafının altına: 

Şüphe ve tahkiki mucib bir 
hareket görülürse eşya mem
lekete sokulduktan sonra Vali 
ve Kaymakamlara bildirilecek 
ve ondan sonra tahkikat ya
pılacaktır. ----
Fazlı Güleç 

Vilayet evrak kaleminde 
münhal bulunan üç memurluk 
için talipler arasında dün Vi
layet salonunda imtihan ya· 
pılmıştır: Üç memurluk imti
hanına 7 Bayan ve 15 Bay 
girmiştir. İmtihan heyetine vali 
muavini Cavid Ünver riyaset 
etmiştir. Bugün imtihan evrakı 
tetkik edilerek muvaffak olan
lar tayin olunacaklardır. 

Demiştir. Değerli hatip; va
limi~ Fazlı Giileç'in namuslu 
ve faziletli belediye reisi dok
tor Behçet Uz'un da çalışkan 
birer zat olduklarını söyliiye
rek bundan sonra da işçi ve 

"Y.tlışan el en temiz, en asil 
eldir." Bergama'da Tetkik .. 

Cümlesini yazmıştır. /er yapıyor 
Veda toplantısı, emsalsiz 

bir teessur tablosu teşkil et-

Kalpazan değil 
Azılı bir deli imis .. 

~ 

Kalp 25 kuruşluk imal et
mekle maznun dişçi lsmail 
Hakkı'nm Ağırcezada devam 
etmekte olan muhakemesi ne
ticelenmiştir. 

Hastanede müşahadc altın
da bulunan lsmail Hakkı'nın 
serbest bırakılması bile caiz 
olınıyan bir deli olduğu hak
kında verilen rapor, diinkü 
muhakeme celsesınde okunmuş 
ve kanun mucibince delinin 
beraatine karar verilmiştir. İs
mail Hakkı, tehlikeli bir deli 
olduğu anlaşıldığından mahke
me kararına göre bir hastanede 

Acaba zehirlendi mi? 
Ahmed'in barsakları 

İstanbul'a gönderilecek 
Zinet mobile fabrikası ve 

garajı sahibi Ahmed'in, bir 
bardak çay içtikten sonra 
ölmüş olmasından kardeşle
rinin şüpheye düştüklerini ve 
zehirlenmesinden korkarak ad
liyeye müracaat ettiklerini dün-
kli sayımızda yazmıştık. 

Mezardan çıkarılarak Mem
leket hastanesine .götürülen 
Ahme' din cenazesine dlin müd· 
deiumumi muavini Ali Akka
ya'nın önünde otopsi yapıl· 
mıştır. Cesedin barsak ve 
midesi çıkarılarak kavanozlara 
konmuş ve tahnit edilmiştir. 
Müddeiumumilik, bu ahşayı 
İstanbul tıbbi adli müessesine 

mişlir. 

Bir cinayet 
Orakla yaralayıp öldürmüş 

Ôdemiş'in Kirez nahiyesine 
bağlı Çalılar köyünde oturan 
Anaç oğullarından Yusuf oğlu 
Mehmed ile amcası Mehmed 
oğlu Kadri arasında kavga 
çıkmış, Mehmcd orakla Kad
ri 'yi ağır surette yaralamıştır. 
Yaralı Kadri,'vakadan az sonra 
ölmüştiir. Katil tutularak adli-
yeye verilmiş ve tahkikata 
başlanmıştır. 
--~------------------'-
gönderecek ve orada · tetkik 
olunacaktır. Bu tetkik netice
sinde Ahmed'in zehirlenmek 
suretile mi, yoksa diğer bir 
suretle mi öldüğü anlaşıla· 
caktır. Haber aldığımıza göre 
Ahmed, kalb hastalığından 
ölmemiştir. 

~===-=~-:-:=""==~-:-::-:-=:=-::~--------------

daimi surette tedavi altında u·· zu·· m Fı·atler·ı 
bulundurulacaktır. 

... -.:: ..... ımıı ........ mıı: .. 

rarı üzerine ınes'eleyi anlat- ""esbı·t Edı·ıecek. 
mıs. Sadrazam düşünmiiş ve '--
görmüş ki; delikanlı yerden 
göğe kadar haklı.. Hemen 
sadaret mührünü kapmış ve 
doğru padişaha: 

- Arslanım, sultanım -De
miş- kulunuzu makamı sada
retten azad ve af buyurun? 

- Neden hocam? 
Sadrazam delikanlının hi-

kayesini anlatınca hadise dev· 
rin padişahının hoşuna gitmiş, 

- Şu halde -Demiş- kitabı 
azimüşşan ile temin ederim ki, 
hiç kimsenin kılına dokun
mıyacağım. Sen başvezirim 

olarak kal, onu da müşavir 
olarak kullan!.. 

Çimdik 

lktısad Vekaleti Fiat istikra
rının Teminini istiyor. • 

İktısad. vekaletinden şehri
miz Tiirkofis clirektörlüğiine 
gelen bir emirde lzmir'deki 
kuru meyva ihracatçılar birliği 
azalarının iştirakile bir top
lantı yapılarak buseneki kuru 
üzüm satış fiatlerinin asgari 
hadlerinin tesbiti bildirilmiştir. 
Türkofis direktörlüğii, toplan
tının Pazartesi günü saat 11 de 
yapılmasını kararlaştırmış ve 
alakadarlara tebligat yapmıştır. 

Bu toplantıya lzmir üzüm 

kurumu müdürü İsmail Hakkı 
Vera! da iştirak edecektir. 

Dünya üzüm rekoltesinin 
vaziyctile memleketimiz rekol
tesine göre fiat istikrarı rnes'e· 
lesi görüşülecek ve muhtelif 
numara üzümlerin asgari fiat
leri tesbit olunacaktır. 

lktısad vekaleti, fiatlerin tes
bitinden sonra muvafık olub 
olmadığı anlaşılmak için liste· 
sinin gönderilmesini de Ofisten 
istemiştir. 

Vali Fazlı Güleç, refaka· 
katinde sıhhat müdürü doktor 
Cevdet Saracoğlu bulunduğu 
halde Bergama'da tetkiklerle 
meşgul bulunmaktadır. Tür
kofis müdürü Ziya Orgon da 
dün Bergama'ya gitmiştir. O
rada iktisadi bazı tetkikler 
yapacaktır. 

Vali, Sıhhat ve Türkofis 
müdürleri bu akşam şehrimi
mize döneceklerdir. 

Adliyede 
Yaz tatili 20 tem
muzda başlıyacak 
Adliyenin yaz tatili 20 tem

muzda başlıyacak ve 5 eylule 
kadar devam edecektir. Ya
kında bu seneki nöbetçi mah
kemeler tesbit olunacaktır. 

Polisler~n elin .. 
den kaçan çocuk. 
On Metrelik Dı· 
vardan Atlamış .. 

Karataş'ta futbol oynamak 
yüzünden iki Yahudi çocuğunu 
yumrukla döven ve yaralıyan 
Kazım adındaki çocuk, zabı
taca elan yakalanamamıştır. 

Evelki gün Karataş'ta Şehit 
Nusret sokağında görülen Ka
zım 'ı, yakalamak için taharri 
ve resmi polis memurları ter· 
tibat alarak bütün sokakları 
tutmuşlar ve buna rağmen 
Kazım' ı ellerinden kaçırmış
lardır. Korkutmak için arka
sından atılan kurşunlara rağ
men henüz bir çoçuk denecek 
yaşta Buiunan Kazım, on İnetre 
yiikseklikte bir dıvardan aşağı 
atlıyarak kaçmıştır. Zabıtaca 

aranmaktadır. 

toprak üzerinde öyle korkunç 
bir şöhret ve tarihe maliktir 
ki, bunun derecesini lngiliz'ler 
bile bilmezler .. 

Lavrens, sırtında miralay 
apuleti taşıyan esrarengiz bir 
hızır gibi, bugün Kahire' de 
hurma dallarının gölgelendir
diği, sazların çaldığı bir ga
zinoda, yarın kumların savu
rulduğu bir Arap çadırında 
gözükür, öbürgün, bir Hind 
mihracesi ile gizli konuşurdu. 

Misyoner keza.. Kilise san
dığının ve mechul milyarder 
hazinelerinin oluğunu, guya 
yetimlere bakmak, guya insan
lığı uyandırmak, çocukları 
okutmak için, toprağı işlen
memiş, iptidai maddeleri en 
geri milletlere çevirir .. 

İki başlı bir mctih: 

Hem serıuaye, hem de hı

ristiyanlık namına! 

Kendi memleketindeki işsi
zin, sefilin yüzüne bile bak
mıyan bu istavrozlu şefkat ve 
merhamet (!) yığınlar la misyo
ner çıkararak medenilerin ayak 
basmadıkları yerlere salıverir. 
Misyoner, elinde asası, başın
da geniş kenarlı şapkası ile 
ve bir Eyyub sabrı ile yıllar
ca çalışır.. Sükfıt ve inziva 
perdesi altında, maksatlarının 
mekiğini bir sağa, bir sola 
fırlatır. ideal bir inkılapçı gi
bi, zevkinden, haklarından, 

ailesinden, dostlarından uz.ak 
ulkelerde, kilisenin tohumunu 
atar, fidanını diker ve sonra, 
meyvalarını toplamağa başlar. 

istila, yalnız bir çeşit olmu
yor elbet! 

Jstilanm kuvvet ve vasıtala
rı da, hiç şüphesiz, yalnız bil
diğimiz askeri kuvvet ve si
lah değildir .. 

Yakın bir. zamana kadar bu 
topraklarda da casus ve mis
yonerler, hora tepiyorlardı. 
Mektep namı altındaki hıris
tiyanlık abideleri, ğizli gizli, 
Türk çocuğunun vicdan ve 
milliyetini kemiriyorlardı .. 

Şimdi ise, toprağımızdan 

geçen kervan, göklerimizden 
uç.an kuş bile, gözümüzden 
kaçmıyor .. Hepsini görebiliyor, 
tutabiliyoruz .. 

Orhaf! Rahmi Gökç. 

Olgunluk imtihanları 
Şehrimiz erkek ve kız lise

lerinde pazartesi gününden iti
baren olgunluk imtihanlanna 
başlanacaktır. 
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tutmamı~ ve lngiliz tarihimle en 
bü)iik si) nsa ı ihaneti irtikap et· 
miştir. 

- Doğrusu.. Pibulet'in her 
şeyi Dük için feda etmesine 
bir mana veremiyorum! evelki 
gün, bu odada benim yüzüme 
bile balçmadı; çünkü Dük de
nilen adam burada idi. Eğer 
Dük' e aşık olmasaydı, tabii 
bôyle hareket etmiyecekti! 

Köylü ve kaba delikanlının 
kıskançlık sevkile söylediği bu 
sözler, Pibulet'de derin bir 
infial ve nefret uyandırdı; pa
tavatsız köylüye hiddetle ba
karak: 

- Aşık ta olsam, bundan 
sana ne? sen kim oluyorsun,ki 
seni hesaba katacağım! sen 
epey zamandanberi bana iianı 
<tşk edüp doruyorsun. Benimle 
evlenmek istiyorsun. Dur ba
kalım ben sana ne suretle 
mukabele edeceğim bi.razda 
onu anla!. Şimdi seninle ni
şanlı değilim, sana nişanla

lanmakta benim için bir ölüm 
demektir. Fakat görüyorsun ki 
sana karşı hiç bir merbutiyet 
ve mecburiyetim yok. Ben 
bekar, hür bir kızım! Haydi .. 

Següre'nin karısı vaziyeti 
düzeltmek için söze karıştı: 

- Böyle yapmayınız. Her 
ikiniz de haksızsınız! Dedi. 
Kızım, hakiki sebebini bilme
den bağlanıyor. Sen de, oğ
lum Jan, kızımdan şüphe hak
kına malik değilsin. Kızım 
namuslu bir kızdır. Köyde 
onun kadar ciddi kız varmıdır? 

Fakat bu münakaşa, Jan'ın 
geldiği andanberi bir söz 
söylememiş olan baba Segü
re' nin canını sıktı ve, yumru
ğunu masaya vurarak: 

- Benim de bu hususta 
söze hakkım yok mu?. Ben 
ailenin babası, yani şefi değil
miyim?, Dedi. 

Bir defa yutkunduktan sonra! 
- Doğrusu bizim kızın Pa

ris' e yalınız başına gitmesi 
benim hoşuma gitmiyor! Biz 
köylüyüz, köy çocuklarıyız. 
Her şeyden fazla toprağımıza 
bağlıyız. Kızımızın da köyden 
ayrılmamasına çalışmalıyız. Ben 
kızımı, kim olursa olsun hiz
metçi olsun diye yetiştirmedim. 
Bu sabah Dük'e gideceğim ve 
ona da söyliyeceğim. 

Dedi. sesinde kat'i bir ka
rar vardı; vaziyeti amirane idi. 
Bu hususta hiç bir söz dinle
miyeceği aşikardı. 

Pibulet kapıyı şiddetle vura
rak çıktı, doğru kendi odasına 
çıktı; karyolası üzerine yüzü
koyun yatarak hıçkınklarla 
'Jğlamağa başladı. 

-------
Günlük siyasal gazete· 

Sahip ve başyazganı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Lr • . 
mumı neşnyııt \C yazı işleri 

müdiirü: Hamdi Xüzhet 

1dnrchanesi: -

İzmir 1kiııci De} lcr sokağı 
C. Halk pfirti i binası içimle 

Telgraf: lzmir - ANADOLU 
Telefon: 27i6 ··Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

aylığı 500 kuruştur 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Her yerde 5 kuru~tur • -Günü geçmiş nü!hıılar 25 kuruştur. 
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Saat on birde, çiftçi Següre 
evinden çıktı, doğruca şatoya, 

Dük' ün nezdi ne gidecekti. 
Hava sakin ve berraktı gök 

yüzünde en küçük bir bulut 
bile yoktu. Kuvvetli bir güneş, 
yaldızlı ışıklarını her tarafa 
yayıyordu. 

Gayri me'nus hiçbir sır, 

hiçbir gürültü yoktu; inekler 
sessiz gibi geçiyorlar, uzaktan 
bir çobanın sesi duyuluyordu. 

Següre şatonun büyük ka
pısından içeri girdi~i vakit 
Dük'ü, Kora'yı ve Dük Ger
men'i gördü. kahve altıdan 
evel hava almak için çıkmış

lardı. 
Dük, çiftçiyi görünce dostca 

bir selam verdi ve: 
Seni gördüğüm ıçın 

memnun oldum. Sana söyli
yeceklerim var.. Dedi. 

- Ben de size bazı şevler 
söylemek için geldim, Dük 
hazretleri! 

Ve, Següre Dük'ü hürmetle 
selamladı. 

Dük: 
Bürada gördü~iin Kora Pe

arl. Kontes Morkviç kızın 

Pibulet'i beraberinde Paris' e 
götürmek istiyor! Bu talep 
kızının menafiinedir ve ben de 
böyle olmasına taraftarım! 
Dedi. 

Següre yüzünü buruşturdu. 
Buraya, kızının Paris' e gitme· 
sine muhalefet için gelmişti. 
Fakat Dük o kadar samimi 
söyliyordu,ki bunun karşısında 
mukavemet mümkün değildi. 

Sonra . .'. Kendisine bu kadar 
iyiliği dokunan, bir sürü ala
cağına mukabil hala para 
yardımından çekinmiyen ve 
yakında öleceği söylenen bu 
iyi ve güzel adama mukave
met doğru olur muydu?. 

- Sonu var-----------------------
1 Zoğlul paşa: 
nın cenazesı .. 

Kahire, 19 (A.A)- Zoğlul 

paşanın cesedinin Kahirenin 
eski mezarlığından 1930 sene
sinde milli iane ile inşa edil
miş olan türbeye askeri mera
simle nakli esnasında yarım 

Milyon Mısır'lı hazır bulun-

:\fumaileylıtcn sonra M. Loyd 
Georg~ sö1: almış ve bükinnetc 
karşı duha şidrletli hücumlarda 
buluıımuştur. Milletler cemiyetinin 
cephe i henüz bozguna u~rnnıamış
tır. l\l. Eden Ct>nevrcye Lu işi yap
mak. llu cepheyi bozguna uğrat
mak ir;in girliYor. Kendisi Cenevre
yc milletler cemiyetini ezmek, par
c;a parça etmek iı;in gidiyor. Bu 
i~i başka birine bırakmasını r;ok 
arzu ederim. 

~f. r.oyd George. ıuillctler CC· 

miyeti muknvelcnamesinin derpiş 

etmekte olduğu hiitün t.-dbirlerin 
tatbiki hu!lu:.unda Fran11anm 1ngil

tercye müzahııret etmiye hazır olup 
olmadığını ı;onnuştur. 

)1. Eden şn cevabı '\"ermiştir: 

- Yeni Fran1111; hukiimetl er
kanı ile Lir\·ok defalar görü~mek 
fır.,ntını elde ettim. Fransız ricali 
zecri tedbirlerin kaldınlma><ı meıı· 

ele~inde ön-ayak olmağa hazır ol
ma<lıklarını ııiiylediler. Ve İngiltere 
hükumeti ile beraber çalışmağı çok 
arzu etmekte olduklarını bildirdiler. 

Yalnız Fransa hükumeti bana 
şimdi zecri tedbirlerin muhafaza
sını mı yok!la yeni tedbirlerin tat· 
biline müzaharct etmesini mi arzu 
ctmekşe olduğunu !'arih !lureuc 
bildirmedi. 

1\1. Loyd Georğe şu mukabel.-
de bulunmuştur: 

- Zecri tedbirler tatbik edil
di~i zaman harp tehlikesi azalınış 
idi. Büyük f ngiliz harp filosunun 
İtalyanlara karşı koyamıyacagı gibi 
inanılmaz bir söz e.arfetmeyc imkan 
ta~avnır olunabilir mi? Bizim do
nanmamız hali hazırda her ihtima
le karsı mükemmel surette hazır
lanmıştır. İtıılya mii!ltesna olmak 
iizere bütün Akdeniz devletleri size 
miizaharct etmiye hazır iıli. Buna 
rağmen siz kaçtınız. 

Bunrlan sonra :;\1. Loyd Georrre , e 
gürleyen bir e le kollannı M. 
F.ılene ve kahine erkanınf' <lo1tru e 

uzatmış olduğu halde şöyle de-
miştir: 

Bu gece alçakcnı:ına te11lim ol
duk. Alçak işte burada. 

Muhalefete mensup birçok 
meb'uslar ~I. Baldvindan şu sual· 
)ere hemcn ccvnp vermesini iste
mi~lerclir. Başvekil söyle demi,tir: 

- Eğer İngiltere herhangi bir 
tehdide ınanız blmış olııaydı, eli 
ı;;iJiih tutan herke silaha san
olacaktı. 

J,onrlra l 9 ( A.A .) - Reisleri 
Sayınen olan milli liberal grubu 
meh'ııı1larile reisleri Ma1'.donald 
olan milli işr;i grubu nıeb 'uslan 
zecri tcclbirlt>rin kaldırılması kara
rında hük\ımet kendilerinin reyini 
sormadığıeclaıı salı giinii hükitnıct 
aleyhinde rey vernıeğe lıazırlaıı-

muştur. maktadırlar. Bu takdirde Saymen 

1 1 
'\.C Makrlonald kabineden çekile-Bo rsad a ceklcr \e kalıine münhasıran mu-1_____________ hafaz.ıkarlardan ibaret kalat·akrır. 

Ozum satışları: Paris, 19 (Harl)O) - Madam 
Tabo) i Övr gazete~indc ) azdığı bir 

Ç. ı\lıcı K. S. K. S. k l d l 
145 S. Cel:irdin 8 80 9 25 mıı a e e ' iiııkü ccls~·niıı Baldviıı 

için çok fena oldu~unu ve artık 
75 ~1. j. Taranto 9 25 11 ., S muhakkak i&tifa edeceğini, yeni ka· 
-9 . Eıuin 9 50 12 50 

8 J. Taranto malı. 7 375 7 375 bineyi de Növil Çembcrlay'nın ku· 
raca~ını yazmakta, bu hadisenin 

7 Kaptan Ahmet 10 10 
3 11. Jlaori 10 10 pek yakında olacağını kaydetmek-

267 tedir. 

517443 
517710 

Zahire satışları: 
Ç. Cinsi K. S. 

l OU Ton Buğılay 6 
100 " 

K. s. 
6 i5 

11 .Arpa 3 3 
30000 Kilo P. çckir. 3 25 3 25 
363ll ,, yapeğ 49 66 50 

1 Nöbetçi eczaneler 91 
Bu akşam Kcmeraltında Hilal, 

Karataştuda Santo, Keçecilerde yeni 
İzmir, Irgatpaıarında .\5r1 eczane
leri açıktır. 

• Kama taşımak 
Tepecik'te A1man kulesinde 

Ahmed oğlu Hasan'ın üzerinde 
bir kama bulunmuş ve zabıtaca 
alınmıştır. 

Roma, 19 (A.A) - İtalyan ga
zeteleri. Eden 'in zeeri tedbirler 
hakkındaki beyanatını neşretmekle 

,.c İngiltere 'nin Cenevre 'de zecri 
tedbirlerin kaldırılması tcşcbbü

ı;ündc bulunacağını yazmaktadırlar. 

Londra, 19 (A.A) - İşçi par
ti~i halka hitaben c:Hiyaııeti vata
niye, başlığı ile neşrettW Lir he· 
yannaınecle hükümeti, re m~n gi· 
rişti~i taahhütleri tutmamakla itti
ham etmekte, İngiliz dı' siya .. eti
nin anahtan milletler cemiyeti ol
duğunu ilan eylemekte ve halkı 

milletler cemiyetinin idaresi altında 
kollektif emniyeti, sulhu ve adaleti 
müdafaaya ve milletler cemiyeti 
konsey ve ııssamblesinin me~'um 

toplantısından evel seiini duyur
mıya davet eylemektedir. 

Londra, 19 ]Radyo) - A~am 

kamaraıının bugünkü toplantısında, 

s C> l'1 . I-1.A.I3E.:R 
TELEFON . TEtGRAF ve . . _: TELSiZJ.E 

Yunanistan, Türk noktaina
zarına müzaheret edecek. ---------------

Yunan heyeti Montrö'ye hareket etti. Japonya murahhasını 
tayin eyledi. İtalya da konferansa iştirak edecek .. -Londra, 18 (A.A)-Morning 

Post gazetesinin Roma' dan 
öğrendiğine göre, İtalyan hü
kumeti zecri tedbirlerin kal
dırılması ile iktifa ederek 
kendisi de mukabelei bilmisil 
olmak üzere koyduğu zecri 
tedbirleri kaldıracaktır. Bu de· 
mektir ki, İtalya boğazlar 
konferansına ve Lokarno dev
letlerinin ileride yapacakları 
müzakerelere iştirak edecek 
ve nihayet Akdeniz' de bir de
niz anlaşmasının imzasını gö
rüşecektir. 

Atina, 19 (A.A.) - Başba
kan Metaksas ecnebi gazete
cileri kabul ederek kendile
rine muhtelif meseleler hak
kında beyanatta bulunmuştur. 
Başbakan hükümete diktatör
lük temayülleri atfeden şayi
alar hakkında bunların asıl ve 
esaslı olmadığını söylemiştir. 

Başbakan, Türkiye'nin müt
tefiki bulunan Yunanista'ın 
Montrö konferansında Türk 
noktai nazarına müzaharet 
edeceğini, Türkiye'nin yapa
cağı müsbet teki ifleri henüz 
bilmemekle beraber Türk pro
jesinin Yunanistan'ın müdafaa 
etmesini takarrür etmiş bulun
duğunu bildirmiştir. 

Metaksas Alman bankası 
direktörünün yaptığı seyahatın 
münhasıran ekonomik mahi
yette olduğunu ve elde edilen 
anlaşmanın Yunan-Alman kle
ring hesabından Yunanistan'ın 
geriye kalan alacaklarının tarzı -başbakan Halci vin söz olarak ıl t'· 
mi~tir ki : 
• Zc<'ri tcdlıirlerin kahlınl· 
ma~ı, Avnıpa'nın lıuluncluğu ıniiş

kül vaziy~t dolayuüle takarrür et· 
nıi~tir. Ak!'lini iltizam eder.ek olur· 
~ak, ulu"lar ııosyetc~inin ölümünü 
tc~i etmi.. olacağız. 

Avam kamarası ınüıakerclcri 

ı;ona erdikten !'onra, sara) ın ctra· 
fınıla toplanmış olan Linlcrce halk, 
Balıh in 'lı· Lorıl Eden' i hararetle 
alkışlamıştır. 

Berlin, 19 (A.A) - Eden'in 
dünkü beyanatı mi.inasebetilc 
Alman matbuatı İngiliz siya
setinin Almanya'yı anlama
makta devam ettiğini ve Al
man ltalyan münasebatının ya
kında yakılacak olan Cenevre 
müzakerelerine bağlı bulundu
ğunu yazmaktadır. 

Kap, 19 (A.A) - İngiliz 
hükumetinin zecri tedbirlerin 
kaldırılması hakkındaki kararı 
cenubi Afrika' da çok fena kar
şılanmıştır. En nüfuzlu gazete 
olan Kap Times diyor ki: 

Eden'in dünkü lngiliz Avam 
kamarasındaki beyanatı şim

diye kadar Avam kamarasında 
bir lngiliz dış bakanının yap
tığı beyanatların en utandırı
cılarından biridir. · 

Londra, 19 (A. A.) - İşçi 
partisi hafta tatilinde zecri 
tedbirlerin kaldırılması aley
hinde bütün İngiltere'de şid. 
dctli bir mücadeleye hazırlan
maktadır. Mamafih bu sabahki 
gazetelerin ekserisi mesai günü 
avam kamarasında yapılacak iti
mat reyinde hükumetin büyük 
bir ekseriyet temin edeceğine 
muhakkak nazarile bakmak
tadır. 

tesviyesini temin eylediğini 
beyan etmiş, Yunanistan'ın 
bir akdeniz misakını Akde
nizde alakadar bütün devlet
lerin iştirakile tahakkukunu 
görmekle bahtiyar olacağını 
kaydeylemiş, zecri tedbirlerde 
Yunanistan' ın Milletler cemi
yetince verilecek karara uya
cağını söylemiş ve nihayet 
Bulgar - Yunan münasebatı 
hakkında ihtilaflı mes' elenin 
münhasıran ekonomik oldu
ğunu çünkü iki memleket ara
sında siyasi ihtilafların mevcut 
olamıyaçağını ve mezkur eko
nomik ihtilafların iki tarafında 
memnuniyetini mucip bir tarz-

da hallini Yunanistan'ın arzu 
etmekte olduğunu ilave et
miştir. 

Atina, 19 (Radyo) - Bo
ğazlar konferansına iştirak 
edecek olan Yunan murahhası 
heyeti M. Bavrodi'nin riyase
tinde hareket etmiştir. 

Heyete hariciye direktörle
rinden M. Mostra ve M. 
Androli, Yunan'islanın Ankara 
Navali de iltihak etmiştir. M. 
Polisti Paris'ten Montrö'ye ge
lerek heyete riyaset etmiştir. 

Cenevre, 19 (Radyo) - Ja
ponya hükumeti Montrö' de 
M. Şato tarafından temsil 
edilecektir. 

P. Starhemberg'Mısır fevka
ltalya'da İstirahat ifade komiseri .. 

d 
Yeni direktif feri hamilen 

e iyormuş. Kahire'ge hareket etti.. 
Roma, 19 (Radyo) - Prens Londra, 19 (Radyo)- Mısır 

Starhemberg'in Vini Nanno'da Fevkalade komiseri Sir Miles 
ikametinin siyasi hiçbir mahi- Lampson, Hariciye erkanile ve 
yeti yoktur. Prens Adriyatik M. Eden'le müzakerattan sonra 
sahillerinde tebdilhava ile meş- yeni direktifleri hamilen Ka-
guldür. hire'ye hareket etmiştir. 

ispanya hariciye Erkanıharbiye 
nazırı 

Paris'te Fransız rica/ile 
görüşecek 

Madrid, 19 (Radyo) - is
panya hariciye bakanı M. Bas
tiya, Cenevre'ye gitmezden 
evel Paris 'e uğrayacak ve F ran
sız hariciye bakanile bazı mü
zakerelerde bulunacaktır. 

Londrada atyarışları 
Londra, 19 (Padyo) - As

kot atkoşularında birnci mü
kafat Ömer ve Bağdul ismin
deki atlar tarafından kazanıl
mıştır. 

Leh kabinesine mut
lak salahiyet verildi 

Varşova, 19 (R<tdyo) - Le
histan Diyet meclisi yaz tati
linden evel kabineye mutlak 
salahiyet vermiştir. Kabine 
milli miidafaa işlerinde de 
mutlak salahiyetle hareket 
edecektir. 

Reisleri memleketlerine 
dönüyorlar 

Bükreş, 19 (Radyo) - Çe
koslovakya umum erkanıhar
biye reisi general Bleviç ve 
refakatlerinde bulunanlarla bir
likte Porova havzasında bir 
gezinti vapmışlardır. General
ler yarın memleketlerine av
det edeceklerdir. 

Günarlayn şirketi 
Bir Küin Mari Daha inşa

sına Hazırmış .. 

Londra, 19 (Radyo) - Sir 

Növil Çamberlayn, Günarlayn 

vapur şirketinin ikinci bir kra
liçe Mari vapuru inşasına ha

zır olduğunu meclise bildir
miştir. 

Şaht Berlin'e gitti 
Peşte, 19 (Radyo) - Dok

tor Şaht bu sabah tayyare ile 
Berlin'c gitmiştir. 

z 
r 
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1 • • • i'\ISpor 1 Yabancı Gazetelerden: 

Bı~ı~cı Fr~ns~va K.s.K ~idilliye Bir lngiliz Uçmanının Teklifi 
BUYUK TARiHi TEFRiKA Çagırıldı. ---

19 Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu D z .. H tl t• Kıbrıs Adası, Derhal Bir Hava ve Denizaltı 
ra ar gunu a e ızm •• •• HAi• G •• 1 ı•d• 
müsabakaları ve Göz ussu a ıne etın me ı ır. Kral Fransova: Beni seven arkamdan 

gelsin! Diye bağırdı .. 
Gaiib Bayar, mağlub Kolo-
' naya: 
- Sinyor, bu harptır. Ka

zanmak, kaybetmek ayni de
recede ihtimal dahilindedir! 

Diye teselli verdi. 

günü sabahı Fransız'larla harb 
için nizam aldılar. 

- 6-
Marinyan 

Kral birden kulak kabarttı; 
ovadan lsviçre'lilerin öküz boy
nuzu borularının sesleri duyu
luyordu. 

Fransız borizenleri birden 
cevab verdiler; ve küçük ta
bur davulları da: 

tepe K.S.K. maçı var 
Lik maçlarının ikinci dev

resinde berabere kalan Göz
tcpe ve K.S.K. takımları, önü
müzdeki pazar günü hususi 
bir maç yapacaklardır. Bu 
maça her iki takım da kuv
vetli kadrolarile çıkacaklar: 
Göztepe, lstanbul' dan yeni 
gelen bir oyuncusunu da oy
natacaktır. 

Oeyli Herald gazetesi
nin tayyarecilik muhabi
ri yUzbaşı Norman Ma· 
kamillan, gazetenin 9 ha
ziran 936 tarihli sayısın
da yazdığı bir yazıda di
yor ki: 

iıalya, ~inııli Jlalıcşigtıır.ıın hnrp 
.nrtlnrıııılan ı;ıknıı~. oradn siikiın 

niznm kurarak bu ülkeyi sömürge· 
)ı·~tirmek şartları içine girmiştir. 

Artık oraılaki harp kunetleriııi 

orııı1aki yollar ve ku ahalar kura· 
cak kunetlcr haline getirmek za· 

MağlUb Kolona, zabit La 
Paliç tarafından esir sıfatile 
götürüldü. Elde edilen ganaim 
şunlardı, "Rüzgarın evlatları,, 
denilen cinsten 400 cins ls
panyol atı, 600 adet te İtalyan 
cinsten ikinci derecede at, 
ellibin altın. binden fazla 

- Çabuk.. Çabuk. At üze
rine!. 

Bu maçtan evel mıntaka at
letizm müsabakaları da yapı
lacaktır. Atletizm müsabaka
larına 50 atlet iştirak edecek 
ve seçmeler yapılacaktır. 
K.S.K. Midilli'ye çaljırıldı 

nıanı ı:::clıni~tir. 

F~ıkat f tal ya, bu i:;; için harp 
kunctleri kadar hü) ük bir orılu 

lngiliz donanmasından bir kısmı Akdeniz'de. 

esiri.. 
Bu güzel muvaffakıyet ha

beri kral birinci Fransova'ya 
henüz dağlar~a iken geldi. 

Sforça'ya yardım için gön
derilen 1500 askerle atlarının, 
kumandanları Prosper Kolona 
ile birlikte esir düşmesini, 
kral nihai zafer için bi; delil 
saydı. 

Papa askerlerinin mağlubi
yeti haberi ve Fransız ordusu
nun alpleri Arjantiye ve Sen 
Pol berzahlarından geçerek 
aşması üzerine f sviçre'liler Mi
lano'ya doğru çekilmek zaru
retinde kaldılar. Kral bunları 
kendi hizmetine kandırmak 
için çalışıyordu. 

lsviçre'liler ikiyüz bin altın 
ekü mukabilinde Sforça'yı terk 
etmeği kabul etmiştiler; fakat 
hareket için parayı bekliyor
lardı. 

26 Ağustosta, karargaha ter 
ve toz içinde kalmış bir sai 
geldi. Atını çatlatırcasına sü
rererek Ambruaz ' dan geli
yordu. 

Sai: 
- Sir, dedi. 19 Ağustos 

günü saat onda kraliçe Klod 
dünyaya bir kız çocuğu, Lüiz'i 
getirdi. 

Müjdesini verdi. 
Kral Fransova'nın yüzü bu

ruştu ve: 
- Bir kız mı?. Dedi. 
Fakat, istikbale emin olan 

genç kral, maiyet erkanına içki 
ikram etti ve: 

- Veliahd da gelecek defa 
doğar elbet!. Kraliçe kısır de
ğil ya ... Dedi. 

- Hayır .. Onların adetidir, 
ilk defa kız çocuk doğurmak
tan İşe başlarlar .. 

29 Ağustosta kral Navar'ı 
hücumla zaptetti, fakat yağ
maya müsaade etmedi. 

lsviçre'Iilerle müzakere de
vam ederken Fransız ordusu 
da zengin ve münbit bir arazi 
dahilinde ilerfiyordu. 

Ordu, yorulmadan ilerliyor, 
halk tarafından da düşmanlık 
görmüyor hatta hüsnü suretle 
karşılanıyordu. Bilhassa İtal-

r yan kadınlar çok memnun 
görünüyorlardı, çünkü onlarca 
"Fransız'lar bagajlarında aşk 
cilveleri de taşırlar!,, dı. 

Fransız ordusu Milano ci
varında Marimyan' da iken, fş
viçre'liler Lombardiya ccneral 
vekili Kardinal dö Siyon, · 
f ransız ordusuna karşı zaferin 
muhakkak ve mukadder oldu
ğuna ve başta kral olmak 
üzere, Fransız ordusunun bü
tün mevcudu, bol altın ve şa
raplarile esir edileceğine dair 
irad ettiği nutukla Fransova'ya 
dönmekten vazgeçtiler. Ve 
1515 senesi Eylülünün 13 üncü 

Emrini verdi. 
Kral F ransova, hemen harb 

atınrn üzerine atladı ve as
kerlerine: K.S.K. takımı, Midilli spor 

- Beni seven 
gelsin! Dedi. 

arkamdan kulübünden bir teklif almış

lnıhırnl urmak ilıli) <l<:ın<la ıleğilılir. 

ftalyanların orada -;iımliye kaılıır 
ynptıkları, şiın<li de ):tpmakta ol· 
duldan lıava karargalılıırı Hı~ıtasik 

lngiltcrı•ni n 1 rııkın ) u ptıgı gi lıi, 
lıiitiin mı>mlckı·ti kontrol P.tnırk 

imkti111111 ele nlahilir. 

Jki sıra dağının arasında lıa
t11lan doğu) a do~ru uzanan hir 
om vardır ki 60 mil kııılur tutar. 
Bu ovanın genişliği 1 O ile 20 mil 
arasında deği\ir. Rurnıl:ı tıınnrı• 

karıırgalıları pt>kül~ 1..urulalıilir. 

İsviçre'liler, yanaşık niza-mın 
da ve murabba teşkil edecek 
şekilde kıt' alarla geliyorlar ve 
yürüvüşlerinden yer titriyordu. 
Bu gelen, insanlardan yapıl
mış :bir dıvar, göğüslerden 
vücuda gelmiş bir kaya idi .. 
Topların bir anda ateş etmesi 
bu bir kalb gibi çarpan, bir 
vücud gibi yürüyen kütleyi 
biran bile durduramadı. 

tır. Ada'lılar, iki maç için K. 
S. K. ı Midilli'ye davet etmek-
te ve şartlarını bildirmesini is- ftalya ıhır bütiin lıaHı kunct-
temektedir. leriııin ancak. altıda lıirindt·n daha 

Şiınalıle ve cenupta lıuluııarı 

ara7i11in dağlık tahintlP hıılunruası, 

huralıırdn honılıa ıaarru7.llnclıın nıa· 

sun ) eraltı lıir takı ın tayyar .. lıaıı· 

ga'an y:ıpılalıilmı• iı e imkfin \erir. 
Bıırap lıizıın gdıliği karlıır yi)erck 
)Rk.ıeak ,; ceplrnnc \e~uire Lıiriktiri· 

h·eği gilıi k:ifi mikıarda a ker \'e 
snlı:ıy l oml>a \'C g. z hn mıısıııı sı· 

fınaldnrdu banııılırılabilir. 

-Sonu var-

Mahkemelerde: 

Kız kaçırmış 

Menemen kazasının Emira
lem nahiyesine bağlı Alaniçi 
köyünden Ahmed oğlu 334 
doğumlu Ömer, gene bu köy
den Yusuf kızı 337 doğumlu 
Nesibe'yi zorla kaçırmış ve 
jandarmalar tarafından takip 1 

neticesinde tutulmuştur. 

Dörtyol ağzı cinayeti 
Yalancı sahitlikten Ali adında , 

biri de tevkif edildi · 
Başdurak'ta kasaplar içinde 

dört yol ağzında arabacı İbra
him 'i öldürmek ve Eskişehir'li 
Hüseyin'i yaralamakla maznun 
kasap Minçikof ibrahim'le kar
deşi Hasan ve kainbiradcri 
Hüseyin Hüsnü'nün muhake
melerine dün ağırcezada de
vam edilmiştir. 

Vak'anın nasıl old_uğunu 
gördüğü ve bildiği ve bunu 
zabıtada ve müstantiklikte söy
lediği halde mahkemede ifa
desini değiştiren Eskişehir'li 
Ali hakkında müstantiklikçe· 
yalan yere şahitlik etmekten 
dolayı lüzumu muhakeme ka
rarı verilmiş ve Ali tevkif 
edilmişti. Dünkü muhakeme 
celsesinde mevkuf Ali de maz
nunlar arasında bulunmakta 
idi. Mahkeme reisi, Ali'yi is
ticvab elti. Ali, evelce mah
kemede söylediği sözleri tek
rar ederek: 

rafa doğru koştum, dörtyol 
ağzında uzun boylu birinin 
kaldırım üzerinde yatmakta 
olduğunu gördüm, yanına yak
laşarak: 

- Hemşehri kalk, 
kim vurdu? 

seni 

Diye sordum, hiç cevap 
vermedi. Bu sırada oradan 
geçen bir arabayı çevirip ya
ralıyı bir hastaneye gönder
meğe çalışıyordum, ani olarak 
birisi Kahramanlar sokağına 
doğru sür'atle kaçmağa başla
dı, halinden şüpheye düştüm 
ve yaralıyı bıra1<arak kaçanı 
takibe başladım. Bir aralık : 

- Dur 1 Diye bağırdım ve 
elimdeki elektrik fenerini ka
çana doğru açtım, kaçan 
adam, durdu, yanına gittim, 
elektrikle yüzüne baktım, bu 
adam, şimdi davacı mevkiinde 
bulunan Hüseyin'di, elinde 
nacak ve bir de sopa vardı. 

Neden kaçtığını kendisine 
sordum ve: 

- Bu nacak'Ia sopa nedir? 
Dedim, Hüseyin bana şu ce
vabı verdi: 

azıııı Tiııheşi tan ıııaı· rn--ıııa tah"'i" 
ı>tnıi~lerıli. ,\lcınlckl'li kontrol nl
tııı<lu lrnlundurm:ık için İ1'c Lu kn· 

dar la)) are hulumlurınağ ı hile lü· 
zuııı olınıyacnktır. 

Burulan ılolayı lıal)unın bııgiin 
llabe~istanda bulıınclurrlu[;u a"-kı>r· 

lt-r, otoıııolıillcr, toplar. tanklar ve 

ı:air harp nıalzeme,i, artık lıaşka 

yerlerdi' kullanılahilir. 

Ora)a yı~ıııı olıhığu harp 
kıınctlt>rilc hugün lı:ıl) a, Akdcni· 
zin ı·n kuvvetli de\ lı·ti halini.' ~··l· 

miş bulıııııı) or. 
İtalyanııı tam Akılı•nizin orta 

)l'riııe ılü~cıı roğrufi Ye ~trntı·jik 

\üzİyctiııin lıfö iik lıir elıP.nınıhı·ti . , . 
\ardır. Ta~ ya releri \C tlt•rıiz:ıltı ge· 
ıııilcri ile lınlya. lıugiin Roma İm· 
paralorlıığuıııııı :!00 pi öncı• ı·linıle 

Lulıındıırduğu gı•ııi,. hir s;ılııı üzt .. 
rinılt' hüküm Ye niifın t-alıilıi hu· 
lunınaktadır. 

Taktik lıakuııınılan İtal)a· ;\\. 
nıpnrla hiçlıir ılt•\ lcttl'n geri kal· 
illi) nn siir 'atli bomba tll) yarelt'rilc 
Akılı·nizin bir başınılaıı iitı·ki ha· 
~rna kadar lıt·rlıangi hi r ) ı•re 1;al
d1rabilel't'k bir knv•,:e:,tcılir. İtal)an 
ılenizahı ;:ı•milcri sapra hizimki· 
lı•rılcn fazladır. hkl'mlc•riyc, ll:ıyfa. 
l\lalta. ve Celıetiiııanktrı lıulunaıı 

İngiliz ılonannıa~ı hu urctlc ft'lre 
nğr:ıım~ hir haldı• kalalıilir. 

Kl'ıııli,..ine kıır,..i lıazırlanıııal..: 

zorunda hıılıındu~uıııuz f ıalyan tah
didi kar~ ~ında lıiz. Kıhrı ada~ıııı 

birinci sınıf bir ta\\an• \·e <leni· . " 
zahı gemileri Ü-;ı;ii haline gl'lirrııek 

nı ·rburİ)ctindt'yir.. 

Kılırı,.. aıla::,ı, hir 1ngili:t aılası· 

clır. Orada ılilcdi~inıizi )rıpalıiliriz. 

Oıaıla yapal'a~ııııız I.:.arargahlar, 
i.,..tilıkıimlar \·esuirc iı,·iıı lıiı; l..:iııısc 

koııu~nıaya, ıııuahPclı•lere hağlıın· 

ııııı~a meı·Lur cle~iliz. 

( )r.ı) a sarfı•det"eğimiz l'ara da, 

imparatorlıığıın lıir parc:a ı ıı;m 

sarfeılilı•ct'~inılen .) cr,..iz ol muz. 
Orada ne mahalli bir hüku· 

mrt ne de biiyiik bir lınrp sonun· 
da knrıılmu,. lıir nıanıla rnziyeti 
yoktur. 

Kılırıs, ,\kdı·ılizrlc ıiı;iiııcu en 
huyük adadır. danın tfzunluğu 

HS mildir. En geniş yeri de 60 
mil kadardır. Satıh ıııesnhası i e 
3613 mil mıırabbıııdır. 

Adanın kı) ılannda da denizaltı 
ii leri ,.c her türlü taarruzdan ma· 
un tamirhaneler, ycılek ulct ve 

) akacak ılepoları ynpılalıilir. 

Iln suretle Kılın,.. ada ı, hem 
la) yar<', henı de dı•nizaltı gemileri 
için mü talıkı•m hir mc\kİ halim• 

getirildikten sonra artık doğu Ak· 
deııİ7.İIH' hakim hir hale gelir n

hizi rn okyanu lıırla olan ticart't yo· 
lunnı:t eınni)ı~I ahına girer. 

Bizim milli 'c iınparntorlıık 
ha~·aııını;r. hii) le lıir emniyet tc-ıl· 

lıiri alma) ı gerektirmektedir. Bun· 
ılan ti ola) ı hiz bıçlıir vakit gı·ı·ik· 

tirrııck•izin oratla l 00 't•ııi , ...... ür-
" ntli tayyarı• ~ılııı·nk )t'ralıı hangar· 

lan yapınağa hemen haşlaııuılıpz. 

tcabedersl' bundan başka inen yn· 
pılır ve tcJl.ıirler ıılıııabilir. 

Ilıınılaıı lıaşkı• 50 denizaltı gt::· 
ıni,..i için hctondan mahfuz ) erler· 
ıle yapılınn~ı lazımdır. 

Bir ılı•fa Kılırı~ıa lıu Ya1iyı•ti 

sağla<lıktaıı sonra artık 1 ngiliz ti· 
··~rl"Iİ hü) iik lıir ullı w enııtİ) f't 
içi np girrcı•k ,.c ıloğu A kılenizindı· 

oldu~ıı gibi ,,lnlta ile C"lwliittarık 
ara 111ıla da lıfıkimi)etini, c .. kidcıı 
olıluğu "İhi, ganııııi alıınu aluın· 

hileçektir. 
Eğı·r Kılın ta t•n moılerıı ta). 

) art·lı·r lıuhı nıhıral'ak olursak, o 
zıuıııın ..Jtle t•<lcc,.~iııı iz netiı·clC'r 

ı;ok ılaha iyi olal'aktır. 

Bugün birleşik Aıııerikaclu lıu

lunan en yeni la) yareler, F;ıattı• 

260 nıilılf'rı <lııha fazla lıir sür"atlı: 

uçmakta :rnoo millik l>ir seferi hiç 
durmak,.,ızın yapmakta ve a~a~ı 

yukarı 2500 kilo ağırlı~ınıla bomba 
ta~ıyalıilıııcktrıl i r. 

Biz lıu tcrıi p tan ureleri Kılı· 

n,..ta buluııdurnıak Hırt•tile lngiltc
n•niıı cenub sahillıırindcn Kılın a 
kadar lıiitiin Al.:ılcniz liıııanlarıuı 

kendi hiikıııiirııiiz :ılıınılu tutıılıiliriz. 
- Ben yalan söylemiyorum 

ve yalancılık nedir bilmem. 
Vaka günü kasaplar içine gel
diğim zaman İbrahim'le Çolak 
Ahmedin kavga ettiklerini ve 
şimdi burada davacı mf!vki
inde bulunan Hüseyin'in de 
bunları ayırmağa çalışırken 
kavga edenlerin kendisini it
meleri üzerine, kasap Hasan'ın 
dükkanının kepengine çarptı

ğını gördüm. Bunun üzerine 
Minçikof İbrahim, dışarı çıktı, 
başka bir şey bilmiyorum. 

- Ben senden kaçıyorum, 
beni dövüyorlar, öldürüyor
lardı. Elimdeki nacak ve sopa 
da bana vurdukları şeylerdir, 
ben yaralıyım; dedi. Baktım 
nakikaten başından ve goğ
sünden ağır yaralı idi ve kan
lar akıyordu. 

.......................... 

Buııdau lııı~kıı gene Kılıcı ta 
kurııca~ıınız denizaltı ıi~sü saye· 
sin<1e Akdenizde hir a'ırdır ilk 
defa lıa'' ve rlcııizaltı kuvvetleri 
tarafındaıı cliınizclrrı alınmış oları 

ticaret )Olu da gene lıize rlön~· 

ı·cktir. 

Dedi. Bu suretle yalancı 

şahitlikten tevkif edilen Ali 
gene ayni celsedeki ifadesinde 
ısrar etmiş oluyordu. 

Vak'a şahitlerinden Keıne
raltı bekçisi Osman dinlendi 
ve vak' ayı şu suretle anlattı: 

- Gece Kemeraltında dev
riye geziyordum, Bir gürültü 
işittim, gürültünün geldiği ta-

istanbul' da bulunan iki vak'a 
şahidinin ifadelerinin istinabe 
suretile alınmasına karar ve
rilerek muhakeme başka bir 
giine talik edilmiştir. 

MahkOm oldu 
Kemalpaşa'nın Halilbeyli 

köyünde bir düğün esnasında 
Kamil oğlu Ahmed, arkasın
dan giden çocnklara yerden 
aldığı bir avuç kumu atmış, 

fakat kumlar arasında bulunan 
bir taş, ismet adında bir ço
cuğun alnına gelmiş ve çocuğu 
yaralamıştı. İsmet, ertesi gün 
yaranın tesirile ölmüştü. 

Ahmed 'in şehrimiz ağırceza 
mahkemesinde devam eden 

Bu yol, iıııparatrırluk için cau 
alacak hir ) olılur. Fakıtt Kıhnsı 

hu lııılt• getirmek ı;ayc iııdc hiz, 
lıeııı ana \'ataml:ı. hı·m ılc denizler 
öte~imle bulunan vatanda~larııııızı 

lıl'r türlii tclılikcdcn koruyalıiliriz. 

Yalnız bu i~e. \akit geçirmek· 
· izin girişmemiz lazııııılır. 

mahkemesi neticelenmiş ve Ucuiıu ill'riyı· sıirıliiğüııı teklif 
altı ay yirmi gün hapsine ka- hiç şüphesiz, lıirçok nıa rafları 
rar verilmiştir. icabcttircccktiı·. İhtimal ki h:ı iş 

Beraat etti; iı.-in. ıs milyon f ııgiliz lira ı gi· 
Karşıyakada Ömer Lütfi'nin . ılecektir. 

6 yaşında oğlunun namusuna Fakat lrıgifü karııoyu c~<'r 
tesaddi etmekle maznun bak- ticaret ) ohnııuzu tclıdiddcn kur· 

tarın ak, dün) a üzerinılc ı>artoılan 
kal Mehmed'in Ağırcezada prnstijimizi yerine getirmek ve h.-r 
mahkemesi bitmiş ve beraa- gün biraz düşen ıicarı•ıimi:li yük· 
tine karar verilmiştir. scltınek Ye artan işsizliAi azaltmak 

istiyor•:ı lıu masrafa gii~üs ger· 
melidir. 

Eğer hunu yapnrn7~'1k ietiklıale 
P.nınİ) etle hak:ımay.7.. İrııpnratorluk 
tnıihiınizcle ilk defa olarak kendi-
mizi ıtı üdafaa lıu usunda za~ ı f da\'• 
ranıyorıl7_ Bizim gihi Lüyük hir 
mili ı, yalınncı kunctler'.İııin dik· 
ııı ı altında ya anıak •e bunun 
için lazım gelen her te<lhiri ıılnıak 

znr.uretiı:ıdedir. 

EH~lı·e bizim en ku,yetli mu
lıalıere ,.e Jlll \'.ı ::ıla ~olumuz Ak· 
denizden geçi) ordu; şimdi i e or<ı"I 

en zayıf tarafımız haline gclnıi tir. 
Eğer .:\elson sağ ol aydı o za. 

n an hize bu °)olun her znııınnkin· 
elen fnzln ehemmiyet kazal)mış 

oldu~unu siiyler.li. Bura•ı, km'H I· 
l<"ndiriJm,.lidir. 

Bu da eğer hıbri~ ada ı Ak· 
ılcuiz hava ve deniz.ıhı ku\\etlc
ıimiz iı:in km vetli bir ü haline 
getirilccel.. olursa ::ağlanabilir. 

Fransa' da vazi
yet tehlikeli bir 
şekil alıyor. ---···-----Başı 1 inci sahifede-

lıu insani ıııüc" e enin lıir an "'d 
grewilerılen k11rtıınl111asıııı .\t.Bhım· 

dan rica etmiştir. 
E} aletlerde <lt• ) ı·niden yeni) e 

ilan eılileıı grc\lcr \ardır. 
!\i~ 'te lıuıün ,·apur \ e gemiler

ıle grc\ ilim c•ılilıııi~ıir. ~ukliyaı 

mndcsi de 6rt'\C i;tirak etmiştir. 

Nis"tı·ki lıiiyiik ınıığazalar da mii · 
ıalıılı·ıııin tarafından ifgal ı•ılilıniştir. 

SüpıiriicülPr ıle gre\ c i.,ıirak 

t·tıııi~lcnlir.• :-\i 'iıwmalıırırııln \a· 
zi)et ılüzclmiş 'ı• incnııılar açıl· 

ınıştır. 

Iart-ilya"da karışıklıklar olmuş· 
tur. Karlıoııc \C Spiri isnıiııdı> iki 
mii~ewik tı•,kif edilmiştir. 

Ruş dii Hon \ali i Lütüo nii· 
ıırn) i~lni ııınumt bir emirname ile 
) a ak etmiştir. 

Parit-. l 9 (HaılJo) Sa~ r•·· 
nıılı gazett'leri t·enıiyetleriıı fo-lıi 

kararını fııitle"İZ, fena Te 'alı im 
lıir :,iya~cı ıli) c tavsif ı·tıncktııdir· 

lcr. Sol ı·ı·nalı sıızctcleri iı;e ~:ıynnı 

memnuniyet görmektedirler. 
Pııris, l 9 (Had) o) - Poli mü· 

ılüriy<'ti, cemiyetlerin fe lıi lıakkm· 

ılaki kararrıamı·) i cemiyet rci lerirıe 
ıebliğ cimi\ tir. 

Pari,.., 19 (Hacl)o) - Fransız 

knl.ıiucsi, lıugtın ~aat l O da Eliza 
s:ırayrnda reiei ruınur )1. Lchnınuıı 
lıaşkaıılı~ında toplanmış ve• hu top· 

laııtıda haıicİ)e nazırı (hon })cl. 
lıo") lııırid siya~cti uzun uzadıya 
teşrih e) lem iştir. 

Bııııclan oııra zecri tedhirkr 
me\zuu halı~ olıııu~ \C lııı tcdhir· 
lf'riıı, ıe;.riki ıiıcsai 11.,ulünc tevfj. 
kan lıemcn k:ılıhrılması muvafık 

göriilrııü~tür. 

llarfri)'' nnzın (hon Ddlıo") 
kııLincnin lıu karan lıakkıuda dı~ 
nıcıııleketlerc1c~i f Df:!iliz cf irlcrine 
ılı•rhal mal iııııat verıııi şti r. 

Kanada'nın kararı 
Ottova, 19 (A.A)-Kanada 

hükumeti milletler cemiyetin
de zecri tedbirlerin kaldırıl
masını müdafaaya karar ver· 

lmiştir. 
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51 
Ecnebi, ;,imdi, tarihin felsefe
sinden pek nadir bahsetmek· 
tedir ; söylemekten ziyade ta· 
rih felsefesinin prensiplerine 
dayanarak yeni bir alfın devir 
yaratmağa uğraşmaktadır. 

Alman, durumu itibarile, 
ecnebinin bu baptaki mesaisi 
neticesini önceden aydeyivere
bilir. yolunu çiziverebilir. Doğ
ruluk ve samimiyet ıle - kendi 
işindekinden ziyade - Tahsin 
edebilir. 
Altın devri nasıl elde etmeli? 

Ecnebi için altın devir; haya
tın durması ve ölmesi değil mi? 
ölü arzın sinesinde en kıy
metli maden, altın olabilir. 
Fakat yaşayan hayat unsuru 
güneş tarafındadır. Hayatın 

kaynağı güneştir. Alman, bunu 
bilır. Alman tarihin ve insa
niyetin kapalı bir (devir : cyc
le) in giz dolu kanunlarına 

inkişaf ettiğine manmaz. Bi
lir ki tam adam: Evciden ya
pılmış şeyleri tekrarlamaz. 
Bilakis daima yeni şeyler ya
ratmak suretile tarihe bir yol 
verir. Asla mazinin avdetini 
beklemez. Mazinin harfi harfine 
tekerrür ettiğini görürse bu 
neticeyi hiç olmazsa, takdire 
şayan bir şey şeklinde asla 
görmez. 

Ecnebinin bu ölü zihniyeti, 
bizim diğer fenni fikirlerimiz 

· üzerine de tesir etmektedir. 
Verdiğim misaller, bunu pekala 
göstermektedir. Buna sebep 
şudur: Biz, ecnebi tarafından 
ihzar edilmiş ( obje ) ler üs
tünde, kendi tarzımız ile çalı
şıyoruz. Ve eşyanm bu niza
mına derin surette nufuz edi
yoruz. 

Ben ancak, mevzuumuza 
temas eden misalleri - Vazo
lunan prensiplerin neticelerin
den çıkarılabilecek itirazlardan 
çekinecek tarzda - aldım. 

Bunlar bizim iktidarımızın 
üstünde olan şeyler değildi.r. 
Eğar boş zamanımız olsaydı 
en son noktasına kadar bun
ları izah ederdim. Biz şimdi 
~unları bir tarafa bırakacağız. 
tsiz onlara ve neticelerine, 
sathi bir müşahidin zannetti
ğinden çok daha derin nufuz 
etmişizdir. 

VI - Bu ecnebi zihniyet, 
ilmi fikirlerimiz üzerine de 
olduğu gibi, normal hayatımız 
ve şartları üzerine de tesir 
etmektedir. Bundan evelki 
gibi, bunu da göstermek ıçın 
kök hayatın ve hürriyetin özü 
ne olduğunu görelim. 

Eğer Hürriyeti : Bir çok 
müsavi imkanlar arasında ka
lıp ta muayyen bir karar 
verememek manasında alırsak 
o zaman hürriyet, hayat değil
dir ; reel hayata doğru yol 
arama ve hazırlanmadır. Ha
yat, burada başlar. 

Binaenaleyh iradenin her 
kararı, ilk bakışta : (Bizzat 
ilk şey) gibi görünüyor. Baş· 
ka bir ilk şeyden müştak gibi 
görünmeyor. Olduğu hal üze
re bizatihi mevcut gibi görü
nüyor. 

Hürriyet kelimesinin mana· 
nasını tayin ve tesbit etmek 
isterim. iradi kararın objesine 
gelince iki ihtimal vardır : 
(1) Hadise öbjede var olan -
etrı - den tamamen ayrı 
olarak, zahir olabilir. (2) iradi 
bir kararın di~arılaşmasmda 

Çeviren: M. Rahmi Balaban 

(Mevcut - etrı) hazır olabi
lir. Hemen şunu kaydedelim 
ki (Mevcut - etrı) ancak 
iradi bir kararda tezahür ede
bilir. Fakat bazan (Vücud) un 
tezahür etmediğ-i yerde, yalnız 
hadise görülmek suretile, iradi 
karar olabilir. 

Evvela bu sonuncuyu ele 
alalım. (Vücut) ten ayrı, sade 
hadise, tek başına tezahür ve 
tecelli edebilmeğe haricen 
mevcut olmağa müsteit olarak, 
değişmez bir surette tayin ve 
tesbit edilebilir. Bu takdirde 
o ; ne ıse bizzarure odur. 
Objesine gelince, eğer iradi 
karar, sade bu hadiseden iba
ret ise bu, ( Kökve ilk şey) 
değildir. Fakat kendisinin üs
tünde olan (İlk şey) in hadi
seleri kanunlarına tabi, zaruri 
bir şeydir. İnsanın tefekkürü ; 
kendi içinde en samimi varlı
ğının in'ikasları parlıyan bir 
ayna olmağa, ilk önce, hür 
gibi görünen (Madam Kezadi 
kaı ardan bahsediliyor) bu ira· 
di karar - Tefekkür kendini 
düşününce - hür olma vas· 
fını kaybedecektir. Onu (Za
ruri) şekilde görecektir. Haki· 
katte de böyledir. 

Kendilerinde irade : Hadi-
selerin dar sahasını açamıyan 
insanlar kendilerini hür sanır
lar. Zira sathi ve daldan dala 
olan zekaları onlara o hayali 
verir. Fakat her yerde (Zaru
ret) ile sıkı rabıta olduğunu 

gösteren (Tefekkür), onlara 
hakikati gösterebilir. Hadise
nin temel kanunları mütenevvi 
şekillerde olabilir. Bu şekil-
1er, bazı münasebetler altında, 
müteharrik ve gayri muayyen 
bir heyeti mecmua ; ve diğer 
bazı münasebetler altında ise 
muayyen ve sabit bir mecmua 
teşkil edebilirler ; \<C bunda 
bütün diğerleri tarafından ta
yın ve tcsbit edilmiş olan 
her unsur, hepsini tayin ve 
tesbit eder. 

(F enomalite} yi ieçmeyen 
iradı karara gelince - aşikar 
bir şeyi tasavvur, alelumum, 
hiçliğin aşikar olmasıdır -
bu kararın objesi : Bu irade
nin ve mümkün olan bütün 
ferdi iradeJerin heyeti mecmu
asının imkan dairesinde olan 
kararlarlarile tayin ve tesbit 
edilmiştir. O, mümkün olan 
kararların atılmasından sonra 
kalan şeyı ihtiva edebilir. 
Müstakil, ilk veya şahsi varlık 
değildir. Müştak olması itiba
rile bütün fenomalitenin umu· 
mi zincirinin bir neticesidir. 

Medeniyette bu seviyeye 
yükselenler ve ciddi düşünen
ler, bunu, bizim gibi böyle 

itiraf etmekte ve söylemek
tedirler. Bunlara görünen şey: 
(Eenomalite) dir. Bizzat (Vücut) 
değildir, bilakis iradi bir ka
rarda (Vücut etri) bir vasıta 
ile değil de doğrudan doğruya 
şahsen tecelli edince, kapalı 

bir daire gibi nazarı itibare 
alınan fenomalite vesilesile 
söylediğimiz bütün neticeler, 
yeniden tezahür ederler. Çün
kü burada fenomalite yoktur. 
Bununla beraber bu neticeler~ 
(Mevcut etrı) yı yok edemez. 
izahı mümkün her şey ınce
lendikten sonra yıne müte· 
kaddim münasebetlerin tayin 
edemediği bir (Fazlalık) kalır. 

-Sonu t1ar-

1 - Şükrü Kaya bulvarında 30/6/936 Salı günü şaat 16 Mehmed oğlu Abbas ağa-
Vasıf Çınar cadde.si ağzındaki dadır. Mali ve fenni şartna- nın emlak ve eytam banka-

Kumar oymyanlar 
\ 

meydanlık ile Mustafa Enver melerini ~örmek ü~ere B~ledi- sından ödünç aldığı paraya 
caddesi arasında kalan kıs· ye elektrık ve makına muhen- mukabil bankaya ipek eyle· 

Yangın yerinde zarla kumar 
oynadıkları görülen Mehmed 
oğlu Osman, Yusuf oğlu Sabri 
ve Ali oğlu lsmaiJ tutulmuş
lardır. 

mırİ tesviyesi ve belediyece 
verilecek kesme taşlarla dö
şenmesi işi başkatiplikteki ke
şif ve sartname veçhile 7 /7 /36 
salı günü saat 16 da açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
Bedeli keofi bin jkiyiiz altmış 
iki lira altmış kuruştur. iştirak 
için doksanbeş liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

2 - Üçbin altıyüz lira be
deli keşifli kültürpark içeri
sinde yapılacak beton ve mo· 
zayik büyük havuzun inşası işi 

başkatiplikteki keşif, şartname 
ve proje mucibince 7 /7 /936 
salı günü saat 16 da açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
iştirak için ikiyüz yetmiş lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminan mektubu 
ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 1760 

20 24 30 3 
Şehir meclisinin 217 /936 

günlü kararına tevfikan ilan 
tarihinden itibaren vesaiti nak• • 
Iiye sahipleri nakil vasıtala-
rını haftada bir dezenfekte 
ettireceklerdir. Muhalif hare
ket edecek nakil vasıtaları sa
hiplerinden nisbi para cezası 
alınacaktır. Ve haklarında ta
kibatı kanuniyede bulunula-
caktır. 17 56 

Asansör üzerinde dokuz 
eylul caddesinde Asansörden 

başlıyarak yeni Türkiye soka
ğına kadar lağım ve yeni dö
şeme yapılacaktır. Lağım işi· 

nin bedeli keşfi 1950 ve dö
şemenin bedeli keşfi sekiz 
yuz kırk beş liradır. Açık 
eksiltme ile ihalesi 3-7-936 
cuma günü saat on altıdadır. 
iştirak için iki yüz on liralık 
muvakkat teminat makbuzu 

veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatta 
encümene gelinir. Keşif ve 
şartnamesi 14 kuruş bedel 
mukabilinde başmühendislik-
ten temin edilir. 1714 

17 20 24 28 

Beher metre murabbaı yir
mi beş kuruştan otuz dokuz 
lira on üç kuruş bedeli mu
hammenle 95 sayılı adanın 
156,50 metre murabbaındaki 
91 sayılı arsası başkatiplikteki 
şartname veçhile 30/6/936 
salı günü saat on altıda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için üç liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy
lenen gün ve saatte encümene 
gelinir. 11 14 17 20 

1 - Bayındırlık sahasında. 
ki Şükrü Kaya Bulvarında, 
Vasıf Çınar ve Voroşilof cad
desinin birleştiği yerdeki mey
danlığın tesviyesi ve Beledi-

yece verilecek bandırma pa
ket taşı ve kesme taşla dö-

şenmesi işi 30/6/936 salı gü
nü saat 16 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. işin be
deli keşfi 1550 liradır. Keşif 

ve şartnamesini görmek üzere 
başmühendisliğe, iştirak için 
117 liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

2 - Bin be~ yüz Jira be
deli muhammenle 3/4 tonluk 
bir iş otomobili alınacaktır. 
Otomobil, belediye tarafından 
istenilen şekilde karoseri yap
tırılarak teslim edilecektir. 

disliğine, iştirak için de 113 diği lzmir' de üçüncü sultaniye 
liralık muvakkat teminat mak- mahallesinin Varna'lı çikma-
buzu veya banka teminat zında ve tapunun 452 esas 
mektubu ile söylenen gün ve No. da 69 adanın 17 parse-
saate encümene gelinir. )inde kayıtlı Kadı lıyas bey 

3 - Vezir Osmanağa su vakfından 399,401 ve 403 ye
yollarının tamirinde kullanıl- ni vergi numaralı ve takdiri 
mak iizere dört yüz adet ma- kıymet raporuna gore eski 
sura, sekiz yüz adet rekor' 399 yeni 2 numaratajlı ve 
sekiz yüz adet çifte nipli, yüz diğeri hacı Ali caddesinde 
adet üstüvane ve yüz elli 535 numaratajlı olup Varna'lı 
adet içli dışlı redüksyon alı- çıkmazında 2 numaratajlı 
nacaktır. Hepsinin bedeli keşfi numaratajlı hanede miktarı 
dört yüz doksan iki lira yet- kafi avlu ve taşlık ve avluda 
miş kuruştur. Açık eksiltme tahtani bir mutbak ve bunun 
ile ihalesi 30/6/936 Salı günü ittisalinde hela ve ayrı bir 
saat on altıdadır. Keşif ve örtü altında zemini toprak ve 
şartnamesini görmek üzere .. .. k' ı ustu ıremit e örtülü ve cep-
baş mühendisliğe, iştirak için hesi tahta ile kapali dam şek-
de otuz yedi liralık muvakkat linde bir mahal merdivenle 
teminat makbuzu veya banka üst kata girildikte bir kapı-
teminat mektubu· ile söylenen dan yekdiğerine girilir iki oda 
gün ve saatte encümene geli- ve mutbakın üstünde bir gu-

nır. sulhane, hacı Ali caddesindeki 
4 - Senelik icarı 20 lira 

bedeli muhammenle Alsancak
535 taj numaralı hanede es-
kiden dükkan iken "şimdi iki 

taki eski duhuliye barakasının oda olarak müstamel ve bin-
bir senelik kirası başkatiplik- ikiyüz lira kıymetli maa müş-
teki şartname veçhile 30/6/936 t ·ı t h · t emı a anenm amamının ge-
Salı günü saat on altıda açık çen seneki satışı 2280 numa
artırma ile ihale edilecektir . ralı kanuna tevfikan geri bı-

lştirak için iki liralık mu rakıldığı halde birinci sene 
vakkat teminat makbuzu ile taksiti muayyen vadesinde 
söylenen gün ve saatte en- ödenmediğinden bu hüküm 
cümene gelinir. 12 16 20 24 t d k Ik k ·d or a an a ara yem en 

1629 mülkiyeti açık artırma sure

İzmir Asliye Mahkemesi Bi
rinci Hukuk Dairesinden: 

Davacı hazine müfredatı 

dava listtsinde yazılı Puntada 

karakol sakağında kain 7 nu

maralı · hanede mevcut ve Pol 

Çıkarelli' den metrük bulunan 

800 lira kıymetindeki 46 par· 

çadan ibaret olan eşyanın ayni 

hanede mukim Jak Çıkarelli, 

Amonoil Çıkarelli, Mari Hay

diç Piyer Anyezi ve Nikola 

Armakulastan istirdadı hak

kında açtığı davanin temyiz 

mahkemesince nakızdan sonra 

müddeialeyhlerden Nikola Ar

makolas hakkında gıyaben icra 

kılınan muhakemesinde mah

keme zabıtnamesinde yazılı 

olduğu üzere Nikola armakulas 

~arafından ikrar olunan eşya
nın aynen Nikola Armaku-

tile ve 844 numaralı Em
lak ve Eytam bankası kanunu 
mucibince bir defaya mahsus 
olmak şartile artırması 27 /7 / 
1936 Pazartesi günü saat 11 
de icra dairemiz içinde yapıl
mak üzere 30 gün müddetle 
satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten sonraya müsa
dif olması hasebile kıymetine 

bakılmıyarak en çok artıranın 
üzerine ihalesi yapılacaktır. 
Satış 844 numaralı Emlak ve 

Eytam bankası kanunu hü
kümlerine göre yapılacağından 
ikinci artırma yoktur. Satış 
peşın para ile olup müşteri
den yalnız yüzde iki buçuk 

· dellaliye masrafı alınır. 

İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men
kul üzerindeki haklarını hu-

Başmdan yaralamış 
Alsancakt' a Mesudiye cad

desinden velespitJc geçen Yah
ya oğlu Salih dikkatsizlik neti
cesi olarak velespidi yolda 
oynıyan Zihni kızı 6 yaşlarında 
Gülten'e çarptırmış ve başın
dan yaralanmasına sebebiyet 
vermiştir. 

Hırsızhk 
Birinci Aziziye mahallesinin 

Sinekli caddesinde 65 numa
ralı evde Hüseyin karısı Ay
şe'nin yavrulu bir keçisini ça
tan Mustafa oğlu Hakkı tu
tulmuştur. 

Kalp durmasından ö1mUş 
Hükumet caddesinde Ad

nan Karakaşın mağazası önün
de düşüp ölen Balıkesir has
tanesi idare memuru Yusuf'un 
muayenesinde kalp durmasın· 
öldüğü anlaşılmıştır. 

lzmir Sicili Ti
caretMemurlu
ğundan: 

[L. S. Ônderoğlu] ticaret 
unvanile lzmirde Bakır bedes· 
teninde 13 numarada genel 
ürünler üzerine ticaret ve ko
misyonculuk yapan L. S. Ôn
deroğlu'nun işbu ticaret unvanı 
Ticaret kanunu hükumlerine 
göre sicilin 1669 numarasına 
kayt ve tesçil edildiği ilan 
olunur. 

lzmir sici(i ticaret memur
luğu ve resmi mührü 
ve F. Tenik imzası ..................... 

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

Aksi halde hakları Tapu 
sicilince malUm olmadıkça 
paylaşmadan hariç kalırlar. 
1517 /1936 tarihinden itibaren 
şartname herkese açıktır. Ta
lip olanların yüzde yedibuçuk 
teminat akçesi veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 
33/18384 dosya numarasile 
2 inci icra memurluğuna mü
racaatları ilan olunur. 

H. iş. No. 155 

las'tan istirdadına ve işbu e~

nın fazlasile diğer müddeia

leyhim hakkındaki hazinenin 

davasının reddine ve mahke
me masrafının iki taraftan 
alınmasına dair mahkemeden 
sadır olan 4 Teşrinisani 935 
turih ve 35/666 numaralı hü
küm ihbarını mnbeyyin ihbar
name ahiren müddeialeyhin 
ikametgahı meçhul kalmasına 
mebni mahallesi mümessilli
ğine tebliğ edilerek bu bapta 
muktezi bilcümle merasımı 
kanuniye ifa edilmiş olduğun· 
dan hukuk usul muhakemeleri 
kanununun mevaddı mahsusası 
mucibince tebliğ makamına 

kaim olmak üzere keyfiyet ilan 
olunur. 1759 

lzmir mıntakası kadastro mü
dürlüğünden: 

lzmir inhisarlar Başmüdür
lüğünden : 

Darağaç müskirat deposun
da meycut 510 kilo 150 gram 
bakır alatı taktiriye pazarlıkla 
satılacaktır. 

Muhammen bedel kilosu 
17 kuruş teminatı ~3 liradır. 

isteklilerin 27 /6/936 günil 
saat 10 da başmüdürlüğümüz. 
deki komisyona gelmeleri. 

16 20 1665 

._.......... ___ ~ 

ikinci Karantina mahallesinin iskele yokuşunda 91 kapı ve 
85 taj sayılı arsanın tapu kaydı bulunamadığı halde müba
deleye labi rumlardan maryonadan kalma olarak hazine adına 
kayt edilmi~tir. Ölçüsü 99.50 metre murabbaı olup sağında 
87 sayılı hüseyinin evi solunda 83 sayılı medhiyenin evi var
dır. Bu arsa ile ilgisi bnlunan kimseler lzmir' de saçmacı ha
mam sokağında 20 sayılı binada bulunan kadastro komisyo
yonuna bu ilan tarihinden itibaren iki ay i ·ırinde ellerindeki 
vesikalarile birlikte müracaat edip haklarını tesbit ettirmedik
leri taktirde hazine adına yapılan kayt kat'iyet alacaktır ilan 
olunur. 1726 

Türkiye Zira<'t bankasından: 
Buğday teşkilatında çalıştırılmak ve müsabaka imtihanında 

göstereceği muvaffakıyet derecesine göre 70 - 100 liraya ka
dar aylık verilmek iizere on memur alınacaktır. 

Müsabaka imtihanına girebiimek için en aşağı Lise, Ticaret 
lisesi, Galatasaray ticaret kısmı mezunu veya mali bir mües
sesede veya bankada enaz üç sene çalışmış bulunması ve yaşı 
yirmiden aşağı ve otuzdan yukarı olmaması şarttır. 

Müsabaka imtihanı 30 haıiran 936 tarihine müsadif salı 
günü saat 15 fle Ankara, İstanbul ve lzmirde yapılacaktır. 

imtihan programı ve diğer şerait Ankara, lstanbul ve İzmir 
Ziraat bankalarından öğrenilebilir. 

Talipler istenilen vesikalarla birlikte 25 haziran 936 akp· 
mına kadar bu bankalara müracaat etmiş olmalıdırlar. 20-23 

] 
d 
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KimyevT ve bal<ter;iyoloji raporları haiz ., /zmir Komutanlığı ilanları 
Sayfa 7 .. 

Yüzlerce senecf!!nberi sıhhatq faydası mü~-. _________ _...:. ______ _ 

J Mst. Mv. sa. al. ko. rs. den: 
cerreb olan zmir-Urla Malgaca içmeleri 1 Bayramiç'teki kıtaatı askerivenin 17100 kilo pırınc 

ihtiyacı kapalı zarf bsulile eksiltmeye konmuştur. 

1 J J D 1 2 ihalesi 26 /Haziran/ 936 cuma günü saat on dör bu
çukta Bayramiç'te askeri satın a(ma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 Teminatı muvakkate akçesi 337 Liradır. 
fznıir • Çeşııı~ \oscsi iizcrindc gii:ıa·l ııınıızanılı otdi, gazino, lokanta 4 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

\C hakkali)t' inde nıiiştcrilcriuiıı her tiirlü i ıiralıaı, ia~ı· ,c ilııipt;lan 5 istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
temin edilnıi§ olnn vesika göstermek mecburiyetindedirler. 

U 1 Mal 1 1 • 6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki r a gaca çme en . ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi-
Jlakl.:ııula I>r. ıııüclcrris na;it ~fah· kalarile teminatı muvakkate ve teklif mektuplarını 

sin'iıı cUrla ~1algaı: içnw suyu: Kur- ihale saatinden en az bir saat evve komisyona vermış 
li-paı·111 ~ıırprudel Zalı; SU) una eıhcr bulunacaklardır. 14 17 19 23 
cilıt•l riiçhaııılır. Buyurduklan bu -M~~~M:-:-----:-1--;-k--"""'"'"::--------------

• 
1 

st. v. sa. a . o. rs. den: 
"

11
= müzııım miı ,. ve lıevap tt:şen- 1 Bayrami'teki kııtaatı askeriyenin 23850 kilo sabun 

niit;lcri, kur:u·i/'tn. ılıılak ha~tahkla- ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
rıııd.ı nıfü:ıııin safra kt'St'ı;İ \·ı· safra 2 İhalesi 1 /Temmuz/ 936 çarşamba günü saat on dört 
yolları iltihaplarııula, safra, kum ve b k B · • k 1 uçu ta ayramıç te as eri satın a ma komisyonunda 
ıaşlannılıı, miizmiıı iııkılıa:1.ıla, ~iş· yapılacaktır. 
ınnnlık, nakriı. ve şckn ha.:talıkla-
nnJa, hağır ak. ~iricl. ~ulucan, mc- 3 Teminatı muvakkate akçesi 630 Liradır. 

1 ı-ane ) olJan ilah .. Gibi hünyevi has- 4 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
,:ız;~--~---_.:...=-- talıklarda eri \"c şifahahş olduğu 5 İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

. . . sayın halkımızın yüksek ve dc~erli vetika göstermek mecburiyetindedirler. 
)ferhuın Dr. Müdem Raşıd Tahsm ıecriihelt•rilc ~aLiııir. 6 

Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
Vesait : Hn mn1ıane karşı ında Buhar'da Urla ve Çc\inıc otobüsleri- ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi-

nin hep i içmelere uğramakta olduk.lannılnrı her an ve ai_t mc•\'cuttur. kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 

Askeri Lise ve Orta Mekteplere ena~ bir saat evve16~~misyona ve1r;iş b~ı~naca~~rd;~ •• ..-.--=~--=~-----=--::-----~~-~-----~-_.;;~ Og.,retmen ve Kırıkkale San'at Li- Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: 
1 - Her birine biçilen ederi 6 kuruş olan iki milyon tane 

sesine Tedrisat Müdürü Aranıyor :~1~raa1~ea~!~~1;enk ve cinste olmak üzere kapalı 
1-lstanbul ve Bursa'daki askeri Liselere Kırıkkale'deki askeri 2 - Şartnamesini 6 liraya almak ve örneklerini görmek isti-

San'at Lisesine aylık ücretle tarih, Riyaziye, Fizik, Erzincan, yenlerin hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 
Konya, Ankara' daki Orta Mekteplere Tarih, Coğrafya, Fen 3 - Eksiltmesine gireceklerin kanunun iki ve üçüncü mad-
bilgisi, Almanca, Fransızca, İngilizce öğretmeni ve San'at dclerinde yazılı belgelerle 7250 liralık ilk teminatlarını 
Lisesine Tedrisat Müdürü alınacaktır. teklif mektuplarile birlikte ihale günü olan 23 17 / 936 

2-Lise öğretmenliği için Lise öğretmeni ehliyeti Orta mektep perşembe günü saat 15 ten en az bir saat evvel M. 
için Orta mektep öğretmenlik ehliyeti gerektir. M. V, satın alma komisyonuna vermeleri. 

3-fstekli olanların dilek kağıtları aşağıda sıralanmış evrakla 5 20 30 21 1488 
Ankara' da Milli Müdafaa Vekaleti Askeri Liseler Müfettişli
ğine göndermeleri lazımdır. 

A) Tasdikli fotograflı fiş. 
B) Yüksek tahsil şehadetnamesi veya tasdikli benzeri. 
C) Üniversitede imtihan vererek ehliyetname almışsa 

ehliyetname tasdikli benzeri. 
D) Nufus tezkeresi tasdikli benzeri. 

4- Durumu uygun görülenlerden aşağıda yazılı evrak sonra 
istenecektir. 

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

raporu. 
C) Teahhüt senedi (Noterlikten). 

5-Ücretler. 
lstanbul 'daki Askeri Liseler Riyaziye Fizik derslerine 108-126 
Tarih dersine 98-108 liraya kadar. Bursa Lisesi ve Kırık
kale San' at Lisesi Riyaziye Fizik derslerine 108-126 Tarih 

Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: 
1 - Eskişehir' de yapılacak yapılar kapalı zarfla eksiltmeye 

konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 286 bin 473 lira 48 kuruştur. 
3 ihalesi 10 Temmuz 936 cuma günü saat 15 tedi~. 
4 İdare ve fenni şartnamelerile keşif ve projeleri 14 lira 

33 kuruş karşılığında komisyondan alınır. 
5 Eksiltmeye girecekler 15 bin 209 liralık teminatlarile 

2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı · 
ve Bayındırlık Bakanlığından alınması gereken fenni 
ehliyetnameler için ihale gününden sekiz gün evel 
mezkur Bakanlığa müracaat ederek buradan alınacak 
belgelerle idari şartnamede yazılı ve verilmesi behe-
mehal mecburi olan vesikalarla birlikte teklif mek
tuplarının ihale saatinden enaz bir saat eve) M. M. V. 
satınalma komisyonuna vermeleri. (1745) 20, 25 30, 5 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Deniz Levazım satın alma komisyonundan: 

dersine 98-108 Liraya kadar. Orta mektepler derslerine 108 
Liraya kadar, Aylık ücret verilecektir. 

6-Kırıkkale San'at Lisesine alınacak tedrisat Müdürü için Lise ı 
öğretmenlik şartlarını taşımak ve iki ders zümresinde ihtisas 

50 olmak gerektir. Ücreti 165 liradır. ı 

Cinsi Tahmin bedeli M. Teminat Eksiltme tarihi Saatı 
Lira Kuruş Lira K. 

Ton ben- 19500 00 1462 50 1/Temmuz/936 14 de 
zolul benzin 

ton benzin 14200 00 1065 00 1/Temmuz/936 14,30da 7-lsteklilerin 1 Eylül 936 gününe kadar müracaat etmeleri 
40 

dileği yerine getirilmiyenler bir hak istiyemezler. D. 18 1509 Yukarıda yazılı iki kalem benzin kapalı zarf usulile 1/Tem
muz/936 tarihine rastlıya çarşamba günü hizalarında yazılı 

.. 
Taşra Bakkal ve Esnaflarının 

Nazarı Dikkatine 
saatlerde alınacaktır. Şartnamelerini görmek istiyenler her 
gün ve eksiltme için yazılı saatten bir saat evvel teminat 
makbuz veya mektuplarile teklif ve kanuni belgeleri muhtevi 
mazruflrrı Kasımpaşa'da bulunan komisyon başkanlığına ver
meleri benzollu Benzin şartnamesi 97,5 kuruş mukabilinde 

lzmir şekerciler çarşısında 20 numaradaki imalathanemi satılır 3233-1669 16 20 25 30 
lzmir Eski Bitpazarı Suluhan civarında 1 numaraya nakletti- Burnava tümen satın alma komisyonundan: 
gimden sayın müşterilerimin siparişlerini yeni adresime ver- Cinsi Mahalli Miktarı Umum tah- Muvakkat Müna- tar. gü. S. 
melerini saygılarımla bildiririm. Kilo min tutarı teminatı kasa şekli 

Güzel lzmir bisküvit fabrikası sahibi lstanbullu Un Gaziemir 80000 10000 750 kapalı 22,6,36 pa-

Jsmail Hakkı sartesi 10 
Un Aydın 80000 10000 750 kapalı 22,6,36 pa-

İzmir c. Müddeiumumiligvinden: Un So"kc 24000 3000 zartesi 
11 

225 açık 22,6,36 pa-
izmir cezaevinde bulunan mahkum ve mevkufların 936 mali zartesi 15 

yılı sonuna kadar yirmi ikibin lira muhammen bedelli bir se- 1 Tnmen birliklerinin ihtiyacı olan yukarıda miktar ve 
neJik 960 gramdan ikinci nevi ekmek ihtiyacı kapalı zarf usu- mahalleri yazılı üç kalem unun hizalarında gösterilen 
Jile eksiltmeye kom.tlmuştur. şekil ve güulerde münakasaları yapılacaktır. 

1 - Eksilme 25/6/936 perşembe günü saat 15 te izmir 2 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminat miktarları 
cezaevi müdüriyet makamında yapılacaktır. hizalarında yazılıdır. 

2 - Talipler ayın 25 inci günü saat 15 e kadar yüzde yedi ·3 Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 
buçuk muvakkat teminat akçelerile birlikte teklif mektuplarını 4 isteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
hazır bulunduracaktır. vesikalarla teminatı muvakkate makbuz veya banka 

mektuplarile muayyen vaktinde ve kapalı zarfla yapı-3 - Talipler şartnameyi istedikleri vakitlerde cezaevi mü-
düriyet makamından alıp okuyabilirler. 7 12 16 20 1528 lacaklar için bir saat evvelden teklif mektuplarını Bur

navadaki askeri satın alma komisyonuna vermeleri. 

~===_ı1111111111111111111111111111h. Doktor ... 1111111111111111ın11111111111 ______ 1 _1_1 _ı6_20 ____ 15_o8.;....._ 

1 T - Deniz Levazım satı~ alma komisyonundan: Tahmin edilen = A. Kema onay ~ bedeli 51975 lira olan 462,000 kilo ekmek 6 temmuz 936 

sBakt11rigolo1 ve bulaşık, salgın hastalıkları mütalaassısı~ gününe rastlıyan pazartesi günü saat 16 da kapalı zarf sure-
- - tile alınacaktır. 3 Basmahane i ta:oyonu karşısındaki dibt•k sokak ba~ında 30 sayı· := 
3 h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 elen akşam saat 6 a kadar := Muvakkat teminatı 3898 lira 13 kuruş olup şartnamesi 260 
:= hastalarını kabul eder. := kuruş mukabilinde komisyondan hergün alınabilir. 
~ Müracaat edrn hastalara yapılma ı liiznngclen sair tahlilat ,.e ~ isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi ha-
§ mikroskopik muayeneleri ilı• \Creınl~ lı:ı talara ynpılnıamıa C't•vaz := b b l = görülen Pnomotornk muayenehaoe1;ınılc· muntazaman yapılır. := vi mazrufları elli gün ve saatt~n ir saat evve Kasımpaşada 
mlllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 1111111• bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. 20-25· 30-5 3338-1747 ı 

Deniz Levazım satın alma komisyonunudan: 3316-1717 
Cinsi Miktarı Tahmin Muvakkat Eksiltme gün 

bedeli teminat ve Saalı 
Ton Lira Lira K. 

Tüvenan kömürü 2000 21000 1575 00 6/temn)uz/936 14 
Rekompoze " 2000 23000 1725 00 6/temmuz/936 15 

Cinsi miktarı ve tahmin edile11 bedellerile muvakkat temi
natları yukarıda yazılı iki kalem kömür, hizalarında gösterilen 
gün ve saatlerde kapalı zarf suretile alınaca\...iır. 

Şartnamesi hergün komisyondan alınabilir. 
isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikaları ve teklifi 

• havi olan mazrufları belli gün ve saatten birer saat evvel Ka
sımpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. 20-25-30-5 

Devlet Demiryollarından: 
T. C. D. D. yolları 8 inci işletme Alsancak ve Halkapınar 

depolarına gelecek 22,000 ton kömürün vagonlardan yere 
tahliye ve istif yapılması ve lokomotiflere verilmesi 1 17 I 936 
çarşamba günü saat 16 da İzmir Alsancak'ta 8 inci işletme 
binasında kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

Muhammen bedel kömürün tahliye ve istifi için ton başına 
15 ve lokomotiflere verilmesi için ton başına 25 kuruştur. 
isteklilerin 660 fira muvakkat teminat vermeleri ve aranılan 
vesikalarla işe girmeye kanuni manileri bulunmadığına dair 
beyannameleri ve teklif mektuplarını ayni günde saat 15 e 
kadar kömisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler Al
saneak'ta 8 inci işletme müdürlüğünden parasız alınır. 1673 

Izmir Sahil Sıhhiye merkezi 
baştabibliğinden: 

Bedeli keşfi 3658 lira 85 kuruş olan merkezimiz binasının 
yanan üst kısmının tamiri 5 161 936 tarihinden itibaren 20 
gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. istekliler keşifname ve 
şartnameyi her gün Pasaport'ta Sahil Sihhiye merkezind.e göre
bilirler, Eksiltmeye girecek olanların Nafıa başmühendisliğin
den musaddak ehliyetname ve yüzde yedi buçuk muvakkat 
teminat akçelerile birlikte ihale günü olan 25 Haziran 936 
perşembe günü öğleden sonra saat 16 da dairemizde müte
şekkil komisyonda hazır bulunmaları. 5 10 15 20 1495 

Karakoc ılıcaları 
' Seferihisar Karakoç ılıcaları açıldı. Her sene 

gibi busenede Seferihisar kamyonları işlemektedir. 
ceklerin Basmanede Bulvar garajına miiracaatları. 

İzmir Milli Emlak Müdürlüğfü1den: 
Satış S. No . 

361 lsmetpaşa M. bardakçı s. 9/ 11 eski 11 /5 tai 
No. lı 45-50 metre murabbaı arsa. 

362 lsmetpaşa M. Bardakçı sı çıkmazında 11/8 eski 
ve 11/4 taj No. lı 72 metre murabbaı arsa. 

363 lsmetpaşa morahane s. 5813 taj No. lı 27 

364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 

372 
373 
374 
375 
376' 

metre m. arsa. .. " 58 " " 7 
" bardakçı s. 11/3 " " 76,70 
" .. 1112 " " 67 ,30 

" morahane s. 5815 " " 54 .. bardakçı " 13-11/6 " " 28 

" makara çıkmazı 25/6 '' " 123 

" 
" 

" s. 25/4 taj No. lı 44 metre m. arsa 
" s. çıkmazında 2517 No. lı 30 met-

re m. arsa. 
11 morahane s. 58/4 taj " 50 il 

" " s. 5812 .• .. 31 " 
'' makara s. çıkmazı 25/8 '· " 45 

,, 

" bardakçı s. 6/4 " ıı 66 " 
11 

" s. çıkmazı ada 403 parsel 26 45 
metre m. arsa. 

old:ı 
Gide-

Lira K. 
15 75 

25 20 

8 10 

2 10 
26 85 
23 56 
16 20 
14 00 
3 05 

17 60 
10 50 

15 00 
9 30 

15 75 
26 40 
13 50 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile öden
mek üzere onbeş gün müddetle arttırmaya konulmuştur. iha
lesi 217/936 perşembe günü saat 17 dedir. Alıcıların Milli 
Emlak müdüriyetine müracaatları. 1708 

İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Satış 

Sıra No. 
342 Karşıyaka Bahariye Yemişçipaşa 30/32 taj 

numaralı ev ve altında dükkan. 

Lira 
1000 

343 Karşıyaka Bahariye Yemişçipaşa 28 tai N. lı ev 600 
Yukarıda yazılan emvalin mülkiyetleri peşin para ile öden-

mek üzere onbeş gün müddetle artırmaya konulmuştur. ihalesi 
29 /Haziran/ 936 pazartesi günii saat 17 dedir. Alıcılarm 
Milli Emlak müdüriyetine müracaatları. 1654 13 20 
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Neş'e, keyf ve iştah verir. H alis üzüm ve Çeşme anasonundan yapılmış 45 derecelik en yüksek rakısıdır. 
lzmir acentası: lzmir Emirler çarşısı karşısında Mıhçılarda Hüseyin Bahri ve Şekib müskirat deposudur. 

, .................................................................................................................. lllİlll ....................... ... 

W. F. H. VAN- Fra telli Sperco 
Der ZEE & CO. Vapur Acentası 

V. N. . ROY AL NEERLANDAIS 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE KUMPANYASI • 

G. m. b. H. "HERMES,, vapuru 15-6-36 
MACEDONIA,, vapuru 23 ha- da gelip 20-6-36 da AN-
ziranda bekleniyor. 27 hazi- VERS, ROTTERDAM, AMS-
rana kadar ANVERS, ROT- TERDAM ve HAMBURG li-
TERDAM, HAMBURG ve manları için yük alacaktır. 
BREMEN limanlarına yük ala- "BIRKALANT,, motörü 29 
caktır. 6-36 da gelip ROTTERDAM, 

" D E L O S ,, vapuru 7 
temmuzda bekleniyor, 11 tem HAMBURG, BREMEN, CO-
muta kadar ANVES, ROT- PENHAGE, DANTZIG, GDY
TERDA, HAMBURG ve BRE- NIA, GôTEBURG, OSLO 
MEN limanlarına yük alacaktır ve İSKANDiNAVYA liman-

"CHIOS,, vapuru 11 tem- ları için yük alacaktır. 
muzda bekleniyor. Bremen, Yolcu ve yük kabul eder. 
Hamburg ve Anversten yük ilandaki hareket tarihlerile 
çıkaracaktır. navlunlardaki değişikliklerden 
ARMEMENT H. SCHULDT- acenta mes'uliyet kabul etmez. 

HAMBURG Fazla tafsilat için ikinci 
"DUBURG,, vapuru 29 ha- kordonda tahmil ve tahliye 

ziran da Hamburg ve Anvers binası arkasında F ratelli Sper-
limanlarından tahliye için bek- co vapur acentalığına müraca-
lcnmektedir. at edilmesi rica olunur. 

"DUBURG,, vapuru 29 ha- Tele. 2004 2005 2663 
ziranda bekleniyor. Anvers, -
Rotterdam, Hamburg ve Bre- Hellenic Lines 
men limanlarına yük alacaktır. 

AMERiKAN ExPoRr LiNE Limited 
THE EXPORT STEAMHIP Hamburg - Bremen, Rotter· 
CORPORATION NEVYORK dam -Amsterdam ve A nvers 

• 

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

Y usuf Z iya Ustün 
Merkez hastanesi doğum 

tJe kadın hastalıkları 
cerrahi mutehassısı 
Hastalarını pazardan baş

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

Ameliyatlarını Alsancak 
Sıh~at evinde yapar. 

i\hıayt'ıwh:ıııe 
Telefon E'i 

Sılılını E' i 

3686 
390Q 
2914 

Ucuz, temiz, taze 
i la ve tuvalet 

çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 

Sıhhat 
Eczanesi· 
Başdurak Büyük Salepçi oğlu 

"EXAMINER,, vapuru 21 
hazirana doğru beklenilmekte 
olup New-Y ork için yükliye." 

limanları için her ay munta-
zam iki sefer yapacaktır. l!.--1•--------------------llliıllİıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Ren, lskandinav ve Baltık Demirkapıda /stnabul jandarma Askeri Mekteplere Talebe alı-
cektir. 

JOHNSTON W ARREN EİNE 
Ltd. - Liverpool 

"KENMORE,, vapuru 1 
temmuzda Liverpool limanın
dan ınuvasaleti bekleniyor. 
Burgaz, Varna, Köştence, Ga
las, ibrail limanla;ına yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROU
MAIN BUDAPEŞT 

11DUROSTOR,, vapuru 8 
temmuzda Köstence, Sulina, 
Galas limanlarına yük alacağı 
gibi Belgrad, Novisad, Buda
peşt, Bratislava, Viyana ve 
Linz limanlarma Galas akta;
ması yük alacaktır. 

S. A. ROYAL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANUBl
ENNE-MARiTIME BUDAPEST 

"BUDAPEST,, ınotörü 24 
haziranda bekleniyorlBeograd, 
Novissad, Budapest, Bratisla
va, Viyana ve Linz limanları
na yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHAVS 
LİNJE (DS. AS. SPANSKE

LİNJEN) OSLO 
"SAN ANDRES,, motörü 

18 haziranda bekleniyor. İs· 
kenderiye, Dieppe ve 
Norveç limanları için yük ka
bul edecektir. 

"SARDINIA,, molörü tem
muzun ortasına doğru bekle

niyor. lskenderiye, Dieppe, Dün
kerk ve Norveç limanlarına 

yük alacaktır. 
SOCIETE COMMERCAL 
BULGAR DE NAVİGA

TION A V APEUR 
" BURGAZ., vapuru yarın 

limanımıza gelmesi beklenil-
mektedir. PORTSAİT'ten yük 
çıkaracak ve BURGAZ, VAR
na, KÖSTENCE limanları 
için yük alacaktır. 
. Vapurların isimleri gelme 

tarihleri ve . navlun tarifeleri 

limanları için doğru Konşi- k k k l ., 
mento ile eşya kabul eder. ona omutan ıgından: 

IAnglo . Egytian Mail Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 3/6/936 günü saat 15 de mu-
• vakkat ihalesi yapılmak üzere 19,22,28 mayıs ve 2/6/936 gün-

Lıne lerinde gazetelerle ilan edilen Demirkapıda iandarma konak 
Marsilya ve lskenderiye için binasının ikmali inşaatına isteklilerin nafıa vekaletinden ehli-

9600 tonluk "Cairo City,, va- yet vesikası getiremediklerinden ötürü eksiltmesi 23/6/936 
puru her ay Pireden munta- salı günü saat 15 de yapılmak üzere komisyon kararile uza-
zaman iki sefer hareket ede- tılmıştır. Evvelki ilanda gösterilen plan, fenni şart kağıtları 
cektir. vesair teferrüat maliyeye yatırılacak 150 kuruşluk makbuz kar-

Yolcu fiatinde tenzilat: şılığında komisyondan ~erilecektir. Bu işe istekli olanların ihale 

Pire-Marsilya seyahat müd
deti 7 5 saat, 

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

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

Telefon : 2548 ...................... 
Olivier v E Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Cendeli Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
THE ELEERMAN LINES Ltd. 

"GRODNO,, vapuru 25 ha
ziranda beklenmekte olup 
Londra ve Hul için yük ala
caktır. 

11 MARDINIAN,, vapuru 27 
haziranda beklenmekte olup 
Liverpool ve Glasgow için 
yük alacaktır. 

"DRAGO,, vapuru temmuz 
ortalarında Londra, H~I ve 
Anversten gelip yük çıkara

cak ve ayni zamunda Londra, 
ve Hul için yük alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 15 tem· 
muzda Liverpol ve Swansea
dan gelip yük çıkaracaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE LINlE 
"SOFlA,, vapuru 25 hazi

randa Hamburg ve Bremen

gününden en az sekiz gün evvel nafıa vekaletine müracaatla 
ehliyet vesikası almaları ve ilk güvenme bedeli olarak 2170 
l iralık banka veya maliye sandık makbuzu getirmeleri ve 2490 
sayılı kanunda yazılı genel hükümlere göre isteklilerin eksilt~ 
me saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplariyle bü-
tün vesaiki komisyona vermiş bulunmaları tekrar ilan olunur. 

9-13- 16- 20 (1545) 

lzmir Me1J1leket hastanesi baş
tabibliğinde: 

izmir Memleket ve Eşrefpaşa hastanelerinin bir yıllık ihti
yacını karşılıyacak olan 41000 kilo koyun etinin temini teda-
riki için kapalı zarf usulü ile ve 15 gün müddetle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. isteklisi tarafından verilen bedel layik hadde gö
rülmediğinden ve ayni şerait dahilinde bir ay içinde pazarl ı k 
suretile tedariki vi layet daimi encümenince kararlaştırılmıştır. 

lstekıisi olanlar 9,6,936 tarihinden 9,7 ,936 tarihine kadar ge
çen müddet zarfında encümenin toplandığı her pazartesi ve 
perşembe günleri saat 9 dan 12 ye kadar İzmir vilayet daimi 
encümenine müracaatları. 9 12 16 20 

Mülhak Mumyakmaz Veli oğlu 
vakfı mütevelliliğinden: 

Vakfı Numara Cinsi Mevkii Seneliği 
Mumyakmaz Veli oğlu 266 Dükkan Tilkilik 72 

" 268 " .. 36 
" 31 /33 Arsa Keten çarşıst 36 

Yukarıda yazılı akara tın senelik kiraları on gün müddetle 
açık artırmaya çıkarılmıştı r. ihalesi 25/6/936 perşembe günü 
saat 15 te yapılacaktır. İsteklileri müracaatları ilan olunur. 

1686 16 20 25 . 

İzmir vilayeti defterdarlığından: 
Sahiplerinin vergi borçlarının temini tescili için tahsili em

val kanununa tevfikan haczedlien Ahmet ağa mahallesinde 
Halim ağa çarşısında kain 13 sayılı mağ~za tarihi ilandan iti
baren 21 gün müddetle satılığa çıkarılmıştır. Pey sürmek isti-
yenlerin Defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri 

nıyor: 
1 --- 936-937 Ders senesı ıçın Kuleli, Maltepe ve Bursa 

askeri liselerile Kırık kaledeki askeri san'at lisesine 
ve Konya, Erzincan askeri ortamekteplerine talebe 
alınacaktır. 

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

3 - isteklilerin aşağıda yazılı hususları da gôz önünde 
bulundurmaları lazımdır. 

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

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

C - Kabul şartlarını taşıyan istekliler evrakını tamamlattı
rıp askerlik şubeleri vasıtasile mektebe göndermeleri 
ve mekteplerd~n davet vaki olmadan hiçbir istekli 
mektebe gitmemelidir. 

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

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

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

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

lzmir 
ğünden: 

vakıflar djrektörlü-

Vakfı No. Cinsi Mevkii Seneliği 
Mazbut Pazaryeri 78 Ev Pazaryeri 48 

" " 80 Ev " 120 
" Esnaf şeyhi 68 Dükkan Arapfırını c. 60 
" Müftü Mustafa 7/18 Mağaza Çerçioğlu hanı 40 
" Salepçi oğlu 24 " Cezayir hanı 175 
Yukarda yazıl ı akaratın senelik kiraları on gün müddetle 

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

Clen gelip yük çıkaracaktır. ........................................................................................................................................... Pür1· en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. o kadar zararsızdır ki: gebelere' kalb ve 
böbrekleri rahatsız, tansiyonları yükseklere doktorlar. bunu tavsiye ederler 

hakkında bir taahhiide girişi
lemez. T elefon No. 2007 2008 1687 16 20 25 12 16 20 24 1621 
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