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Bu hafta siyasi faaliyetler artacaktır. 
Yunanistan, tezimize yardım edecektir 

Boğazlar Konferansı ile 
Yakın Şark Davası Ye

şil Masaya Geliyor. 
-------------Dış bakanımız dün Fransız başbakanı ile konuştu. Şerefine 

ziyafet verildi. Türkiye, dürüst hareket etmiştir. 

Konsey içlimaından bir görünüş ve Tevfik Rüştü Aras .. 
P~ri 20 IHaılyoJ - t>ııiiıniil:- Tiirkİ)C ı·umııri)t'ti Dı~ l~lcri Ba· 

ılı·ki hııfta, mühim iyasi lıiidisı·- kanı doktor 'l'c) f ik Hiiştli A ras ilı• 

!erle ılolıı olacaktır. Hu hafta içiıı- ıızıırı lıir miiliikat yapmıştır. Ook-
ıle, 22 lıaziraııdu l\toıılr.ifdc Bo- lnr Tı·,·fik Rüştii Ara lıarİci)C 

~azlar nw ·de iııiıı tetkikine haş- ılairr intlı· hariı·.iyf" lıul.:.uıu M. Oel-
laııacaktır. 26 haziranda ıln kon t~y ho~ ile ele ııznn hir miizak~redı• 
içıimnıuda Habeş ltalymı \ "C Heıı bııluıınııı~ıur. 
mC5'eleleı i müza'kcrc cdilecekıir- • 

Doktor Tevfik Rüttü Aras şe
refine hariciyt• <lairesindt• Lir zi
yafet wrilmiştir. Bu zi) afette Tiirk 
\."e Fraıı~ız harici)f' bakanlan cıra· 
fırula yüksek i) aset erhal11 top
laııııuştır. Yarın doktor 1'e,, fik 

Hı1ştii Ara~. ı\loııtrir)a ğiılecekıir. 

M. Pol Boukur <la Fransa namına 
~lontrirya lıan·kct ı•(l"cı·ktir. 

Montrü Jwnfı•ransı hüyül bir 
dıerıımiyeti haizdir. Bu koııforaıısa 
İsı·içn· lıaşvekili )1. Mota riyaset 
edecektir. Çünkü lıu 1023 Loıan 
muahe<le:.iniu tadili demektir. Bu 
Konferansa İngiltere, Rus) a, ja
pon) a, Fran a, Belçika. Yunanistan 
\'C88İr deı·letlt>r i~tirak etmiş hu· 
lunıııaktadır. 

Konferan muahe<leuin Boğaz· 
lara ait kısımlanm tadil H' Boğaz· 

larla Marmara denizi ı;ıahillerinin 
tahkimi ~aslarını tesbit e<tccektir. 
Karadeniz havzası devletleri bu 
ta<lilutla yakından alak.aclarlardır. 

Çiinkii l 923tc teessüs etmi~ olan \'a• 
ziyf'l, lıu tadilitla baştan başa de-

-Sonu 5 inci sahifede-

Hazirauııı 30 unda da ulu lar 
so )elC J he)clİ umumiye inde Ar
jantin biikiımetinin teklif ve tnlehi 

tetkik edilecektir. 

lngiltere, Akdeniz'de canlı bir 
siyaset mi güdecek ? 

Montrfı konfornn ı ile yakın Londra 20 (Radyo) - Anın kaınaraı1ınıla Alı.deniz ~mniyeti hak.-
şark c.la\a ı bütfın .1efcrriintilc yeşil kındaki müzakereden onra, hükfımetin Akdeniz'de daimi olarak e8kiden 
masa ür.erine getirilnıi~ olnl·aktır, fazla kuvvet lmlunıluracuğı anlaşılmıştır. .Ma:unafih bu fazlalığın aktedi-

F'ran!ız kabinesi rt'iAi M. Blum lecl'k )Cni misaklara göre azaltılması mümkün olacaktır. İstikbaldeki 
Bugiirı Boğnzlıır mes'clı:si etrafında )Cni hiıdiselcr de lngiliz'lcrirı kurannı esaslı surette degişıirehilecektir. ............................... ~ ................. ~ ..... ~ ........................ ~ .............. ~ ................................. ~.~·~·~·4 

Fransa hükumeti de zecri tedbirle
rin kaldırılması esasını kabul etti. 

Atatürk 
Denizde Bir Ge
zinti Yaptılar. 

Büyük Şefimiz 
İstanbul, J 9 (A.A) Atatürk 

bugün öğletlcu sonra ına} o ile Flor
ya 'da bizzat idare ettikleri bir mo
torbotla açık Jenizılc bir ı<aat ka
dar dolaımı~lar ı·e bunu müteakip 
!mhile yakın Lir ııol.:taJa bir au
Jala geçip kendileri kürek ı:ekerek 
Saloriyuın .plajına çıkmışlar \ "e plftj 
gazinosuııJa bir müddet hali.:. ara· 
ında oturduktan sonra Salori) um 

otelinin gazino urıu teşrif ile bir 
kah,·e içmi~ler \e akşama doğru 

yaya olarak tlt'niz evlerine u vdet 
bu) urnıuşlarılır. 

Atatürk lm gece kentlilerine 
tazimatlannı arza gelen bazı arka· 
daşlanm yemeğe alıkoymuşlardır. 

Başbakanımız 
lzmit fabrikasmı açarak 

lstanbul'a geçecek 
İstanbul, 20 (Husu&t muhabi

rimizden) - Başbakaoımız İsmet 
İnönü, Montrö boğadar k.onferan· 
sının varacağı neticeye kadar An
kara' da .kalacak ı·e konferans me
saiı;ini bitirdikteıı sonra 1stanbu1'a 
gelecektir. Başbakan İstanLul'a ge
lirken İzmit kağıt fabrikasının açıl· 
ma merasimine riyaset edecektir. 

Şmeling, Zenci 
Luiz'i Yendi 

Fransa şimdi kollektifemni- Maç, sSbinkişilik 
bir kalabalık hu-

y et davasına ~nem verecek Hitle!~::::.i~!~~~ etti 
Bu husustaki tasavvurlarını diğer devletlere bildirmiştir. 

Maamafih hiçbir şey ifşa edilmiyor. 
Pari 20 (A.A) - Fran ız ka· 

bine& ılış t1iyasa hakkımla ılış işini 

hakanı .\1. Dclhoşun izahatını din· 
lt•dikten onrıı zecri tedbirlerin 
kalılınlmasının kalmliiniin doğru 

olacağına karar \ermiştir. 
Kahine &) ni zamanda kollcktif 

ı-nıni) et i teminin 'iicude gctiril
ıııc iuiıı Liiyük faaliyet nrfmn de
' :ınıatla karar \l'rmi,tir. 

Paris 20 (A. A) - He mi ını'

lıaf il lnı eahab kahinenin zecri 
t~dhirler ve kolld:.tif eınnİ)<'l ıne~

pfr)cri hulıl.:ıııılu ittilı11:1; etmiş ol
ıluğıı kararları ifşa etıneıııt•ktt>ılir. 

\I, Delboş bcyııelnıilı•I Yaziyct 
luıkkınıla uzun uzadıya izahat n·r· 
miştir. Fransız lıüktiııwti, lrıgiht>· 
ri'niıı \·ı·rıniş olduğu karardan son
r:ı :ı:ecri tı•dhirlcriıı kaldırılrııa, ırıa 

r. ' 
ihtiyat Subay-

ları Sitajı 
f ıanlml, 20 (Hu ıd rııuhalıi

riıııizılrıı) - llıti)Ut ııha) lurınırı 

her Sl'UC talime 1,'Rğırılıııaları hnk· 
kıııdu karurlıır ıılıııııııştı . 'l'nlinı-

lı•re hu ene ba~l:ınmı)UcnAı ve 
gelecek ene haşlaııaca~ı li) le-

\_hİ)Or. J 

------·-----------/ 
Fransız kabinesi azala

rından bazıları .. 

rnuhalcft·t etmek ist<'mez. 'Fakat 
Löy le bir karar ancak Cene\'fe 
toplantı11ında bütün tleı-lt·tlerin iş· 
tirakile verilebilir. Fransa hükü· 
metinin Ccrevrcde kollektif emni· 
yetin tatLikine müteallik bir takım 
tekliflerıle bulunması muhtemeldir. 
Bu maksatla .M. Delboş büyük \e 
orta elçileri nezJlerin<le bulunmak· 
ta oldukları hüktlmetlere Fransa· 
nırı kollf'ktif f'ınniyet mes·elesi 
lıukkında ııoktai naz:ırlannı bil· 
clirım.·;te memur edilc·cektir. Bu 
tathiki lemin t•tmek iı;iıı of! gibi 
uı;ııllı~r kullanat·agı gizli tutul· 
makıaılır. 

Roma 19 (A.A) - İtah·an ga· 
zett•lui fngiltere hükWrıetiıün zecri 
teılhirlcrin kaldınlınası karanndan 
duymakta oldukları memnuniyeti 
gizlP-mektetlirler. Guete)er avam 
kııruaıaı.ının ılün"-fi celsesini bütün 
tcferrüatile nakletnırkte ı·e fakat 

mütalca serdetmeıncktedirler. Yal
nız Picı,olo diyor ki; 

LonJra hiik(tmeti f tal yan zafe· 
rinin rniinakaşa giitiirmez kıymetini 
tcıılim etmi~tir. · 

l'ariıı 20 (Hadyo) - M. Blum 
dün halyanin Paris sefiri Kont 
Ç.erutiyi kabul etmit ,.e uzun müJ· 
det göril~mü~lerdir. 

Hariciye daire inde de hariei· 
) e bakanı So,·yet Rusya ma!llahat· 
gilzannı kabul etmiltir. 

Yenilen boksör }oze/ Luiz 
Berlin 20 (Radyo) - Alman 

bok ör Şmeling, 1\'eı·york'ta sekeen 
beş bin ~yirci önünıl~ zenci Cozef 
Luiz ile yaptığı hoks ınaçınd~ 12 
inci ravntta galip gclıni~tir. Bok~ 
mıu;ı, ~ok heye..canlı olmuş ve ilk 
dört raı·ntta Şmı•ling, r.end bok:eö· 
rüıı <fiddetli ve ağır hamleleri kar· 
şısında mütemadiyen kaçını~, ha
fif hareketlerle kendisini müdafaa 
etmiştir. Fakat beıinci ramtta zen
dnin mühim bir yerine çok tid
detli bir darbe iıWinni.ıtir. Bu 
~ umruğun tr.tirile ~Ddeliyen zenci 

- Sona 4 ncü sayfada-

, ' 
Montrö 

Konferansı yarın öğleden 
sonra toplanıyor. 

Mıntaka valileri parti iş
leri için toplanacaklar. 

Parti Genel Sekreterimi
Bir Daveti. • 

zın 
Muvaffak olmuş parti başkanları, mün. 

hal valiliklere tayin edilecek. 
Ankara 20 fll usu i ınuluılıiri· 

nıizden) - \ 'alilt·r, hutüıı \İl[ı)<'l· 

lenle parti rt•h•liklcri vazifelerini 
deruhte ederek işe başlamışlanlır. 

23 haziranda valiler, Aııkııra'cla Lir 
toplantı) a dnet edilecek ve parti 
i~leri üzerind~ görüşülerek miihim 
kararlar alınacaktır. 

ııkara 20 [Hu u i muhabirimiz· 
deıı)-Aı;ıL.. hulunan valilildı;rt', \'l· 

la) etlerde parti rci lilderinde mu
ıvaf fak olınu\ meb "u hınmııııı tayin 
.-dilmesi karurla)tırılınışıır. 

Parti geni') "ckrı•teri Dalı ili) e 
Vekili ~ükrii Ku)a. parti iı:leri 
hakkında izalıııı H:rnwk iizı·rı• va
lileri, ayrı a):rı gıınıplnr lıalinıle 
A'lkara·~ a da\'et t'tıniştir. ilk ı;ıı~
rılaıı 'aliler 23 hu:1;İramia Ankara· 
d:ı lıuiunaı·aldarılır. Valilı·rin An· 

karaıla toplantılan lO ıcmınu1.a Dahiliye vekili ve parti ge
kadar tamamlanmış olacak, kendi-
lerine lazım gelen ,firektiflf'r vt>· nel sekreterimiz Şükrü Kaya 
rileccktir. 23 Haziran salı güııii ill• top-

Allkara 20 (Hu u 1 muhabiri· lantı Ankara'da olacaktır. Ankaru-
mizden] ,....... Ege mıntnlasındaki va- daki toplantı)& <la\et edilen \ali-

liier, parti işlerini L:onıışnıak iı;in ler ~unlardır: 
fzmir'de toplaııacaL..larılır. Bilecik valisi Ali Hiza O~ka, , 

Ank:ıra 20 (A.AJ _ Valilerin Eskişdıir valisi Talat Öncel, KÜ. 

yf'..nİ denıhte etmiş olduğu parti tabya valili, Sedat Erim, Dolu 
işleri hakkında kendileri aydınla- \·alisi, Salih Cemul Gülen, Zoııgul-
tılınak "e 1ıa8bihaller yapılmak tlak \'alisi Halit Ak oy, Kastamoııi 
üzere Ankara, lzıuir ,e Edimede ,·alisi Tevfik Talat Demirkan, An· 
Dabili)e Vekilli , -e C. il. Partisi kara ' ·alisi .Nc.vzııt Tandoğan, Sinop 
ıgt>nel ısekrcteri ~ükrü Kayanın ba~ \"alisi Süreyya Yurdakul, Samsun 
kanlıAında vııılilcr toplanuu yapı· valis.i Fuat Toksal, Çorum valisi 

Jacaktır. -Lut/en çeviriniz-

Almanya Ren'de hakimiyetini ve 
müstemleke/erin iadesini istiyecek 

Londra 20 (Radyo) - Jngiliz gazetelerinin Berfin ·den aldık]an ha· 
bere göre, zecri tedbirler kaldırıldığı zaman Alnıanya bfıküıneti Alman
ya'nın ne i!lte<liğini bildirecektir. Hu celap, lngiliz sual notaeina renp 
olmıyacaktır. 

Almanya bükllmeti herşeyden evel Re.n·de tam hakimiyet w sali
hiyet iııtiyecektir. Ayni zamanda Yer~•) muahede ile elinden alınan 

müstemlekelerin de iade ini teklif edecektir. 
1ngili~ gazeteleri, Almanya'nın bütün meUıliLaıını ta!vip ve talni· 

yeyi (ımdiılen kabul etmiştir. 

TAŞLAR 

Ağacın Konuşması! 
Şa gazının başlığını görenlerin kendi kendilerine .so-

racakları ilk soru şudur: 
- Aiaç ta konuşur mu ? 
Alacakları cevap ta budur: 
- Konuşvr ga? Bakınız Murad Çınar konuşmuyor mu? 
Yeni Asırda (Dalların sesleri) diye bir sütun açılmış. 

Avukat Murad, bu dalların arasına sığınmıŞ boyuna 
sesleniyor! .. 

- Neler söylüyor? 
Diye sormayınız. Çünkü bu soruya ancak şu cevabı 

verebiliriz: 
- Boyuna ötüyor. 
- Ne dilden ötüyor? 
Diye de sormayınız. Çünkü vereceğimiz cevap şu 

olacak: 
Murad' a göre ötecek dil mi gok? Onun bir defa ak

lına estirmesin, estirince hangi dilden olsa öter. 
Diyeceksiniz ki: 
- Murad son günlerde nelerden bahsediyor? işte 

cevabı: 

- Yahya Kemal'i takdir ve tasvir ediyor. 
- Nasıl tasvir ediyor: diye de sormayınız. Zira bu 

soruya da şu karşılığı vereceğim: 
- Digor ki "Ben ne şairim, ne edibim, öyle iken bu 

kadar duyuyorum, ne mutlu onu tanıyanlara, hele din
ligenlere ... ,, 

- Pekdla bu tas11iri beğenmediniz mi? 
Yolunda bir sual de sormayınız. Şunun için ki, wn

ceiimiz cevap bu olacak: 
- Çınar konuşursa böyle konuşur. Zavallı Yahya Ke

mali Kimbilir bu ta,zdaki medihten ne kadar sıkıl-
mııtır. SAPAN 
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... Sayfa 2 --------------------._ANADOLU•' --------------------21161936 ~ 
DU:~:::,;:~:.:.~:rgö~r~~:~:~. ~~e!::.ı. diğer ı' T e 1 g r a f H a b e r 1 e r i il Küçük Haberler 
iki arkadaşına düello teklif etmiş. , Amerika'hlara yardım 

l - Hadise, adliye çatısı altında geçiyor. ltalya zec A tedb•rıe kaldı Vaşington, 20 (Radyo) -
2 - Hadisenin simaları, sırtlarında adli kisve taşıyan ' , rı 1 r • Hükumet memleketlerine dö-

hukuk adamlandır. necek Amerika'lılara yardım 

3 - Hadise, mesleki, yani hukuki ve adli sebeplerden rılsa bı• ıe, kendı•sı• boy- etmek ve dış memleketlerde 
doğmuştur. yabancılarla evlenmiş olan 

Şu üç noktayı tebarüz ettirince, hayret içinde, hatta ıstı- Amerika'lı kadınların memle· 

rapla sormak lazım değil midir ki: kotaı·a devam edecekmı·ş ketlerine dönmeleri için karar 
Hukukçular, kendi mesleklerinde doğan ihtilaflarda, ihkakı •• almıştır. Amerika'lı kadınlara, 

hak yolunda, kanun fevkine çıkar ve ellerine tabancaları, kocalarından ayrılmaları teklif 
meçleri alırlarsa okuyup yazmak bilmiyen köylünün; Fransız gazeteleri; zecri tedbirlerin kaldın- edilecektir. 

Kanunu kavramıyan işci ve esnafın bir tarla için, bir gün- J f k H b • ' ( al ' Yunan halk partisinde 
delik için, bir şu veya bu i·vin, sokakta mukateleye gi- acağıDI Ve 8 at, a eŞISt&D ID t ya ya Atina, 20 (Padyo) - ikiye 
rişmeleri mazur görülmez mi? •Jh k dil • ..., • • ak d 1 ayrılmış olan halk partisi bir-

Türk vatandaşına moda olması Jazım gelen hukukçu, elinde 1 a e emıyecegıru yazın ta Jr ar• leşecektir. Yeni patinin idare 
Türk camiasının nizam ve hukuk müeyyedesi olan kanun ye- Paris, 20 (Radyo) - Uur· telif mutalealarda bulunmak- emniyetin zaafa uğramaması meclisinde M. Rali. M. Strato 
rine silah taşımağa kalkarsa, adliye müessesesinin hükmü nal dö Deha), Zecri tedbirler tadırlar. için bu hareketin doğru oldu- da bulunacaktır. 
nedir ki?. Bu zat, kanunun, vatandaş şeref ve haysiyetini ko- kalktıktan sonra dahi ltalya'- Figaro gazetesi, yalnız zecri ğunn yazıyor. Haziranın 29 unda fırkaların 
rumak kifayeti taşımadığını iddia ediyorsa, kamutay ve adliye nın mukabil tedbirleri kaldır· tedbirlerin kaldırılacağını, fa. Roma, 20 (Radyo) - Res- umumi heyet içtimaında bir-
vekaletinin Ankara'da bulunduğunu unutmamalıdır. mıyacağını ve 52 devletin kat Habeşistan'ın ilhakının mi mahfellerde ltaıya'nın, leşme keyfiyeti tasdik edile-

Aile harimindeki karı ve koca hadiselerini bile tanzim eden ticaret malları hakkında tatbik tanınmıyacağını yazıyor, Zecri zecri tedbirlerin kaldırılması cektir. 
cumuriyet kanunları, adliye çatısı altında, avukatlar arasındaki ettiği boykotaja devam eyli- tedbirlerin kaldırılması ba~ka, hakkında henüz Milletler ce- Fransa'da yeni bir mektep 
meslek ihtilaflarına mı kafi gelmiyor? yeceğini, her gün (Yalnız ltal- ilhakın tanınmasının başka ve miyetince karar verilmemiş Paris, 20 (Radyo)- Fransa 

Gene unutmamalıdır ki, düello, kanunsuz devirlerin, yahut ta yan malları kullanınız 1) Şek- Cenevre paktının tadili mese- olduğu için Cenevre' de ay hava bakanlığı, teknik bir hava 
kendilerini kanun fevkinde gören asılzadelerin ve macerape- linde yeni yeni yaftalar yapış· lesinin de yine başka şey ol- sonunda toplanacak olan Mil- mektebi tesisine karar vermiştir. 
rest şövalyelerin bir mirasıdır. Bir avukatın bu eski devirler tırılmakta olduğunu haber ver· duğunu ve bu meseleler ara- letler cemiyeti assamblesine Tayyare ile devrialem: 
metaına başvurmasını mazur gösterecek hiçbir sebep yoktur. mektedir. sında lojik bir münasebet iştirak etmfyeceği söyleniyor. Bükreş, 20 (H.R.)-Vaktile 
Bizce bu, Türk kanunlarına ve adliyesine bir tecavüzdür ve Roma, 20 (Radyo) - Yarı varsa da bunların üçünün bir- lngiltere hükumetinin, bu ted· Villi Kost'un yaptığı tayyare 
böyle tesbit edilmelidir. Orhan Rahmi Gökçe resmi salahiyetli bir zat, be- den Cenevre' de mevzuu bahse· bir(erin kaldırılması hakkın- ile devrialem seyahatını tek-

yanatında demiştir ki: dilmesi doğru olmadığını ilave daki kararı, henüz zecri ted- rarlamak ve rekor tesis etmek 

lngiıiz 
Siyasası 

Gorki'nin 
ölümü ---... ·· ...... 

Bir Gazete, Uluslar Hükumetimiz de 
Sosyetesini De Ter- Sovyet Rusya'ya 
ketmeliyiz, Diyor. taziyetlerini bildirdi 

Paris, 20 (Radyo) - Jurnal 
de Deha, lngiltere'nin yeni 
siyaseti hakkında yazdığı bir 
makalede "Bunu çoktan beri 

Fransa'nmda yapmış olması la
zımdı. 

yapılan müzakerelerde tecrid 
edilmiş vaziyette kalmamak 
için vakit kaybetmeden ltalya 
ile temasa geçmek İcab et
mektedir." Demektedir. 

Londra, 20 (Radyo) - Eve· 
ning Standar gazetesi, M. Ede· 
nin nutkunu teşrih ederek: 

"ltalya 'nın dostluğu lngiltere 
için lazımdır; fakat M. Eden 
bu işi başaracak siyaset adamı 
değildir." 

Evening Niyüz de: "Sade 
zecri tedbirleri kaldırmak de
ğil, Uluslar sosyetesini de terk 
etmek lazımdır. Cenevre'de 
hadisatın inkişafı çok yeni şey· 
ler gösterecektir.,, Demektedir. 

M. Baldvin 
Bu günlerde bil' 
Nutuk verecek .. 

Londra, 20 (Radyo)- Baş
vekil M. Baldvin refikası ile 
birlikte sayfiyeye gitmiştir M. 
Baldvin bugünlerde bir nutuk
ta verecek ve önümüzdeki 
haftanın ilk günlerinde Lond
ra'ya avdet edecektir. 

General Ali Hikmet 
lzmir'e Gelecek .. 

f stanbul, 20 (Hususi muha
birimizden) - General Ali 
Hikmet, yakında spor işleri 
için lzmir'e gidecektir. 

Ziya Tekeli, Anıaı.ya valilıi Kadri 
Uçak, Tokat valisi Faiz Erguo, 
Kayseri vali i 'azmi Tökcr, 'iğde 

v:ılici Faik Üstün, Konya valis.i 
Cemal Bardaki, Yozgat vali!';i B. 
Baran, Seyhan \'alisi Tc\'fil.: Hadi 
Baysal. Amasya valisi Etem Akıncı, 
lı;el vali i Rüknettin Sözer, Gazi· 
antep vali i Ali Rıza Çevik, ( >rdu 
ulisi Hayri Sırtıkızll, Gire
son vali i Feyya7. Durmuş Rvreıı
dilek, Kır~eJıir valisi Milat Saylam, 
Sıvas vali vekili Ahmet Refikı ·o. 
van, Mara§ volisi Aılli Bayman, 
Çan.kın valisi Deni~ IHüsnü Üz. 
gören.. 

Ankara, 20 (Hususi muha
birimizden) - Sovyet edibi 
Maksim Gorki'nin ölümü mü· 
nasebetile Başbakan ismet 
lnönü tarafından Sovyet Rusya 
icra komitesi reisi M. Molo
tof' a ve Dış işleri Bakan vekili 
Şükrü Saracoğlu tarafından da 
Sovyet Rusya dış bakanı M. 
Litvinof'a taziyet telgrafları 
çekilmiştir. 

Moskova, , 20 (Radyo) -
Maksim Gorki'nin ölümü mü· 
nasebetile muhtelif Clevletler 
büyük elçileri, icra komitesi 
reisi Molotof'u ziyaret ederek 
taziyette bulunmuşlardır. Tür
kiye Başbakanı General ismet 
İnönü ile Fransa meb'usan 
meclisi reisi M. Heryo'dan da 
M. Molotof'a taziyet telgraf
ları gelmiştir. 

Moskova. 20 (A.A) - Mak
sim Gorki'nin vefatı dolayı

sile bütün Sovyetler birliği 
matem içindedir. Şehirlerde, 
fabrikalarda, kolhozlarda ma
tem toplantıları yapılmaktadır. 

Gazeteler Gorki hakkında 
uzun makaleler neşretmekle 
ve ayni zamanda Sovyetler 
birliğinin her köşesinden ve 
yabancı memleketlerden gelen 
taziyeleri bildirmektedirler. 

Kaçakçılıkla 
Mücadele ... 

Ankara, 20 (A.A)- Geçen 
bir hafta içinde Gümrük mu· 
hafaza örgütü iki ölü 81 ka· 
çakçı, 3453 kilo gümrük kaçağı, 
33,440 defter sigara kağıdı, 
1320 paket sigara, 183 altın 
lira 48 Türk lirası, 45 gram 
Eroin, üç tüp Neo kokain, bir 
tüfek ile 47 kaçakçı hayvanı 
ele geçirmiştir. 

Yugoslavya'da 
zorlu bir fırtına .. 

Belgrad, 20 (Radyo) - Dün 
öğle üzeri müthiş bir fırtına 
çıkmış ve bunu da şiddetli bir 
dolu takib etmiştir, 

Dolunun şiddetinden umumi 
hayat bir çeyrek saat tamamile 
durmuftur. 

- Zecri tedbirler kalkınca ediyor. birleri tatbik eden devletlerin için bir Romen tayyarecisi 
mukabil tedbirler de tabiati)e (Jurnal) gazetesi de, lngil- hepsinin bu tedbirleri kaldır- hazırlığa başlamıştır. 
kaldırılacaktır. Zecri tedbirle- tere için yapılacak kombine- dığı demek değildir. Selahi- Bu seyahatın istilzam ettiği 
rin ekonomik kısmı bizim milli zonlardan bahsederek üç türlü yettar bir hükumet adamı, masraf 18 milyon Levadır, 
endüstrimizin fevkalade inki kombinezon bulunduğunu ya- Havas ajansı muhabirine be- Paranın temini için iane top
şafını mucib olmuştur. ftalya, zıyor ve bunları şu suretle yanatta bulunarak f ngiliz dış lanacaktır. 
bundan istifade arzusunda de- sıralıyor: bakanı M. Eden'in son nut- Bükreş, 20 (A.A)- Tanın· 
ğildir. Onun şu veya bu dev- 1 - lngiltere, Fransa ile kunun ortalığa bir sükun ve mış Romen tayyarecilerinden 
let aleyhinde hiçbir husumet Almanya'yı barıştırıp bir blok huzur verdiğini, zecri fedbir- Bahru Kanta Kure, 40 bin 
duygusu yoktur. Gene bu zat, yapmalı ve f talya'yı durdur- lerin şu veya bu devlet hak- kilometrelik bir mesafe kate
M. Eden'in nutkunun memnu- malı. kında tatbikinden bir fayda derek son bir devrialem seya· 
niyetle karışık bir sükun ve 2 - lngiltere; ltalya ve Al· hasıl olmıyacağı anlaşıldığını, hatı yapmak için bir teşeb-
huzurla dinlendiğini söylemiş manya ile bir blok yapmalı, İtalyan zaferinin ve diğer mü- büse girmek niyetindedir. Tay· 
ve: Fransa'yı durdurmalı. him noktaların .İtalya lehine yareci, Paris'ten kalkacak ve 

- Bu nutuk, • ltalya hesa- 3 - ltalya ve Fransa ile kabul edildiğini söylemiş ve Rusya, Behrenk boğazı, Alaska, 
bına siyasi ve askeai bir mu- birleşerek Almanya'yı durdur- ltalya'nın, istikbale artık em- Kanada ve Nevyork'tan geçe-
vaffakıyettir. Elan bir Habeş malıdır. niyetle bakmakta olduğunu rek Atlas Okyanosunu da 
hükumetinin bekasını iddia Bu kombinezonlardan en ilave etmiştir. aşmak suretile Paris' e gele-
eden şayialar, bu nutukla tek- mühimmi ·üçüncüsüdür ve in- cektir. 
zibe uğramışlardır. giltere, bunu yapmağa çalış- M. ffitJer Fransa'da kapanan teşkillt 

Paris, 20 (H.R.)- İngiltere malıdır. Paris 20 ( A.A) - Faşiı;t ma· 
ve Fransa hükumetlerinin, ftal- Ôvr gazetesi de, zecri ted· M. Şuşning' le lıiyeıindeki teşkilatların dağıtılması 
Ya aleyhine tatbik edilen zecri birlerin tesirsizliği karşısında l k ? hakkındaki kararname resmi gaze-ne er onuşuyor. dı- r 

. tedbirleri kaldırmalarından bah· onları kaldırmanın ehemmi- tede intişar etmiş v~ a 1 
P

0 18 

1 
k il k "f İstanbul, 20 (Hususi muha- komiserleri hu kararlan dört tcş· 

seden Fransız gazeteleri, muh- yetsiz bir hadise ve o e h b' . d ) B l ,_ 1·ı~ta l>ı·ı(ıı·rm·ııılerdı·r. Bu t"•kilat· •rimız en - uraya ge en ~ .. ~ "V 

Fransa' daki Grev, Gittik- ::"~~e::m!;:.~..r~·;ıt.:,e~: ~:~:,~~~ .. :~p:;~~;.:~.··g; M· ··k·· 
Fransa ve olimpiyatlar: 'çe Şı.ddetı·nı· Kaybedı·yor Avusturya başbakanı M, Şuş· Pariıı ı9 (A. A> - Fransa hii· 

ning arasında mühim bir mü- k\uneti Berlin olimpiyatlanna re · 
lakat olacaktır. Bu görüşmede mi mümessil göndermiyecek yalnız 

Maamafih bazı müesseselerde yeniden Avusturya ile Almanyanın an- Fransız atletlerinin hu olimpiyat· 

greV hareketleri başladı. laşacakları ve uzlaşacakları lam i~tirak eılebilmelcri için hu· 
tahmin ediliyor. Siyasi mafil· günlerde tab.,.isat kabul cdecaktir. 

Paris 20 (Radyo) - Grev gevşemiş olmakla beraber henüz lerde bu mülakata büyük bir Lozan Universitesi: 
büsbütün bitmiş ve halledilmiş değildir. Dün Jabat mıntaka· ehemmiyet veriliyor. Lozan, 20 (Radyo) - Lo-

sında da büyük bir grev ilin edilmiştir. /stanbul • Jzmir zan'ın Akademik senatosu 
Lovarda maden imalathanelerinde bir uzlaşma t~min edil- Lozan üniversitesitenin yü-

miş ise de iş ancak pazartesi günü başlıyacaktır. Tulon' da hava postrsı züncü senei devriyesi merasi-
grev genişlemiştir. Strazburg grev azami şekili bulmuştur. MUdUriyet tetkikat mini hazırlamak üzere toplan-

Sen'de bir takım müesselerde grev ilan edilmiştir. Haver'de yapmaOa geliyor. mıştır. Bu münasebetle üni-
1 1 d f. ı · d hal' d d' l lstanbul, 20 (Hususi muha- l d b" "k 2500 ame e, vapur ar a ve se ıne erın e grev ın e ır er. versite mezun arın an uyu 

h h ı 1 birimizden) - Hava yolları I 
1 

Marsilya' da grev vaziyetinde bir sala ası o muştur. mevki alanlara davetname er 
müdürü Şevket, tayyare ile 

- Ankara'dan lstanbul'a gelecek gönderilmiştir. 

ELHAMRA ve buradan da hava yolu ile Ve M. Mussolini'ye de da· 
Telefon 2573 lzmir'e gidecektir. lstanbul, vetname gönderilmiştir. 

B nı J..a Amerikadan yeni gelen, asrımızın en 
U a.D98m kuvvetli Türk illüzyonist ve manyetizörü 

Pr. Zati Sungur 
Manyatizm, ipnotizm, fakirizm, illüzyonizm üstüne harikula

de heyecanlı fenni tecrübeler ve hünerler gösterecektir. Bir 
kadını gözleriniz önünde destere ile parçalıyacak, bir kadını 
da \skelet haline getirecektir. 

izdihama meydan vermemek için numaralı 
biletlerinizi şimdiden aldırınız. 

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

FiYATLAR: 
HususT 100, birinci 75, salon ve balkon 50 kuruştur 

Dikkat: Yarın akıam program 
tamamile defişecektir -

İzmir arasında tesis edilecek Yeni bir yıldız: 
hava postaları için lzmir' de Rcrlin l 9 (A. A) - Bu sabah 
tetkikler yapacak, f stanbul, Bcrliıı Bahclslıcrg rasathanesi ct•p· 

he hurc'umla vı·ııi bir yıldız keş· 
lzmir hava postası hattını tet· 

d 
fotmiştir. 

kik edecek ve mey anın ne- Hindenburg balonu: 
rede olacağını tesbit eyliye- Berlin 2o (Radyo) _ ilinden· 
cektir. hurg balonu, üçilncü şimali Ame· 

Maliye vekili rika ı;cferi için Frcdrikshafendrn 
Ankara, 20 (Hususi muha- harehet ctmiıtir. 

birimizden) - Maliye vekili lsviçre'de de zecri tedbir· 
Fuad Ağralı bu gün Ankara· terin kaldırllması istendi. 
dan lstanbul'a gelmiştir. Bern: 20 (Radyo) - lsviçre 

Temsil mektebi federal meclisinde M. Ruska 
lstanbul, 20 (Huşusi muha· tarafından zecri tedbirlerin 

birimizden) - Maarif Veka- kaldırılması hakkında bir tak
letince bir temsil mektebi rir verilmiştir. 
açılması hakkında yapılmakta Takrir kabul edilmiş ve 
olan tetkikler ilerlemiştir. Tem· zecri tedbirlerin kendiliğinden 
sil mektebi, busene Ankara' da kalkmakta olduğu bildiril· 
açılacaktır. miştir. 

ı 

1 

ı 
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kağaç, ilçebayı Ali Fuat has-Zati Sungur nnınımla bir zat 
geMi, hirçok ıııarift't1n yapıyonııuş. 
Kadınları lır.linclen dcstı·rc ile ke
sip atıvcri) ormu~,. 

Bir nrkaılaşım, diin, sahalı sa· 
hah, suratını ekşitmiş : 

F. Güleç Üzüm fiatleri tesbit ediliyor Zelzele Kırkağaç, (Hususi) - Kır-

Berg.ama' dan döndü, Du·· nya· u·· zu·· m re- .. talanarak tedaviye gitmiştir. 
J l ld Aliağa nahiyesinde Tedavisi uzun süreceğine na-

partıae meşgu o _u koltesi lehimizedir üç defa oldu. ::~~.~e;i~i:. bir vekil gelmesi 
- O kndannı istemiyorum. 

-Dedi- şu Lcııim kn) nananın ılilini, 
saksağan gihi kcsıneğe muvaffol.: 
olursa ellerini öperim o zatın. Ke
silecek ŞC) i yanlış seçiyor. Buna 
ınm·affak oldugu gün, hiitün dün· 
yanın muhabbetini kazanahilir. 

* ... * 
Montrö dcnilt'n yer, Karşıp· 

kıı 'nın dörtte Liri kadarmış. 130 
tauc oteli varını\. 30 tauc i fHka
lliıle, )"C'lıniş tunesi lıirinci nnıf 
otel ... 

Montrö'yc giden arkadaşımız 

ıliin hu izahatı verirken, <liğer Liri 
atıldı : 

- Orada da, Karşıynka'da ol
duğu gibi shTi-sinek '"ar mı? 

- Yok canım, ben orada bir 
adet sivri· inek gurdiim. Hemşehri 
olduğu için peşinden koştum, fakat 
yakalıyamcdıın. 

* * "' Ulus rcfikiınizde bir sütun 
açılmış. Gazetelerdeki gramer ve 

sentaks hatalarını cimlıizle \'t'kip 
neşrediyor. 

Evvelki gün Yeni AMr rcf iki
mizi oku} ordum. 1\laksinı Gorki'uin 
ölömUnden hah ediyordu. Bura<la : 

d897 senesinde sıhhatini te
davi etmek için Avnıpa·ya gitmişti.> 

Cümlesini gördüm. Hani nf're· 
deyse cSektei kalpten rahat ızdı.> 
denilecek imiş. 

Dün gene ayni arkadaş gaze
teyi tedkik ediyordum. Bakın göz· 
lcrime neler ilişti : 

cMüessir lıir a} nlık 
•Güneşin tutulma5ı alaka nyarı

ılırdı. Küsuf bazı şehirlni karan
Lkta bıraktı.~ 

cİ ,koı»:a 'ya (,riılen naçiz im pa· 
ratur :Neı·a~ı 

cGiineşin tutulma ı hiit!Lecin
den bir hadise 

Bald,in nutuk Ü\ liveeckt 
"Fakat bana ne k;d;r (Zıd fi

kirli) de el.-.r, kadın düşmanı 

S&)&alar, (Kanaatimden im telakki 
ile) şaEacak, dönecek değilim.,, ı\ y
nlık, bir keyfiyet, bir oluştur. 

Okudum, okudum da: 
- Aaaaalı, ah -debim- .Allah 

zeval \'ermesin. 
Ayrılı~ın müessir oldu~unu ye· 

ni işitiyoruz. Müessir vasfını almaz. 
olsa olsa " Teessür uyandıran hir 
ayrılık,, diye kullanılır, Yirminci 
asır kelime tablasında marifetler 
ç,oğalmağa başladı.. G ilneşiıı ı utul
ması ile küsuf ayn ayn şeyler 
oldu. :E kiden, ancak cansız mad
delere ve eserlere verilen naciz 

vasfı şimdi insanlara da ''"rildıilivor: 
Naçiz imparator(!) .. şu takdirde de• ya· 
nn öbür gtin •· Aciz kiremitlikler., 
•·Mahzun armutlar,; gibi şeyler 

duymıyaca~ımızı ıla kim c temin 
edemez.. Beklenir mi, hcklcnir 
vallahi il oğııllarınd:ın ... 

"Güneşin tutulnıa~ı lııitlise,,in· 

den bir hadise,, cüınle"i de lıaki

kateh hiidi enin ta kanılisidiı. 
Bizim hildiğirniz nutuk, e a:-co 

&öylenen şeydir: "Nutuk,, denildi 
nıi, arkasından irat edildi,, ,·eya 
"Verildi,, gelir.. Aksi takdirde 
insana: 

"Babıali kapısında o gece nıs
fülleyde tesadüfen rast geldil;imiz 
hatibi şehir mi nutuk söyledi?,, 

Deyiveriyorlar. 
Son parçaya gelince, zavallı 

gramer ve sentaksm perişan cena· 
zesini la§lyor. Amman dikkat ede
lim, suratı boyanmış, saçları on· 
dilleli, fakat ayakkabısının içinde 
çoraplan delik, ayakları kirli ka· 
dınlara benzeriz. 

O cümle şölye yazılacaktı: 
"Fakat bana ne kadar ")lenfi 

fikirli., derlerse ılesinlu ve beni 
kadın düşmanı saymakta ne kadar 
clevam ederlerse ets:inler, ben baş
kalarının kanaati ile krmcli telak
kilerimclen dönecek değilim.,, 

Menfi başka, zıd lıaşk.a .. Cıinı· 

lede ,;rgül kull:ııııldığına söre, 
"Bana,, mcf'ulil, ikinci p:ırçayada 
raci demektir. Halbuki >Bana 
kadın dilşmanı saysalar,, elenemez. 
Vesaire vesaire.. Dedim ya, Allah 

zeval ,·ermesin! .. 
Çimdik 

Vali Fazlz Güleç 
Bergama ve havalisinde ik

tısadi, sıhhi işlerle yol inşaatı
nı teftiş eden vali Fazlı Gü
leç, dün refakatında sıhhat 
müdürü doktor Cevdet Sara
coğlu ve Türkofis müdürü 
Ziya Organ bulunduğu halde 
şehrimize dönmüştür. 

* • * 
Valimiz ve parti başkanı· 

mız Fazlı Güleç dün öğleden 
sonra partiye gelerek, eski 
başkan Avni Doğan ve idare 
heyetinden bazı zevatla ko
nuşmuş, bunu müteakip fırka 
işleri üzerinde çalışmağa baş
lamıştır. 

Soyadı 
Almıyanlara vali 
ve kaymakamlar 

takacak .. 
Dahiliye Vekaletinden so

yatları hakkında vilayete bir 
tamim gelmiştir, Bunda deni
liyor ki: 

"Soyadı kanununun meriyet 
müddeti 2 temmuzda bitmek
tedir. Bu miiddct içinde so
yatlarını te ;c. il eti i ·memiş olan
lara nizamnamenin 29 uncu 
maddesi mucibince vali ve 
kaymakamlar tarafından soyadı 
takılacaktır. Müddetin hita
mında nüfus kütüklerinde ya· 
zıh olan her ailenin soyadı 
alıp almadığı nüfus memur
ları tarafından gözden geçiril
dikten sonra soyadı almamış 
olanların tasdikli birer defteri 
vali veya kaymakamlara veri
lecek ve vali veya kaymakam
bunlara birer soyadı takarak 
tescil ettireceklerdir: V c bun
lardan kanunun tayin ettiği 

ceza da alınacaktır. 

Ağır yaralamış 
Kavga iş 
yüzünden çıkmış. 

Değirmendere nahiyesinde 
Şaban'ın tiitün çardağında 
bir kavğa olmuştur. Tütün 
amelesinden Ôdemiş'li Arna
vud Necip oğlu İbrahim, iş 
mes' el esinden kızdığı Beğşe
hir'li lsmail oğlu Emin'i bı
çakla sırtından ve çenesinden 
ağır surette yaralamıştır. Yak
anın faili tutulmuştur. 

Yukarı mahallelerde 
inşaat 

Asansör üzerinden Kara
taş 'ta Yeni Türkiye sokağına 
kadar 9 Eyllıl sokağının kal
dırım döşemesile lağım inşaatı 
belediyece münakasaya çıka

rılmıştır. İnşaata yakında baş
lanacaktır. 

Alivre satış f iatlerini düşürmeğe çalı
şanlar hakkında takibat yapılacak. 

Dün Ankara Türkofis mer
kezinden bu seneki dünya 
uzum rekoltesi ve üzümleri
mizin alivre satış fiatleri hak· 
kında şehrimiz Türkofis mü
dürlüğüne bir emir gelmiştir. 
Bu emirde dünya üzüm rekol
tesinin bazı . tabii hadise' er 
sebebile bu sene az olacağı 
ve üzümlerimizin dış piyasa
larda iyi fiatlerle satılacağı 
bildirilerek hala alivre satış

larında fiatler düşürmeğe ça
lışan bazı ihracatçılara vazi
yetin bildirilmesi ve bu gibi 
fiat düşürenler hakkında 1705 
numaralı men'i tağşiş kanu
nuna ek olarak Kamutayca 
kabul edilen kanun mucibince 
takibat yapılması tavsiye olun
muştur. 

Gelen yazıda alivre satış 

fiatlerini düşürmenin, dünya 
üzüm rekoltesi vaziyeti karşı
sında menfaatlere mugayir ol
duğu gibi müstahsil ve mem
leket aleyhine de olan bu ha
rchete kat'iyen müsaade edil-

Mahkemelerde: 

memesi bildirilmektedir. 
Türkofis müdürlüğü, ihracat

çıların nazarı dikkatlerini cel
betmiştir. 

İktısad vekaletinin emri üze
rine yarın saat 11 de borsada 
Türkofis ve üzüm kurumu mü
dürlerinin iştirakile lzmir kuru 
meyva ihracatçılar birliği idare 
heyeti toplanacak ve bu seneki 
üzüm satış fiatlerini tesbit ede
ceklerdir. Fiatler tesbit edil
dikten s~nra lktısad vekaletine 
bildirilecektir. 

Haber aldığımıza göre bu 
sene, üziim fiatleri geçen se
ne ki fiatlere göre tesbit olu
nacak ve ihracatçılar, tesbit 
edilecek Hallerden daha ucuza 
mal satamıyacaklardır. Satacak 
olanlar hakkında takibat yapı· 
lacaktır. 

• * * Dün şehrimize ve havaliye 
süreklice yağmur düşmüştür. 

Bu yüzden bağlarla buğday
ların nisbeten zarar göreceği 
alakadarlarca söylenmektedir. 

Doktor Kanaveri'nin 
MahkOmiyeti istendi 

Tıbbi adliden gelen raporda dok
torun hatası tasdik ediliyor. 

Cemal adında birinin yanlış 
sıtma tedavisi neticesi olarak 
ayağında kangrana sebebiyet 
vermekle maznun doktor Ka
navcri 'nin Asliyecezada devam 
etmekte olan muhakemesi, son 
safhaya gelmiştir. İstanbul ta
bibi adli müessesinden gelen 
rapora göre doktor Kanaveri
nin tatbik ettiği tedavi tarzı 

yanlıştır. 

Bu rapor mahkemede okun
duktan sonra iddia makamını 
işgal eden müddeumum mu
avini Ali Akkaya, iddiasını 
serdetmiş ve suçu sabit görü
len maznun doktorun Türk 
ceza kanununun 459 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasına 

göre cezalandırılmasını iste
miştir. Doktor Kanaveri hak
kında istenen ceza: üç aydan 
yirmi aya kadar hapis ve 100 
liradan 500 liraya kadar para 

Yangın 
Yanık sigaradan 
Çıktı iki yaralı var .. 

Çayırlıbahçede 88 numaralı 
adadada 6 ıncı sokakta 52 nu· 
~aralı evde oturan Üsküplü 
Ali oğlu Ahmed ve kardeşi 

Selim oturmakta idi. Yangın 
evvela, bu evin yanı başındaki 
bakkal dükkanından çıkmış ve 
çatı kısmı ile dükkandaki bazı 
eşya yandıktan sonra, yangın 

52 numaralı evi de kısmen 
hasara uğratmıştır. Tahkikata 
göre yangın, dükkana gelüp 
giden müşterilerin attıkları ya
nık bir sigaradan çıkmıştır. 

Dükkan sahibi Ahmed'le 
Selim'in, yangını söndürmiye 

cezasıdır. Tedavi gören hasta 
Cemal hakkında son raporun 
alınması ve müdafaa yapılması 
için muhakemenin devamı baş
ka bir gunc talik edilmiştir. 

Kumtepe cinayeti davası 
Menemen kazasının Kumte

pe köyünden Mehmed Emini 
sığır mes' elesinden öldürmekle 

maznun Bela Mustafa ile ar
kadaşlarının muhakemelerine 

dün ağırcezada devam edil
miştir. Bu celsede maznunların 

gösterdikleri bazı müdafaa şa
hitleri dinlenmiş ve diğer ba-

zıları da müdafaa şahidi geti
receklerini bildirerek muhake
menin başka bir güne bıra· 
kılmasını istemişlerdir. Müda
faaya taalluk etmesi itibarile 
getirilecek müdafaa şahidlc
rinin dinlenmesi için muhakeme 
başka bir güne talik edilmiştir. 

Kızı kaçırmış 
Fak at kız başka 
türlü söyliyor. 

Menenemen kazasının Boz
köyünde Kara Mustafa kızı 
16 yaşında Şadiye, ayni köy
den Mehmed oğlu Hüseyin 
tarafından kaçırılmıştır. Jan
darmalar, Hüseyin'i ve kızı 

bulmuşlardır. Fakat Şadiye, 
Hüseyin' e nişanlı olduğunu ve 
üvey anasının kendisine fena 
muamele ettiği için rızasile 

kaçıp Hüscyin'c teslim oldu
ğunu söylemiştir. Tahkikta 
devam ediliyor. 

--------
çalışırken elleri yanmıştır. İki-
si de hastanede tedavi altına 
alınmışlardır. 

Evelki gün Menemen'in Ali- Jandarma kumandam: 
ağa nahiyesinde saat 18,30, Kırkağaç jandarma komu-
3,30 ve 14 de üç defa zelzele tanlığına atanan Gördös jan
olmuştur. Aliağa nahiyesi hü- darına komutanı Necmiddin 
kümet konağının üst katında bugünlerde gelmesi bekleni
hafif bir çatlak hasıl olmuştur. yor. 
Başka zarar görülmemiştir. MUddeiumumt 

Buğday 
Satışlarında mevad
dı ecnebiye nisbeti 

Borsada buğday alım satımı 
için alıcı ve satıcılar arasında 
ileri sürülen mütalealnr üze
rine borsa idare heyeti bazı 
kararlar almıştır. Bu kararlara 
göre borsada satılan buğday· 
ların içinde yüzde 3 nisbetin
de bulunacak mevaddı ecne
biye, fazla sayılmıyarak fiat
ler normal bir şekilde verile
cektir. Yüzde 8 len yüzde lOa 
kadar içinde mevaddı ecne· 
biye bulunan buğdayların fi
atleri, içindeki ecnebi madde
lerin mikdarına göre indirile
cektir. Yüzde 10 dan daha 
fazla ecnebi madde varsa, alı
mı, bu kısım buğdayları mü
bayea edip etmemekte serbest 
olacaktır. Borsada yapılacak 
buğday satışlarının bir sene· 
liği için verilen bu karar, tas· 
dik edilmek üzere şehrimiz 
ticaret odası reisliğine gönde· 
rilmiştir. Bir sene : o ra buğ
day alım satım işleri için a.
tiyaca göre yeni kararlar alı
nacaktır. 

Liman işleri 
H. Dülge'nin 
dönmesi bekleniyor .. 

Şehrimiz liman işleri müdürü 1 

Haşmet Dülge Ankara'ya git
miştir. Liman işleri umum mü
dürlüklerinin, gümrük depo ve 
antrepolarının lktısad vekale
tine devri hakkında kamutayca 
kabul edilmiş olan kanuna 
göre yapılacak yeni kadro ve 
teşkilat için merkezde alaka
kadarlarla temas ederek Çar
şamba günü şehrimize döne
cektir. 
Haşmet Dülge; yeni kadro

yu da beraberinde getirecek 

ve 1 Temmuzda işe başlıya
cak olan yeni teşkilat memur

larının tayinleri de lzmir' e dön
dükten sonra yapılacaktır. 

Refet Şahin 
İzmir vilayeti buğday ko

ruma vergisi kontrollerinden 

Rafet Şahin, Denizli, Muğla, 
Burdur ve Antalya vilayetler 

arazi tahrir komisyonları mü
fettişliğine tayin edilmiştir. 

Bugün vazifesine başlamak 
üzere Denizli'ye gitmiştir. 

Tebdilhava verildi 
Rahatsız ve lstanbul' da te

~avide bulunan şehrimiz Na

fıa komiseri llmi'ye doktorlar 
daha iki ay tebdilhava ver
mişlerdir. Raporu, Nafıa ve
kaletine gönderilmiştir. 

ikmal imtihanları 
ilk mektepler son sınıf ta

lebelerinden ikmale kalmış 
olanların imtihanlarına yarın 
başlanacaktır. ikmal imtihan
ları, bir haftada bitecektir. 

Kırkağaç adliyesine _tayin 
olunan hakim ve müddeiumu
mi gelmiş ve vazifeye başla
mıştır. 

Kırkağaç' ın çalışkan halkı 
ovaya göçetmiştir, Şuur ile 
karınca gibi çalışan bu halk 
bütün ziraai fenni tedbirleri 
tatbik etmek sayesinde Kır
kağaç ovasını zümbül bahçe
sine ·çevirmiştir. 

Belediye işleri: 
Manisa ilbayına r~f akat ede

rek bir heyet halinde Anka· 
ra'ya gitmiş olan urbay, ge1

-

miştir. İstirdaa1nberi şehirci
lik işlerile uğraşa uğraşa ih
tisas sahibi olan ve en ke~
tirim yollardan iş görmekte 
malumat ve melekesi bulunan 
urbay Ce1al İçöz Kırkağaç'ın 
en mühim ve en esaslı ihti
yaç ve derdi olan elektrik, su 
işini de halletmiştir. 

Buhar ile mü~eharrik, yalnız 
tenviretta değ!I, zirai sahada 
dahi kullanılabi 1 ecek ve civar 
yakın köylere dahi tenvir ede
bilmek e· a \larını ihtiva eden 
elektrik projesinin tatl i cine 
geçilmiştir. Binanın ikmaline 
çalışılmaktadır. Bu işi deruhte 
eden Alman şirketi iş prog
ramını göndermiştir. Bugün
lerde kasabamıza gelerek işe 
başlıyacaktır. 

Kırkağacın eski sularına 
motör ile getirilen bir su daha 
ilave edilmiş olduğu halde 
bu mevcut ihtiyaca . kafi gel
memektedir. Su ihtiyacını gö
ren ve takdir eden Kırkağaç 
uray meclisi yeni bir su daha 
getirilmesini kararlaştırmış ve 
proıesını yaptırarak derhal 
tatbike geçmiştir. 

Sipariş olunan boruların bu 
günlerde lzmir limanına çıka
cağı hakkında müteahhitten 
mektup almıştır. Her iki mü
him işin 936 yılı içerisinde 
tamam olacağı muhakkak ad
dolunur. __________ ..,... __________ _ 

Taksitler 
Yirmi senede 
ödenecektir 

Metruk mallar idaresinden 
artırma suretile mal alanların 
borçları hakkındaki kanun 
çıkmıştır. Bu kamına göre, 
borçlar, yirmi müsavi taksitte 
ödenecektir-

Olimpiyad 
Hazırlıkları bitti 

Berlin, 20 (Radyo) - Al
man'ya spor komiseri, olimpi-

yad hazırlıklarının ikmal edil
diğini ve oyunlara iştirak 

edecek olan Alman sporcula
rının seçildiğini beyan eyle
miştir. 

Alman umumi efkarı, Olim• 
piyad oyunlarına. Fransp'ma 
da iştirak edeceğinden 

nuniyet göstermektedi. 

ist 
at 
ık 
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BÜYÜK TARİHİ TEFRİKA 
a verıyor. 

20 Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu 

Genç kral, kendisine çok bahalıya mal 
olan ilk zaferini kazandı .. 

100 imzalı bir mektupta Burna
va belediyeciliği izah ediliyor_. 

Atletizm programlari tesbit edildi 

Bugün atletizm teşvik 
yar1şları başhyor. Fransova'nın hassa süvari

leri bu korkunç kuvvet karşı
sında adeta eridi; Alman iic
retli askerleri bir hiyanet kar
şısında kaldıklarını sandılar; 
çünkü onlara fsviçre'lilerin ilk 
temasta silahlarını bırakacak
ları söylenmişti. 

Birinci Fransova, kendi ce
saretine güvenerek ikibin pi
yadenin başında olarak mai
yet askerlerini de müsademeye 
sürükledi. Bu şiddetJi taarruz 
karşısında lsviçre'lilerin piştar ' 
kolları gerilediler. Kral hücu
munu iki defa tekrarladı; top
lar yeniden mevzi aldılar ve 
faaliyete geçtiler. 

Harb meydanını kesif bir 
toz tabakası kaplamıştı. Gö
ğüs göğüse harb müthiş bir 
şekil aldı. Bu korkunç müca
deleyi gece, ancak gece yarı
sına doğru durdurabildi. 

Birinci Fransova, -Düşmanın 
kendisini diğer muhariplerden 
farketmesine sebeb olan- be
yaz zanbak çiçekleri süslü fa
kat harpta berbad bir hale 
gelen zırhı üzerinde olduğu 
halde askerlerini topladı. 

Elinde üç mızrak kırılmış, 
bindiği at yaralanmış zırhtan 
başlığı korkunç bir şekilde 
delinmiş ve hayatı on defa 
tehlikeye diişınüştü. Su içmek 
için miğferini başından çikar
dığı vakit çenesinin kan ve 
toz içinde olduğu görüldü. 

Kral, kendisine verilen suyu 
yutamadı. Su tası olarak kul
lanılan, bir askerin çelik baş
lığı içinde kan vardı! 

Borizenler, mütemadiyen bo
ru çalarak dağınık olan kıt'a
ları davet ediyorlardı. 

Atını değiştiren kral, bir 
müddetçik istirahate çalıştı. 

Gün doğarken harb tekrar 
başladı. Fransız'lar selameti 
ancak zaferde bulacakları için 
fevkalade surette harb edi
yorlar ve mütemadiyen toprak 
kazanıyorlardı. Birden bir sü
varı: 

"Sen Mark! Sen Mark!,, 
Diye bağırdı. 
Gelenler, biraz geç olmakla 

beraber Vencdik'li yardım kol
ları idi. Bu kuvvetlerin görün
mesi üzerine lsviçre'Iilerin yer
lerini bırakmamış olanları da 
tutunamadılar, Milano üzerine 
rüc'ata başladılar. 

Galipler: 
- Düşmanın hepsini esir 

tutmalı, kılıçtan geçirmeli! 
Diye bağırışıyorlardı. 
Fakat, istikbalde kendisine 

bağlamak istediği için kral, 
mağ]ub İsviçre'lilcrin takibini 
şiddetle yasak etti. 

Birçok bayrak, silah ve esir 
elde edilmişti. Bunlar toplanır
ken, henüz bitmemiş olan harb 
gürültüsüne müthiş bir infilak 
sesi de karıştı. 

Ve, kral, henüz harb silah
ları iizerinde olduğu halde, 
muzaffer askerleri arasında 
göründüğü zaman, müthiş bir 
alkış başladı! 

* "' * 
Ortalık kararmakta olduğu 

halde kral yoluna devam etti. 
Bu zafer, yirmi senedenberi 
kralın hasretini çektiği zaferin 
ilki idil Fakat bu zafer, çok 
pahalıya kazanılmıştı. Harb 

sahasında 10,000 ölü yatı
yordu! 

Kral, maiyeti tarafından ta
kib edildiği halde, bir mezba
hayı andıran harb sahasını 
hiçbir şey söylemeden do
laştı. 

Fransa'nın en asil ve kıy

metli prensleri, gençleri sefer
ber olarak ve silahlarile kralın 
gözüne emsalsiz bir güzellik 
arzediyorlardı. 

Kral bunlardan tanıdıkları
nın her birisine ayrı, ayrı ilti
fatlarda bulundu. Fakat, yerde 
kanlar içinde yatanlar arasın
da da tanıdık simalara tesa
düf etti. Bunlara minnet ve 
şükranlar:nı ne suretle ifade 
edeceğini bir türlü tdyin ede
medi ve: 

- Dostum.. Arkadaşım!. 
Dedi. Fakat yerdekilerin he
men hiçbirisinden cevab ala
madı! 

Harb maktullerinin birçoğu 
çıplak bir halde id' ler; bir karga 
alayı gibi muharib orduları 
takib eden soyguncular, bun
[arı çoktan soymuş ve orta
dan kaybolmuşlardı. 

Kralla birlik zafer sahasını 
gezmiş olan ihtiyar mareşal 

Trivulse, sonradan: 
-Sonu var-

Burnova belediyesi hakkında 
gazetemizde çıkan tenkitler 
sebebile, Belediye reisi Fehmi 
bize. bir cevap vermişti. Dün 
Burnova'dan yiiz imzalı bir 
mektup aldık. yüz imza, hiç 
şüphe.siz, Burnova gibi küçük 
bir nahiye merkezi için çok 
mühimdir ve bunun bir ma
nası vardır. Mektup şöyledir: 

Sayın gazetenizin Burnova 
Belediye reisi hakkında bir 

müddettenberi devam ile haklı 
neşriyatına karşı, Belediye 
reisınin verdiği asıl ve esastan 
uzak cevaba hayret ettik. Bu 

zat, memleketin belediye umu
ru ile kat'iyen alakadar ola-

mamaktadır. Çünkü kendi ti
careti do]ayısile sabahtan ak

şama kadar lzmir' de meşgul 
olmaktadır. Bu hal, yalnız 

Burnova'lılarca değil, lzmir'li
lerce bile malumdur. Hiç ol
mazsa bunu itiraf etmesi la

zımdı. Meydanda olduğundan 
bahsettiği asarına gelince, 
acaba her sene Burnova ça
yına yemlik olan ölülerimize 
yaptırdığı kabristandan mı, 
yoksa memleketi bir mezbele 
halinde bırakan tanzifat işle

rinden mi. geçen sene gelişi 
güzel yapılan bazı döşemelerin 
kontro1suzluk yüzünden aradan 
iki ay geçmeden eski hallerine 

Hacı beyli mektebi talebesi, muallimleri ile biı arada 
Nazilli' den yazılıyor: Hacı beyli ilk okulu talebesi öğret

menlerinin çalışmalarile şehir okulları öğrencilerine parmak 
ısırttıracak derecede çok mükemmel bir ayrılık müsameresi 
vermişlerdir. Bu müsamereye Nazilli Halkevi gençleri, bando 
ve orkestrası da katılarak köylülerimize iyi bir gece geçirmiş
lerdir. 

Köy öğretmeni Şlikrii Erdem'e, köylüler ve bilhassa değerli 
ilgilerini esirgemiyen Sevindik'li köyü halkına ve bu işte çok 
yardımı dokunan Parti ilçe kongresi delegesi Şevket Ünlü'ye 
gençlik ve memleketçilik adına t~şekki.irlerimizi sunarım. 

Usak'ta birinci devre likleri • 

Uşak Gençler birliği takımı 
Uşak'tan yazılıyor: Uşak Gençler birliği varlığıyla, vahdetiie 

spor hızını gittikçe arttırmaktadır. Halkevi spor komitesince 
yapılan karşıJaŞma . fikustüründe birinci devreyi büyük sayı 
farkile bitirmiştir. Gençler birliği ikinci devreden de emin bu
lunuyor. Takım çok enerjik ve müsteittir. Kulüpte de ona göre 
büyük bir çalışma gözükmektedir. 

gelmiş olmasından mı bahset
mek isteyor ?. 

Bunların hiç birisinden de
ğilse, her halde, elektrik am
püllerini değiştirmiyerek bir 
çok sokakların zındanda kal
dığındnn veya memlekette içi
lecek bol mikdarda ( 3 lnaç.
lık) ve yüksek evsafta mevcut 
suyu memleket namına temlik 
ettirmeyip de Burnova'lılara 
kireçli .iU içirerek, hamurdan 
farksız ekmek yedirerek mide
lerini fesada uğratmak gibi 
işlerden bahsetmek isteyor 
olsa gerek .. 

--------
Müsabakalardan sonra K.S.K ve 

Göztepe bir maç yapacaklar. 

On senelik belediye reisliği 
zamanında toplanan yüz bin
lerce liraya mukabil memle
kete verdiği müsbet eserlerin 
yekunu yirmi b~ bin lirayı 
tutmıyan belediye reisi, bun
larla nasıl iftihar edebilir ?. 

Bu mektubumuz, Burnova 
halkının belediye reislerine 
kar.şı olan teveccühünü ispata ı 
kafidir sanırız. 

Yüksek saygılarımızla 
imzalar 

Burnava, (Hususi) - Bur
nava'nın belediye işleri hak
kındaki halkın şikayet ve di
leklerine aid yazılarıma, reisin 
vermiş olduğu cevabı okudum. 
Şahsımı alakadar ettiği için 
kısaca birkcı.ç noktaya temas 
mecburiyetinde kaldım: 

1 - Ben ancak noksan 
gördüğüm ve halkın da şika
yet ettiği şeyleri yazarak bun
ların yapılma:iiını diledim. Ya
pılmış işleri çok defa nasıl 
yazdımsa bunları da aynen 
yazmak vazifemdi. Hakikatler 
dinlenirken ~müteessir olma
mak ve lihtiyaçların teminine 
ve başarılmasına doğru git
mek en dürüşt bir iş olur. 
Çünkü şahsi işler, memleket 
işlerine, pek tabiidir ki, hiçbir 
zaman tercih edilemez. 

İzmir birinciliklerine hazır
lık olmak üzere bölge atletizm 
heyeti tarafından tertip edilen 
teşvik müsabakaları bu gün 
Aisancak sahasında başlıya
caktır. Atletizm müsabakala
rından sonra K.S.K - Göz
tepe birinci takımları arasın
da da hususi bir maç yapıla
caktır. Göztepe takımı en 
kuwetli oyuncuları Fuad ve 
Hakkı'dan mahrum olacak, 
fakat esaslı bir kadro ile çı
kacaktır. 

Diğer taraftan Halk saha
sında müttefik ve gayri müt
tefik kulüpler arasında da 
maçlar tertip ediimiştir. Gü
nün en mühim müsabakası 
gayri f ederelcrden Eşref paşa 
namını taşıyan ve müttefik 
Şarksporla birleşerek Ege 
spor teşkilatını meydana geti
ren takımın - Demirspor 
takımile yapacağı maçtır. Mü
sabakanın hitamında Halkevi 
spor komitesi tarafından Ege 
spor takımına, Eşrefpaşa ismi
ni taşıdığı sıralarda Halkev
leri takımlarını yenerek kazan
dığı şild verilecektir. 

Bu maçtan evel ve saat 
tam 14 de Altınordu genç, 
takımile - izmirgiicü takım
ları karşılaşacaktır. Bu müsa
bakayı Kahramanlar - Hacı
hüseyinler karşılaşması takip 
edecektir. 

* * * Atlt:tizm heyetinin istifası 

üzerine tayin suretile vazife 
alan yeni heyet dün öğleden 
sonra içtima ederek set1elik 
faaliyet programını tanzim et
miştir. 

Bu programa göre 21 ve 28 
Haziran atletizm teşvik mü-

--sabakaları yapılacak ve nu-
mara kazanacak atletlere ma
da 1ya verilecektir. lzmir atle
tizm birincilikleri 12 ve 19 
Temmuzda yapılacaktır. Sergi 
münasebetile belediye tara
fından tertip edilen büyük 
spor hareketlerine atletleri
mizin iştirakini temin için 6 
ve 9 Eyıulde ayrıca bir Son
bahar atletizm günü de tertip 
edilecektir Kış programı aşa
ğıda gösterildiği şekilde tesbit 
edilmiştir: 

27 /12/ 936 şehir dahilinde 
propaganda yol koşuları. 

3 111 937 münferit kır ko· 
şuları. 

10 111 937 Takım halinde _ 
kır koşuları. 

24 111 937 de de kır koşu
ları resmi mıntaka birincilikleri 
yapılacaktır. 

Bugün yapılacak teşvik mü-
sabakalarının programı da 
şudur; 

Müsabaka tam 15 te baş
lıyacaktır ve sırası şöyledir: 

100 metre sürat seçme, gülle 
atma final, 800 metre sürat 
final, tek adım final, 110 metre 
manialı seçme, Disk final, yük
atlama final, 200 metre sürat 
seçme ve linal, 5000 metre 
mukavemet final, 4 X 400 bay
rak yarışı. 

28 Haziran Programı: 
100 metre sürat final, 1500 

metre yarım mukavemet final, 
Cirit final, 400 metre sürat 
final, 110 metre mania final, 
4 X 1500 bayrak mukavemet 
koşusu, 4 X l 00 bayrak yarışı, 
Sırıkla yüksek atlama, üç adım, 
10000 on bin metre Mukave
met, bal:>tan bayrak koşuları. 

2 - Reis benim şahsen 
muğber olduğumu ve bu yüz
den yazı yazdığımı ima etmek 
isteyor. Şahıslara daima hür
metkarım. Herkese olduğu gibi 
reısın şahsına da hürmetim 
vardır. Fakat halkın dilekle
rini ve kasabanın ihtiyaçlarını 
hiçbir zaman bu hürmete feda 
etmem, Şahsi iğbirarı bende 
değil, kendisinde araması ıca
beder. 

Boğazlar konferansı ile yakın 
şark dav<ı.sı yeşil masaya geliyor. 

Tekrar edeyim: 
Başarılan işlerle birlikte ve 

diğer ihtiyaçları, noksanları 
ve halkın isteklerini yazmak 
vazifemdir, Bunu yapmakta 
olduğum için vicdanen müs- ' 
terihim. 

-Başı 1 inci say/ ada
ğişccektir. 

Ilalıh iıı kuhiııc i, İngiltcre'nin 
en biiyük :ılfıka~ı olmak ha ehil~ 
Tiirkiye'nin hu teklif ve talehini 
clo~taıw telakki ı·ıınişıir. J~eaEocn 

Türkiye lıiik\ımf'tİ LuJ;aılar hakkın· 

ılal.:i askeri ahkamın kaldınlmas.ını 
istemiştir. Bu teklif tc kıılml edi
lecektir. 

Yalmz, boğazlar nıc 'cle~iııin 

yeni teşekkiilii yakın şark 't' C Ak· 
deniz devletlerini şiddetle alfik:ıdar 
cılecck bir me~'elcılir. 

Borsada sonra nıuahedelerin ilk tadili için 1 1 
Bu konferans. umumi harpten 

------------ ıoplıınılığı lıaldc, ı;ok ılo-tam• hir 

Ozum sattşları: 
Ç. A lm K. S. 

21 i\1. j. Teranto 9 75 
19 S. Goınel 8 50 
12 Alolof 
5~ 

517710 
51776!! 

9 50 

Zahire satışları: 

K. S. 
C) 8i;J 

8 50 
9 50 

Ç. Cin i K. S. K. ~. 
:.?ou Buğıla) 7 7 

22 B. pmnuk 44 4·1 
B8 K. p:ılıııııııt •J.70 730 

2!.>7 n. pamuk · ~ :J ~o 4 ı 

j Nöbetçi eczaneler ' 
Bu ıık~ııııı Kcıncrnltımla Hilal 

Karataşta Santo, Kı•çccilcrdc )eni 
İzmir, lrgrıtpaznnnda Asri C<"7.aoe· 
lcri açıktır. 

~ckildı: toplanacaktır. <1ıiııkii Tiir-
kiye hiiklırneti, AlıııunJa gihi hu· 
reket etmemi)' ve u ultlcn U) rıl

ınamıştır. 

Atiııa, 20 (A.A) - lontrö'ye 
gitmektö olan Elen heyeti başkanı 
l\lanudi Selônik 'ten . geçerken ga· 
zett•cilcre ) aptığı heyanutta demi~· 
tir 

0

ki : 

- Boğazlunn )<'niderı a keri· 
lt·,tirilıııesi hakkınıla Tiirk noktai 
nazarlaruıu tam surcttı! miizaht"J'C!t 
için emir almış bulııııuyoruuı. Bo
~azlanıı tahkimi Dalkan antantının 
di~ı·r azaları olım ııwmlckı•tlerin 

enıni) etine lıiı;Lır hald ,·ermt•mı~· 

teclir. Limnos ve Scıııcııılirek .Elen 
adalarının yeniden tahkimi işine 

g•·lince, hu mes'elc .Monırö'ıle mü· 

1 
zakerc edilmiyecektir. Çünkü ayrı 
bir wcs'eledir. Bulgar'lann l~gc 

dımiziııde nıııhrcı; almıılıırı mc 'ı•· 

lc:c-i de l\tontrii'ıle nıüzakert• ~ııa. 

nıi)cccktir. Çiiııkii biiyle lıir ıue 'e
le rıwwut ıl~ğilılir. 

Paris 20 (Hud) o) - Boğazlar 

mes'l'lt·~ini konuşacak oları Monırö 
• 

konferansı, pazartesi biinii p·arın) 
ii#cdcn ~oııra saat 16 ıJa ıoplaııa· 

caktır. Bu toplantıda ılok uz dev· 
Jetin dcl<'ga ) oııları lıuzır buluna· 
caktır. Jngiltcrc'yi l..<>rd Stanhup, 
Fransa'yı Pol Bonkur, Husya'yı M. 
Lih·inof, Homanya'yı 1. Titulesko, 
Yunanistan"ı l\I. Ma"Tudis, japon· 
ya'yı :\1. Sao tcın~il edeceklerdir. 

İtalya'ya gelince, zecri tedbir· 
leriıı kuhlmlılığı ilan rdilir edil· 
nwz, [:\Iontrö) konforanı;ınn ılr.Icgc 
giiudcrccckıir. 

Fransız delegasyonu (Mont
rö) ya hareket ediyor. 

Pari 20 (HndyoJ -- fMonırö) 
konferan ında Francayı remsil ede· 
cC'k olan .)Ji Pol Bonkur ile ,Fran· 
sız delegasyonu, yarın (Bugün) saat 
10 da buradan hareket edecekler· 
ılir. Delegasyon nıt:)anında, Fran· 
sanın ..lnkara eef iri <le bulunmak· 
tadır. 

Toprak kayması 
Paris, 20 ( Radyo ) - Pcr

pinyondan bildiriliyor: 

Tikoleben' de bir toprak 
kayması olmuş ve yolu kapat
mıştır. Maddi zarar çoktur. 
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~ Sayfa 6 --------------------ANADOLU ____________________ 21/6/ 936 a._ 

Eden'in soldan Son Dakı· ka·. Fransız Cumur z AB ı TA: vangm Kemeraltı caddesinde lezzet 

geri hareketi Reisi M. Lebrun Çirkın bir vak'a ıokantasında ocak altında hı· 
Menemen kazasının Pazar rakılrn ufak bir sandık için· 

Cenevre siyasat me- ltalya Mem un Eski muharip- başı mahallesinde oturan Hü- deki talaş parçalarının dikkat-n seyin oğlu Mahmud'un 9 ya- sizlik yüzünden yanmağa baş-
hafi/inde fevkalade /erle gazeteci.. şında oğlu Fehmi 'yi , Kurtiş lamasile yangın çıkmıştır. Der-

teessür uyandırdı l · k b l tt · IIyas kirletmiştir. İlyas tutula- hal söndürülen yangından hiç-

ç •• k.. A t db. l IA erı a u e ı.. rak Adliyeye verilmiştir. bir zarar olmamıştır. Dükkan 
Cenevre 20 (A.A) - :\lilletler UD U ZeCrl e Jr er, eVVe a Paris, 20 (Radyo) - Reisi 

cemiyeti mchafili. ~I. Eflen'in ol· Köyde hırsızhk olur mu? 1500 liraya sigortalı ve Meh-
dcn geri etıncşiuıfon fcvkul ıidı· mü· Jngı•ıtere tarafından kaJdırıl cumur M. Lebrun, bugün eski Menemen kaz .. sının Aliağa med oğlu Refik tarafından 
teessir olmu,lardır. Bu mehıt filde • muhariplerden bir heyetle ga- nahiyesine bağlı Karakuzu işletilmekte idi. Tahkikata de-

beyaıı olunıluğuna göre; bun<lau mtştır V azİyet düzelmektedir' zetecilerin. bir delegasy~nunu köyünde Osman oğlu bakkal vam ediliyor. 
böyle diplomatik cidal audlaşmrsı· • • kabul ederek uzun muddet Mustafa'nın evine hırsız girmiş Jiletle yaralamış 
n·n tadili etrafında temerküz eyle· Paris, 20 (Radyo) - lngiliz • Fransız siyasi mehafili, İtal· konuşmuştnr. bu konuşmalara ve 55 lira para ile tabanca- Kemerde Umumhaneler 50-
mektedir. Küçük antant devletleri büyu··k ehemm·yet verilmektedir sını çalmıştır. Yapılan tahkı·- kağında Hopalı Ahmet oğlu 

siyasetinin zecri tedbirler aley- yan'ın bu fırsattan istifade ı · ihtimal ki milletler cemiyetine kar· s db• J Haydar ile Sadık oğlu Hakkı, 
tı sadıkane duygulannı teeyyüt hine dönmüş olması Roma' da ederek maziyi unutacağı ka- 00 te Ir er kMatta f hırsızın ayni kol·dyden Arap Meleg" 'in evinde serma-

b k b t usta a oğlu Hasan o uğu 
edecek ve 16 ıncı madde ile mü· üyü ir sevinçle karşılan· naatindedir. talyan'ın Avrupa ye Ali kızı 25 yaşında Emine 

· lh · · k 1 .•. ·1 A/man'larca anlaşılmış ve tutulan Hasan'ın eyyıt su tezının uvvct cnuırı · mıştır. işlerinde alakasını tekrar gös· Perihan' ı jilet bıçağile sağ 
mesini iati}·eccklcrdir. fngilterenin I 'l J-l l üzerinde çaldığı paralarla silah d talyan ar zecri tedbirler termesi beklenmektedir. oş görü mu .. yor. b 1 kaşı üzerinden yaralamışlar ır. 
de milletler cemiyetinin nüfuzunu f I u unmuştur. 
iadeye çalışmr ı ve IJalhuıd bazı aleyhindeki hareketin ngilte- talya'da esasen son gün· Berlin, 20 (Radyo)-Frank- Hırsızhk Bunun sebebi Emine Peri-
cenuhi Amerika devletlerinin de reden değil Fransa'dan gele- lerinde neşriyat ve propagan· ford Çaytun gazetesi, Çekos- Mumcu caddesinde 148 nu- han'la Haydar ve Hakkı'nın 
andlaşmanın nıevı.ii uzlaşmalar esa· ceğini ümid etmekte idiler. dası, ftalya'nın avrupa işleri lovakya'nın son günlerde al- maralı evde oturan Ahmed arkadaşı Ziya'nın mahkemeleri 
m üzerine müstenit bir tazda ta- Fakat son zamanlardaki hadi- ile alakadar olması için zecri ld bulunmalarıdır. ikisi de tutul-mış o uğu tedbirleri hoş kızı Şerife'nin evine gıren 
mamile tadilini istemeleri muhte· seler hasebile İtalyanların Fran- tedbirlerin lağvı lüzumu etra- muştur. görmemekte ve bilhassa, tay- hırsız tarafından bir takım Çalmış 
meldir. sa' dan ümitleri kesilmişti. fında yapılmakta idi. yare istasyonlarının Alman k k · lb · ·ı b · k ı 

Tu··rk oı·ıı· ı 'it • . k .. z A t db. l . d k ld er e e ısesı e ır aryo a Bozyaka'da Kızılçullu cad-
ngı ere nın son aran uze- ecrı e ır erın e a ı· hudutların naklini de çok ma- ·· ·· ·· ·· h ı ) 

1 ortusu ve uç av u ça ınmıştır. desinde Giritli Hasan oğlu 
rine Fransız kabinesi de top- nlması kararlaştığı için talya, nalı bir hareket olarak telakki B k t k 

Bu .. ltenı·nı·n 14 u .. ncu.. ı ıça aşıma Mustafa'nın ev·ıne gı"ren belir-
anmış ve zecri tedbirlerin kal- avrupa işlerine dönmüş addo- eylemektedir. K 'd Ar E eçeciler e if oğlu min- siz bir hırsız tarafından iç ça-

sayısı Çı Ltı dırılmasına karar vermiştir. lunabilir. d R 5 Bin yaralı/ e bir bıçak bulunarak za- maşırı çalmıştır. Hırsız ara-

İıtanbul 20 (A.A) - Türk dili 1ran'1 n b ,. r d ı· ı egv ,. Londra, 20 (Radyo) - Neş- bıtaca alınmıştır. nıyor. 
kurumu genel sekreterliğinden : rolunan bir istatistiğe göre Kimyevi ve bakteriyoloji raporları haiz 

Türk dili bülteninin 13 üncü 
sayısı çıkmıştır. Kurum genel mer· - geçen hafta 99 yol kazası Yüzlerce senedenberi sıhhata faydası mü-
kez kurulu üyelerinden Konya !!ay· Suud Hükıimetı• ize Bahreyn Ada- olmuştur. Bu kazalarda beş b l J . U l M l . l • 
1 fı ., . • 0 · ·k · · lı bı·n kı·şi yaralanmıştır. cerre o an zmır- r a a gaca ıc, me erı 
avı pro eııör J.,aım nat ın ı ıncı ., • 

Türk dili kurultayında Türk ve ları Uzerinde ihtilaf Çıktı. Kavga etmişler ~ 1 J D 1 
Arap dil birliği üzerine verdiği tez ---- --- lkiçeşmelik caddesinde l80 
bu sayıdaılır. C 20 (R d ) l enevre a yo - ran testo etmiştir. l k h d t M J Türk dili biilteninin her sa· numara ı a ve e o uran a- ~ • 
yısı 30 kuruştur. 10 l!a~,nın aho- Hariciye nazırı, Milletler cemi- Cenevre 20 (A.A) - lran nisa'lı Danyal oğlu Avram 
nesi üç liradır. Satış ve abone ya· yeti umumi katibi M. Avenol'a Hariciye nazırı, Milletler cemi- Cevaz'la Arslan oğlu İbrahim 
zılma merkezi fstanbul'da Ankara Bahreyn adaları hakkında bir yeti umumi katibi M. Ave- arasında kağıd oynamak mes' e-
caddcsindc Türk kitapçılığı limited nota vermiştir. Bu nota, lran- nol'a İran hükumeti tarafın· lesinde kavga çıkmış, İbrahim 
~irketidir. Türk ı 1ili kurumunun d k" 1 ·1· l h t -ha§lıca çalı~malıınnı ,.e bunJann a ı ngı ız mas a a guzarına dan Bahreyn adalan hak- çakile Avramı koltuğu altın-
verinıini köyünden toplıyan Türk verilen protesto notasının ay- kında lngiltere'nin Tahran dan yaralamıştır. nidir. _ı __________ _ 
dili bültenine sayın oknrlanmızın maslahatgüzarına verilen no- 1 
değer vereceklerini umanz. Birinci Notada Bahreyn adaları üze· tanın bir suretini tevdi et- zmir inhisarlar başmüdür-
abone yılının tam takımı kalma· rinde bir hak iddiasına kal- lüğünden: 
mış olması yüziindeıı edinmek: is· kışan Suud hükumetinin bu miştir. Bu nota, Bahreyn ada- Foça' da tuz ambarlarile idare 
tiy .nlerin dileklerini yerine geti· hareketi karşısında Bahreyn ları hükumeti namına hare- binası kiremitlerinin aktarılma 
remiyoruz. Böyle bir gü~lüğc uğra· hükumeti namına lngiltere•nin ket eden İngiltere ile lbnis- işi pazarlığa konulmuştur. Ke-
mamak için şimdiden alıone yu.ıl· nazarı dikkatının celbi isten- suud hükumeti arasında 16· şif bedeli 78,55, teminatı 11,78 
mık gerektir. Türk dili bülteninin 7 935 hl 

mekte ve lngiltere'nin, Bah- 11-035 ve 1 -11· tari e- Liradır. 15 inci sayısı da profesör Saim Ali 
Dilemre'nin Türk Kelt söz kök· reyn adalarındaki haklarının rinde teati olunan muhabe- isteklilerin 2 17 / 936 günü 
leri karştlaştınlmaeına dair bir tamamen tanınmakta olmasına reyi protesto etmektedir. No- saat onda teminatlarile Foçada 
etüdilnü havi olarak basılmaktadır. rağmen Suud hükumetinin her tada ezcümle denilivor ki: inhisarlar idaresine ve saat 

hangi bir hak iddiasıpa kat- İngiltere hükumeti lran'ın 15 te başmüdürlüğümüze uğ-Belcika'da , 
Askeri memurlara 
verilen salAhiyet: 

Brüksel 19 (A. A) - Dahiliye 
Te milli müdafaa nazırlan huımsi 

bir kararname ne~retmişlerdir. Bu 
kararname askeri memurlara fev. 
kalide ahvalde balkın ia~~ini ve 
umumi servisleri tr.min için ihtiyaç 
hiueıtikleri her şeyi harp tekalifi 
auretile almağı emretmektedir. 

K. itilaf 
ErkAmharbiyeleai 
hareket ettiler: 

Bük:rcş 20 ( Raılyo ) -- Dün 
küçük itilaf devletleri c.rkunılıarhi· 

yei umumiye rcislı·ri maiyetini ile 
birlikte Sinayaya gitmişler ve Pa· 
roreo ovasını ve earayı ve Pelea 
kalesini ziyaret etmişlerdir. Gene· 
r&ller akşam gene Bük.reşe dön· 
mü~lcrdir. 

Bugün Çeko~Iovakya \'C Yu· 
goslavya ve Yugoslavya erkinıhar· 
biyei umumiye reisleri Prag ve 
Belgrad'a hareket edeceklerdir. 

Amerika 
Bitaraf lıktan 
Vazgeçecek Mi? 

Vatington 20 (A. A) - Hükt1· 
met mehafiliude ıımııılığına göre 
RU%let, yakında bitaraflık tedbir· 
lerinin k:aldınlacaıını ilan edecek· 
Amerika hük.6meti oimdi Habeti&
tındaki hakik:t vaziyet hakkında 
maldmat toplmıakla 'meşguldür. 

Harp halinin hitmiı olduğunu an· 
layınca Amerika hük\lmeti, millet· 
ler cemiyeti ve Avrupa devlrtlerin· 
den müstakil olarak hu tedbirleri 
kaldırrcrktır. 

Vatington 20 [A. A) - Bugün 
1800 tayyareden ibaret olan hava 
kunetlerinin, bu sene 2320 tayya· 
reye çıkanlman hakkındaki 14yiha 
parl&mentoca tanip edilmiıtir. 

iyyen gözyummıyacağı ve bu Bahreyn adalan üzerindeki ramaları. 1752 21 25 
adalar üzerindeki lran huku- haklarına tamamile agah bu· 
kunun tamamen muhafaza edi- lunduğundan münakaşa gö-
leceği bildirilmektedir. türmiyecek kadar sarih olan 

Cenevre 20 (A.A) - İran bu hakları, inkar derneğe ge· 
Hariciye nazırı, Milletler ce- len bu tarzı hareketi bir kere 
miyeti umumi katipliğine bir daha protesto etmek vazifem 
nota vererek lngiltere'nin icabıdır. İran devletinin ge-
Bahreyn adaları üzerinde Iranın rek halihazır ve gerek ati için 
hukukunu ihlal mahiyetinde bu mes' eleyi taalluk eden 
olarak lbnissuud hükiimetile kaffei hukuk ve menafii kat-. 
teati ettiği mektupları pro- iyen mahfuzdur. 

Habeşistan'da Yunan gazeteleri 
beyazların iskanı.. ve zecri tedbirler ... 

Adis-Ababa, 20 (Radyo) - Atina, 20 (Radyo) - Bütün 
Beyaz ırka mensub insanların Yunan gazeteleri, zecri ted-
Habeş ıklimile ne dereceye birler aleyhine başlıyan cere-
kadar ünsiyet kesbedeceklerini yana iştirak etmekte ve Yu-
tetkike memur heyet, müsbet nanistan'ın da bu tedbirlerin 
karar vermiştir. kaldırılması için bir karar ver-

Habeş yaylalarının mühim mesini dilemektedir. 

bir kısmının ıkliminin Apen'in Hud dönüyor 
ve Alp yaylalannın ayni ol- Cebelüttarık, 20 (Radyo)-
duğu tesbit edilmiştir. lngiltere'nin maruf Hud dret-

J apon protestoau navtı bahriye amirallığından 
Kanton, 20 (Radyo) _ Ja- fngiltere'ye avdet emrini al-

ponya'nın konsolos ceneralı mıştır. 
Çan-Tung-Cay nezdinde bir Cebelüttarik, 20 (Radyo)-

İngiliz Diretnavtlarından (Hod), 
protestoda bulunmuştur. Bu 
protestonun sebebi halk tara- bugün buradan (Portsmod) da 
fından gösterilen Japon düş- müteveccihen hareket eyle-

miştir. 

manlığıdır. 40 saatlık haf ta. 
/talya ·Almanya Cenevre, 20 (Radyo) -

Roma 20 (Radyo) - Dış Beynelmilel mesai konferan-
bakan Kont Ciyano, bugün sında 40 saatlık haftanın de· 
Alman büyük elçisini kabul mir ve çelik imalathanelerine 
ederek görüşmütür, Bu ziya· de teşmili kararlaştırılmıştır. 
retin sebebi, ltalyan Dış ha· Bugün mensucat sanayiin· 
kanının resmi muameleye baş- de de 40 saatlık haftanın tat· 
lamış olduğunu göstermektir. biki kararı verilecektir. 

Çeşme icra memurluğundan: 
Çeşme inhisarlar idaresine 

36/208 sayılı dosya ile borçlu 
Ankara' da imalatı harbiye mu· 
hasebesinde yoklamacı vazife
sile müstahdem iken 1 Mayıs 
932 tarihinde kendisine lüzum 
ve ihtiyaç kalmadığından kay
dı terkin edildiği bildirilen 
Çeşme inhisarlar eski satış 
memuru Halit Aziz'in elyevm 
nerede bulunduğu malam ol
madığı ve şu ;itibarla ikamet
gahının meçhul kaldığı anla
şıldığından Hukuk usul muha
kemeleri kanununun 141 ve 
142 inci maddeleri mucibince 
Ankara' da münteşir gazeteler
den birinde ilanen tebliğat 
ifasına karar verilmiştir. 

1 - Halit Aziz'in Çeşme 
inhisarlar idaresine ilama müs· 
tenit masraf hariç 65 Lira 99 
kuruş borcu vardır. icra emri 
makamına kaim olan işbu ila
nın gazetede neşri tarihinin 
ferdasından itibaren 5 gün 
zarında yukarıda yazılı borcu 
ödemesi lazımdır. 

5 gün içinde ödemezse tet
kik merciinden veya temyiz 
veyahut iadei muhakeme yo
luyla ait olduğu mahkemeden 
icranın geri bırakılmasına dair 
bir karar getirmedikçe cebri 
icra yapılacağı ve gene bu 
müddet içinde mar beyanında 
bulunmazsa hapisle tazyik olu
nacağı ve hakikate muhalif 
beyanatta bulunursa hapisle 
cezalandırılacağı ilin olunur. 

İzmir · Çeşme ,ose1"i üzerinde güzel manzaralı oteli, gazino, lokanta 
ve bakkaliyesinde müşterilerinin her türlü istirahat, iaşe ve ihtiyaçtan 
temin edilmiş olan 

Urla Malgaca içmeleri 
Hakkında Dr. müderris Raşit Talı· 

sin'in cUrla Malgaç içme suyu; Kar· 
liApafın Şurprmlel Zals suyuna e7.hcr 
cihet rüı;lıandır.• Buyurduklan hu 
su; müzmin mide ve bevap teşen· 

nü~·lcri, karaciğer, dalak lıastalıkla

nnda ınfü:min Rafra kesesi ve safra 
yollan iltihaplnnnda, safra, kum ve 
ta~lannda, müzmin inkıbazda, şiş· 
manlık, nakris ve şeker hastalıkla· 

rında, lıa~raak, şirid, ııulucan, me· 
sane yollan ilıih .. Gibi hünyevi has· 
talıklarda seri ve şifabaho olduğu 
sayın halkımızın yüksek ve değerli 

l\lerbum Dr. ~füderria Raşid Tahsin tecrübelerile sabittir. 

. 
Vesait : Baıımahane karşısmda Bulvar'da Urla ve Çeşme otobüııle.ri· 

nin hepsi içmelere uğramakta olduklanuılan her an vesait mevcuttur. 

Denizli ili daimi 
den: 

•• • 
encumenın-

Denizli' de uçancıbaşı mahallesinde Hususi idareye ait Ban
dezoplus fabrikası demekle tanınmış fabrika ve imalathane 
binası ve imalathanede bulunan nevileri ve ne işte kullanıldığı 
kaimeye ilişik çizelgede yazılı makine ve alatiyle bfrlikte 4158 
metre murabbaı yerin mülkiyetini almağa kapalı zarf usulile 
istekli çıkmadığından 8/temmuz/936 tarihine kadar 21 gün 
müddetle açık artırmaya konulmuştur. 

1 Muhammen bedeli 15000 lira olup ilk teminat akçesi 

2 

3 

4 

5 

1125 liradır. 
Şartname bedelsiz olarak Denizli encümen kalemin-
den tedarik edilir. 
ihale 8/temmuz/936 çarşamba günü saat 15 te Denizli 
vilayeti daimi encümeninde yapılaçaktır. 
ihale 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale hakkın
daki kanuna göredir. 
ihale bedeli iiç denk taksitledir. Yılı içinde ödene-

cektir. 
6 ilin ücreti ile pul vesair masrafları alana aittir. 1761 

İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 

381 

384 

Tepecik bozkurt s. 
M. arsa. 
Karşıyaka alaybey 
eski 115 taj No. lı 
2/ 6 hissesi. 

11 taj No. lı 71,04 metre 

naldöken tramvay c. 121 
160,50 metre M. arsanın 

Lira K. 
56,84 

30,00 

378 Birinci süleymaniye altıntaş s. 3012 eski 38,40 195 
42 taj No. lı 780 metre murabbaı arsa. 

386 Çorakkapı mahallesinin ziba ve bedava sokak- 88,50 
larında 15 kapı ve 15/40 No. tajlı 59 metre 

M. arsa. 
416 Karşıyaka bahariye karakol s. 14/1 eski 19 130 

taj No1 lı 501,50 metre m. arsa. 
Yukarıda yazılı arsaların bedeli eri peşin para ile ödenmek 

üzere ve onbeş gün müddetle arttırmaya konulmuştur. Alıcı· 
ların 6/7 /936 pazartesi günü saat 17 de Milli Emlak müdü· 

riyetine müracaatları. 1771 

s 
1 

3 
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Askeri Lise ve Orta Mekteplere 
H 

Oğretmen ve Kırıkkale San'at Li-
sesine Tedrisat Müdürü Aranıyor 
1-lstanbul ve Bursa' daki askeri Liselere Kırıkkale' deki askeri 

San'at Lisesine aylık ücretle tarih, Riyaziye, Fizik, Erzincan, 
Konya, Ankara'daki Orta Mekteplere Tarih, Coğrafya, Fen 
bilgisi, Almanca, Fransızca, İngilizce öğretmeni ve San'at 
Lisesine Tedrisat Müdürü alınacaktır. 

2-Lise öğretmenliği için Lise öğretmeni ehliyeti Orta mektep 
· için Orta mektep öğretmenlik ehliyeti gerektir. 
3-lstekli olanların dilek kağıtları aşağıda sıralanmış evrakla 

Ankara'da Milli Müdafaa Vekaleti Askeri Liseler Müfettişli
ğine göndermeleri lazımdır. 

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

ehliyetname tasdikli benzeri. 
D) Nufus tezkeresi tasdikli benzeri. 

4- Durumu uygun görülenlerden aşağıda yazılı evrak sonra 
istenecektir. 

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

raporu. 
q Te~hhüt senedi (Noterlikten). 

5-Ücrctler. 
fstanbul'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 
dersine 98-108 Liraya kadar. Orta mektepler derslerine 108 
Liraya kadar, Aylık ücret verilecektir. 

6-Kınkkale San'at Lisesine alınacak tedrisat Müdürü için Lise 
öğretmenlik şartlarını taşımak ve iki ders zümresinde ihtisas 
olmak gerektir. Ücreti 165 liradır. 

7-lsteklilerin 1 Eylül 936 gününe kadar müracaat etmeleri 
dileği yerine getirilmiyenler bir hak istiyemezler. D. 18 1509 

Mst, Mv. sat. si. ko. rs. den: 
1 - Bayramiç'teki kıtaatı askeriyenin 210 ton Un ihtiyacı 

kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 25 Haziran 936 perşembe günü saat 14 bu
çukta Bayramiç'te askeri satın alma ko. nunda yapı
lacaktır. 

3 - Unun tahmin edilen mecmu tutarı 31500 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 2362 tira 50 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - fstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerlnde ve şartnamesinde yazılı ve-
kaları teminatı muvakkate mektup veya makbularını 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat 
evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 1532 17 21 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 Bayramiç'teki kıaatı askeriyenin 63900 kilo bulgur 

ihtiyacı kapalı zarf usulile eksitlmeye konmuştur. 
ihalesi 29 /Haziran/ 936 pazartesi günü saat on dört 
buçukta Bayramiç'te askeri satın alma komisyonunda 

2 

yapılacaktır. 
3 - Teminatı muvakkate akçesi 576 Liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve
sikalarile teminatı muvakkate ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden en az bir saat· evvel komisyona vermiş 
bulunacaklardır. 1648 13 18 21 26 

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

Cinsi Miktan Tahmin edilen bedel Muvakkat teminat 
Kilo Lira Kuruş Lira Kuruş 

Koyun eti 45600 18240 00 
Sığır eti 32900 9212 00 2058 90 

Cinsi, miktarı ve tahmin edilen bedellerile muvakkat temi
natı yukarıda yazılı iki kalem gıda maddesi 3 temmuz 936 
tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de kapalı zarf suretile 

V k l l alınacaktır. .n..ara oç ı ıca arı Şartnamesi 137 kuruş mukabilinde komisyonda her gün ve-
Seferihisar Karakoç ılıcaları açıldı. Her sene olduğu rilir. isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle teklifi 

gibi busenede Seferihisar kamyonları işlemektedir. Gide- muhtevi mazrufları belli gün ve saattan bir saat evvel Kasım· 
ceklerin Basmanede Bulvar garajına müracaatları. paşadaki bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. 

A 17 21 27 2 (3301) 

Asken Mekteplere Talebe ah- lzmir Vakıflar direktörlüğün-
nıyor: den; 

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 1/Temmuz/936 da 
başlar ve 10/ 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 
§ubelerine müracaat etmiş olmaları lazımdır. 

C - Kabul şartlarını taşıyan istekliler evrakını tamamlattı
rıp askerlik şubeleri vasıtasile mektebe göndermeleri 
ve mekteplerden 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 
mektebe alınmazlar. 

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

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

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

200 salepçi oğlu kemeraltı caddesi dükkan 57 
200 " .. il " .. 26 
17 5 " 11 yemış çarşısı " 26 
60 pazaryerı bayram yeri oda arsa 525 

100 bostani zade kemer caddesi dükkan 12 
180 Arnavut oğlu hastane caddesi ev 76 
120 Ali ağa balaban çıkmazı ev 1 
120 " " medine yokuşu ev 91 
48 soğukkuyu soğukkuyu dükkan 121 
84 kestelli kestelli 11 93195 
60 s. süleyman şadırvan altı 11 1/1 
96 .. " " " 10 
84 H. hüseyin başdurak " 10/12 

120 " .. " 14/20 
200 Hisar tilkilik ev 16 

72 .. çangırı çarşısı dükkan 25 
250 " B. belediye mağaza l l 
300 salep,çi oğlu asmalı mesçit fırın 160 
100 bostani zade kemer caddesi dükkan 14 
60 rumkuş uzun yol ev 86 

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

120 Hiar B. belediye dükkan l 4/12 
60 esnaf şeyhi mekke yokuşu ev 9111 

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

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

120 lsmail sarım yıkık minare arsa Bila 
100 Bostani zade çangırı çarşısı dükkan 15 

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

Sayfa 7 ~ 

aşra Bak&aı ve Esnaflarının 

Nazarı Dikkatine 
lzmir şekerciler çarşısında 20 numaradaki imalatfıanemi 

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

Güzel lzmir bisküvit fabrikası sahibi lstanbullu 

lsmail Hakkı -Emlak ve eytam bankasından: 
Depozitosu 

Esas No. Yeri No. sı Nev'i T. L. 
TAKSiTLE: 

242 Karşıyaka alaybey m. 
celal bey s. 

330 Bayraklı kanarya sokak 

Eski Yeni 
76.76, 1 82-84 Ev 

4 4 
325 Karşıyaka donanmacı m. mu- 23 

Ev 
Ev 

radiye s. 
349 Hasan hoca m. kızlarağası hanı içinde 25-52 Oda 
350 " " " " " 12-25 Oda 
353 " " mah. osmaniye caddesi 29 taj Mağaza 

355 Karşıyaka alaybey m. hengam s. 36 11 Ev 
404 Karataş mahmut hayati sokak 4 4 Ev 
582 Üçüncü karalaş islahane arkası 8 No. Ev 
653 11 

" asansör sokak 19,2 taj Arsa 
658 Burnava yaka m. ikinci yaka s. 50 50 Ev 
660 Burnava civan yolu 12 8-10 Ev 
731 Birinci karataş mansuri zade 43 7 taj 1 Ev ' 

yokuşu. 
785 Karataş irfan sokak 26· 1 26 " 30 " 
970 Karata taş postacı ali ef. sokak 39 39 " 

240 

40 
1100 

75 
40 

125 
700 
160 
160 
15 
60 

300 
200 

80 
80 

872 Birinci karataş icadiye " 15 taj 17 " hisseli 220 
56,35 

PAZARLIKLA: 
860 Mersinli burnava caddesi 14 Kahvehane 80 

Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin hizalarında 
işaret edildiği veçhile beddlleri peşin veya taksitle ödenmek 
ödenmek üzere 25,6,936 perşembe günü saat onda ihale edil
mek kaydile açık artırmaya konulmuştur. 

istekli olanların hizalarında yazılı depozitoları veznemize 
yatırarak artırmaya girmeleri ve yanlarında üçer fotoğraf ge-
meleri ilan olunur, 11 21 1559 

Ciridi zade Süleyman ağa ve tuz 
cu zade vakıfları mütevelliliğin
den: 

Seneliği Mevkii Vakfı No. 
96 hacı mahmut m. giridi 44 
42 " " .. 44 

156 " " .. 42 
84 istanköy s. " 22 
24 " .. 24 
60 .. .. 26 

Cinsi 
ev 
oda 
ev 
ev 
dükkan .. 

133 ikiçeşmelik c. tuzcu 159 ev 
133 " " 159/1 dükkan 
200 sandıkçılar giridi 3 mağaza 

84 hacı mahmut " 44 depo 
72 ikinci sipahi şaban zade 8 dükkan 

Yukarıda mevki ve numaraları yazılı akaratln 31/5/937 se
nesi sonuna kadar olan icarları on gün müddetle açık arttır 
maya çıkarılmıştır. İhalesi 22/6/936 pazartesi günüdür. istekli 
olanların o gün ve saatte Evkaf müdürlüğünde toplanacak 
komisyona müracaatları ilan olunur. 12 17 22 1626 

lzmir belediyesinden: 
1 - Onaltı ve onsekiz santimlik potreller için doksan adet 

demir konsol ve yirmidört adet hers yaptırılacaktır. 
işin hepsinin bedeli keşfi yüz seksen dört lira yirmi 
kuruştur. Baş katiplikteki keşif, şartnamesi ve resmı 
mucibince 7171936 salı günü saat onaltıda açık eksilt
me ile ihale edilecektir. iştirak ıçın ondört liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile söylenen gün ve saatte 

2-
encümene gelinir. 

Cinsi 
Yumuşak heygir nalı 
Kara beygir mıhı 
Beyaz beygir mıhı 
Merkep nalı 
Merkep mıhı 

Mikdarı 

1000 
15000 

200 
900 
150 

geyım 

adet 
kutu 
geyım 

kutu 

Tutarı 

210 
82,50 

110 
72 
82,50 

557.00 
Yukarıda cins ve miktarı ve hizalarınde bedeli muhammeni 

yazılı eşya başkatiplikteki şartname veçhilc 717 /936 salı günü 
saat onaltıda açık eksiltme ile ihale edilecektır. iştirak için 
kırk iki liralık muvakkat teminat makbuzu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelinir. 21 25 30 3 1769 

Şurup, reçel, marmelat, şer- nisbi para cezasına dair bele
bet; bal, buz, kahve, çay, çi- diye daimi encümenince tem
kulata, glikoz şurubu, patika, bihnameye eklenen madde be· 
pekmez, tahan helvası, pasta, lediyenin cümle kapısındaki 
şekerleme, dondurma ve gazoz ilan tahtasına asılmıştır. Ga
gibi gıda maddelerinin ne su· zete ile ilan tarihinden itiba
retle imal edileceğine ve hili- ren bir haha şonunda tatbik 
f ına hareket edeceklerin mal- edilecek olan bu tembihna
lari hakkında yapılacak mua· meyi alakadarlar gelip okuya· 
mele ile amillerinden alınacak bilirler. 

adı 

vah 
adı. 
1 b 
e sö 
da; 

eti 
sb' 
liğ 

Ü 

ett 
k 
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R· AK 1S1 
İki çekilmiş ve filitreden geçmiş, bol anasonlu, su içirmez, başağrısı ve bulantı yapmaz 45 derecelik en nefis rakıdır. 

lzmir acentası: lzmir Emirler çarşısı karşısında Mılıçılarda Hüseyin Bahri ve Şekib müskirat deposudur. 

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

ROY AL NEERLANDAİS V. N. 
KUMPANYASI DEUTSCHE LEVANTE LINiE 

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

"BIRKALANT,, ınotörü 29 
6-36 da gelip ROTTERDAM, 
HAMBURG, BREMEN, CO
PENHAGE, DANTZIG, GDY
NIA, GÖTEBURG, OSLO 
ve lSKANDINAVYA liman· 
lan için yük alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci 

kordonda tahmil ve tahliye 
binası arkasında Fratelli Sper
co vapur acentalığına müraca
at edilmesi rica olunur. 

Tele. 2004 2005 2663 ......................... 
Hellenic Lines 

Limited 
Hamburg - Bremen, Rotter· 

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

TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yük ala
caktır. 

" O E L O S ,, vapuru 7 
temmuzda bekleniyor, 11 tem 
muza kadar ANVES, ROT -
TERDA, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yük alacaktır 
"ÇHİOS,, vapuru 11 tem

muzda bekleniyor. Bremen, 
Hamburg ve Anversten yük 
çıkaracaktır. ---ARMEMENT H. SGHULDT · 

HAMBURG 
"DUBURG,, vapuru 29 ha

ziranda Hamburg ve Anvers 
limanlarından tahliye için bek
lenmektedir. 

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

AMERİKAN EXPORT LINE 
THE EXPORT STEAMHIP 
CORPORATION NEVYORK 

"EXAMlNER,, vapuru 21 
hazirana doğru beklenilmekte 
olup New· York için yükliye
cektir. 

Ren, İskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi-
mento ile eşya kabul eder. JOHNSTON WARREN EİNES 

A l E • M ·ı Ltd. - Liverpool 
ng o- gytıan aı "KENMORE,, vapuru 1 

Line temmuzda Liverpool limanın-
Marsilya ve lskenderiye için dan muvasaleti bekleniyor. 

9600 tonluk ''Cairo City,, va- , Burgaz, Varna, Köştence, Ga
puru her ay Pireden munta- las, lbrail limanlarına yük 
zaman iki sefer hareket ede- alacaktır. 

Pürjen Şahap 

BLACKFLAG 
les mouchH, moustiquee, c•f•rd•, fourmie, pun•I•••· puc•• 
et toua •utr•• lnsect•• pemlcleux inabnt•niımentl Son em
plol ost Nn• danıor ••• 11 no bcho p•a ••• no laiH• aucuno od o ur. 

BÜTÜN BÖCEKLERİ ÖLDÜRÜR. 
Umum deposu: İkinci kordon No. 88 Telefon: 3306 

Ucuz, temiz, taze 
ila ve tuvalet 

çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 

Sıhhat 
Eczanesi 

• 
Başdurak Büyük Salepçi oğlu 

hanı karşısınaa 

Doktor - Operatör 

Yusuf Ziya Üstün 
Merkez hastanesi dolum 

fle kadın hastalıkları 
cerrahi mütehassısı 
Hastalarını pazardan baş

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

Ameliyatlarını Alsancak 
Sıhhat evinde yapar. 
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