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HergUn sabahları çıkar, siyasal 

f ilo:ounuıı boğazlardan nn~ızıu ge
çi~i kı•yfi)l'linin Akılcni:ı:de bahri 
ııı ın uzeney i Jıoznıa!'ı ilı> u ltikadardır. 

Sa111ldığıııa giirı·, konferan· 
gitıiL:ı;c ı·lıcııımi)et ke hedc<'Ck \t' 

l\loııtrö toplantı 111111 ortııya koyılu

~u ı~~a nws·ı·lı• ortıı~ a ı;ıkınakta 

gı·ı·ikıııiyecekti r. 

Zecri tı•ıllıirlı•ı·in l..ıılkına-ını 

müteakip ltalya·mn alıııı•)e çık· 
ınaı;ı iJ,. lııı eJı,.ııı ıııiyt•tin lıir kat 

-Sonu 5 inci salı ifede-

Dış bakanımız ve süel müşavirimiz general Asım 
Başbakanımız 
Ankara'dan lstan .. 

bul' a Geliyor .. 
.Montrö 23 (A. 

konrcran ııım birinı•i lıu u~i içtimaı, 
lm nbah ak'1c'1ilmiştir. Türkiyı· 

Hariciye \ ekaleti muumi · kutilıi 

• ~uıuoıı l\Jenenıendu~lu Tiirk:i) e 

lıükumeıi ınrarındaıı tanzim cclilı·ıı 

muka,·cle proje iııi izah etııı~tir. 

Projenin derhal mii1.akert>.sim· lıaş· 

lanıruftar. 

I..ondra 23 (Hnd)o] - HoAaz· 
lar konfc•raım Londra\la Akdeniz 
misakı için Lir csa aılılcılilmektcclir. 

tançe ter Gardiyan: 
Boğazlar me 'ele inin Akdeniz 

umumi nıe 'elcııiııdcu ay:rılmneına 

'c ayrı müzakeresinı• imkliıı yok· 
tur, İtıılya·da hu konferansa jştirak 
elmt>lidir \"e yakında i,tirak eılt>· 
et>ktir. I>c.mektedir, 

fngiliz murahhası 
Lord Stanhop · 

Muntrö'de konferaııs riyasetine 
eçilen Avusturalyönırı Lontlra ınii· 

mesaili M. Stanle} Hrcı hugün Cı·· 

ne\'rC}t' gelmi,tir. 

lontrö, 23 (Hu u i surette ı;i· 

ılen arkadaiımızdaıı) - Tc' f ik 
im cHi Ara , ltalya·ııın ''erdi~i ı·ı•· 
valıı konfı•rnns:ı \erıııiştir. ltalya· 

11111 zecri tedbirinden oııra koıı· 

fernn :ı iştirak cılect•ği haberi ırrnııı· 

rıunİ)Clle kar ılanuııştır. lııgiltern 
ııııırahlıa 1 Lorıl Stıııılıop, Japon 
ıııurıılılı:ı ı 1. Şııto, M. Litvinof'uıı 
notaınızın müzakere ini kaimi et· 
tik inini lıi ldiruıiştiııı. 

Fran a ınurıılılıa 1 1\1. Pot Bon-
1.;ur : - Hu mı·s'ı·le, tali nws'ı•lı•· 

leri <le )CŞil ıııncıu ilzerinı• getir-

{ -, 
313. 325 Yedek 
piyade subaylar. 

~~~--··----~-
nkura. 23 (Hususi muh:ıbi· 

rimiv.clen) - 313 ten 325 tevellü· 
düne kadar olanlar, ağu to un bi· 
rinde talim için s.il.'ilı altımı ı;ıığı· 

rılııcaklanlır. 
Arıkııra, 23 (11 u u~i muhııhi· 

riınizdeu} - A(;ucto ta çıığınlacak 
yedek ilıti}ııt 1.alıitl •ri piyıırlP \" 
devlet mcnıııru olaıılıırdır. 

'---------------~ 

nıektcdir. .Fakat Türkiyı: lıiiklııııc· 

tinin talt'hİ iizeriııı• miizckcre} i ben 
de lıukiinıeıim nnnıuıa kahul ı'di· 

} oruııı . 
J )enıişt i r. 

.\luııtrö 23 ( A. A J - llaHI:; 
Ajansının diplomatik 111 uhabiri, 
mualıerlclerirı tek taraflı olarnk 
ihlali ) erine eullıperH~r lıir U><ulii 
terdlı f'yliyt•ıı Türkiye 'ye knr~ı 

ınulıh'lif dclew~Icriıı Monlrii kon· 
fcraıımııla öylcıliklcri lıiLııü ııiyetlc 

,.c uııloşma zihııi} eti ile dolu sözle· 
rini tcbıırüz ettirmrktedir. 

En eke Lozaııdııki ıııüıınkaşa· 

ların aksine olnmk Montrü topları· 

tısı dı·legcleri iki ıarufu .ıyrıhııa· 

ınıştır. V t' esa:; itibarilı: lıir anlaş· 

maya rnrılıııış gilıiJir. Ilnııunla 

lıcraher Montrü ko11fcrı111~1 mudil 

}ıir i~ karşısındadır. O tin ho~aıla-

ıın ~t·niılt·ıı a .. kerat·~til'ilm~~ini l.;a
hul hu ıı unılu müth:f'ik olan ılı•· 

legelcriıı lıoğazlardaıı harp gemilr· 
nuııı 'e tayyarderin mururu hu· 

eU'•uncla O) ni kolu)lıkla ıuılaşamı· 

yacaklarılı r. A) rıca tckııik ııu~s·ı·lı•· 

ler tlc ınrvcuttur. \Jı· ı•lıi. Tıirkiyc

ııi.ıı tekliflerindeki tonilato lıaılcli 

lınkkındu lıı~iltere'uiıı 'e SO\yctler 
Lirligiuiıı ııokıııi rnızıırlan a, nılır. 
İngiltl'rc. lıcJki ele bir Kar;utenİ7' 

· İngiltere - Fransa arasında dış 
siyasa müzakereleri. 

Loııdra 23 (Haıl}o) - Franı;:a'nııı J,onılra sefiri, bugiin fııgiliz dış 
hakanı f. Edenle giirüşmüştür. Bu siirüşııw e nııs.nda milletler cenıiyl'· Başbakanımız ismet lnönü 
tinin İ tikLaldı• hangi e"a"lara i, tiıınt Ptıııt.•Eİ lfızını gdıliği lı:tkkmdaJ..i Ankıırıı , 23 (llusu"i muhahiri· 
Frnn ız ııuktai nauırıuı izah etmiştir. mizden) l!a:bakamıııız f;:mct 

Bu noktai nazara göre Fransa 'mıı gayesi, milletler t•enıiyt'li ınuka· lniiııii, il,;i ğilııe kııclar İıstuuhul'a 
vclesiııi km·vellt•rıdinıu•ktir. Bunun için de tec.·n iiz ilan edilen hükumet giılecck \"C Boğrzlar nıc.s"clt• inin 
ve milletin şiddetle cezulımdırılıııa~ı liizımılır. Bu cezayi müıeca,·iz ilan lıalline kadar o · ada kalııel\ktır. 
edilene karşı harp ııı;ıııak .surctilı• koııı~u olun dc\'lctler wreceklerdir. f ,.ml"l f ııöııii, bu nraılıı da lz. 
Diğn dı•\'lctlenle ı•koııomik zt•cri tedbirleri tutlıik eden•k miitı·ea\•izin 111it'teki kfığul fabrika ıııı aı;aı·ak-
''a:r.iyetirıi giiçle~tirmeğe yardım edect'klerdir. larılır. 

Fraıı ız sefiri, mütearızın hareketi Cene\"re nza,.mın dilı-klcri ·siir'ntle -.-------

yerine _se.tirilı~ek sur:tile clunlurulması lazım gdıliğini söyleıni~tir. İııgil· /ngiltere 'de 
tere hukuıııetı, lecavuz mmtaka::oı uzakta ohır~a lıu mıntakayu uzaktun ı 
)aTdırn f'ılel'ektir. Cünkü bu iktidara diğı>r clcvletlcrılcn ılıılın çok mnliktir. Mecburi As-

P. genel sekreteri-' ker/ik Usulü .. 
1sıaulıııl 23 (llu.ı:.u~i ıııulıubiri

ınizdeıı) - Londradıın lıalıer wrİ· 

lİ) or: A' :ıııı kuııı:ırasıııda \'ukuhu
lun •on ıııiinaka .• alar gii lt'rİ)Or ki, 
lngilterc; uluslar su~) t'lrc;İnin kuv· 
vctli hulıınınası 'c uınıııııi sullıiiıı 

nıuhafuzıısı için arsrnlu nl hir isti· 
ıı:ıtgiıh t eşki l eclcbilmc i kc) fi) eti 
eırafındıı san;ılmaz hir kanaat lıcs

lı•ın~kte "'' bunun iı;iıı ll('r feda· 
karlığı yapmaktan çekiııııwmektı•dir. 

miz bugiin geliyor. ------
Ege valileri toplanacak, vaziyeti 

ve ihtiyaçları konuşacaklar. 

Şükrü Kaya 
Ankara, ~:-i (llu u i ınuhaLiri· 

ınizılcıı) ' aliler, lnıgiin ::aııt 15 
it· Parti mcrkcziııdı· bir toplaıılJ 
yapını~lur \'C uzıııı ıııüzakerclrıdt> 
lıuhııınrok, vila~<·tlı·rin ihtiyaçlarını 

teshit eylemiş leı<lir. 

1 

Aııkara, 23 (ll ıı 11 i nınlıabirİ· 

mizclen) - Valifor Dıılıili)<' \'ı,kili 

~iikn1 Kıt) ıı'ııın ba~kaıılığııula ya· 
rııı (Bugiin) hmir'clı• tol'lanacak
Janlır. Dolıiliye Yı·kili. lıııgiin f z. 
mir"r lıarelı·t ı·tmi,tir. 

* • • 
Dahiliye ekili w parti gı·ncl 

sckrett'ri ~iikn1 Kayu, ) arın akşam 
saat J 9 rla Aııkııra treııilt· ~··hrimi

ze gı•IN·ı•k vı• Basııııııw i"tıı syo111111-

ıla karşılnn:H'uktı r. 

Dahili) ı• \ ekili ınizin lıu "C} a· 
lıati. Aııknra mıılıabirimizin lıirkaı; 
r.,ründenlıcri gazctl'ınizılı• çıkan ıı·I· 
graf lıuherlninden ıle ıııılaşılal'a~ı 

üzere p:ırti tt•şkilatı mı· 'elcsile alıi· 
kacl.ırılır. Egı• mmtnkıı 1 'ilii,ctleri 
\lıl!Ieri ıle lzmir·d~ toplanmak için 
emir ahlıkhırıl\dan lıu ak~aın n• 
yarın şehrimize gelmiş }ıulunncJk· 
tardır. Yarın Dalı ili ve Y ekili \"C 

pıırti gene] ı;ı•ktcri Şiikrü Kaya'mu 

rei-li~ alımda toplaııaeıık Qlan 'a· 
liln yeni parti i~leri nzı•rindt> gö
rüşeceklerdir. 

Aliikuılıır mchafil. ulu ııl mli· 
tlafııa tntilı:ıtında f ııgihı•reniıı "'i . 
tcmatik lıir lıalde çalı nıağa lıaşlo
ılığını bı•pıı etmektedir. 

!'altilıi) ettar rit·:ılin temin et· 
tiklerim-. giire, lııgiltere'ılı·lnıcclnıı i 
a knlik mı s·elc•i tlt· lıallcdilıııiş 
H' -bütiiıı nıüıstt·ııılt'kut ve clomin· 
) onların nıuhıfakaıile u knlik va· 
zi fı•ı,ıiııiıı, herkes için ınl'churi ol· 
ına ı keyfiyı•ti sureti kat"iyı·de ka· 
lml edilmiştir. Bu haber. A\Tııpaıl~ 
cinin akisler ) apmıştır. 

l.oıulra, 2:~ (A.A) Fraımz 

elçisi, ıliin Edı•n'lı• )Uptığı mülakat 
t:Hıaı;ıml:ı fran a·mn milletler ce· 
ınİ)eti muku\cle iııin i tiklıalıle 
lınngi ı•saslar dahilinılr gfrr.ılrn ge· 
ı;irilıne iıw taraftar olılıı~ıınıı izııh 
Nıııi~tir. 

Bu ıııuka\'ı·leyi km \etl1.•ndir· 
nıck 'c lııınıın için de ınütceaYizt 

ka11ı )apılnıı lınrı•kfıtn t•ıı \'akın 

olan ılevletlerden başlannıa~ı • ınev· 
zuu bahıı olmak lazımdır. 

r ' 
Ege Valileri 

Bugün Parti genel sekreteri
nin başkanlığında topl<ınacak 

\\lMB 
Habeş hükümdarı 

Hö)le bir ınevcudi)et ve mu· 

rnkkat hükumet oldu6u kat'ı u· 
rt'tlt: anlaşılırsa bizim siyası>tirniz 

de~i,ecck miılir? 

- Tabii şimdikinden hüıbü· 
tiiıı başka olacaktır. 

- Aılis-Abnba ı;cfiri Sir Bar· 
ıoıı bu hu tı"la ne gibi mnlllmat 
verıu iştir. . 

- Bir nıa) ı ta ecaşi udan· 
dıııı mıilıimnıat C\ ketoıek hu u· 
unıla f ikriıni1..i sorıııu tur. Kendi-
"ne o zanıım mürıakalit \c muva· 
alanın kc ilnıiyeceğini bildirdik. 
Necaşi o tarjlıte zt.>cri ıedhirlerin 

şirlclctlcndirilcceğinden çok ı1mit 
lıl' liyorclıı. 

Sir llartoıı ccaşi') c ,·azİ\'l"Iİ 

o zaman izah etmiş, fakat Fra~sa· 
-Sonu 5 inci sayfada-

Nankin orduları, Koanks arazisi· 
ne beş noktadan taarruz ediyor. 

Onk.on 23 (Rad} o) - Son haherlcn• göre, !\tııreş.ıl Şan-Kay-Çek: 
Ko:mks ara1isinc <loğrıı lıeş nokt:ıdıııı taarruz edilerek Koank ordusu· 
mm tenkil edilme"ini emreylemiştir. aııkin ordularının bir La mı, 25 
tay~}Y w ıııotörize cdilmi; muhtelif kıtaat Pakoya ve ıl olmuştur. 

Onkoıı limanındaki ,·apıırlann hir kı mı miiteına<li} ı•n ıııiihimmat 

talıli)I~ etıııel..tedir. Koaııks lıiikiııııct ııwrkczi tahkim edilmekt dir. 

Şanglıay 23 (Hadyo) Ceııupla n~kı•rlcr ileri lı:ırckctine dernın edi
) orlar. ~ankin \ c lloug kıtn]an nra. mdo hafif mü adenıcler olnıu,tur. 

TAŞLAR 

Tatil ve Yavrularımız 
Mektep/ar kapandı, denebilir. Yavrular, gençler, şim

di üç aylık bir zaman ile başbaşa kalmış bulunuyorlar. 
Bu Uç ay içinde bir çocuk, 15-17 yaşında bir genç ne 
yapacaktır, ne ile iştigal edecek, vaktını nerede, ne ile 
geçirecekt ;,. ? 

Halkevimiz · bir teşebbüste bulunmuş: Muhtelif mınta
kalarda ilk mekteplerde, aile çocukları az bir ayiık ve
rerek gene muallimJe,.inin nezareti altında vakıt geçi
receklermiş. Ders değil, terbiyevi eğlentiler, gezintiler 
yapacaklar, ruhi, hayati gıdalar alacak/a,.mış .. Güzeldir 
doğrusu? Bir çocuğun üç ay hiçbir te,.biye topluluğu w 
m_ürakabe görmemesi, elbette ki onun ruhunda fena te
sır yapal'. 

Yalnız, bu karar lzmir'de para verebilecek ailelere 
inhisar ediyor. Kazalarda ve civar vilciyetlerimizde ise 
bu şekilde hiçbir hareket yoklur. Demek bazı yavrula
rımız buna karşıdan bakıyorlar ve önlerinde, pis sokak
ları, viranelik/eri, deniz kenarlarını, bahçe aralarını gö
rüyorlar .. Biraz büyümüş olanlar ise, şimdiden, tavla, 
iskambil oynıyacakları, futbol, sinema artisti çenesi ya
pacakları kahvelıane köşelerini düşünüyorlar.. Bunlara 
da bir çare yok mudur, daha toplu bir hareket yapıla-
maz mı acaba?. SAPAN 
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oldu. /ngiltere işçileri kabineye hücum ediyorlar ·--

Yeni bir riyazi kanun mu k~fcdildi. hayır! Değişiklik 

Kan5<'rC oşı nıı Lııluııclu, hayır! 1 ngı·ıı·z baş bakanı Baldvı·n Çocuk vcfiyatnıı hirdcnhire durduran lıir yenilik ıııi \ar, hayır! ' vilayetlere ciddi 
Bir fen adamı, güneş ,.e yıldızlarla temasa mı gclıııio, hayır! l k • 
Yeni hir içtimai tez, dünyadaki kıymetleri haştan J,aşa deği~tircn ltalya'nın oyuncagv 

1 
oldu. semere er Verece fır. ) l'ni bir cS<~r, yeni bjr kitap mı çıktı, hayır!. 

Ya ne oldu: lstanbul, 23 (A.A) - Cu-
\leşhur zenci bok ör Joe Loııi ile Alman lıok örü clınıcling J...ar· E H • muriyet "gazetesinde Yunus 

~ılaşmı~ar. iman, 12 ra,ntta lıa!'ınını yere uzatmış .. Duymuş, okumuş· den a beş 1stan1 a 1 d attı Nadi, Montrö ve Cenevre top-
t;ıınuzdur tabii; şu meşhur maç!.. Dört iri ta~laşmış ,·eya çelikleşmiş ' • lantıları arasındaki farkı izah 
)uınnık etrafında ıniu)onlarca çift gllz, milyonlarca çift kulak en hü)ük -----•----- ederek Montrö'de sulhcu bir 
ht>yccanlarilc açılıp kapanıyor \ 'C =~:ılclayorlıır.. Baldvin kabinesine itimadımız yoktur. Bu hal milletin siyasi ve harsi sala-

A)llİ giiııkrdc :\laksiııı Gorki, şu beyndnıilel lıii y iik an"atkar, lıir JtaJ } dah t kt d• ) betini temin için çalıştığını, 
lilcınclcn diğer bir fılemc İntikal etti. rlık hiı· l\lak im Gorki yoktur. yan arı a şımar aca ır' ıyor ar. Cenevre' de ise bilakis yıkılmak 
Hep biliriz ki. bö) le yiiksek kı)lnetlcri ıloğıının , 9 aylık hamile unalar Londra, 23 (Radyo) - Ka- üzere bulunan bir müessese-
<lcğil. hüylik, vcliiıl dcvirler,Jir. Oıımı lıir <\İ, lıe lki oııızunnı a~mla do· bine meclisi yarın mutad haf- nin ·vaziyeti mevzuubahs ola-
~acaktır, kimbilir? l 

Maksiıu Gorki, düııymıııı lııiclisesfa, H•hdcsiz hir gününde ölmeliydi. talık içtimaını yapmıyacaktır. cağını ve paktta yapı ması 
Belki ancak hu suretle onu, lıü) üklliğüııii rn hıruktığı tlerirı Lovlıığu Kabine perşembe giinü topla- Iazımgelen tadilin cemiyete 
anlamak, düşünmek imkanı do~ardı. nacaktır. dahil devletlerin her fedakar-

Halhuki, iki hoksöriin maçı ile cliinyalıır il) ıığn knlktı. Bacağı , kolu, Bu içtimada Cenevre• de lığa hazır bulundurulmaları 
çdıre)i. )Unıruğu, gülüşünü bile sigorta ccll'n cemiyet nlı;iileri, hir mü· konsey ve sosyete içtimaları için tecezzi etmesi lazımgel-
trfekkiri, IJir filezofu, hir iı;tiınaiyatçı \ 'e edilıi, kitapları \ 'C kafa ı ile d k · · 

hakkında karar verecektir ve diğini ilave e ere cemıyetın 
lıeş pula satın almıyor. Maksiın Gorki, dört ) uıııruk nrasınıla ı·aıı 
Hrdi, gitti. M. Eden perşembe günü ak- vazifesini yapmağa ve kudre-

şam üzeri Londra' dan ayrıla- tini fi)iyatle ispata mecbur 

ispanya kabinesi 
dün toplandı 

J şsizlik vaziyetini 
konuştu. 

Madrid, 23 (Radyo) - is
panya kabinesi dün toplanmış 
ve işsizlik hakkında tetkikatta 
bulunmuştur. 

Birçok vilayet ve belediye
ler, İşsizlere iş temini için na
fıa işlerine devam edemiye
ceklerini bildirmişlerdir. 

Bazı belediye reis[eri bu 
sebepten azil bir kısmı da 
tevkif edilmişlerdir. 

Bazı lspanyo\ vapurları, 
müstahdemin tarafından ecnebi 
limanlarda terkedilmiştir. Hü
kumet bu vapurların ve ame
lenin lspanya'ya celbine k~rar 
vermiştir. 

Atina'da 
Bir sigara f abri
kasının amelesi 
Grev ilan etti ... 

Atina, 23 (Radyo)- (Papa 
Strato) sigara fabrikası ame
lesi, arkadaşlarından sekiz kişi
nin vazifelerine nihayet veril
diğinden dolayı grev ilan et
mişlerdir, zabıta memurları, 
bir hadiseye meydan verme
mek üzere fabrikanın kapula
rını tutmuşlardır. 

Olimpiyad 
Oyuncuları Berline 

geldiler. 
Berlin, 23 ( Radyo ) - 35 

erkek ve üç kadından mürek
kep Avusturya olimpiyad oyun
cuları buraya gelmişler ve 
Avusturya, Al'.,nanya bayrak
larile süslenen istasyonda kar
şılanarak doğruca Olimpiyad 
köyüne hareket etmişlerdir. -

Orhan Rahmi Gökçe 

·Marsilya' da 
Amele vapur-
ları işgal etti .. 

Paris, 23 (Radyo)- Marsil
ya' da kahvehane, otel ve lo
kantalar grevi nihayet bulmuş
tur. Fakat MarsiJya deniz ve 
vapur müstahdemini grev ilan 
etmiş ve vapurları işgale baş

lamıştır. 

Nis'te bugün grevin bitmesi 
beklenmektedir. Mezbahalar, 
tramvaylar henüz işlememek
tedirler. Yalnız büyük mağa
zalar müstahdemini işe başla
mışlardır. 

"Amele mücadelesi,, ismın
deki gazete aleyhine memle
ket nizam ve asayişini ihlal 
edecek şekilde neşriyat yap
tığı için dava ikame edilmiştir. 

Paris, 23 (Radyo) - Grev
cilerin miktarı 20763 kişidir. 

Belçika ~ 
Zecri tedbirleri 

kaldırdı. 
Brüksel 23 (Radyo) - Van· 

zeland kabinesi bugün toplan
mış ve lam beş saat müza
keratta bulunmuştur. 

Bu içtimada zecri tedbir
lerin kaldırılmasına karar ver
miştir. Bu karar Uluslar sos
yetesinin kabulünden .:ıonra 
tatbik edilecektir. 

Cenevre 23 (A.A) - Bel
çika, zecri tedbirlerin kaldı
rılmasına taraftar olduğunu 
resmen bildirmiştir. 

Herriyo hasta 
Paris, 25 (Radyo) - M. 

Herriyo, romatizmadan mus
tariptir. Bu sebeple evinden 
çıkmamıştır. Sıhhi ahvali iyi
dir birkaç güne kadar tekrar 
işine başlıyacaktır. 

ELHAMRA Telefon 2573 

Bu akşam 

Pr. Zati Sungur 
Programını tamamile değiştirmiştir. Manyatizma, ispirtizma, 

fakirizma, lllüzyonizma üstüne yepyeni tecrübeler yapacak ve 
bilhassa herkesin gözü önünde bir kadının başının etlerini 
ve saçlarını dökerek iskelet haline koyacaktır. 

izdihama meydan vermemek için numaralı 
biletlerinizi şimdiden aldırınız. 

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

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

cak ve cuma günii de Cenev- olduğumuzun unutulmaması ia-
re ' de bulunacaktır. zımgeldiğini yazıyor. 

Konseye M. Eden riyaset Hakkı Tarık Us, Kurun 
edecektir. gazetesinde parti tcşkilitın-

Londra, 23 (Radyo)- Mu- da yapılan değişikliği izah· 
halefct erkanından ve işçi par- ettikten sonra bilhassa . vi-
tisi şefi Major Etli, Berfiyeld !ayetlerde değişikliğin ciddi 
kömür havzası namına söz semereler vereceğini muhak-
söyliyerek zecri tedbirlerin kak telakki ve kararı candan 
"kaldırılması noktasından hü- M. Makdonald. Nevi/ Çember/ayn, .Sir Con Simon 

Y tasvip ettiğini beyan ederek 
kumete tesir ve teessüf beyan arın da Südan ve Kenya'yı da itimadımız yoktur. Ve ademi 

muvaffakiyetler temenni ediyor. 
etmiş ve şunlarİ söylemiştir: katacağına şüphe yoktur. Bu- itimat reyi verilmesini istiyo-

" M. Baldvin'de ltalya'nın nun için Baldvin kabinesine ruz. ,, Demiştir. 
oyuncağı olmuş demektir; Bu 
hal, ltalyan'ları yeniden şımar
tacaktır. ,, 

Paris, 23 (Radyo) Bu 
haftanın siyasi faaliyeti bü
yüktür. Muhtelif devletler baş
vekilleri ve bilhassa Paris ve 
Londra arasında hararetli bir 
faaliyet göze çarpmaktadır. 

Londra' da Avam kamara· 
sında zecri tedbirlerin kaldı
rılması hakkındaki ceryan, 
liberallerle amele partilerinin 
yeniden faaliyete geçmesıne 

sebep olmuştur. 
Sir Con Simon, amele par

tisinin tenkitlerine hükumet 
namına cevap verecektir. 

Bu sabah bu cevap kabi
nenin içtimaında tesbit edil
miştir. 

Sir Arşiyald Sinkler ve Üs
ten Çemherlayn ve Lord Çor
çil hükümet lehine söz ala
caklardır. 

Sir Dalton amele partisinin 
noktai nazarını takviye ede-

Ateş salip fesih 
Kararına itirazda. 

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

Cebir görürlerse eski muharip-
ler mukabele edeceklermiş. 

Pari". "25 {Radyo) Ateş salip rei~i Miralay ılii Larok, Cl'ıni~ et· 
lcriıı lıiğvı karan iizcrinc Leyauııtta lmhınıııuş ve : 

- Buoılan eonra· i) asi faaliyetimi artııracağıııı 't C hu uretlc müt·a· 
tlPleyl' devam cdı·cı•ğim. Atc,,ş salip cerniyı•tinin feshini hir;hir zaman k.a· 
Lnl clıniyeceğiz. Çünkü bizim faaliyet ve hareketimiz, milletin hareket 
ve faaliyı•tiılir. Y cnitlc•ıı kayıl müracaatleri pek çoktnr, hu tla hizim nıil· 

lı·tp ne kaılur İetinnıl ctti~imizi 1!ÖSlcrir. 
Bunun için. hiziın höyle bir fe,,h kııranu11 Lo) un l'ğnıcl.Jiğiıııi;r.ı~ 

iırıkiin yoktur. Eğer (·cLri i stiınalilt• fesh t'İbetinı· giılilir e. huıı.ı da 
ahık muharipler icahc·tlen t•(•vabı lerccelderdir. 

Ceıuiyeıimfain feslıedilı•ceği lıakkındalci haber, sulhun hize ı;ür'utlc 
ilhakını cı•miu f'tmişıir. Bııuuu için kızıl bayraklar )&lllnda üç renkli 
milli ha)rıık lıukim vaziyet almaktaclır. Diz şimdi fı•f lı kararıııın tuthİ· 
kini lıcklı· ıncktt>yiz . Demiştir. 

Bulgar'lar Alman fabri
kalarından silah alıyor 

cektir. Son zamanlarda verilen siparişler arasın. 
Bizzat M. Baldvin takrirlere 

cevap verecektir. 

Londra, 23 (Radyo) - Ma
jor Etli'nin hükumet aleyhine 
vermiş olduğu takrirde M. 
Baldvin lngiltere'nin nüfuzunu 
kınnakla itham edilmiştir. Ay
ni zamanda Uluslar sosyetesini 
kuvvetten de düşürmüş adde
dilmektedir. Amele partisinin 
hükumete itimat etmediği de 
ilave edilmekte ve : 

"M. Eden Habe.ş hüküm e
tini iğfal etmiş ve Uluslar sos
yeksini de müşkil vaziyete 
sokmuştur. 

M. Baldvin'in Amerika aley
hine olan nutkuna gelince: 
Amerika'nın petrol ambargo
suna taraftar olmaması beni 
alakadar etmez. 

" Vaziyet böyle olduğu hal
de Samoel Hoar'ın teşebbü
süne taraftar olmak icap et
mez mi idi?. Hükumet, amele 
partisinin hükumeti zayıf dü
şürdüğünü iddia edemez. Bald
vin kabinesi Londra kapitalist
lerinin siyasetini takibetmiştir. 

da, 5 milyon liralık mühimmat da vardır 
lstanbul 23 (Hususi muhabirimizden) - Bulgaristan'ın, son 

zamanlarda &ilahlanmağa başladığı hakkındaki haberler, ala
kadar mehafilce teyit edilmektedir. 

Bulgar hükumeti; ulusal müflafaa için yeni tedbirler almış
tır. Temin edildiğine göre, Bulgar kuvvetlerinin teslihi için 
Alman silah fabrikalarına bazı siparişler verilmiştir. Bu sipa
rişler arasında külliyetli miktarda mühimmat ta vardır. Bun
ların bedeli, 5 milyon lira tutmaktadır. 

Kudüs ile Yafa'da örfi 
idare ilan edildi. 

Araplarla İngilizler arasında kuvvetli 
çarpışmalar devam ediyor. 

Kudüs, 23 (Radyo) - Yafa liz'lerden de iki kişi ölmüştür. 
ile burada örfi idare ilan edil- Kudüs' ün bazı mahallelerin-

miştir. Karanlık basar-basmaz, de bombalar patlamıştır. 
herkes evinden çıkmamağa Kudüs palriki, Anglikan 
mecbur tutulmuştur. kilisesine müracaat ederek 

Araplar ; Yafa - Kudüs tavassut dilemiştir. Vaziyet, 
şimendifer hattını bozmağa gittikçe fenalaşmaktadır. 
teşebbüs etmişler, bu münase- Kudüs, 23 (Radyo) - Arap-
betle f ngiliz'lerle Araplar ara- )arın, Nablüs'le Birüşşam ya-
sında kanlı bir çarpışma ol- kınındaki hükumet kuvvetle-
muş ve Arap'lardan 26 ingi- rine yaptıkları taarruzları in-

Selcuk~ta 
t 

Antikite severler 
kurumu. 

A.sarıatikasile meşhur Sel
çuk nahiyesinde (lzmir anti
kite severler sosyetesi Efes 
şübesi) adlı bir kurum teşkil 
edilmiştir. Bunun için Sel
çukta yapılan toplantıya mü
zeler müdürü Sclihiddin Kan
tar ile Akıncılar nahiye mü
dürü Etem Özenen reislik et
miştir. 

idare heyetine asil ve yedek 
aza olarak Nadir Kıra), Rifat 
Baran, Hüseyin Onat, Hamid 
akıncı, Ragip Güngör, Sakip 
Akıncı, Ahmed _Tanınan, Yu
suf Borvalı, Hüseyin Akyurd 
Belevi, Mustafa Tabaki Belevi 
seçilmişlerdir. 

Reisliğe Nadır Kıra\, umumi 
katipliğe Rağıp, mes'ul muha
sipliğe Hamid, azalıklara Rifat 
ve Hüseyin· seçilmişlerdir. 

İdare heyetine muvaffakı

yetler dileriz. 

Kral 
8 inci Edvard'ın 
doğum yıld6nümü 

Londra, 23 (Radyo) - Kral 
8 inci Edvard'ın doğum yıl-

dönümü münasebetile Lon
dra' da büyük şenlikler yapıl· 

mıştır. Valde kraliçe Meri, 
yapılan geçid resmini, Bokin-

gam sarayının balkonundan 
takip eylemiştir. Kraliçenin 

sağ ve solunda Düses Glo
çester prenses Elizabct ve 
diğer prensesler de vardı. 

Kral 8 inci Edvard, büyük 
üniformasını giymiş olduğu 
halde askeri teftiş ve halk 
tarafından hararetli surette 
alkışlanmıştır. 

giliz kuvvetleri püskürtmüş~ 
!erdir. lngiliz kuvvetleri, bu 
harpta ~rap ihtilalciler üze
rine mitralyöz ateşi açmışlar 
ve Samarya dağlarına sığınan 
Arap'lara epey zayiat verdir
mişlerdir. 
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ihracatı Ko
ruma Kanunu 1 Çimdikler 

1
1 1---1 

Kitap illeti 
Tramvayda; züppeliğe epiycc 

ılüşmıın hir do tuınlq beralıerin1. 

Doııtum, ayıık ~ııyak ü stüıw ntlı, 

hatlfi, yanlama kcyf çatar ı;'ilıi ku
nıldıı. Tram\'ay doldu, çıktı, Bir 
hayan girdi içeriyf·,. Biıim arkadn
~P yanı başında ve ayakta durdu. 
1ri giyinmiş, temiz, şık Lir kaılın
,lı, 1'1iodc muhtelif moda ınecınun
lan, pnkctler 'c snirc ''arılı. ~\rka

ıln~ınnza şöyle hir lıaKtı. Gözle· 
rinde, 

- Lütfen yerinizi hana terk 
etmez miııiuiz? 

Der gihi bir mana vardı. Dos
hıın buna, omuzlarını silkerek, ka;· 
larını kııldıraruk ce,·ap verdi. Bıı· 

yan, mildhiş ıuretto asabileşti. Fa
kat bizim dik kafalı arkadaş, ora
lı değil. 

Derken, şöyle fakirane giyin. 
miş, ,apkneı tornistan edile edile 
acayip şekle c1önmüş, ·Darülaceze
den diplomalı gibi • zayif, nahif bir 
hatun kişi daha girdi içeriye .. Otuz 
yaşını geçnıio görünü)ordu. O şık 

bayanın yanında oturdu. 

Aradaki müdhiş tezada diye
eck yoktu doğrusu : 

Birisi rengin, zengin, sıhhatlı, 
muhteşem ve mağrur, 

Ôhiirii i e, sıska, çökınü~, so
luk, can111z ve mazlum .. 

Birincisi meydan okuyor. öbürü: 

- Buna lüzum yok, meydan 
• • r 

81Zlll ••• 

Diyor. Zavallının elinde, Fran· 
sızca bir felııefe kitabı vardı. Ar
kadaşım, haşım ı:-mirdi. lkinei;::ine 
ŞÖ)le bir baktı. Gözü kitaba ilişti. 

Hemen yerinden kalktı. Ona, 

- Duyurun, burayı teşrif edin! 
Dedi O, teşekkür etti, fakat 

ııe deıliği duyulmadı. Diğer ha) a
nın yanınclaıı, korkarak, gözleri 
önünde; ge ... ti, oturdu. Şık bayan, 
küplere binmişti artık.. Bizim ur
kadaş, yaptığı işten memnun bir 
adam ta\·n ile, 14kayd lakayd etra
fına lıakıııdı. Az sonra, indik tram
nydan ... 

Uenim sonnaklığıma vakit kal· 
madan, o, başını hir daha 4:Cvir<li. 
Şık ha} ana haktı. Tramvay, :rayla
nn üstünden kayıp :ı;itnıişti. 

Göksünü bo,alttı, sonra : 
- Kitapsız kadın!. -Di)C ho

murdandı • elindeki mecmuaları 

parçalamalı , paketlerini yırtıp İ\·in

dekileri fırlatmalı. Ve ona demeli ki, 
- Kitapsız kaldıkça, .kitapsız 

yaşaılılcça een; ... 
Arkaclaşım hi:raz du:rılu. Sözü· 

nün nıe.<'.rasım değiştirdi : 

- 7..avallı -dedi- felsefe kitabı 
taşıyor. Gördün ya! Bilmiyor ki, o 
kitaba metelik veren yok. Oncağız, 
tramvayın içine gece \'akti zındaııa 
çöken titrek ve zayif bir ı~~ı gibi 
girdi. Kim8e göm1edi onu .. 'Fakat 
öbürii girince, herkes, encla şapka
sından başladılar, sonra giiıl<'rine 
baktılar, sonra. doru cildine imren
dikleri anlaşıldı, mf'cnıunlanııa, pa· 
kctlerinı· kadar lıa~retlt• tetkikat yap
tılar. Ve o da, lıir \'an keılisi gihi 
kuruldu. Beninı fel efe kitaplı me·~

hul arkad&fJm ise, kitap taşımanın, 
kitaplı olmanın agır yükü halinde 
ne hale girmiş görmedin mi? 

Arkarla,ımı fazla dinlcnıc<lim. 

Yüzüne baktım. Hulıranlı zamanla
rından biri idi. 

- Haydi -dedi· git!.. Ben de 
ıu kah\'ehaoeye girer~k biraz kitap 
..karıştırayım. 

Çimdik 
-------------

ikinci komiserliğe 
terfi edenler 

Şehrimiz emniyet müdür· 
lüğü kadrosunda üçüncü ko
miserlerden ikinci komiserliğe 
terfi edenlerin emirleri gel
miştir. Taharri üçüncü komi· 
seri Osman, lkiçeşmelik mer
kezinden Recep Ferdi, Ke
mer merkezinden Hicabi ve 
Kahramanlar karakolundan 
Hamdi ikinci komiserliğe terfi 
etmişlerdir. Çorakkapı mer· 
kezinden Cemal, ikinci komi· 
serlik namzetliğine tayin edil· 
miştir. Kutlularız. 

-
ŞEHiR HA e ·E R LE R i 

Devlet demiryolla- lktısadi tetkiklerin 
rı ardiye tarifesi neticesi müsbettir. 

----'------------
lzmirin iktisadiyatile ehemmi- Vekilet başmüşaviri, tüccarla-

yetle alakadar bir iştir. rımızm dileklerini tesbit ediyor 
lzmir tüccarlarından· birço

ğu, Devlet Demiryolları ida. 
resinin 1 Hazirandan itibaren 
tatbike başladığı arziye ücreti 
tarif esinin yüksekliğinden şeh
rimiz Ticaret Odasına şikayet 
etmişlerdir. Bu tarifeye göre 
herhangi istasyona gelen bir 
mahsul, yirmi dört saat zarfın
da istasyon ambarından veya 
deposundan kaldırılmadığı tak
dirde arziye ücreti vermek 
icabetmektedir. 

Eski İzmir - Kasaba ve 
temdidi demiryolu ile Aydın 
demiryolu, Devlet demiryolları 
idaresine geçtikten sonra da 
bu 24 saatlık arziye tarifesinin 
tatbikine başlanmıştı. Fakat 
şehrimizdeki tüccarların, Tica
ret Odası vasıtasile lktısat 
vekaletile Nafıa vekaletine bil
dirdikleri şikayet ve dilekleri 
üzerine mahsul vaziyeti ve 
tüccarların hepsinin depoları 
bulunmadığı için iktısad1 vazi
yete yapacağı tesir göz önün
de tutulmuş, Nafıa vekaleti 
her mahsul için ayrı-ayrı hü
kümleri ihtiva eden bir arziye 
tarifesi kabul etmişti. Bu tari
feye göre incirlerin üç günde, 
üzümlerin yedi günde, pala
mut, zahire ve pamuklar bir 
ayda istasyonlardan kaldırıl
mak lazımdı. Bu miiddet esna· 
sında kaldırılmadığı için hiç 
bir ücret alınmıyacak, fakat 
bu müddet geçince arziye 
ücreti hesap olunacaktı. 

Bu şekildeki tarifeden, tüc
carlarımız da memnun kal
mışlardı. Haziranın birinden 
itibaren tatbike başlanan 24 
saat müsaadeli ardiye tarife~i, 
tüccarlarımızı tekrar şikayete 
sevketmiştir. Birçok tüccarlar, 
şehrimiz ticaret odasına mü
racaatla geçen sene tatbik 
edilen ardiye tarifesinin tatbik 
edilmediği takdirde çok mü
him zararlara uğrayacaklarını 

bildirmişler ve alakadar ma
kamların nazarı dikkatlerinin 

Ticaret odası reisliği, lzp 
mir'in iktısadi hayatını ehem. 
miyetle alakadar eden bu 
mes'ele için lktısad ve Na
fıa Vekaletlerine müracaatta 
bulunarak şimdiki tarifenin 
tatbiki takdirinde tüccarların 
yüksek bir ücret vermek veya 
bu mallar için depolar kira
lamak ve bu masrafları da 
malın maliyetine zammetmek 
mecburiyetinde kalacaklarını, 
bu suretle mahsullerimizin ra
kip piyasalarda ucuza satıl· 
ması gibi mühim lbir vaziye· 
tin temin edilemiyec~ğini bil· 
dirmiş ve gene geçen seneki 
tarifenin tatbikini istemiştir, 

Eskidenberi Aydın demir
yolu idaresinin olduğu gibi 
Devlet deıniryollarının (Şehir 
emtia bürosu) namile anılan 

şehir dahilinde küçük bir teş
kilatı vardı. 

Bu büro, tüccarların Alsan
cak istasyonu ile olan işleri

ni görmekte tavassut eder ve 
tüccarlara . her türlü kolaylığı 
gösterirdi. Devlet demiryolla
rınca bu. bür~nun kaldırılma
sına karar verildiği de haber 
alınmıştır. 

Şehrin ticaret merkezi ile 
Alsancak istasyonnnun uzak
lığı düşüniilürse pekaz mas
raflı olan bu büronun faaliye- · 
tinin idamesi ticaret işlerimiz 
için ne kadar hayırlı olduğu 
derhal anlaşılır. Zaten idare 
için masraf ve külfeti de az
dır. Sonra tüccarların ve hal
kın elli kiloya kadar seyriseri 
ile gönderecekleri eşyayı da 
burası kabul ediyordu. Hal
buki şimdi tüccar, bu gibi eş· 
yasını, Aydın ve Kasaba hattı 
üzerinde bir yere göndereceği 
vakit, hususi kamyonlardan 
birine vermeği ve bu suretle 
Alsancağa kadar gitmek zah
metinden kurtulmayı tercih 
edecektir. 

Bazı tüccarlarımız, (devlet 
demiryolları şehir bürosu)nun 
faaliyetinin idame ettirilmesi 

., clırimizılC' bulunmakta olan 
v~ İzmir'in iktıloadi vadyetlni ted
kik etıneklı- me~gul hulunan lktı· 
ad VekAIPtİ lıaş ınfişa,•iri Halil 

:\litaı, ıli\n Tlirkof is direktörlü
ğünde ilzüın, incir "~ tiitüıı türcar
larile lıir toplantı yapmış, bu kı· 
annılaki ilıraeatı:ılanmızın dilekle· 
riui t•'Jhit etmiş. notlar ohm~tır. 

Alıırnnya, İngiltere ve diğer mem· 
leketlerle- olnn ticaret ve kliıing 

anla~malan üzerinde tilccarlanmıu 
fa) dalı malumat veren hnş mil~avir 
Halil füat, cliin öğlt-den Eonra fz. 
mir'deki lrirc;ok ticaret ıuüe~~e11cle· 
rimizi gı•zıııiştir. 

llugiin Dunul\a'ya giderek zi· 
raat rnektdıi ile Ln~eılık emtitü-

Yeni ince 
tuz fabrikası 

~--···---

29 Haziranda 
törenle acılacak .. , 

Çamaltı tuzlasında inşa edil
miş olan ince sofra tuzu fab
rikasının tecrübeleri yapılmış 
ve fabrikanın bütün tesisatı 
tamamlanmıştır. Türkiye' de ilk 
kurulan sofra tuzu fabrikası
nın açılma merasimi bu ayın 
29 uncu günü yapılacaktır. · 
Açılma merasimine riyaset ede
cek olan gümrük ve inhisarlar 
vekili Ali Rana, refakatinde 
inhisarlar umum müdürü Mitat 
bulunduğu halde 28 Haziranda 
lzmir' e gelecek ve 29 Hazi
randa açılma merasimini ya
pacaktır. 

Çamaltı tuzlasında rıhtım, 
bina ve yol inşaatı için Tuz
la' dan Çiğli 'ye kadar 15 kilo
metrelik sahada döşenmiş olan 
dekovil hattı ve makineleri, 
40 bin metre murabbaı taş 

taşınmış ve ihtiyaç tamamen 
karşılanmış olduğundan inhi
sarlar umum müdürlüğünün 
emrile Konya'ya gönderilmiştir. 
-------
için tavassut ve delalette bu· 
lunmasını ticaret odası reisli
ğinden ricada bulunmuşlardır. 
Odaca devlet demiryolları 
umum müdürlüğü nezdinde 
teşebbüste bulunulmuştur. celbini istemişlerdir. .......... ~·~·~· .... ·~·~·---· ... ·~·~·~· ... ·~·~·~· ........... ~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~· ........ ~.~·---·~·~···~···· 

Fakir Yavrulara Dün Verilen Ziyafet 

Dünkü ziya/etten iki intiba .. 

ırllnfi ve hoşe..rat ve emraz milca. 
dele i ta yonunu gezecıek, uat 15 
te pamuk t(iccorlanmızla TürkofiN

te lıir toplantı yaparak muhtelif 
i~ler üzerinıle görüşecek 'e bu tilc
carlann dileklerini teshil edecektir. 

Ba, mftşavir Ha1il .!\litat, İz· 
mirde yaptıp iktııadi ıedkikler tt• 

bebile Aydın ve ManiEa iktısadi 

nıiyeti hakkında da kAfi malümat 
edin mi~ olduğu için bu rilli) etlere 
gidip aynca tedkikat yapmaktan 
arfınazar etmiştir. Bugün İzmir· 

deli tican•t nıü~ııse elı·rinıizden bir 
kısmını daha gezip tt>:dkiklercle bu
lunacak rn yann Ankara·ya dö
nrı·cktir. 

1
Türkiye
Fenlandiya 

---···----
Ticaret ve kliring an
laşması imza edildi .. 

Hükumetim izle F enlandiya 
hükumeti arasında 1 Temmuz 

936 dan muteber olmak üzere 
tevazün esaslı bir ticaret ve 

kliring anlaşması imza edil
diği lktısad vekaletinden şeh
rimiz Türkofis direktörlüğüne 
bildirilmiştir. 

Bu anlaşmaya göre Türkiye 
menşeli mallar Fenlandiya'ya 

tahdid edilmeksizin ithal olu
nacaktır. F enlandiya malları 

için de biri serbest, diğeri 
konteniantlı iki liste hazırlaı:ı· 
mıştır. 

Mühim bazı ihracat malları· 
mız için gümrük tenzilatı ka-

bul edilmiş ve Konsolidation 
alınmıştır. Anlaşma bugün-

lerde vekiller heyetince tasdik 
edilecektir. ' 

Yamanlar 
kampı açılıyor. 

Verem mücadele cemiyeti
nin Yamanlar kampı açılmış-

tır. Halktan isteyenlerin kam
pa kabulüne 1 temmuzda baş

lanacaktır. Busene kamp için 
zamanında hazırlıklar yapıl-

mıs olduğundan geçen sene
lere nazaran kamp daha mü· 

kemmel ve daha konförlüdür. 
Su tesisatı ikmaJ edilmiştir. 

Hergün kamp ile Karşıyaka 
arasında muntazam kamyon 
seferleri temin edilecektir. 
Otlar toplattınlmış, setler yap· 

tırılmıştır. Kamp müdürlüğüne, 
geçen sene kamp işlerini iyi 

idare etmiş olan Recai tayin 
edilmiştir. 

400 lirahk 
Pırlanta nasıl 
kaybolmuş 

lzmir Öksüzlere Yardım 
Cemiyetinin Kre~lerinde bak
tığı fakir yavrulara her sene 
olduğu gibi bu sene de bir 

bir ana ihtimamile hazırlanan sahip ve Başmuharriri Denizli · 
Tüccardan Cemal adında 

birinin karısı, evvelki gece 

ziyafet verilmiştir. Ziyafeti 
Ege palas ve Şehir gazinosu 
müsteciri Murad Türkmen 
vermiştir. Yavrular için bir aile 
sofrası hazırlanmıştı. Akşam 
üzeri denizin serin rüzgarına 

karşı bütün yavrular şefkatlı 

sofra da neş'e içinde gülüp saylavı Haydar Rüştü Öktem 
eğlenerek yemeklerini yemiş- ve Ôk süzlere yardım cemiyeti 
lerdir. reisi Hamdi Akyürek te bu· 

Kreşlerde ihtimamla bakı- lunmuşlardır. Ziyafet münase-
lan bu yavrulara Murad Türk- betile müteaddit fotografiler 
menoğlunun verdiği ziyafette çekilerek yardıma muhtaç yav-
Valı ve Parti başkanı Fazli ruların neş'eleri tesbit edilmiş-
Giileç ile Yozgad saylavı Av- tir. Fakir yavruları sevindiren 
ni Doğan, Balıkesir saylavı Murad Türkmenoğlunu takdir 
Hacim Muhittin, gazetemizin ederiz. 

Elhamra sinamasında 400 lira 
kıymetinde bir pırlanta iğne-

sinin kaybolduğunu zabıtaya 
haber vermiştir. Zabıtaca tah-

kikata ba~lanmıştır. Pırlanta
nın, sinama dışında kaybol
ması ihtimali de nazarı dik
kate alınarak tahkikata de
vam edilmektedir. 

...... 
Tacirler, ruh. 
sat name alıyorlar .. 

İhracatı koruma kanunu 15 
Hazirandan itibaren mer'iyete 
girmiştir. Bu kanun mucibince 
ihracat yapacak tüccarların, 
Ticaret Odalarına müracaat 
ederek ruhsatname almaları 
lazımdır. Jzmir' deki ihracat ta
cirlerinden bir kısmı, şimdiden 
Ticaret odasına müracaatla 
ruhsa!namc istemişierdir. Mü· 
racaat edenler arasında, bu 
sene ihracat ticareti yapmak 
ist;yen tüccarlar da vardır. 

İhracatı koruma kanununun 
6 ve 16 ıncı maddeleri, altı 
ay sonra tatbik mevkiine ko
nacaktır. 

Bu maddelerden 6 ıncısı ih
racat ruhsatnamesi almamış 
olanların ihracat yapmaktan 
menedilecekleri ve 16 ıncı 
maddede ihracatı kontrol için 
lktısad vekaletince kontrol me
murları teşkilatı vücude geti
rileceği hakkındadır. 

"' Yılan balığı 
Köpek bahklarile mü

cadele edilecek 
lzmir balıkçılar cemiyeti 

Alman'yaya bir parti yılan ba-
lığı ihraç etmiştir. Bu balıklar 
iyi fiatlerle satılacak olursa 
ihracata devam edilecektir. 

Limanda fazla mikdarda 
Köpek balığı bulunduğundan 
diğer balıklar azalm1ştır. Bun
ların derilerinden nümuneler 
hazırlanmış ve ispanya' da ta
lip olan bazı miiesseselere 
gönderilmişti. Bu müesseseler
den henüz cevap gelmemiştir. 
lktısat vekaleti, İzmir körfe
zinde yinecek balıkları hem
miyetli mikdarda azaltan Kö
pek balıkları ile mücadele için 
tetkikat yaptırmaktadır. Müte
hassıslara yaptırılan bu tetki-
kat üzerine yakında Köpek 
balıklarile mücadele için işe 
başlanacağı haber alınmıştır·. 

Yukarı mahallelerin tmarı 
Belediye daimi encümeni 

dün belediye reisi doktor Beh-
çet Uz'un başkanlığında top
lanmış, yukarı mahallelerde 
bazı inşaatın müteahhitlere 
ihalesini kabul etmiştir. 

Hakkı BalcıoQlu 
Şehrimiz ticaret odası reısı 

Hakkı Balcıoğlu, Avrupaya 
tetkik seyahatine çıkmıştır. 
Fransa' da biray kadar kala
caktır. 

( 

332 doğumlu 
Ve bundan evvelki 
doğumluların son 

muayeneleri 
fzmir askerlik şubesinden: 
Bu sene askeri ik çağına 

girmiş olan 332 doğumlu 
ue geçen senelerden dev-
rederek bu doğumlularla 
muamele görecek olan 
diğer doğumlu delikanlı
ların son yoklamalarına 
1 Temmuz 936 tarihinde 
başlanarak 31 Temmuz 
936 tarihinde bitirilece
ğinden bu doğumlu ue bu 
doğumlularla muamelege 
tabi yerli ue gabancı 
eratın tayin edilen gün
lerde cumartesi müstesna 
olmak üzere sabahları 
öğleye kadar askerlik 
meclisine gelerek yokla
malarını yaptırmaları ve 
gelmigenlerin kanunda 
yazılı cezalarla cezalan
dırılacakları ilan olunur. 
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1 Küçük Haberler ' 

Siyaset ve Aşk 
Edebi, Tarihi, macera romanı 

56 .. 

kurtarmak için lazımsa haya
tımı fedaya hazırım. Dedi. 

S C> :N ' 1-IA EıE~; 
TEl.E f ON 'I E:t ,. RAF ve TEJ.SiZJ.~ 

Fransız Dış Siyasası 
Fransız Dış Bakanı Mütecavize Karşı Müşte

rek Ve Fili Hareket Lizımdır, Dedi. ------
Yüzbaşı Buagemon iç cebin· 

den cüzdanını çıkardı, içinden 
bir kartını muarızına verdi ve 
şahitlerini yarın zavalden ya
rım saat sonra bekliyeceğini 

söyledi. 

Genç kadının bu hali, 
bu sözleri Hanri'yi adeta 
çıldırttı; çünkü bir nevi aşk 
itirafı demekti! Ve kendisi de: 

Akdenizin, Her Hangi Bir Devletin 
Değil, Her Milletin Olacağını Söyledi. Kübalı bu teklifi kabul etti 

ve tekrar yerine döndü. 
Yüzbaşının canı sıkılmıştı; 

Mareşal kendisinden yeni işin 
biran evvel bitirilmesini iste· 
miş bulunuyordu. · Bu düello 
haberini alınca herhalde kıza
caktı. 

- Neye böyle düşünüyor

sunuz? 
Bu sualı Lüsi sordu. Hanri 

genç kadının döndüğünü duy
mamıştı. Birden irkilerek: 

- Manasız bir dalgınlık!. 

Diye cevap verdi. 
- Fakat sizi tabii halde 

görmiyorum. Benziniz sararmış 
ve sinirlisiniz .. 

- Bir zandan ibaret bütün 
bunlar! Sizinle beraber oldukça 
nasıl düşünceli olabilirim? 

Burada yarım saat kadar 
daha kaldılar. Artık dönmek 
zamanı gelmişti. 

Geldikleri araba ile döndü
ler. Salona girdikleri vakit, 
Lüsi Hanri'nin neden düşün

celi olduğunu daha fazla bir 
ısrarla, anlamak istedi. Niha
yet Hanri ormanda Aldoma 
ile geçen hadiseyi anlatmağa 
mecbur kaldı ve: 

- Yarın şahitlerini kabul 
edeceğim ve belki de bir gün 
sonra vuruşacağız! Dedi. 

Genç kadın büyük bir te
laş içinde kaldı. 

- Hayirl Dedi. Benim için 
vuruşmanızı hiç istemiyorum. 
Aidoma kılınç kullanmakta 
birinci derecede bir adamdır. 
Sizi öldürebilir .. 

Yüzbaşı güldü, ayni zaman· 
da genç kadını uzun bir öpü
cük ile öptü; ve: 

- Merak etmeyiniz. Dedi. 
Ben de silah kullanmasın bi
lenlerdenim. Kendimi müda
faaya her zaman muktedirim. 
Ayni zamanda mutlaka kılınç. 
ile vuruşacak değiliz. Bu hak 
şahitlerimizindi, Belki de ta
bancayı intihap ederler. 

Bu sözler, Lüsi 'nin sinirle
rine fazla bir tesir yaptı, genç 
kadın hıçkırıklarla, adeta bo-

- Lüsi, sizi seviyorum! 
Diye bağırdı. Sizi herşeyden 
ziyade seviyorum ve eğer bu 
düello' da ölürsem, yine mesut 
olacağım. Çünkü bu hayat 
için siz kendi hayatınızı feda
ya hazır bulunuyorsunuz! 

Genç kadının da başı dön
müştü; 

- Hanril. Dedi. 
- Lüsi, beni dinleyiniz, 

rica ederim. Şu zamanda bile 
bu Aldoma'ya kin değil bir 
minnet hissi besliyorum. Beni 
size takdim eden odur; kıs
kanmak, sizi kaybettiği için 
her türlü deliliği yapmak hak· 
kıdır; tabiidir!. Ve eğer ümit 
ettiğim veçhile bu düellodan 
sağ çıkarsam, benim zevcem 
olmağı bana söz verir misiniz? 

Lüsi, ihtiyarsız olarak titredi. 
evet, bu serseri hayattan kur· 
tulmak Kontes Buagemon ol
mak canına minnetti! Fakat 
heyhat. Bu ancak zayif ihtimal, 
bir serap idi. Hanri, Amirle· 
rinden müsaade almadan ken· 
disini zevceliğe kabul ede· 
mezdi. Ve... Küçük bir tahki· 
kat, her şeyi bir anda alt-üst 
edebilecekti. Ve yine, Fon 
Dergolç'un ajanı Stüper'in 
aleti, oyuncağı olarak kala
caktı. 

Fakat, bu çok hoş teklifi 
ulu-orta red imkanı yoktu. 
Bunun için, kabul makamında 
dudaklarını genç zabite uzattı! 

-2-
Pibulet, Kora Peorl'un da

iresinin üst katında, ~ çok se· 
vimli ve 16 ıncı Lüi tarzı mo· 
bile ve karyolayı havi bir oda 
işgal ediyordu. 

Burada saatlerce okumak 
ve dikiş veya nakış ile vakıt 
geçiriyordu. Kora, Dük' e de
diği gibi Kont Vodrey'in ölü
münden sonra çok sakin bir 
hayat sürüyordu. Süvarelere 
çok az iştirak ediyor, haftada 
ancak bir iki defa lokantaya 
çıkıyordu. 

- Devam edecek -

ğulacakmış gibi ağlamağa baş- Denizli haberleri 
Iadı. Hanri,yc iyiden iyiye İlimiz Kültür direktörü Ziya 
yaklaşmış, dolgun ve güzel Boyacıoğlu y ozgad Kültür di· 
göğsünü genç zabitin omuz- rektörlüğüne, Memleket has
larına bastırmış dudaklarını da tanesi dahiliye mütehassısı 
uzatmıştı: doktor Rıza Derviş Tarsus 

- Sevgilim, sevgilimi Seni 
.-----------••Il ı· hastanesine, göz mütehassısı 

doktor Naile Siird hastane· 
ANADOLU -----

Günlük siyasal gazete 
Sahip ve haşyuganı 

Haydar Rüşdü OKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı i~leri 

müdürü: Hamıli Xüzhet 

1durchnnesi: -
İzmir İkinı·i Dsylı>...r !oknğı 

C. Halk parti i bina!! içinde 
Telgraf: f zrnir - A 'ADOLU 

Telefon: 2776 - Po ta kutu u 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

aylığı 500 .lnını,tıır 
Y nbaucı mcınleketln için ııenelik 

abone ücreti 27 liradır 

Her yerJe S kuru~tur -Günil geçmiş na hnlar 25 kuru~tur. 

A ' ADOLU .MATBAASI~DA 
BASI LMJŞTIR 

• ! .................... . 

sine nakil ve tayin edilmiş
lerdir. 

ilimiz Kültür direktörlüğüne 
Yozgad Kültür direktörü Va
sıf ve Ziraat direktörlüğüne 
Edirne umumi müfettişlik Zi
raat müşaviri Esad Berkman 
tayin olunmuşlardır. Yeni Kül
tür direktörü gelerek vazifeye 
başlamıştır. 

* * * C.H. Partisi başkanlığını bu-
gün ilbayımız Ekrem Engür 
tarafından devralınmıştır. 1 

1 Nöbetçi eczaneler ' 
Bu akoam Daşdurakta Sıhhat, 

Karataftn Santo, Tilkilikte Yeni 
İzmir, Irgatpaznnnda .Asri, Gı1zcl· ı 
yerde Afiyet eczaneleri açıktır • 

-~-------~~-~ Balkan itilafı da ayni maksat üzerindedir. Fransız bakanı, 
nutkunda Almanya'ya tarizler yaptı. 

Paris, 23 (Radyo) - Bugün !etleri Uluslar sosyetesine iti-
meb'usan meclisinde hariciye mat besliyen devletlerdir. 
bakanı M. Delbos harici si- Almanya ile olan ihtilafı 
yaset hakkındaki nutkunu ira- kaldtrmak için Fransa elden 
delmiştir. geleni yapmış ve yapmakta 

Bu nutuk 13 büyük sahife devam edeceğiz. 
idi, kırk dakika sürmüştür. M. Heriyo Lokarno esası 

M. Delbos: dahilinde Almanya ile bir 
- Siyasetimiz temiz ve dostluk teminine çalışmış idi. 

açıktır. Halktan aldığımız va- Birçok fırsatlarla da M. Hit-
zife ve selahiyeti sulhün ida- ' ler de Fransa dostluk istedi-
mesine hasredeceğiz. Sulha ğini söylemiştir, fakat biz, 
hizmet arzusu bize en büyük Fransa'nın aleyhine bir dost-
cesaret ve kuvveti bahşet- Juk değil, her iki tarafın me-
mektedir. Bütün taahhütleri- nafiine uygun bir dostluk is· 
mize sadık kalacağız, müşte- M. Leon B lum tiyoruz. 
rek tesanüdü devam ettire- surette gördük. Bir harb çık- Almanya'nın yeniden silah· 
ceğiz. madan önüne geçecek tedbir- }anması büyük bir faaliyetle 

"Şimdi yeni bir vaziyet !eri bulmalı ve koymalıyız. devam ve inkişaf etmektedir. 
doğmaktadır. Bunu tetkik ede- İyi bir netice elde etmek 6 Mart'ta Versay muahedesini 
ceğiz. için 16 ıncı madde kifayet yırttı, 7 Mart'ta Lokarno mu· 

Kabine ile beraber olan iş etmez. Fakat mütecavize karşı ahedesini ayaklar altına aldı. 
sınıflarının yardımı bizim mev- kuvvet ve fili hareketler temin Bu muahede Avrupa sulhunun 
kiimizi sağlamlaştırmıştır. Her edilmelidir. Maalesef bazı dev· bir muhafızı idi. 
iki meclisle teşriki mesaide Jetler gördük, ki doğrudan Bundan sonra bir endişe ve 
teşrii kuvvetimizi artırmaktadır. doğruya alakadar olmadıkları buhran devri başl~dı ve bu-

Vatan işlerinde ne menfeat, ihtilaflar karşısında dürüst ha- &Üne kadar devam etmekte
ne de parti düşüncelerine ka· reket etmemişlerdir. dir. 10 Martta Lokarno dev
pilmıyacağız. Sulh için mıntakavi uzlaşma letleri Almanya'ya bir muhtı-

Hükumetin siyaseti, tekrar ve misaklar yazılmalıdır. Fa- ra verdiler. 24 Martta Alman
ederim, Sulh siyasetidir ; bü- kat bunlar her:hangi bir d<.v· ya hükumeti, bu muhtırayı 
tün devletlerle birlikte cihan let aleyhine ittifak halini al- reddetti; müzakereye yanaş
sulhunu idame etmek iste- mamalıdır. Ancak bu sayede madı. Sulhperver olan Lo-
yoruz. 16 ıncı madde müfid olabilir. kamo devletleri bu hususta 

Biz, sulh yolunda bütün Bu esaslara vasıl olmazsak, lazımgelen tedbirleri ittihaz 
milletlerle birlikte mukaddes mütecaviz maksadını izhar ettiler ve lngiltere de 6 ma
hir harbe giren bir millet için daima en müşkül ve buh· yısta Almanya'ya bir sual lis
mevkiindeyiz. En kuvvetlinin ranlı zamanları seçecektir. tesi verdi. Bu sual listesine 
en fazla hakkını kabul etmi- Her halde bütün milletler de Almanya henüz cevap bile 
yoruz 1 nezdinde müşterek tesanüd vermedi, vereceğini de bilmi-

.. Uluslar sosyetesinin bir sistemini kabul ettirmeliyiz. yoruz. 
buhran geçirdiğini kabul la· Önümüzdeki aylar, hükii- Fransa, hiçbir devleti tehdit 
zımdır. Fakat müşterak tesa· metin vakit kaybetmediğini etmez; hiçbir memleket üze
nüdü temin için sosyeteyi gosterecektir. Merkezi Avru- rinde gözü yoktur. Yapacağı
takviyeye ve beynelmilel ka· pa' da geniş bir sulh esası mız en büyük iş silahların 
nunlara hürmete mecburuz. hazırlıyacağız. tahdididir. Fransa bu hususta 

Sosyete evvelkinden daha Akdenizde de böyle ola· önayak olmağa çalışacaktır. 
kuvvetli olarak devam edecek. caktır. Bu deniz her milletin Bütün milletler sulhü ve 

Zecri tedbirlere gelince: Bu olacak, her hangi bir devletin milli emniyetlerini istemek hak
tedbirleri, sulhun temini için denizi olmıyacaktırl kına maliktirler. Fransa'nın da 
~talya aleyhine ittihaz ettik, Son martta çıkan Lokamo bu husustaki hüsnüniyetini iyi 
ltalya'ya karşı dostluğumuza davası, bizim olduğu kadar bilirler; silahlanma yarışları 
rağmen biz de bu tedbirlere Avrupanın da bir davasıdır. devam ederse, biz de bu mü
iştirak ettik, filhakika beşeri- Belçika' da bizim kadar doğ- sabakaya iştirak edeceğiz, haş-
yet ve adalet namına bu ha- rudan doğruya alakadardır. ka çare yoktur. 
rekete iştirak lazımdı. Bu mukaveleyi tekeffül etmiş Bunun önüne geçmek için 

O zaman meclis bu kararı olan devletler Fransa ve Bel· harp aleyhine Cenevre' de te
kabulde ittifak ile hareket çika ile birlik hareket etmiş- şekkül eden komisyona iştirak 
etmiştir. lerdir. edeceğiz. Ve bu fikre hüku-

Fransa, sulh namına her Fransız Demokrasisi, büyük met için harp ve silah sana· 
harekete iştirak etmiş ve ede- İngiliz Demokrasisi ile hem yiini millileştirmek hakkındaki 
cektir. Fakat şeraiti hazıra ahenk olarak sulhun temini kanunu kabul ettik. 
altında artık bu tedbirlerin ıçın çalışacaktır. Fransa, Hava kuvvetlerinin tahdidi 
devamına lüzum kalmamıştır; Ren' den ötede, Almanya ile de için yapılacak misaka girece
çünkü faydası olmamıştır ve geniş bir uzlaşma esası ara· ğiz. Buna da Almanya güçlük 
kalmamıştı r. mağa hazırdır. göstermiştir. 

Bunun için Cumartesi günü Sosyalisf Sovyet hükumeti M. Hitler. verdiği muhtıra 
zecri · tedbirlerin kaldırılması ile aramızda sulha hadim bir bu pakta taraftar görünmüştü. 
hakkındaki kararı ittihaz ettik. misak mevcuttur, Fakat sade garp için kabul 

Zecri tedbirlerin kaldırılması Fransız • Lehistan dostane ettiği bu paktı şarka teşmil 
beynelmilel vaziyeti normal münasebetlerini takviye ede· etmemektedir. Bu meselenin 
şekle sokacaktır. ceğiz. halli için lngiltere'nin sual 

Uluslar sosyetesini takviye Belçika, Romanya ve Çe· listesine çevap alınması la-
için çalışmak artık bir mec· koslovakya ile Fransa müşte· zımdır. 
buriyettir. Fakat bu hususta rek tesanüt hususunda müt· Fransa, medeniyet namına 
yeniden hatalardan sakınma- tehittir. bütün Avrupa'ya şamil bir 
lıyız. Bu takviye ve reform Balkan itilafı da - ayni he- hava misakına hala taraftardır. 
için hiçbir milletin tereddüd def ve maksat uğurunda fev- Sulh yolundaki mesaımız 
etmemesi lazımdır; çünkü za- kalade mesai sarfetmektedir. çok uzun ve çok meşekkatlı 
rarını Habeş mes'elesinde elim ispanya, lskandinavya dev- olacaktır. Mesele sade Fran· 

Fransız borsasmda 
Paris 23 (Radyo) - Bank 

Dö F ransez iskonto faizini 
yüzde altıdan beşe indirmiş· 
tir. Borsada bugün vaziyet 
normaldı. 

Yağmur durdu 
Şibinkarahisar, 23(Hususi)

Uzun zamandanberi fasıla ile 
devam etmekte olan yağmur
ların arkası kesilmiştir. Ekin
lerin harman edilmesine baş· 
lanmıştır. 

Habeşistan·a amele gidiyor 
Cenova, 23 (Radyo) - Sar· 

dunya vapurile 1700 amele 
Habeşistan'a hareket etmiştir. 
Bu kafileyi birçok kafileler 
daha takip edecektir. 

Belçika Kabinesi toplantısı 
Brüksel, 23 (Radyo) - Yeni 

Belçika parlamentosu bugün 
birinci içtimaını yapmıştır. 

Bugün M. Kamil Huimans 
meclis reisi seçilecektir. 

Diğer taraftan sinatoda top
lanmış ve büro intihabatı yap· 
mıştır. 

Habeşistan' da 
ltalyan bankası 

Adis-Ababa, 23 (Radyo) 
Banka Ditaly, dünden itiba
ren serbest faaliyete başla· 
mıştır. 

Dün mahalli gümüş para 
üzerine epice muamele olmuş 
ve bunlar ltalyan parası ile 
değiştirilmiştir. 

Aımanya'da dahili istikraz 
Berlin 23 (Radyo) - Al

manya' da yüzde 7 ,5 faizli 25 
milyon marklık dahili bir ıs· 
tikraz aktebilecektir. 

Amerika, Avrupa 
işlerinden uzakmı kalacak? 

Vaşingion, 23 ( H. R. ) -
Cumur reis Ruzvelt, hazırla· 
dığı yeni bir proğramda Ame
rika Müttehit cumuriyetleri 
hükumetlerini nazarı dikkate 
almakta, Amerika işlerinde 
Avrupayı tamamile bir kenara 
bırakmaktadır. 

Kadın 
Tayyareci 
Yeni bir rekor 
tesis etti .. 

Paris, 23 (Radyo) - Fran
sız kadın tayyarecisi Badograt 
tayyaresile 14 bin metre yük
selerek yeni bir rekor tesis 
etmiştir. Bu suretle 28 Hazi· 
ran 1935 de ltalyan kadın 
tayyarecisi Negrona'ya aid 
rekor kırılmıştır. Bu rekor 
12,000 metre idi. ...................... 
sız'ları değil bütün beşeriyeti 

alakadar ederi 
Nizam ve serbesti için bu 

meclisten yarddım göreceği
mize eminiz. Beynelmilel iti
madı, mütecavize karşı her 
vakıt muvaffakıyetle kullanmak 
için çalışacağız. Yakın bir ati 
nam ve hesabına şimdiden 
silahlanma yarışının durdurul
masına başlanacağını vaad 
edebiliriz. Çünkü biz, milli 
emniyeti tehlikeye koymadan 
bu yolda yürümek çarelerini 
bulacağız. 

Bunun için, bu hususta bi
zim gibi düşünenler bizi takip 
edeceklerdir.,, Demiştir. 

M. Blum da bu beyanatı 
Ayan meclisinde de okumuştur. 

İstanbul, 23 (Hususi muha· 
birimizden) - Fransa, bey
nelmilel siyasette lngiltere ve 
Balkan antantı ile yürümeğe 
karar vermiştir. 
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Galip Kral, On İkinci Lüi Gibi Mağlup Akhisar, (Hususi)- Cumar
tesi günü yağan dolu ve yap
tığı hasar hakkında geçen 
mektubumda bazı haberler 
vermiştim. Şimdı mütemmim 
malUmat alınmaktadır. Mar· 
mara, Y ayaköy nahiyeleriyle 
Kızlaralanı, Seğirdem, Gökçe
ahmet, Kadıdağı, Seydiköy 
Kapaklı ve Meder köylerine 
ve civarına yumurta kadar 
tolu taneleri düşmüş ve çok 
tahribat yapmıştır. Nüfus iti
barile bir zarar yoksa da tar
lada ve açıkta bulunan bazı 
kimseler küçük yaralar almış .. 
lardır. 

Sforça'yı HapsetmedL. 
Başvekil birden basını kal

dırdı, ve güldü: kral sayıklı
yordu:' 

- Milano düşesi .. Malikane 
ve arazinizi sizin için zaptet
tim.. Diyordu. 

-8-
lhtifal ..• 

Madam, validei krali, harb 
için yaptığı vaad ve nezr üze
rine Ambuaz' dan F onten notr 
damına kadar yayan giderek 
"Kendi nefsinden fazla sevdiği 
muzaffer ve fatih oğlu güzel 
sezan,, nın harptan sağ çık
masına mukabil minnet ve 
şükranlarını arzederken fatih 
birinci F ransova da Milano 'yu 
geziyor, baştan başa ışık ve 
güzel tablolar içinde bulunan 
güzel kadınlı villaları ziyaret 
ediyordu. 

Etrafını bir sürü methiyeci 
· sarmış ve genç krah "Ne ol

dum ben?,, Delisi haline so
kuyorlardı. 

Bayar, şövalye sıfatile meş
hur F errare düşesine, Lükres 
Borjiya'ya tazimatını arzetti. 

Nihayet, kral birinci Fran
sova, zevcesi kraliçenin na
mına. düka mantosunu giymiş 
olduğu halde, meşhur Leonar 
dö Vinçi tarafından san'atka
rane bir şekilde hazırlanmış 
zafer taklarından geçerek Mi
lano'ya girdi. 

Bu beynelmilel şöhret, bu 
sihirbaz, mükemmel tablolar 
yapar, heykeller vücude geti
rir, kanallar açar, kiliseler 
bina eder harb makineleri icad 
ve imal eder, her fenden an
lar ve her telden çalar bir 
adam olmakla beraber ihtiyar 
ve fakirdi. 

Birinci F ransova, meşhur 
eseri olan Jokond'u dörtbin 
altın Eküye satın aldı. Kendi
sini mühim bir vazife ile F ran
sa'ya beraber götürmek istedi. 
Fakat mümkün olamadı; çün
kü kral, üstada bağlandı, 
kaldı! 

Kibar kadınlar, güzel Bur
joa kadınları; esmer ve geniş 
kalçalı, kalçalarını çok cazib 
bir sallayışJa gezen halk ka
kadınları, genç ve güzel fati
hin yoluna atılıyorlardı! Şim

diye kadar hem genç, hem 
güzel ve hem de kahraman 

_kral görmemişlerdi! 
Şenlikler... Oyunlar... Balo

lar, eğlenceler... Binbir buse
ler .. Bütün orduyu işgal eden 
şeyler oldu. Ve... Milano ka
dınları arasında, fatihlerin ka
nile kuvvetli ırklar teşekkül 
edeceği kanaatı esrarengiz bir 
şekilde yer etmişti! 

Fakat, genç kral kendisini 
bu eğlencelere kaptırmamış ve 
uyumamakta idi. Büyük olmak 
istiyordu, ve kendisini bir ka
dına kaptırmıyacak derecede 
gençti. 

İlk iş olarak memlekette 
adliye teşkilatım kurdu; küçük 

. prenslerin murahhaslarını ka
bul etti; aldığı tebrik mektup
larına cevaplar yazdırdı; gelen 
tahriratları, manalı veya şifreli 
olanları okudu, bizzat halle 
çalıştı. 

En son olarak, hiç sevme
diği papa da yola gelmişti. 
Herikisi de güzel san'atiara 
severlerdi. Her şekilden güzele 

meftundular. Bunun için anlaş
mak mecburiyetinde bulunu
yorlardı. 

Bu genç ve geniş düşünceli 
fatih, Sforça'yı, onikinci Şarl'in · 
babasını atarak ölümüne sebeb 
olduğu 'Loş' da hapsedeceği 
yerde, serbest bırakh; sonra 
duyulmamış bir iş olarak Sfor .. 
ça'ya senede 60,000 duka tah
sisat verdi; bu hareketler aza-
metli Papa'yı da yumuşattı. 

Bolony' da, üç hafta sonra, 
11 KanunuevveJde mülakatları 
kararlaştırıldı. 

Birinci Fransova, dört ay
danberi kendi krallığı dışında 
bulunuyordu; birçok İş ve 
hadiseler krah endişeye düşü· 
rüyordu. 

Bu zaferden dolayı hiddetlen· 
miş olan sekizinci Hanri mırıl
danmağa başlamıştı; bunun 
için Madamla, valdei Krali 
ile müzakerede bulunmak za
ruri idi. 

Kralın kesesi de artık şiş
kin değildi, bnşalmış bir hal 
gösteriyordu! Bir sürü san' at 
eşyası almış idil Etrafına da 
bir sürü şair, heykeltraş, mu
sikişinas ve mimar toplamıştı. 
Bunlan beraberinde Fransa'ya 
götürecek, Fransa'da bütün 
Avrupa' da emsali olmıyan 
bir saray yaptıracak idi. 

* * * Narin ve kibar bir süvari: 
İtalya yolu üzerinde atım rüz
gar gibi son kuvvetile sür
mekte idi. Süvariyi, eğerlen
miş bir sürü halis ve kuvvetli 
İspanyol atı takibediyordu. 

-Sonu var-

Mahsulat itibarile çok zayi· 
at vardır: 

Bilhassa Karayer, Meder 
köprüsü civarı bağları ve tü
tünleri tamamen mahvolmuş
tur. Hatta gelecek sene üzüm 
yapmak ve mahsul almak için 
ayrılacak sağlam bağ çubuğu 
bile kalmamıştır. Bütün varını 
yoğunu toprağa atmış ve bun
dan alacağı para ile ailesinin 
bir senelik iaşesini temin et
meği düşünen bağcılar ve tü
tüncüler kan ağlamaktadırlar. 

Umumiyet itibarile tütün
lerde şimdilik. bir buçuk milyon 
kilo kadar zarar tahmin edil
mektedir. İnhisarlar idaresi 
bunun tesbiti ile uğraşmakta
dır. Bağlarda bazı mıntaka

larda yüzde 100 olarak umu
mi yüzde 60 bir hasar vardır. 
Zarar görenler bankalardan 
aldıkları paraların tecili ve 
arazi vergisinin tenzili ıçın 

birer istida ile Kaymakamlığa 
müracaat etmektedirler. 

Nazilli belediyesi ve 'şehir bah
çesi üzerindeki ihtilaf 

Münakaşa mevzuu olan bahçe ve asılan levha 
Nazilli belediyesinin, şehir diğer kısımda da oturabi1ir. 

bahçesindeki bir kısmı, aile- Yani, çember içine alınma
lere ve aile ile gelenlere tah- mıştır. Bir, Türk ailesine la

. sis ederek buraya diğer va- yık olduğu hürmet mevk.iini 
tandaşların girmesını yasak verdik. Halk !a bundan mem• 
ettiğini yazmıştık. nundur. Gazeteler yazı . yazıp · 

Belediye reisi bize yazdığı dedi-kodu çıkaranlar m~ksat-
kt t h ··ı~ t d" k' larına eremiyeceklerdir. 

me up a u asa en. ıy~r .. ı: . ANADOLU - NaziUi be~ 
- Burası şehrın bırıcık 

gezinti yeridir. Belediyenin 
maddi fedakarlıkları ve çalış
mast ile, herkes istifade etsin 
diye açılmıştır. Gece-gündüz 
kalabalık çoktur. Fakat yeri 
küçüktür. Bazen ailelerin otu
racakları yerler, kadınlara hür
met lazimesini tanımıyanlar 

tarafından işgal ediliyor, yer de 
dar olduğu için yollar üze
rinde oturmak zaruretinde ka
lan ailelerin önünde mekik 
dokunuyor ve bahçe, bir pi
yasa yeri haline getiriliyor. 
İhtarat yaptık, netice vermedi. 
Şikayetler arttı. Biz de bu 
kısmı ayırdık. Fakat her hangi 
bir aile veya ailesi ile gelen, 

lediyesi böyle düşünebilir. Bu
nu haklı görenler de olabilir. 
Fakat prensip noktasından 
söylemek lazımdır ki, iş, gene 
•sakattır ve yeni cemiyet ter-
biyesi ruhuna aykmdır. İyi 
bir düşünce ile yapılan bu 
işin, fena akisler bırakması da 
çok muhtemeldir. 

Bisiklet yarışı 
Önümüzdeki pazar gunu 

sabah saat tam sekizde Bi· . 
rinci kordondaki · Mustafabey 
caddesinde teşvik mahiyetinde 
bisiklet sür'at yarışları yapıla
caktır. Yarışları kazanacak bi
sikletçilere madalye verile
cektir. 

-Başı 1 inci sahi/ede
daha artması da pek muhtemeldir. 

Roma, 23 (A.A) - Giornale 
D'İtalia yazıyor : . 

Türk taleplerinin ekseriyetle 
sanıldı~ından daha geniş bir nıahi· 
yeti vardır. Bu talepler halen Ak
deniz'de bir lıard tehlikesi vaziyeti 
bulunduğu fikri üz~rine istinad 
eylemekledir. 

Bu hususla ltalya'nm vaziyetine 
gelince, B. Mussolini Habeş mes'e
lesini müstemleke mahiyeti bir iş 
olarak telakki eylediğini ve bu 
mes'eleain bir Anupa mes'elesi 
haline gelmesinin önüne geçeceğini 
müteaddit de!alıır tekrar eylemiş· 

tir. Bu itibarla Türkiye'nin meta· 
lihatını serdederken ileri sürdüğü 

sebeplerden bir tanesi doğru değil-

dir. İtalya Montrö'de temsil edil-
. meği istememektedir. Bu keyfiyet 
İtalya'nın kendisi orada mevcut 
olmadan alınacak her türlü karar
lan kabul edemiyeceği hakkında 

bir nevi ihtar gibi telakki olun· 
malıdır. 

Londra, 23 (A.A) 
ajansı bildiriyor : 

• 

Havas 

• 

So\'yetlerin harp halinde bo
ğazlardan askerleri için geçme ser
bestliği istemekte olduklarına dair 
Cenevre'den verilen bir haber Lon
dra diplomatik mehaf ilinde sansas
yonel bir tesir yapmıştır. Eğer bu 
haber doğru ise böyle . bir talep 
tamamen yeni bir vaziyet ihdas 
edecek ve pek muhtemel olarak 
Akdeniz.deki müvazene üzerinde 
büyük bir tesir icra eyliyecektir. 

Esasen Londra siyasi mchafili 
Türk taleplerinde yaln•z Akdeni:lı 
münakalesinden bahsedilerek Ka
radeniz münakalatmın. mevzuubahs 
edilmemesinden dolayı şimdiden 
bazı sürprizler görmektedirler. 

Ayni mehafil şimdi bu (unut· 
manın) esasında Sovyet teşebbüsü
nün daha evelden Ankara ile Mos- · 
kova arasında bilmüzakere karar
laşt:ınlmış 0bulunmae1 keyfiyetinin 
mevcut olup olmadıgtm soruştur· 

maktadırlar. 

1taiyan noktai nazan Sovyet 
talebinin müzakerelerin en ehem
miyetli unsuru olarak telakki edil
mesi U.zımgeldiği merkezindedir. 
Öğrenildiğine göre Roma bu talebe 
muhaliftir. 

40· Saat/ık hafta Habeşistanda bir hü
Fransa ve Belçika maden

cileri aleyhtar, lngiliz
ler ise taraf far. 

Cenevre. 23 (Radyo) --"--- Bey· 
nelınile] mesai konferansı maden 
kuyu1annda 40 saatlık haf tanın 
t:ıtbikini kabul etmiştir. 

Fransa ve ·Belçika maden ocak
ları sahipleri bu karan kabul et· 
memişlerdir. Buna mukabil İngiliz 
maden sahipleri kara"hn lehinde· 
dirler. 

Konferans bu husysta müzak.e. 
relerine devam edecektir. Fransa 
murahhası, hükumetin bugünlerde 
butün işlerde kırk saatlik mesai 
usulfu1ü kabul edeeeğini söylemiştir. 

Fransa, kırk saatlik hafta ile 
senede 60 milyon ton maden istih
sal edebilecektir. Lebietan murah
hııs1 da hu projeyi kabule hazır 

olduğunu söylemiştir .. 
. 35 reye karşı 60 reyle proje

nin tahrirat dairesine sevkine ka-
rar verilmiştir. 

Normandi 
Vapurunun üstüne . 
düşen tayyare 

Paris, 23 (Radyo) - Fran
sız Normandi vapuru süvarisi, 
İyoning Niyöz gazetesi muha
birine beyanatında, askeri bir 
İngiliz tayyaresinin vapur üze
rinde uçuş yaparken baş ver
meğe başladığını ve bacalar 
üzerinde hava boşlukları te· 
şekkül ettiğinden malumatı 

bulunmıyan pilotun, tayyare
sile düştüğünü söylemiştir. 

Tayyare, vapurun bir kena
rına düşerek parçalanmış fa
kat pilot kurtulmuştur. 

Parçalanmış tayyare ankazı 

arasından yarı şaşkın ve yan 
mecruh bir halde meydana 
çıkan pilot; kaptana: 

- Bu maceradan çok mü
teessirim.· Demiştir: Kaptan, 
kendisine bir filika vermiştir. 

Vapur, ankazın lngiltere'ye 
verilmesi için beklememiş ve · 
Haver limanına gitmiştir. Tay- · 
yare enkazı da oraya çıkarı
lacaktır. 

Fransız Bankası 
iskontoyu indirdi 

Paris, 23 (Radyo) - 1ekonto 
fiati yüzde 6 dan yüzde beşe in· 
dirilmiştir. 

Japonya reddetti 
Tokyo, 23 (Radyo) - Lon

dra deniz muahedesi hüküm
lerini kabul için İngiltere hü
hümetinin Tokyo elçisi vasıta
sile yaptığı daveti Japon ~fiA 
kilmeti kabul etmemiştir. 

kumet var mı? 
- Başı 1 inci sahifede -
wn intihabattan sonra alacağı va
ziyet ile zecri tedbirlerin ne netice 
vereceğinin anlaşılacağım söyle· 
miştir. 

Bunu müteakip amele partisin
den M. Henderson da, zecri tedbir
ler ne için kaldırılıyor? Diye sor· 
mu§ ve şu cevabı almıştır : 

- Avam kamarasında geçen 
perşembe verdiğim izahattan başka 
söyliyecek bir sözüm yoktur. 

Eğer bu izahat sizi tatmin et
miyorRa kamaranın ilerideki bir 
içtimaında; daha fazla izahat vere· 
bilirim. Demiştir. 

Londra, 23 (Radyo) - Lord 
Eden Avam kamarasında, İtalyanın 
Babeşistan'ı ilhak kararını İngilte
rc'nin tanımıyacağını bildirmiştir. 

Vaşington, 23 {Radyo) - M. 
Ruzvelt Suviç'in birleşik ·Amerika 
hükumetleri nezdinde İtalyan se. 
firi olarak bulunmasını kabul ede· 
ceğini bildirmiştir. Ancak bu ka
bulün Habeşistan'ın ilhakının ta
nınmasını tazammun etmediği ve· 
rilen c.ev~pta tebarüz ettirilmiştir. 

Akhisar' da pul yok 
Akhisar, (Hususi) - Akhi

sar'da yirmi gündenberi mak
tu pul yoktur. Halk bu yüzden 
çok sıkıntı çekmektedir. Me
sela bir istida sahibiniı:ı isti
dasına 16 kuruş pul yapıştır
ması lazımgelirken ufak pul 
olmamasından 20 ili 25 ku
ruşluk pul yapıştırmaktadır. 
Defterdarlığın nazarı dikkatini 
celbederiz. 
Ayıp şeg: 

Bugün lzmir'den Bandır
ma'ya giden posta treni Kara
ağaç - Soma istasyonlan ara
sında tarlada bulunan ve ken
dini bilmeyen bazı kimseler 
tarafından taşa tutulmuştur. 

TaŞlar treniri bazı camlarım 
kırmışhr. Bereket versin, yol
culara birşey olmamıştır. 
Bergama - lzmir yolcu-
lutju otobüslerde inti

zama ahndı 
Bergama, (Hususi) - Ara 

sıra gazetemizde yazıldığı gibi, 
İzmir yolculuğu şimdiye ka
dar bir türlü düzene giremi
yen lzmir otobüs seferleri yo
luna konmuştur. 

Her gün sabahlan saat se
kizde bir otobüs izmir'e ha
reket etmektedir, on birde de 
ikinci otobüs.. Ondan sonra 
da lüzumüne göre lzmir' e se
ferler sıraya konmuştur. 

İınur' den Basmane garın
dan da saat onda bir otobüst 
Bergama'ya kalkmaktadır. Şim
diye kadar serbest şekilde 

Kadın dövmek 
Çocuiunu da düşürtmüşler 
Fevzipaşa bulvarında kereste 

deposunda yatan İbrahim kızı 
30 yaşlarında Zekiye, zabıtaya 
müracaatla ayni depoda yatan 
Yusuf oğlu Dursun ve arkadaşı 
Boz adındaki adam ile kavga 
ederek kendisinin dövüldüğünü 
ve gebe olduğundan rahmin
deki çocuğun düşmesine se· 
bebiyet verildiğini şikayet ~t
miştir. Tahkikata başlanmıştır. 

Kaza 
Glen tütün kumpanyasında 

·amele ismet karısı 22 yaşında 
Saadet, sütün sıraları üzerinde 
yemek yirken Hasan kızı Şa· 
ziment bir taraftan diğer ta· 
rafa geçmek için sıranın üze· 
rine çıkmış, fakat ayağı kaya
rak Saadet'in üzerine düş

müştür. Bu yüzden Saadetin 
kolu kırılmıştır. 
Bacağından yaralamış 

Aiipaşa meydanında İzmirli 
Şakir oğlunCemal, İzmi.rli Şe
rif oğlu Mehmed'e çirkin bir 
teklifte bulunmuş ve bundan 
muğber olan Mehmed; Ce· 
mal'i sol bacağından bıçakla 
yaralamıştır. 

Taşla yaralamak 
Alsancak'ta Celal Bayar 

bulvarında 9 uumarah evde 
Selim oğlu ismet ile kardeşi 
Ahmed arasında çıkan kav
gada ismet taşla Ahmed'i 
başından yaralamıştır. 

Esrar yakalamak 
Peştemalcılar'da Kürt Şa

mil'in kahvesi önünde tutulan 
kunduracı Cafer oğlu Salahit
tin'in üzerinde dokuz parça 
esrar bulunmuştur. 

Tulumba hırsızlığı 
Karşıyaka'da Soğukkuyu'da 

9 numaralı evde oturan def
terdarlık emanet dairesi me
muru Ahmed oğlu İbrahim'in 
tarlasından dört liralık bir su 
tulumbası çalınmıştır. 

Polise tecavUz 
Kahramanlarda 88 ~umaralı 

adada beşinci sokakta Müslim 
oğlu Ali ile Necip oğlu Ra
.mazan arasında alacak mese
lesinden kavga çıkmış, Ali 
bıçakla Ramazan'ın evine hü
cum etmiş ve yakalama
ğa giden zabıta memurlarına 
filen tecavüzde bulunmuştur. 

Batan vapur kur
tarıldı 

Oemiciler vazifeperver
lik ve kahramanhk 

göstermişler 
Barselona, 23 (Radyo) -

Palamos'ta batan Elkantara 
Fransız posta vapuru aynı şir
ketin Elmensur ve diğer bir 
vapurunun yardımı ile yüzdü
rillmüş ve Barselona'ya geti
rilmiştir. 

Yolcular, vapur müretteba
tının vazifeperverlik ve kahra
manlıklarmdrn, İspanyol me
murlarının insaniyetinden şük
ranla bahsetmişlerdir. 

Yaralı olanlardan bir kısmı 
hastan;)ye kaldırılmıştır. 

veya sıra usulile çalıŞmalar ya 
halka ıztırap vermekte yahut 
otomobillerin zararına olmakta 
idi. 

Trenler. gibi belli saatlerde 
yapılan seferler her iki tarafı 
da sevindirecek ve bu suretle 
intizam da temin edilmiş ola-

· caktır. 
Orta okulda ; 

Orta okulun son sınıf imti
hanları bitmiştir. Bu yıl 10 
kız 33 erkek olmak üzere 
kırk üç g~nç mektebi bitir· 
miştir. 
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Alman Milletine /zmir Komutanlıfı ildnları Bumava askeri satın alma komisyonu riyasetinden: 
Madde 1 - Gaziemir' deki alayın iki aylık ihtiyacı olan 80,000 

Fihlenin Hitabesi 
Mst. Mv, sa. al. ko. rı. den: kilo Un'un 22 /6/ 936 pazartesi günü saat 10 da 

1 - Bayrami'teki kııtaatı askeriyenin 23850 kilo sabun kapalı zarf usulile yapılan münkasasında beher 
ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. kilosuna verile 12 kuruş 35 santim ffat komutan-

2 - ihalesi 1 /Temmuz/ 936 çarıamba günü saat on dört lıkça bahalı görüldüğünden bir ay zarfında pazar-
buçukta Bayramiç'te askeri satın alma komisyonunda lıkla satın alınacaktır . 
yapılacaktır. Madde 2 - ilk pazarlığı 26161 936 cuma günü saat 11 de 

... ! ............................................ , 

52 Çet1lren: M. Rahmi Balaban 

Bu yol iledir ki (Temel Fakat onlar, düzelmczden 
3 - Teminatı muvakkate akçesi 630 Liradır. yapılacaktır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. " 3 - Umum tahmin tutarı 9600 Lira olup muvakkat 
S - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair teminatı 720 Liradır. 

vetika göstermek mecburiyetindedirler. " 4 _ Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

vasfı ile değil), alelumum, cvelki hallerini düşününce hali 
(Görülebilme) kanununa tabi hazır karşısında bir vicdan 

6 - Eksiltmeye ittirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki " 5 - isteklilerin muayyen vakitte Burnava' daki askeri 
ve üçilncil maddelerinde ve ıartnameiinde yazılı vesi- satın alma komisyonuna gelmeleri. 1816 

olur. Kendi de bir müştaktan sükuneti bulurlar ve kendile· 
müştak olan - ve binaena· rinden memnun olurlar. Bu, 
lcyh zaruri olan - bu kanu- hissizliktir. 
nu geçer. Böylece (Bizatihi, Bu insanlar, artık kendile· 

kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
cnai bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır, 

ilk ve hür olarak var olan) rinden salah ve ilerileme ümi· 1649 16 20 24 28 

bir şey olur. Derin bir surette dini keserler. Yapsalar yapıa· Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: 
düşünen tefekkürün önünde lar ancak - fenalıktan nefret 1 - Kütahya' da.yaptırılacak yapılar için Bayındırlık Ba-
arzı endam eder ve gayesine ettikleri için - iyileri yerle· kanlığından fenn! ehliyet vesikaları alınmadığından bu 
ulaşır. rinde tutarlar. Veya işleri yapı işleri yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konul-

(Görülebilme) yüksek ka- akıntısına bırakıvererek ilahi muıtur. 
nunu, yukarıda söylediğimiz iradeye mutlak boyun eğerler. 2 - Bu inşaatın keşif bedeli 497514 Lira on beş kuruştur, 
gibi. fenomenin namüten'ahi V - işte bize göre Alman 3 - ilk inin parası 23651 Liradır. 
tenevvü etmesidir. (Fazlalık), karakteri. Bunun mütemayiz 4 - ihalesi 30 Haziran 936 salı günü saat 15 tedir. 
fenomalitenin normal neticele· vasfı : Bizzat insanda orijine!, S - inşaata ait keşifname, proje idari ve fenni şartname 
rını geçerek her defa tecelli mutlak, ilk bir varlık olduku· ve sair evrak 25 Liraya Mst. Mv. V. satın alma ko-
eder ve kendisi böylece na- na ; namütenahi alaka yüksel· misyonundan alınır. 
mütenahi gibi görünür. meğe ve hürriyete ; ırkımızın 6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 

Bu (Fazlalık) tezahür ettiği daimi ve namütenahi terekki· üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle Bayındırlık Ba-
yeröe - ki ancak iradi ka· sine inanmasıdır. Başka ırklar kanlığından alınacak fenni ehliyetler için ihale günün-
rarda mümkündür -, bizatihi bunlara inanmazlar ve hatti den sekiz gün evvel mezkur bakanlığa müracaat edi-
ve lizatihi var olan (Vücut - bunların zıddına kanidirler. lerek alınacak betge ile birlikte idari şartnamede is-
etrı) de arzı didar eder. Diğer - Sonu t1ar- tenen ve behemehal ver!lmesi mecburi olan vesika-
tabir ile bu fenomalitede gö- 1 1 larile birlikte teklif ve teminat mektuplannı ihale sa-

. rülen ilahi hayattır; ve ken- Borsada - atinden en geç bir saat evveline kadar M. M. Veka-
diliğinden doğrudan doğruya ,-----------• leti satın alma komisyonuna vermeleri. 
tecelli eder : Hürriyetin haki· ÜzUm satışları: 1624 14 19 24 
kA • •• ı·t · · t _ L d d Ç. Alıcı K. S. K. S . ..._----------1---.-----------

ı orııına ı esı ış e~ura a ır. Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: 
28 

Ona itimat edilebilir. 94 M. j. Taranto 7 50 12 
ı ı jiro ve ~ürekisı 8 75 8 75 1 - Muhtelif · yerlerde yeraltı benzin tankı yaptırılacaktır. 

Şu meseleye gelelim : insan 105 2 - Bu işlerle meşgul olan firmalar M. M. V. hava müs-
hür mu değil mi ? - Buna 51 i782 teşarlığı inşaat şubesine müracaat ederek fenni ma-
umumı bir cevap verilemez. 517887 lumat aldıktan sonra hiçbir taahhüdü tazammün et-
lnsan, kelimenin amiyane ma- Zahire satışları: memek şartile proje ve tekliflerini Temmuz 936 sonuna 
nasile hür değildir : Bir çok Ç. Cinsi K. S. K. S. kadar mezkur şubeye vermeleri. 
kararlar arasında tereddüde 600 Buğday 7 7 1819 24 26 28 30 
düştüg"ünde olduğu gibi. :n Bakla 4 3125 4 3125 --M--M ____ ...;,l.;._ _____ d _________ _ 

i9 B. pamuk 43 50 23 50 st. v. satın a ma komisyonun an: 
Kelimenin yüksek manasile · Miktarı Beher kilosunun tah· 

ıse ınsan hürdür veya değildir. /talya hariçte mi Cinsi Kilosu min edilen fiati 

Bu meselede herkesin kendi bırakılrcak? K. S. 
samımi ve derin (Ben) i in'i- Patates 21600 6 00 
kas eder. Hadiselerin büyük Londra, 23 (Radyo) - Mil- " 7040 6 25 
zıncırinde kendini bir halka- letler cemiyetine müzaheret " 6640 6 25 

Mecmu tutarı 

Lira K. 
1296 00 

440 00 
415 00 

dan ibaret sanan insan, ancak birliği umumi konseyi toplan- Teminat muvak- Münakasa ihale tarihi 
biran için kendini hür sanır tısında bir karar sureti kabul kate akçesi JCkli 

gün ve saatı 

ve kendinde sezdiğini ırkına edilmiştir. Bu kararda ltal- L K. 
da izafe eder. Amma tefek- ya'yı Milletler cemiyeti muka- 97 20 
k.. b h ı· · h"h velesini •hlil ettiğinden cemi-uı, onun u a mı tas ı 

Açık münakasa 9/T emmuz/936 perşembe günü 
saat 15/30 da 

33 00 .. .. il " 

u il 
- ı 'ii 

lEMG·IN 
r:::;. ~ 

,"9A ... .nı..-

Antalya Dbayhğından: 
1 -

ettirir. yet haricinde kabul etmesi, 
Bilakis hakikatı kavrıyan ve lngiltere hük4metinden isten· 

hayatı doğrudan doğruya Tan- mektedir. • 
31 13 il .. 

• da lzmir Erkek Lisesi Direktörlü-saat 16 .. 
rıdan gelen insandır ki haki
ki hürdür. Kendi hürriyetine 
ve başkalarının hürriyetine 
ınanabilir. 

Bulgar grevi 
lstanbul, 23 (Hususi muha

birimizden) - Bulgar şoför
leri, umumi grev ilin eyle
mişlerdir. .. , ..... ~ ............. , 
Sabri Ôzhaklıyı da 

kaybettik 
Memleketin tanınmış, gay

yur ve çalışkan hancılarından 

paşa hancısı Sabri Ôzhaklı da 

saat 16/30 da v •• d 
1 - lzmir Mst. Mv. kıtaatının yukanda cinsi ve mikWlan gDD en: 

yazılı üç kalem patats ihtiyacı üç kıt'a şartname ile 1 - Lisemizin süel kampı, bu yıl Yamanlarda yapılacaktır. 
ayn ayn açık eksilbne suretile münakasa konmU§tur, 2 - Bunun için şehir içinde bulunan öğrencilerimizin 5 

2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlarda Temmuz Pazar günü sabahı, şehir dışında oturanların 
lzmir'de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda da 4 Temmuz cumartesi günü akşamı okulda bulun-
yapılacaktır. malan gerektir. 

3 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 3 - Yatılı ve yatısız öğrencilerin kamp için beraberlerinde 
4 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı elduklanna dair bulunduracakları eşya şunlardır: Birer küçük şilte, kü-

vesika göstermek mecburiyetindedirler. çük yastık, battaniye; çatal, kaşık, su bardağı ve üç 
5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki tane çinko tabak (Biri çukur.) 1796 24 26 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· lzmı·r Vakıflar dı·rekto··rıu·· -
kalan ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale sa· 
atinden evvel komisyonda hazır bulunmaları. guv •• nden: 

24 28 2 7 

Mahdut, ikmal edilmiş, öl
müş olana inanan insan, ken
disi böyledir de öyle ınanı
yordur. o insan ve ırkı, ken· 
disine : ilk ve iptidai olduğu 
f arzedilen unsurdan müştak 
olmuşa benzer. Fakat bu, 
onun sadece hissiyatının ifa
desidir. (Tefekkür) ü, bizatihi, 
ve doğrudan doğruya hayattır. 
Tarihte ırkının ve başkalarının 
mazisı, hali ve istikbal hak
kındaki hükmünün kaynağı 

ı, nihayet kırküç yaşında iki 
çocuğu ile ailesini; kardeşini 

bırakarak hayata gözlerini 
yumup ebedi uykusuna daldı. 

Seneliği Vakfı Mevkii Nev'i No. 
lzmir harici askeri satın alma ilanları 48 kasabalı hali) ağa faik p. kırımlı s. ev 30 

da budur. 

Tabii surette yaşıyan ve 
ilerilemede olan bir milletin 
karakteri zıddına olan, ve 
ırkın hareketsizliği ve değiş· 
mezliği ile ifade edilen aki
deye {Ecnebi karakter) di
yoruz. 

Bu ecnebi karakter, Alman· 
lara yerleşirse, şahsiyetlerinin 
değişmezliğine körcesine inan
mağa başlarlar. llerilemc pro
jelerini terkederler. 

Kendilerini ve başkalarını ol
duğu gibi kalacak ve yalnız 
bulundukları durum mikdarı 
ışe yarayacak kabul ederler. 
Artık nazarlarında herşey ; 
tahaccür etmiş ve layetegayyer 
şekil alır. Böyle düşünümün 
bu günkü durumumuz ile sıkı ı· 
alakası vardır. 

Cenazesi dün ikindi vakti 
ihtifali la yıkı ile kaldırılprak 
yeni kabristana götürülmüt ve 
kara toprağın açılan sinesine 
yatırılmıştır. 

Yirmi sencdcnberi hancı
lığı esnasında bütün lzmir ve 
cıvarı rcnçberlerine elayak 
olan Sabri Ôzbaklının ölümü 
Clolayısile kederlenen ailesi 
efradına ve bütün rençbere 
sıhhat ve sağlıklar diler ke· 
derlerine iştirak ederiz. 

Zayi 
934 senesindenberi taşımak· 

ta olduğum mührümü kaybet· 
tim. Y cniıini yaptıracağımdan 
kaybolanın hükmü kalmamıştır. 
ilan olunur. 1804 

Manisa Akhisar Kethuda 
mahallesinden Hasan otlu 

Hüseyin Kain 

Manisa askeri sat. al. komisyonundan: 

Miktarı 
Kilo 

24000 
118000 

Cinsi 
Sadeyağ 
Un 

Tahmin edilen Beher kilosunu 
mecmu tutarı tahmin edilen 

Lira K. Kuruş S. 
19920 00 83 00 
15930 00 13 50 

ihale tarihi Günü Saatı 
26,Haziran,936 Cuma 14 
26,Haziran,936 Cuma 16 

Münakasanın 

şekli 

Kapalı zarf 
Kapalı zarf 

1 - Manisa'daki kıtaatı askeriyenin yukarıda cins ve mik
tarları yazılı iki kalem sadeyağ ve un ihtiyacı iki kıta 
ş_artname ile ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile münaka
saya konmuştur. 

2 - ihaleleri hizalarında yazılı gün ve saatlarda Manis' da 
askeri sat. al. komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameleri hergün Manisa' da askeri sat. al. kom is· 
yonunda görülebilir. 

4 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve
sika göstermek mecburiyetindedirler. 

S - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelrinde ve şartnamesinde ~ yazılı vesi
kalarile teminatı muvakkatc ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden enaz bir saat evvel komisyona vermiş 
bulunacaklardır. 9 14 19 24 1562 

36 " " " " " ev 3 2 
72 emine belkıs karantina rifat p. c. ev 249 
24 kamile nusret esnaf şeyhi m. dükkan 1 
24 niğbolu cami altı oda 6112 

110 köprülü fadıl ahmet yol bedesteni mağaza 46 
60 hasta mesçit molla çıkmazı ev 49 
49 kestelli kestelli dükkan 83/87 

240 mezarlıkba41 mezarlıkbaşı baraka 137 
700 bezmi alem birinci ~ ~don ev 320 
400 tepecik tepecik han 66/1 ,6612 
200 eşrefpaşa çömez s. ev 2/1 
800 salepçi oğlu hükumet c. dükkan 72 
700 " " kemeraltı c. fokanta 34 
450 odun kapılı " dükkan 68 
80 asmalı mesçit ikiçeşmelik " 205 

250 bostani z. çorakkapı c. " 380/382 
150 alaca mesçit ikiçeşmelik c. " 72 
250 hisar camı yanı " 100 
600 bağbasanlı ikiçeşmelik c. kahve 12 
250 salepçi oğlu kemeraltı dükkan 33 
325 " çiviciler " 37 
110 ali ağa yağcılar s. ev 3 

Yukarıda yazılı akaratın senelik kiraları on gün müddetle 
açık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 3/71936 Cuma günü saat 
on beştedir. isteklilerin Vakıflar direktörlüğüne müracaatları 
ilan olunur. 24 30 3 1831 
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Hellenic Lines "'aşra B-ıı;,.kal ve Esnaflarının sura, seki_z yüz .adet rekor, Emlik ve Eytam bankasından: · J'" CIA sekiz yüz adet çifte nipli, yüz 

Limited NazarıDı.kkatı·ne adet üstüvane ve yüz elli adet içli dışlı redüksyon alı-
Hamburg - Bremen, Rotter- nacaktır. Hepsinin bedeli keşfi 

dam - Amsterdam ve Anvers dört yüz doksan iki lira yet-
limanları için her ay munta· f zmir şekerciler çarşısında 20 numaradaki imalathanemi miş kuruştur. Açık eksiltme 
zam iki sefer yapacaktır. l~mir Eski Bitpazarı Suluhan civarında 1 numaraya nakletti- ile ihalesi 30/6/936 Salı günü 

Ren, lskandinav ve Balbk ğımden sayın müşterilerimin siparişlerini yeni adresime ver· saat on altıdadır. Keşif ve 
1• ı d K · melerini saygılarımla bildiririm. ıman arı ıçm oğru onşı- şartnamesini görmek üzere 
mento ile eşya kabul eder. Güzel lzmir bisküvit fabrikası sahibi /stanballu baş mühendisliğe, iştirak için 

Anglo.Egytian Mail /smail ·Hakkı de otuz yedi liralık muvakkat 
L • teminat makbuzu veya banka 
ıne W. f. ff. V AN-1/zmir b~lediyesinden teminat mektubu ile söylenen 

Marsilya ve lskenderiye için Ş k K b l gu.··n ve saatte encümene geli-

D ZEE & Co 1 - Ü rü aya u varında 
9600 tonluk "Cairo City" va- er • nır. 
puru her ay Pireden munta· Vasıf Çınar caddesi ağzındaki 4 - Senelik icarı 20 lira 
zaman iki sefer hareket ede- V. N. meydanlık ile Mustafa Enver bedeli muhammenle Alsancak-
cektir. ~ DEUTSCHE LEVANTE LINİE caddesi arasında kalan kıs- taki eski duhuliye barakasının 

Yolcu fiatiode tenzilAt: G. m. b. H. mm tesviyesi ve belediyece bir senelik kirası başkatiplik-
Pire·Marsilya seyahat müd- "MACEDONlA,, vapuru el- verilecek kesme taşlarla dö- teki şartname veçhile 30/6/936 

deti 75 saat, .yevm limanımızda olup AN- şenmesi işi başkatiplikteki ke- Salı günü saat on albda açık 
Port·Sait ve lskenderiye li- VERS, ROTTERDAM, HAM- şif ve sartname veçhile 717136 artırma ile ihale edilecektir. 

manları için "VELOS,, vapu- BURG ve BREMEN limanla- salı günü saat 16 da açık iştirak için iki liralık mu-
ru her hafta pazartesi günü saat rına yük kabul etmektedir. eksiltme ile ihale edilecektir. vakkat teminat makbuzu ile 
12 de muntazam Pireden ha· "DEtOS,. vapuru 7 temmuz Bedeli keşfi bin ikiyüz altmış söylenen gün ve saatte en-
reket edecektir. Yolcu ve eşya da beklenmekte olup 11 tem iki lira altmış kuruştur. iştirak cümene gelinir. 12 16 20 24 
kabul eder. muza kadar ANVES, ROT- için doksanbeş liralık muvak· 1629 

Fazla tafsilat için Cemal TERDAM, HAMBURG ve BRE- kat teminat makbuzu veya 1 - Mezarlıkbaşında Hay-
Cendeli hanında No. 14 Naz- MEN limanlarına yük alacaktır banka teminat mektubu ile rettin paşa sokağında Sele-
mi Topçuo-"lu acentasına "CHIOS,, vapuru 11 tem· ·· ı ·· diyeye ait beş sayılı aı'le ev'ı· !1 d soy enen gun ve saatte encü-

Esas No. Yeri 

207/4 Güzelyalı tramvay cad
desi. 

223 osmaniye c. kara osman 
oğlu hanında. 

No. sı 
Eski Yeni 
829 

2618 

237 Mırabıt çarşısı 23 
302 huca mecidiye cad. belediye s . . 60 
306 yol bedesteni servili hanında 55/10 
313 " bidayet hanı 83/11 
350 mırabıt çarşısı kızlarağası hanı 55/12 
352/353 osmaniye caddesi 33 
390 alsancak mesudiye m. zade so. 13 
415 göztepe nevzat bey sokak 7 
583 karataş islahane sokak 111 
629/1 " dokuz eylUI " 157 
701/c. " " " " 116 
716 istiklal mah. gündüz sokak 16 18 
868 orhaniye m. kamil efendi " 7 11 
970 karataş postacı ali riza ef. s. 39 
C. No. 

1 fzmir gaziler ın. kemer sokak 49 
11 akdeniz mah. küçük tuhafiyeciler 6 
12 karşıyaka alaybey günaydın so. 19121 
20 akdeniz m. küçük tuhafiyeciler çar. 20 
52/3 ikinci süleymaniyc nezaket 2.23 

sokak. 
54 ahmet ağa m. ikinci kordon 1.1 O 

müracaat olunması. muz a bekleniyor. Bremen, mene gelı'nı'r. nın ankazı müteahhide ·ait 
Ha b A t ··k 55/5 saman iskelesi ikinci kordon 5.513 Telefon : 2548 m urg ve nvers en yu 2 O b b olmak uzcre yıkılması ışı __________ ... çıkaracaktır. - ç in altayüz lira e- 56/1 Birinci kordon 62 

ANG deli keşifli kültürpark ıçerı- 30/6/936 Salı gününe temdit 56/6 saman iskelesi mimar kemalettin c. 9 Olivier VE Şürekası " ORA,, vapurn ıo tem edilmiştir. Keşif ve şartnamesi 56/ b muzda bekleniyor 25 temmuza sinde yapılacak beton ve mo- 7 irinci kordon " " 9/1 
Limited kadar ANVERS, ROTTER- zayik büyük havuzun inşası işi başkatipliktedir. Bedeli keşfi 56/10 ikinci " " " 53 

Vapur Acentası DAM, HAMBURG VE BRE- başkatiplikteki keşif, şartname iki yüz elli liradır. lştirak:için 60 manisa saray mah. lise sokak 31 
Cendeli Han, Birinci Kordon MEN limanları için yük ala· ve proje mucibince 7/7/936 on dokuz liralık muvakkat 7211 kestelli c. ikinci kestelli çıkmazı 101 

Tel. 2443 caktır. salı günü saat 16 da açık teminat makbuzu ile söylenen 73/1 karşıyaka alaybey günaydın so. 23 
THE ELEERMAN LINES Ltd. AMERiKAN EXPORT LINES eksiltme ile ihale edilecektir. günde ve saat on altıda encü· 77 " osmanzade reşadiye 21/25 

:·GRODNO,, vapuru 25 ha- "EXAMlNER,, vapuru el· iştirak için ikiyüz yetmiş lira· mene gelinir. 7.79 h:~;~Tite ç~;. küçük tu- 18 51 

Depozitosu 
Nev'i T. L. 

evin alt katı 18 
ayrı bölük. 
mağaza 10 

" 
dükkan 
mağaza 

" 
oda 
mağaza 

ev .. 
.. 

9 
10 
13 
20 

4 
30 
44 

4 
8 

evin alt katı 8 
ev .. 
" 
" 

12 
40 
12 
8 

" 20 
dükkan 6 
ev 20 

dükkan 6 
evin üçte 16 
bir bölüğü. 
mağaza, 560 

palamut hanı 
dükkan 40 
mağaza 65 
dükkan 70 

.. 35 
.• 60 

ev 72 
,, 36 

" 17 
.. 44 

iki dükkan 6 

zıranda beklenmekte olup 1. d 1 N Jık muvakkat teminat makbuzu 2 - 936 yılı içinde Bele-
L d 

. . .. yevm ımanımız a o up evw· 100 Aydın kurtuluş mah. ev 12 
ok ra ve Hul ıçın yuk ala- york için yük alacaktır. veya banka teminan mektubu diye hekimlerince muhta·.r has- 103/2 akdeniz mah. büyük tuhafiye- 106 üst katta oda 9 

ca u~AAoJNIAN 27 "EXMOOR,, vapuru 13 ile iÖylenen gün ve saatte talara verilecek reçeteler mu- ciler çar. 
. " vapuru temmuza doğru bekleniyor. encümene gelinir. 1760 kabilinde yapılacak Şdrtnameye 121 manisa saray mah. üzüm pazarı 23 dükkan 16 

hazıranda beklenmekte olup New-York için yük alacaktır. 20 24 30 3 b~ğlı listede ve seksen iki Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı gayri menkullerin bir 

L_~verpool ve Glasgow için JOHNSTON W ARREN EINES Asansör üzerinde dokuz kalemde yazılı ilaçların lbaş· senelik kiralarının ihalesi 29/6/936 pazartesi günü saat onda 
yu~;RAacaGkOtır. Ltd. • Liverpool eylul caddesinde Asansörden katiplikteki şartname ve cetvel yapılmak üzere artırmaya konulmuştur. 

" vapuru temmuz KENMORE vapuru 1 temuzda başlıyarak yeni Türkiye soka· veçhile açık eksiltme ile iha- istekli olanlar hizalarında yazılı pey akçelerini veznemıze 

A
ortalarmda Lo1.ndr~:k Hu! __ ve bekleniyor. BUR GAZ, VAR· ğına kadar lağım ve yeni dö· lesi 3016/936 Salı ğününe yatırarak artırmaya girebilirler. 17 24 171 O 

nversten. ge ıp yu çııura- NA, KôSTENCE, GALATZ şeme yapılacaktır. Lağım işi· temdit edilmiştir. Heyeti umu- lzmİr vakıflar dı•rekto••rıu•• • 
cak ve aynı zamunda Londra, BARI I' 1 . . ..k nin bedeli keşfi 1950 ve dö· miyesinin bedeli muhammeni 
ve Hul için yu-k alacaktır. vel ktı ıman arı ıçm yu t • 

a aca r. şemenm bedeli k~fi sekiz iki bin beş yüz liradır. ştirak guv • nden: 
"LESBIAN,, vapuru 15 tem- yüz kırk beş liradır. Açık için yüz seksen sekiz liralık 

muzda Liverpol .ve Swansea· ARMEMENT H. SCHULDT- muvakkat teminat makbuzu Seneliği Vakfı Mevkii Nev'i No. 
dan gelip yük çıkaracaktır. HAMBURG eksiltme ile ihalesi 3•7•936 200 salepçi oğlu · kemeraltı c. dükkan 57 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE ''DUBURG,, vapuru 29 ha- cuma günü saat on altıdadır. veya Banka teminat mektubu 200 " " " " 26 
· d b ki HAM 1 t• ak · ·n 'k' ·· l. Ik ile söylenen günde ve saat ••sOFIA,, vapuru 25 hazi- zıran a e eniyor . • ş ır ıçı 1 1 yuz on ıra 1 17 5 " " yemış çarşısı 26 

randa Hamburg ve Bremen· BURG ve ANVERS limanla- muvakkat teminat makbuzu on altıda encümene gelinir. 100 bostani z. kemer caddesi " 12 
den gelip yük çıkaracaktır. rından yük boşaltarak AN- veya banka teminat mektubu 3 - itfaiye ıçın alınacak 180 arnawt oğlu hastane c. ev 76 

• I VERS, ROTTERDAM, HAM· ile söylenen gün ve saatta 70 milimetre kutrunda yirmi 120 ali ağa balaban çıkmazı ev 1 
Fratelli SperCO BURG ve BREMEN limanla· encümene gelinir. Keşif ve dört telli keten iplikli ve otuz 120 " medine yokuşu ev 91 

J rı için yük alacaktır. şartnamesi 14 kuruş bedel atmosfer tazyike müteahammil 48 soğukkuyu soğukkuyu diikkan 121 
Vapur Acentası DEN NORSKE MIDDELHAVS mukabilinde başmühendislik- beş yüz metro hortumun açık 84 kestelli kestelli " 93195 

ROYAL NEERLANDAIS LINJE (DS. AS. SPANSKE- ten temin edilir. 1714 eksiltme ile ihalesi başka- 60 s. süleyman şadırvan altı " 111 
KUMPANYASI UNJEN) OSLO 17 20 24 28 tiplikteki şartname veçhile 96 " .. " " 10 

ı 1 1 - Bayındırlık sahasında- 30/6/936 Salı gününe temdit 84 H. hüseyin başdurak " 10/12 
"VULCANUS,, vapuru 27 "SARD NA,, motörü 15 ki Şükrü Kaya Bulvannda, edilmiştir. Bedeli muhammeni 120 " " " 14/20 

haziranda gelip yükünü tah- t~mml~ ~og"i:~J~~nil~l~e Vasıf Çınar ve Voroşilof cad· beher metrosu yüz kırk beş 200 hisar tilkilik ev 16 
liyeden sôonra BURGAS, VAR- PoEupDÔNKKNERDK N'ORVEPÇ- desinin birleştiği yerdeki mey- kuruştan yedi yüz yirmi beş 72 .. çangırı ç. dükkan 25 
NA, K STENCE, limanları l ' ~ek b 

1 
d danlığın tesviyesi ve Beledi- liradır. iştirak için elJi beş 250 " pirinci belediye mağaza 11 

için yük alacaktır. imanları için yü a u e e- ycce verilecek bandırma pa· liralık muvakkat teminat mak- 300 salepçi asmalı mesçit fırın 160 
"HERGULES,, vapuru 29 cektir. ket taşı ve kesme taşla dö- buzu veya Banka teminat 100 bostani z. kemer c. dükkan 14 .. 

haziranda gelip 4 temmuzda SERVİCE MARITIM ROU- şenmesi işi 30/6/936 salı gü- mektubu ile söylenen günde 100 " " .. 12 
ANVERS' ROTTERDAM' MAiN BUDAPEŞT nü saat 16 da açık eksiltme ve saat on altıda encümene 60 rumkuş uzun yol ev 88190 
AMSTERDAM ve HAMBURG "DUROSTOR,, vapuru 8 ile ihale edilecektir. işin be- gelinir. 1802 120 batçı mesçit ikiçeşmelik dükkan 318 
limanları iç.in yük alacaktır. temmuzda bekleniyor. KÖS- delı' keşfı' 1550. lı'radır. Keşı·f Adet Vatı Lira Kuruş 48 rufahi dergahı camgöz s. oda 22 
SVENSKA ORIENT LINIEN TENCE, SULiNA, GALATZ 13000 28 3510 27 Beheri 120 hisar birinci belediye dükkan 14 

ve şartnamesini görmek üzere 60 af ş yh· ekk k 19/1 
"NORDLAND,, motörü el- ve GAEAL~ aktarması BEL· 500 58 190 38 " esn e 1 m e yo uşu ev 

yevm limanımızda olup 25 ha- GRAD, BUDAPEST, BRA- başmühendisliğe, iştirak için 1500 97 855 35 " 130 hisar hisar meydanı dükkan 74 

d ROTTERDAM 117 liralık muvakkat teminat 60 manisada veli oğlu mirikelam " 3 
ziran a , HAM TISLA VA, VIY ANA için yük 15000 4525 Bedeli mu-
BURG, BREMEN, COPEN- makbuzu veya banka teminat h 120 baruh zev. sultana pasbant ç. '' 24 
HAGE, DANTZIG, GDYNIA, kabul edecektir. mektubu ile söylenen gün ve ammen yekunu 60 ümmügülsüm halim ağa ç. yazıhane 65 
GÖTEBURG, OSLO ve IS- S. A. ROYAL HONGROISE tt .. ı· · Belediyenin bir senelik ihti- 120 ismail sarım yıkık minare drsa bila-

1 ı saa e encumene ge ınır. yacı için yukarıda miktarı vat 
KANDINA VY A limanları için DE NAV GAT ON DANUBI- 2 - Bin beş yüz lira be- kuvveti ve muhammen bedeli Yukarıda mevkii, numaraları ve senelik kiraları yazılı aka· 
yük alacaktır. ENNE-MARİTIME BUDAPEST deli muhammenle 3/4 tonluk rata açık arttırma müddeti içinde istekli çıkmadığından 3 

"HEMKAND,, motörü 6 "BUDAPEST,, moto"ru" 24 yazılı on beş bin adet elek- gün müddetle müzayedesi uzatılmıştır. ihalesi 27/6/936 cu-
b ki 

bir iş otomobili alınacaktır. trik ampulunun başkatiplikte-
temmuzda e enmekte olup hazirana doğru beklenilmekte Otomobı'l, belediye tarafından hl martesi günü saat onbirdedir. istekli olanların Vakıflar direk-

"k" .. t hı· d ROT ki şartname veç i e açık ek- l - 1 1 1 yu unu a ıye en sonra • olup BELGRAD, NOVISAD, 1 k ld k tör üğüne muracaat arı i an o unur. 1830 
TERDAM HAMBURG Co istf'ni en şe i e aroseri yap- siltme ile ihalesi 30/6/936 Salı --:=---=-----=~~--=-~=----=--~-~~-

PENHAG'E DANTZIG 'GDY. BUDAPEST, BRATISLAVA, tırılarak teslim edilecektir. gu··nüne temdit edilmiştir. işti- lzmı•r vilaAye· tİ defterd&rfl• 
TIA GOTE, BERG os'Lo VIY ANA ve LINZ için yük Açık eksiltme ile ihalesi rak ıçın üç.yüz kırk liralık 

, ' ve kabul edecektir. 6 gı"' odan· ISKAND1NA VY A limanları 30161936 Salı günü şaat 1 muvakkat teminat makbuzu • 
için yük alacaktır. Vapurların isimleri gelme dadır. Mali ve fenni şartna- veya Banka teminat mektubu Mükellefin Müessesenin Kazanç Buhran ~o 15 zam 

tarihleri ve navlun t_arifeleri ı · · ·· k ·· B 1 d' ·ı 
SERViCE MARITIME me erını gorme uzere e e ı- ı e söylenen gün ve saat on 1 · S ' t M k' N L K L K L K h kk d b. t hh"d · · · smı an a ı ev ı o. . . . . . . 

ROUMAIN a ın a ır aa u e gırışı- ye elektrik ve makina mühen- altıda encümene gelinir. 1801 Kazım oğ- Terzi Mimar Ke- 39/3 6 70 1 34 1 21 
lemez. Telefon No. 2007 2008 d ' I'ğ' · t' k · · d 113 lu Mustafa ·ınalettı·n 

"PELEŞ,, vapuru 3 tem- ıs ı ıne, ış ıra ıçın e Z J 
muzda gelip 4 temmuzda pf. binası arkasında Fratelli Sper- liralık muvakkat teminat mak- ayi şahauetname Yukarıda i!'mİ yazılı mükellef namına 935 mali yılı ıçın yc-
RE, MALTA, MARSIL y A ve co vapur acentalığma müraca- buzu veya banka teminat 332 Senesinde İzmir lise- ni maliye şubesince terki ticaret etmesinden dolayı 134 gün 
BARSELONE hareket ede- at edilmesi rica olunur. mektubu ile söylenen gün ve sinden aldığım şahadetnameyi için ismi hizasında gösterilen verailer tarholunmuştur. 
cektir. ilandaki hareket tarihlerile saate encümene gelinir. kaybettim yenisini alacağım- Kendisinin nerede bulunduğu bilinememesi hasa bile hu-

Yolcu ve yük kabul eder. navlunlardaki değişikliklerden 3 - Vezir Osmanağa su dan eskisinin hükmü yoktur. kuk mahkemeleri usulü kanununun 141 ve 142 inci rnadde-
Fazla tafsilat ıçın ikinci acenta mes'uliyet kabul etmez. yollarının tamirinde kullanıl- 332 Senesi mezunlarından leri ahkamına tevfikan tebliğ makamına kaim 

kordonda tahmil ve tahliye Tele. 2004 2005 2663 mak üzere dört yüz adet ma- Ahmed keyfiyet ilin olunur. 
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- YILMAZ RAKISI 
il ......................... . 

Yorgunluğunuzu giderir, dimağınızı dinlendirir. Her yerde bulunur. 45 derecelik en nefis rakıdır. 
lzmir acentası: lzmir Emirle,. çarşısı karşısında Mılıçılarda Hüseyin Balıri ve Şekib müskirat deposudur. 

Kimyevi ve bakteriyoloji raporları haiz 

Yüzlerce senedenberi sıhhata fay dası mü
cerreb olan İzmir-Urla Malgaca içmeleri 

~t\ 1JJD1 
İzmir • Çe~mc şose i üzerinde güzel maıı:aıralı oteli, gazino, lokanta 

H' lıakkali) es iııdt~ nıii,tcriJcrinin her türlii i tiralınt, iaşe ve ihtiyaçlan 
lf• ınin cılilmiş olan 

Urla Malgaca içmeleri . 
llnkkıııda Dr. müderriı:ı Raşit Talı
irı'iıı l! rla ~lalgaç içme şuyu; Kar

ii pat'ııı Şurpnulel Zals ı.uyuna ezber 

1 cihet rüçlıanrlır.» Buyurduk.lan bu 
su; müzmin mide ve bevap tco:en-

ııiiçleri, karaciğer, dalak. ha!!talıkla-

I•• meuchff, moustlcııu••• c•ferde, tounnls, pun•lsff, puces 
et tous autr .. lnsec:t .. pernlcleux fnatantanimontJ Son •m· 
pıoi oat Nns d•nıor ... U ne tach• pas ••• no l•i••• •ucun• oclour. 

;~;~:rı 11~~~:::\•:la~:~:, k::: ~:.:ar;: B Ü T ÜN B ö c E K L E R i ö L D Ü R Ü R . 
taşlarında, müzmin inkıLazda, ~iş-

ıııanhk. nakri:. \ "C ~eker ha .. talıkla- Umum deposu: İkinci kordon No. 88 Telefon: 3306 

rıuda, ha~ırsak, şirid, sulucan, nıe· ı .. ----------ı--•·----------------------~============ sanc yolları ilah.. Gibi bünye,·i ha · ı- • 
talıklanla ni w şifahahş olduğu 
13ayııı halkımmn yüksek n~ değerli 

~lerlıunı Or. Müderris Raşiıl Tahsin tcaühelnile ahittir. 
Vesait : Basmahane karşı!!ında llulvar'<la Urla ,.'" Çeşme otobüsleri· 

nin lwpsi i_-;mclcrc uğramakta ol<luklanndaıı her an vesait mevcuttur. 

lzmir milli emlak müdürlüğünden: 
Lira 

377 Karantina kasap oğlu nam diğer gönül sokağında 
14 no. tajlı dükkan 100 

379 lsmetpaşa birinci yüksek s. 39 eski ve taj no.lu iki 
oda bir sofa bir avluyu müştemil ev 125 

330 fsmetpaşa mahallesinin bardakçı sokağında 5/5 eski 
5 taj no.lu iki oda ve avluyu müştemil ev 70 

382 Tepecik akşam s. 68 eski ve 84 no. tajlı dükkan 250 
383 Kahramanlar sepetçi s. 37 eski 33 taj no.lu iki oda 

bir sofa ve bodrumu müştemil ev 100 
385 Kahramanlar demiryolu sokağında 8 eki 12 taj 

no.lu dükkan 100 
387 Karataş salhane ıslahane sokağında 109 eski 89 tai 

no.lu üç oda ve avluyu müştemil ev 200 
417 3 cü kara taş çizmeci ali s. 1 O eski 4 taj no.lu iki 

oda bir koridoru müştemil ev 140 
418 ,, imam s. 23 taj no.lu iki odalı ev 95 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin veya ikinci tertip 
tasfiye vesikasile ödenmek üzere onbeş gün müddetle artır-
maya konulmuştur. Alıcıların 6/7 /936 pazartesi günü saat 17 de 
milli emlak müdüriyetine müracaatları. 1770 

1 Seferihisar Ifa~~~~~ıfr, !!~~a!~J'~ene 
1 

gibi ~usenede Seferihisar kamyonları işlemektedir. 
ceklerin Basmanede Bulvar garajına müracaatları. 

-
olduğu 

Gide-

i~~\i~: ..... ~;.'_._·..; -~/n·· ~o~~ . .h~n · ----=--. · l 
.l"· ,. .. ~ .. ". •ı .. . ~ J.. '-l~~J 

~·,j;-fl J:l.·Ri " iŞ 1 K 
.... . ı.: 

."'~,~:~;.-. ~(zmir M~rltİeket Hastanesi R"9ntkerr Müt'°"'1a!':sısı • ··· 
' .. \ ..... , ' -·. ·' . .... 

.. ~ ' '-,-

... -~- :!":.":,:. ·_:f Jı;r nevi RON,,T!U:i .. · ı;m .yı!ııet.'r/ ._ 

• • · • 've" Elelttrik t.eJavileri. --~ 

· Yü.rüyer..~iyen ve bilhassa RAŞiTiK çoc"uklara Ultra-Viole 

tatbik ve Rontken lle KEL tedav)leri yapılır" . 
... 

ikinci Beyler Sokak fırın kar~ısı No. 2.l Tch:f u n 2~·12 

---- - __________ __. 
_ _ .r:>; - - -=====-- ____ _, 

~Gümrük Muhafaza genel ko
mutanlık Istanbul satın alma 
komisyonundan: 

1 - Gümrük muhafaza deniz vasıtaları için 290 ton birinci 
benzinin 14 /7 I 936 s~lı günü saat 11 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutar 14400 Liradır. 
3 - Şartname ve evsaf 522 kuruş mukabilinde komisyon

dan alınır. 

4 İstekliler ilk teminat olarak 6470 liralık vezne mak-

Doktor - Operatör 

Yusuf Ziya Üstün 
!tferkez hastanesi doğum 

oe kadın lıastalıkları 
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. 

Muayenehane 3686 
Telefon .Evi 3909 

Sıhhat Evi 2974 

Ucuz, temiz, taze 
ilaç ve tuvalet 

~ çeşitleri . 

.r·-~«A S;;.h:;met 
r~ 6 ff ıu a-· Eczanesi 

\ t ..._ 
Başdurak Büyük Salepçi oğlu 

hanı karşısında ( &lroc:-l 

Manisa belediyesinden: İzmir vilayeti defterdarlığından: 

1 

2 

Elektirik eksiltmesi 
Manisa şehri eleklirik tesisatı Nafıa Vekaletince mu
saddak proje ve şartnamesi mucibince eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Lokomobil, elektirik müvellidi, tevzi tablosu, irtibat 
nakilleri, muhavvile merkezleri ve teferruatı, şebeke 
tesisat ve bunların montajları ve sair bilcümle tefer
ruat ve malzeme kapalı zarf usulü iledir. Bedeli mu-
hammen altmış beş bin üçyüz otu1 altı lira olup ay
rıca dokuz bin lira bedeli muhammenli santral binası 

Sahiplerinin vergi borçlarının temini tescili için tahsili em
val kanununa tevfikan haczedlien Ahmet ağa mahallesinde 
Halim ağa çarşısında kain 13 sayılı mağaza tarihi ilandan iti
baren 21 gün müddetle satılığa çıkarılmıştır. Pey sürmek isti-
yenlerin Defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri 

12 16 20 24 1621 

1111111111111111111111111111111.. Doktor .. ı fi 111111 111111111IH111111111• 
-
~ A .. Kemal Tonay 

--= --= = ---bu eksiltmeden hariçtir. 
3 - Bu işe ait evrak şunlardır; A. Eksiltme şartnameleri, 

B. mukavele projeleri, C. Fenni şartnameler, D. preje 
ve planlar,E. Keşifnameler ve teferruatı ve saire. 

=Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütalıassısı§ = Basmahane istasyonu karşısındaki dihck sokak başıntla 30 sayı· § = lı ev ve muayenehanesinde abah saat 8 den akşam saat 6 a kadar ::! = ha tulunnı kabul eder. ::! 
4 - lstekliJer bu evrakı Manisa belediyesinda görecekleri 

gibi İstanbul' da Taksim' de istiklal apartımanında clek
tirik mühendisi Hasan Halet'ten de bedeli mukabi

= Müracaat t•tlcn hastalara yapılma~ı lilzımgclcn sair tahlilat ve § 
E: mikroı<kopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına c~vaz § = gön1len Pnonıotoraks muayenehaneııinde nıuııtazanıaıı yapılır. ::! 
•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Tele /on : 411 5 1111111• 

linde alabilirler. 
5 - Eksiltme müddeti 18 Mayıs 936 tarihinden itibaren odası veya mahkemesinden yeni tarihli bir vesika gös-

kırk beş gün olup ihale 3 Temmuz 936 cuma günü termeleri şarttır. 
saat 16 da Manisa belediyesi binasında yapılacaktır. 7 - Teklif mektupları beşinci maddede yazılı saatten bir 

6 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin keşif bedellerinin saat evveline kadar Manisa belediyesi dairesine teslim 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminat ak- edilecektir, Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
çesi yatırmaları veya 2490 numaralı kanunun tarifatı mezkur saata kadar gelmiş ve dış zarfların mühür 
dairesinde bir banka mektubu getirmel~ri ve şimdiye mumu ile kapatılmış olması şarttır. 
kadar bu gibi işleri yaptıklarını ve bu husustaki fenni 8 - işbu eksiltme ve ihale 2490 sayılı artırma, eksiltme 

buzu veya banka mektuplarını ve kanuni vesikalarile kabiliyetlerini gösterir kanaatbahş vesika ibraz eyle- ve ihale kanunu dairesinde yapılacağından teklif mek-
birlikte teklif mektuplarını muayyen vakitten bir saat meleri ve bunlar bir şirketi temsil ediyorlarsa musad- tuplarını da bu kanun tarifatına ve hükümlerine uygun 

Pürjen Şahap 
evvel komisyona vermeleri. 177 24, 27, 2, 10 dak vekaletname ve mukayyet bulundukları Ticaret olarak hazırlanmış olması şarttır. (1378) 28, 11, 24, 1 

._ ....................... &&&&&&&&&&&&&&&&&& .. &&&&&&&&&mm•----llli--&&&& .... &&&&&& .......... && ... &ll&&ııııiııııll .. llİllllEIİ .. && ..... . 

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


