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Zecri Tedbirler, ıtalya'yı Ş E H 1 R H A B E R L E ~ 
.. Çok S~m~b~ IM~u~a-m-e-le~~~~~~~~~~~~~~~ -

Yunanh mallarının şeiı?miz- ,.~ 
Ustad di~lo'!1~tla~, bakalım zecriVergisi. deki Saylavlar 
bulaşıg.,ının ıcınden nasıl cıkacak? s . ~·--1 satışı durdu . .. 

' ' 1 ınaı muessese er • Kadife kalesini ve 
Montrö Boğazlar konferansına gi-ı icin bir emir. Satılan malların bedellerinden K. P~r.kı gezdiler .• 
den arkadaşımız H.Nüzhet yazıyor1 ' Şehrımızde bulunmakta ohm 

Sınai müesseselerin mua- d h •• k k • b 

Kpnferansın toplandığı büyük otelin karşıdan görünüşü 
Montrö - Milano'dan ha- lerin · elektirikli lokomotifine 

rcket edince etrafınızda yavaş bıraktı. Meşhur Semplon · to-
yavaş herşeyin değişmiye baş- neline giriyoruz. KeYfimden 
ladığmı hissediyorsunuz. ltal- bir sigara yaktın). Artık İs-
ya'nıh o cel:aennemi andıran viçrc toprağındayız. Biraz son-
sıcaklığı yerini gittikçe serin- ra bir sigara daha yaktım, to-
liyen tatlı bir havaya terkedi- nelden hala çıkmamıştık. 
yor. Üzüm çubuK1arı ortadan Nihayet tonel bitip te çık-
kalkıyor, bunların yerini küme· tığımız zaman karanlıkta iyi-
küme çamlar almaya başlıyor. den iyiye basmıştı. Dışarıda 
Trenlerde bile o dünkü kala- yalnız Alp dağlarının beyaz 
b.alıktan eser kalmadı, kom- başlarile aşağıda köpüre kö-
partimanda yalnız gidiyorum. püre <:!kan bir dereciğin pa-
Dün ltalya treninde kabineye rılt!ları görülüyor. Mütemadi-
girmek için birbuçuk saat nö- yen istasyoı:ı geçiyoruz. Niha-
bet beklemiştim. Şimdi sür'at yet işte Montröl. 
katarında kc- 11 arımı sallaya sal- Çantamı yakaladığım gibi 
laya kabineye giriyorum. İçe- trenden fırladım, istasyondan 
ride sabun ve havlu bile var. çıktım. Bir otel garsonu ile 
Bunlarla yüzümün münasebet- karşılaştım. Artık taliim yo· 
sizliğini izale ediyorum. luna girmişti. Karşıma çıkan 

Tiren az buçuk inişi indik- bu delikanlı bizim Türk ga-
ten, biraz yokuş çıktıktan ve · .zetecilerinin indiği otelin gar-
birkaç ta tonele girdikten sonu idi. Çantamı eline ver-
sonra şimdi bir göl kenarın· dim, istasyonun karşısındaki 

dan süzülmiye ba~lıyor. Her otele girdik, 
taraf çam, ağaç, yeşillik ve O kadar yorgundum ki ar· 
çiçek.. Kendi kendime burası kadaşlarımı bulmayı aklıma 
neresi olsa gerek, diye düşün- bile getirmedim. Odam"a çık-
miye vaacit kalmadan bir is- tını, bir banyo aldım, çama-
tasyonda duruyoruz : şırlarımı . değiştirerek biraz 

Streza... adama döndiikten sonra ken-
Şimdi anlaşıldı, şu meşhur dimi yatağa dar attım. 

Ştreza cephesinin kurulduğu Ben bizimkilerden başka 
yerlerdeyiz. ileride Alp dağ- kimseyi oulacağımı ümid et-
ları ·beyaz başlannı kaldırmış miyordum. Halbuki maaşallah 
gölün rakid sularını seyrcdi- bütün devletlerin murahhas 
yorlar gibi.. işte Streza kon- heyetleri gelmiş. Hepsi (Mon-
feransının içinde toplandığı trö Palas) ta oturuyolar. On-
meşhur ada.. işte ltalyan baş- ların hep bi.r arada toplu bu-
vekilinin misafirlerini gezmiye lunma4arı biz gazetecilerin hiç 
götürdüğü ikinci ada .. Ve işte işine gclmiyecek. Kimin kım-
gazetecilerin sahillerinde ha· le görüştüğünü nasıl öğrene· 
ber almak için üşüştükleri ceğiz? Yarın öğleden sonra 
Streza Palas!.. dörtte konferans ilk umumi 
Düşünüyorum : Daha doğar- celsesini aktedecek, mesai ko-

ken ölen şu Streza cephesinin misyonlarını ayıracak, karşı· 
teessüsünden beri Ren köprü- lıklı bir iki hüsnü niyet nutku 
ıünün altından ne sular aktı!. teati edilecek .. Ondan sonra asıl 

Harici siyasetteki hatalarile iş gene bermutad tatlı bir göl 
Fransa'nın başına büyük gai- gezintisi esnasında halledilecek. 
leler açan Laval İtalya'ya işte Heyeti murahhasalar ilk cel-
şu cennet gibi adacığın çam sede bulunduktan sonra ko-
koruh.ğlında Habeşistan' da misyonların işlerini bitirmclc-
harcktt serbestisini vermişti. rine intizaren Cenevre'ye gc-
Fransr hu alicenabane imti- çecekler. Malüm ya, bu sefer 

1 .. _din~ • etini büyük bir harp Cenevre de pek yüklü! As-
delı Ja geçirmekle ve Ren samble var, konsey var. İtal-

Frans.i bütün haklarını ya'da zecri tedbirlerin kaldı-
bir Ağm\de ödedi. rılacağı haberi herkesin yüzü-

. yola çıkts;yon ileride ltalyan ne umumi bir neş'e getirmiş-
29 Ten yerlerini İsviçre me- ti. Kjm ne derse desin, bence 

debeli alerkettiler. Hele şü- şurası muhakkaktır ki, zecri 
kendisi deJerdimi anlatabile- tedbirler halya'yı dışarıda zan-
susi şekiknden anladığım in- nedildiğinden çok fazla sars-
besiz yalruştum. Bir iki is- mıştır, Bu tedbirlerin yegane 
gırdi. "l trenimizdeki ltal- kusuru geç ittihaz edilmiş ve 

·n son pal"Çftsı olan ve yapılmamış olmalarındadır. 
- Burjuı ; lsviçre'li- Neyse artık olan oldu, atı . ~ 

1 mele vergileri Maliye vekale- a 8 yu Se V ergı OrCU Var• parti genyön kurul üyelerin
den bazıları, dün belediye 

tinden vilayete bir tamim gel-
miştir. Buna göre sinai mües· Gayri mübadillere ait Yu- gayrimübadil mallarının satış- reisi doktor Behçet Uz'le kül 
sesclerde muharrik kuvveti nan'lı mallarının satış işleri lannda yeni bazı zorluklar türparkı ve şehrin imar 
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beş beygirden aşağı düşüren· çok yavaş yürümektedir. Bu- daha başgöstermiştir. Satılan mekte olan diğer • 
ler, bu tarihten sonra muafi- nun sebebi, Yunan'lı malla- bir Yunan'lı malının, geçmiş otomobille gezerek tetkı. 
yet iktisab edecekler ve daha nnda oturanların hukuki va- senelere ait müterakim bina bulunmuşlardır. Kadife ka.'ik, 
evel imal etmiş oldukları me- ziyetlerinin tesbiti için esaslı vergisi, Muhasebei hususiyeye ye. de çıkan saylavlarımı'la-
vad için muamele vergisine tetkikata girişilmiş olmasıdır. defaten verilmedikçe tesçil buradaki asarı atikayı ve iz-
tabi olacaklardır. Yalnız bu Milli emlak müdürlüğü ta- muamelesi yapılmamaktadır. mir'in güzel manzaralarını gör-
kabil müesseselerin muharrik rafından satışa çıkarılmış olan Haber aldığımıza göre mu- müşlerdir. 
beygir kuvvetini beş beygir- 300 bin lira değerindeki fab- · hasebei hususiye müdürlüğü. 
den aşağı düşürdüklerini bil- rika, depo ve sairedeki Yu- bu gibi malların bina vergi-
dirmeleri lazımdır. nan'lı hisselerini kims~ satın !erini, gayri mübadiller ko-

Müessese sahipleri vergiye almamış olduğu için bu gibi misyonundan istemektedir, ko-
tabi olduğu tesbit edilen me- hisseli mallar, milli emlak misyon, bu binalardan şimdiye 
vadın sarıldığı veya satılmak müdürlüğünün elinde kalmıştır. kadar istifade etmemiş o'du-
üzere kumusyoncuya gönderil· Satışa çıkarılan bazı binalar da ğuna göre bunların ver5ilerini 
diği tarihi · takib eden ayın fevka lade harap vaziyette bu- ödemek mecburiyetinde değ 1-
15 inci günü a·kşamına kadar lunduğundan bu gibi binaları, dir. Zaten satışa çıkarı?an 
nevi ve miktarını ve satış fia- evvelce takdir edilmiş o~aa Yunanlı ma'.larının, müterak'm 
tini kanunun sekizinci mad- yüksek kıymetler üzerinden bina vergileri, satış kıymetlc-
desi mucibince bir beyanna- satın almağa kimse talip ol- rinden daha yüks.!ktir. Bunla-
me ile bildirmek ve vergisini mamaktadır. rın vergilerinin şagillerinden 
usulü .dairesinde tesviye et- Milli Eınlak müdürlüğü, bu aranmasına teşebbüs edilmek-
mekle mü~l~f olacaklardır. gibi kısmet) harap vaziyetteki te isede geçmiş senelerde.ki 

Nafıa Vekili 
lzmir'de 15 gün 

kalacaktır. 
Nafıa Vekilimiz Ali Çetin· 

kaya'nın bu ay sonunda şeh-
rimize geleceğini yazmıştık. 

Ali Çetinkaya, İzmir' de on beş 
gün kadar kalacak ve nafıa 
işlerini tetkik etmekle beraber 
istirahat için bir müddet Çeş
me plaj ve ılıca köyünde ka
lacaktır. 

Define 
ihbarları azaldı .. 
Son günlerde define ihbar

ları azalmıştır. Geçen gün yan· 
gın yerinde mühim miktarda 
altın ve mücevherat gömülü 
olduğu ihbar edilmişse de 
yapılan ara}tırmada birşey 
bulunmamıştır. 

Geçenlerde bulunmuş olan 
mühim miktarda mücevherat, 
tahvilat ve altınların ihbar 
edene aid hissesi elan veril
memiştir. Bulunan mücevherat, 
kıymet takdir edilmek ve bu
nun üzerinden ihbariyesi ve· 
rilmek üzere Milli emlak 
müdürlüğü tarafından Maliye 
vekaletine gönderilmiştir. 

Resim sergisi 
Genç Türk ressamlarından 

J. Ediz el tarafından zengin bir 
resim sergisi, bugün lzmirpalas 
salonlarında, Çocuk esirgeme 
kurumu himayesinde merasimle 
açılacaktır. Sergi, hakikaten 
muvaffak eserlerle ve hususiyet 
ifade eden tablolarla doludur. 

Eskişehir'e gittiler 
Şehrimizde bulunan ve iv

tısadi tetkikler yapan lktıs« ıı 
Vekaleti Türkofis başmüşaviri 
Halil Mitat Kar&güJle ve· ln
giltere ticaret nezareti memur
larından Mister Kahn, dün 
Ankara ekspresi le Eskişehir' e 
gitmişlerdir. ......................... 
alan Üsküdar'ı geçti. 

Bakalım, her müşküle bir 
kulp bulmakta cidden üstad 
olan diplomatlar bu zecrı ted
bir bulaşığının içinden nasıl 
çıkacaklar? .. 

Ramdi Nüzhet 

binaların evelce takdir edilen şağiller:i ekseriya bulunama· 
kıymetlerinin yüzde 50 nisbe- makta ve bulunanlar da böyle 
tinde indirilmesi lazımgeldiğini kabarık bir vergiyi vereme· 
Maliye vekaletine bildirmiş ve mektedir. Bu yüzden İzmir' de 
bu kabil mallann bir cetvelini Yunanlı mallarının satış jşleri 
göndermiştir. tamamen durmuştur. 

Bina vergisinin Muhasebei Alakadarların buna acele 
hususiyeye devri münasebetile bir çare bulmaları lazımdır. 

Soyadı 
Halka kolaylık 

gösteriliyor. 
.. Soyadı alma kanununda mu

ayyen olan müddet 2 Tem
muzda bitecektir. Birkaç gün
denberi nüfus ~üdürlüğü ko
ridorları doludur, soyadı al· 
mak ıçin l!';:,.acaat edenler 
pek çoktur! izdihamdan me· 
murların iş görmelerine imkan 
bulunmadığı anlaşıldığından 
nüfus müdürlüğü tedbir almak 
lüzumunu hissetmiştir. Alınan 
tedbire göre soyadlarının tes
cili için halktan beyanname· 
1 ·i alınacak, gece ve gündüz 

'ışacak olan memurlar tescil 
.... amelesini yaparak sonra 

müracaat edecek olanların nü
fuslarına adları kaydoluna· 
caktır. 

Sofra tuzu fabrikası 
Temmuzun ilk 
haf tasında açılacak. 

Tuzla' da inşa edilen so(ra 
tuzu fabrikasının açılma me
rasimi Tem muzun ilk haftasına 
bırakılmıştır. Bunun sebebi, 
Gümrük ve inhisarlar Vekili 
Ali Ranaının, fabrikanın açılma 
mera~ · '~rihi olarak karar-
laştır J Haziranda İzmir' e 

ı ·.u· ge • / ec... .ur. 
İnhisarla~· -num mudürü 

Mitat ta mt:rasimde buluna
caktır. 

HAkimler arasmda 
Adliyecilerden terfi edilen

leri yazıyoraz : 
Denizli hukuk reisi Ahmed 

Esad, Ödemiş mahkeme reisi 
Ahmed Şevket, Uşak hakimi 
lsmail Fehmi, Bergama haki
mi Agah, Burdur müddeiumu· 
misi Ahmed Kasım ve Balı
kesir hukuk reisinin maaşla
rına bareme göre birer derece 
zammedilmiştir. 

Bina Vergisi 
Komisyon 
Teşkil edildi... , 

Bina vergisi tadilat komis
yonu teşkil edilmiştir. iki ko
misyon, muhasebei hususiye 
müdürlüğünde çalışmağa baş
lamıştır. Komisyonlar, maliye 
şubelerinde derhal tadilat iş
lerine başlıyacaklardır, 

Tadilat istinaf komisyonu da 
bu günlerde işe başlıyacaktır. 

ihracat ruhsatname
leri vekaletten y eni 
bir emir geldi .. 

lktısat Vekaletinden şehri
mizdeki alakadarlara gelen bir 
emirde ihracat kontrol kanu
nu mucibince ihracat ruhsat
namesi almak üzere ihracat
çıların ticaret odalari vasıtasi· 

le iç ticaret umum müdürlü
ğüne müracaat edilmesi lazım 

· geldiği bildirilmiştir. ihracatın 
kontrolü işi, Türkofisçe görü
lecektir. 

Demiryolları kadrosu 
Devlet demiryolları sekizinci 

işletme müdürlüğünün yeni 
kadrosu el'an gelmemiştir. Bu 
ay başına kadar gelmiyecek 
olursa memurlara verilecek 
aylıkların bir müddet gecik
mesi muhtemel görülmektedir. 
8 inci işletme müdürlüğü. 
umum müdürlüğe telgrafla mü
racaat ederek yeni kadronun 
aceİe gönderilmesini istemiştir. 

. lzmir ziraat mUdUrlUOU 
Kayseri ziraat müdürlüğüne 

tayin edilen vilayet ziraat mü
dürü Zühtü Baysal, yakmda 
yeni vazifesine başlamak üzere 
Kayseri'ye gide~ektir. İzmir 
ziraat müdürlüğüne tayin edi
len mıntaka ziraat müfettişi 
Nadir Uysal, müfe._ ·.,lik vazi
fesini de görecekti ışı.r 

Arazi T. 
Komisyonları 
Teftiş talimat. 
vilAyete geldi .. 

Arazi tahrir komisyonları, 
v:layet içindeki arazi ve arsa
ların tahririne devam etmek
tedirler. Tahrir muamelesinin 
iki sc.:.:ne<le biteceği tahmin 

ediliyor. Vilayetten bütün arazi 
tahrir koıni~ynnla:· .na gönde
rilen bir tamimde her komis
yonun günde 75 parça tarla, 
arsa vesaire yazması lazım· 

geldiği bildirilmiştir. Fakat 
bazı dağlık yerlerde bu mik
darın doldurulmasına imkan 
görülmemektedir. Arazi tahrir 
komisyonlarının teftişi hakkın
da Maliye vekaletince hazır· 

!anan talimat vilayete gelmi~ 
tir. Vilayetlerin büyüklüğÜ ve 
yekdiğerine olan mesafeleri 
nazara alınarak 15 teftiş mın
takası tesbit edilmiştir. Teftiş 
müddeti Vek~!etçe tayin edi
lerek vilayete ve müfettişe 
bildirilecektir. Bir vilayet da
hilindeki kazaların teftiş tari· 
hi ve müddeti ise Valiler ta· 
rafından tesbit edilerek mü
fetttişe tebliğ edilecektir. 

Bir vilayete giden müfettiş, 
evvela Vali ile görüşüp işe 
hangi kazadan başlamak la
zımgeleceği hakleında direktif 
aldıktan sonra kanun ve tali
matname hükümlerine göre 
teftişte bulunacaktır. Evvelden 
tayin edilecek teftiş sırası hiç 
bir suretle değiştirilmiyecektir. 

Bir kazadaki tahrir komis· 
yonu işlerini teftiş ederken 
aynı vilayetteki diğer bir ka
zanın tahrir işleri · hakkında 
ihbar veya şikayette bulunursa 
bunun ehemmiyetine göre mü
fettiş, oraya gönderilebilir. 
Müfettişler, mıntakaları dahi
lindeki vilayet ve kazaların 
birinden diğerine giderlerken 
bunlann coğrafi vaziyetlerinf" 
göre en kısa ve en az mı d 
raflı yolları takip etrrd~e\. 

. Ak. ~ ,._.ı ısı 
mecburdurılir. sı ta~u •. ".\ 
fazla sarfedildi~·~· anlaşıla 
nakliye ücretleri keidileri 
tazmin ettirilecektir. .. .. " 

Kaza kaymakamları, hu,.ız 
idare müdür ve memurlalet 
tahrir komisyonları mia

1 

lerin istiyeceklcri her• h 
malümat vermcğe müfrUZ 

kolaylık göstermeğe t 
durlar. 5 
Mısır hadis 
Kahire, 27 (Radi ne 

taraftarlarile yeşil . 
arasında vukububyük Salepçt 
mada 15 ki .. .'ll karşısında 
Yeşil gömle 
tuhnuftur. ş . 
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Edebi, Tarihi, macera romanı 
Biçare Habeş hükümdarı, 

Mareşal: 
- Ne suretle hareket eder· 

seniz ediniz yalnız bu gibi 
hadiselerin tekerrürüne meydan 
vermemeniz lazımdır. Her ih· 
+imale karşı, tabii mühlik bir 

_.ise çıkmadığı takdirde, 
limatmn saat 10 da beklerim. 
mer. 
,, 

· Hanri Rap'a müracaat etti. 
Yüzbaşı Rap bitişik kalemde 
meşguldu. Marki Dö Galiffet de 
hemen ayni sırada bu daireyi 
işgal ediyordu. 

Hanri vaziyeti bir iki cümle 
ile Yüzbaşı Rap'a anlattı ve: 

- Şahidim olmağı kabul 
edeceğinizi umuyorum! Dedi. 

Marki' de Meksika' dan yeni 
dönmüş, müdhiş bir yara al
mış ve kırklık bir zattı. Han
ri'nin düello mecburiyetini 
anlayınca: 

- Bu düello ne zaman 
olacak?. Diye sordu. 

Şahitliğinizi şeref bilirim. Ve 
muanzınızı yaralıyacağınıza da 
eminim! 

60 .. durmadan dinlenmeden kendi 

den ikişer endaht ile dört 
kurşun teati edeceklerdi. 

Hafif bir yagmur yağıyordu. 
Sıkıcı ve hüzün ~erici bir ha-
va vardı. 

Hanri, kollu~unu çıkarmış, 
bir aşağı bir yukarı dolaşarak 
muarızını bekliyordu. Şahidi 

ve arkadaşı Marki dö Galiffet' e: 
- İşlerim yolunda devam 

edeceğini umuyorum. Mamafih 
ölür veya ağır surette yarala· 
nırsam, sağ cebimde bir mek· 
tup vardır; bu mektubu üze· 
rindeki adrese hemen götür .. 
menizi çok rica ederimi Dedi. 

- Olur azizim. Fakat bu 
manasız düşüncelere ne lüzüm 
var. Ben işlerin feci bir akibet 
almıyacağına emin bulunuyo· 
rum. Endaht için ve tereddüt 
ile vakit kaybetmeyiniz; benim 
tavsiyelerimi harfi harfine tat
bik ed~niz. 

- Çok sakin ve itidalı dem 
üzerinde olduğuma şüphe et-

imparatorluğundan, Cenevre
de şöyle böyle yapacağından 
dem vuruyor. Gerçi zavallı 
hükümdara: 

- Ol saltanatın yeller eser 
şimdi yerinde! 

Diyebilmek için insanın taş 
kadar hissis olması lazımdır. 
Fakat şu da var ki, milletler 
cemiyeti ne yapabilir? Onun 
da başında bir yığın gaile, 
bir yığın dert vardır. Hem de 
öyle dertlerdir ki başlarında 
külah ve püskülleri eksik. 
Cemiyet kendi marifetlerinden 
fırsat bulup ta bir türlü Ne
caşi'ye bakamıyor kil, 

Bu hiidıse, bana şu hika
yeyi hatırlattı:I 

Vaktile gurbetzede geçinen 
bir adam, bir şehir mahalle· 
sine sığınmış. Mahalle halkı 

acımışlar, ona yiyecek, giye· 
cek, içecek vermişler.. Bir 
gün, üç gün, beş gün, herif 
bakmış ki, her gün sıçak, s:· 
cak yemekler geliyor, tekke-

meyınız. 
• de yatıp kalkıyor; uzatmış ta-

* * hanlarını, vermiş sırtını hası-
Doktor bir masa üzerine, ra, rahatına bak.ınağa başla-

düellonun mücip olacağı feci mış. Fakat mahalleli bunu 
bir hadiseye karşı hazır olmak anlamışlar. Garip olduğu için 

için alat ve edevatını sıraladı. koğamıyacaklarını hesap ederek; 
Bu sırada Şövalye Aldo- _ Filan kişinin . dul karısı 

mo' da göründü. Muarızlarını Cerbeze'li yaman bir kadın-

- Ne yapmak lazımsa ya
pacağım. Yalınız bu düellonun 
gizli kalmasını sizden bilhassa 
rica ederim. Bügiin M. Aldo· 
mo'nun şahitlerile görüşünüz. 
Ne teklif ederlerse kabul edi
niz. Ben tabanca ile düello 

Tt~raftarıyım. 

görünce hemen selamladı. Ve dır. Onunla evlendirelim. Ve 
doğruca karşıda bir mevki kadına tenbih edelim, herifi 
tuttu. Şahitler ilk endaht hak- yola getirsin, çalıştırsın. 

- - Ben geçen sene Prenses 
Mete~l'ıih yüzünden Maki dö 
Kornodo ile düello ettiğim 
zaman, düel_lonun sebebi her
kese malumdur. 

-Olabilir muht~rem Marki. 
fakat ben bu düellonun sebep
lerinin tamamen gizli kalmasını 
istiyorum. Ve gizli kalacaktır! 

Bu şahit işi de halledildik
ten sonra Hanri masası başına 
geçti ve çalışmağa başladı. 

kını temin için kur'a çektiler. Demişler. Keyfiyeti hem 
Bu formalite çabuk yapıldı. adama, hem de kadına aç· 

Bundan sonra Marki eline bir mışlar. Muvafık mı muvafık; 
baston alarak yüz metre ka- nikahlannı kıyıvermişler. Üç 
dar yürüdü ; sor.r.l iri adım· beş giin sonra adam eve gi-

' larla 25 adım saydı ve Akas- rince ne görsün: 
yalar altıuda düello sahasını Kansı bir salep güğümü, 
tayin etti ve : bardaklar, tepsiler vesaire al-

- Müsyö Aldomor, sız mış, ocakta da bir tencere 
buraya 1 kaynıyor. 

Dedi. Aldomor Marki'nin - Bu ne kancığım? 
gösterdiği yere doğru ileriler- Diye sormuş. Kadın da: 

* • * ken, Marki Hanri'ye : - Hiç kocacığım - demiş -
Saat 8 de bir araba endaht aklıma birŞey geldi. Sen sa-

meydanı kapısı önünde durdu. - Müsyö dö Buagemon hahları geç kalkıyorsun. Ben 
siz de şuraya 1 Dedi. 

Düello burada yapılacaktı. de senin yattığını görünce ya· 
Arabadan birbiri arkası Muarızlar yerlerini tuttu1'tan taktan çıkmıyorum. Gün üstü· 

Hanri dö Buagemon, Yüzbaşı sonra, Marki her birine taban- müze doğuyor, uğursuzluk 
R E k h b calarını verdi. ap, r anı ar iyci umumiye oluyor. Ben de işlerimde ge· 
hususi doktoru Bahize indiler. - Sonu var- cikiyorum. Sana salep hazır· 

Hepsi de usulü veçhile Re- 1 B d ı lıyorum Sabahları erkenden 
dingot, kolalı yakalık ve kol- orsa a bunları alır, şöyle mahalleyi 
luk ve siyah boyun bağı giy- '-0-----------•1dolaşıverirsin .. Çoluk-çocuk kapı· 
mişlerdi. Marki Goliffet'in zUm satlşla rı : lara çıkar, sen de çarçabuk 
elinde bir kutu vardı. Bu ku· Ç. Ahcı K. S. K. S. satıverir, beş·on kuruş ta ka-
tuda düelloda kullanılacak 59 M. J. Taranto 8 25 13 50 zanırsın ... 
tabancalar bulunuyordu. 33 S. Gomel 9 9 Adam muvafakat etmiş ve 

Aldono, bir centilmenlik 12 İnhisar idare. 6 75 6 75 başlamış çalışmağa.. Üç-beş 
~östermış olmak için muarızı l04 "gün sonra eve gelmiş, bak-

518755 
-i'nin tecavüze uğradığinı 

518559 
mış ki, karısi hamur açıyor. 

• :c; bulunuyordu. Ne olacak, diye sormuş. Ka-
A ı:, 25 Zahire sabşları: b kald AM ~ ili adım mesafe· rısı aşını ırmış: 

~~ ~~ Ç. Cinsi K. S. K. S. - Sorma ·Demiş- sorma, 
li navjlNJ\.DOLU 200 Buğday 7 7 baklava hazırlıyorum sana ... 
S J 50 Ton bakla 4 50 4 50 Bak, salepten beş-on kuruş 
ı~ Giiııl~:sal gazete 68 B. pamuk 43 43 50 kazanınca yüzüne nur geldi. 

t .. k •' Sahip ,.e başyazganı 2373 kilo yapağı 63 63 Üstüne, başına birşeylcr al· 

fE.R Haydar Rüşdü ÔKTEM 1 N6betçi eczaneler 1 dın .. Salebi sattıktan sonra, 
PE~mumi neşriyat ve yazı itleri - . baklava tepsisini alır, şöyle 
TIA, t ınüılürii: Hamdi Nüzhet 1 Bu akşam Kemeraltı'nda bir dolaşırsın .. Birkaç kuruş ta 
ISKAf\ehane i: - Hilal, Karataş'ta Santo, Keçe- oradan ka~andın mı, gel key-
ıçin yüJ.nir İkinci Reyler sokıı~ı ciler' de Yeni lzmir, lrgatpa- f. l ..J 1 tı ım ge .. 

SEKa k parti i liinası içinde zarında Asri eczaneleri açıktır, Adam, ona da razı olmuş. 
Taf: İzmir - ANADOLU - ----------
~= 2776 - Posta kutusu 405 Bir muhasi if Sabahleyin lsalebi satar, on-

"PELE\BONE ŞERAiTi dan sonra baklava tepsisini 
muzda ge. 200, nltı aylığı 700, üç arıyor. başına alarak sabaha kadar 
RE, MAL 1ylığı SOO kuruştur Ticarethanelerde usulü def- dolaşırmış.. Bir akşam eve ge-
BARSELO :memleketler için et'nelik 

ı~ iicreti 27 liradır teriye göre defter tutmak ve lince kansı boynuna sarılmış: 
....,._ms,de 5 kuruştur muhasebe işlerinde çalışmak - Hos geldin. Ben de se-

• ıu c: • -h 1 • üzere bir muhasip iş aramak· ni bekleyip duruyordum. Ben ) .:-:·Ur] Ea ar "5 kuru~lur. .... tadır. ıaı:p olanlar gazetemiz senin namına bir söz verdim. 
u ' TBAASJNDA- idar.-1L muruna müracaat et· Hayir, demiyeceksin, güceni· 

' >ğr 

.dJŞTIR meJ r rim. Bugün mahalleliden ka-

.. 

SC>~ l-IAl3E~ 
TELEFON T~J,GRA F ve TEl.SiZl. fE 

Basbayağı-Askeri Bir V a.ziyet Doğdu 

Filistin' de Vaziyet .. 
...;..__ _______ _ 

Askeri Tayyarelere Hazır Ol Emri Verildi. 
Bombalarla Bin Ev Uçuruldu. 

Londra, 27 (Radyo) - Fi
lisfin'in vaziyeti azami bir ve· 
hamet arzetmektedir. Maverai
şeriadaki şüpheli hareketler 
bilhassa nazarı dikkati celb ve 
bu hareket, harbiye bakanlı
ğinı meşgul etmektedir. Ma· 
veraişeria da Filistin gibi İn
giliz mandası altındadır. Emir 
Abdullah çok müşkül bir me·ı-
kidedir, Bir taraftan lngiliz'leri 
gücendirmekten korkmakta beri 
taraf tan da Arap davasına iş
tirak mecburiyetinde kalmak-
tadır. 

L. Derri 
A lman . /ngiliz 
anlaşmasını istiyor.· 

Londra, 27 (Radyo) - Sa
bık hava bakanı Lord London 
Derri Nivkastel 'de bir nutuk 
irad ederek M. Eden'i şiddetle 
tenkid etmiştir. Ayni suretle 
M. Baldvin'i de tenkitten çe
kinmemiştir. 

Lord; nutkunda: 
- Avrupa sulhu namına 

bir Alman - İngiliz itilafı la
zımdır, demiştir. 

Necaşi 
Habes hükümdarlı-.. 
ğının kalkmadığını 

bildiriyor. 
Cenevre, 27 Radyo) - Ha· 

beş imparatoru, milletler ce
miyeti azalarına birer mektup 
göndermiş ve Habeşistan'ın 

hükümranlığı mevcudiyetini 
ilan etmiştir. 

Anlaşmışlar 
Budapeşte, 27 (H.R.)- iyi 

-Arap hareketine bir taraf· 
tan da Cebeliduruz halkının 
iştirakinden ko;kulmaktadır. 

Maverayı şeriada müselliih 
'çeteler, küçük mefrezeler ha· 

linde Filistin arazisine geç· 
mektedirler. Amman'da top· 

lanmış olan 200 kabile şeyhi
nin oltimatomu Filistin fev-

kalade komiseri Artor Vaşob'a 
verilmiştir. 

ihtimale göre hazır olmalan 
emredilmiştir. 

Yafa ile Tel-aviv arasındaki 
yol üzerinde bulunan bin ka
dar mesken lngiliz'ler tara· 
fından bombalarla tahrip edil· 
miştir. Bu tedbir, Tel-aviv'in 
korkunç ve ani bir Arap ta
arruzundan muhfazası için 

Filistin' deki fngiliz askeri 
otoritesi dün mühim tedbirler 
ittihaz etmiş ve tayyarelere her 1 

Romanya'da Yahu 
di aleyhtarllğı var. 

alınmıştır. Mısır' dan gelen 
yeni İngiliz askerleri bu yolun 
muhafazasına memur edilmiş- -
lerdir. Ecnebi müesseseler ve 
konsoloslar vaziyetin vaha
metinden korkmuş haldedirler. 

-------
Toplantılar yasak edildi. Yahudi taraf

tarları neşriyat yapıyorlar. 
Bükreş 26 (A.A) - Yahudi demokratların gazeteleri olan 

Adeverul ile Lupta Rasistleri tarafından yapılan ifratkarane 
hareketleri protesto etmektedirler. Adeverul zorla milli hıris· 
tiyan partisi binasına götürülmüş ve orada kendilerine işkence 
yapılmış olan bir takım kimselerin fotoğraflarını ve isimlerini 
neşretmiştir. Bu gazeteler hükumet makamatını sağ cenah müf
ritlerinin maruf düşmanlıkları karşısında hiçbir harekette bu
lunmadıklarından dolayı muahaze etmektedirler. 

Muhafazakar partinin reisi ayandan M. Filipesko Epoca 
ismindeki gazetesinde dahiliye nazırının müphem ol -
duğunu söylediği hattı hareketini tenkit etmektedir. Muma· 
ileyh diyor ki: 

- İçinde yaşamakta olduğumuz kararsızlık artık devam 
edemez. M. İnculetsin dahili siyasetinin icraatını galiba pek 
pahalı ödeyeceğiz. 

Polis bütün umumi _toplantıları muvakkat surette yasak et
miştir. 

Belçika meclisin
de hadiseler oldu. 

haber alan mahfillere göre -------

Macaris~an ile ~~ilanda ara- F acist bir meb 'us adliye . nazırını 
sında bırçok muhım mesele- 'I ' 
ler Üzerinde tam bir anlaşma ı tahkir ettiğinden dışarı cıkarıldı. 
elde edilmiştir. ' . . . . 

Brüksel, 27 (Radyo)- Baş- Bu sırada Rekscı dığer hır 
dınlı- erkekli beş·on kişi geldi. 
Bana; 

- Mahallenin bekçisi öldü. 
Elin itini, uğursuzunu bekçi 
olarak kabul edemeyiz. Senin 
kocanın halini, etvarını çok 
beğendik. Mahallemizin bekçisi 
olsun .. 

Dediler ben de muvafakat 
ettim. Al ·şu sopayı, hemen 
başla işe ... Ve adamcağız so
payı kapıp çıkmış sokağa. 
Geceleri sabaha kadar çalışır, 
sabahleyin salep güğümünü 
alır, dolaşır. Biraz sonra bak· 
lava tepsisini kaparmış. Adam . 
nihayet bitkin bir hale gelmiş. 
Bir gün eski bir arkadaşı ken· 
disini görerek; 

- Yahu -demiş- ne bu hal? 
Bitmiş, harap olmuşsun. 
Adamcık anlatmış başından 

geçenlerı.. Diğeri; 
- Boşa ·demiş· boşa kafir 

karıyı .. 
O da boynunu bükmüş ve 

cevap vermış: 
- Boşayacağım. Ben de 

düşnüyorum bunu amma, vakit 
bulamıyorum, çalişmakta9 ba
şımı kaldırıp ta boşayamıyo· 
rum kil. .. 

Çimdik 

vekil M. Vanzeland dün yeni meb'us adliye bakanını tahkir 
başvekiiletin ilk nutkunu irad etmiştir. 
etmiş ve mecliste dahili vazi· Reis, meclisi sükunete da-
yetteki gayri tabiilikten ve vet etmiş ve ayni zamanda 
grevden bahseylemiş' demiş; adliye bakanını tahkir eden 
tir ki : meb'usa da meclisi terketme· 

- Bu gayri tabii vaziyetin sini ihtar eylemiştir. Nihayet 
en seri bir şekilde kaldırıl- bu meb'us meclisi terke mec-
ması lazımdır. Çünkü bu va· bur kalmış ve sükun avdet et-
ziyet Belçika'nın dahil ve ha- miştir. 

riçte mevkiini sarsacak mahi· Alman 'lar 
yettedir. 

Rekscilerden M. Hertok: 
- Memleket temizdir, fakat 

hükumet memlekete layık bir 
hükumet değildir. Demiştir. 

Bir sosyalist meb'us, bu 
meb'usa cevap vermiş ve mec
liste büyük bir gürültü çık
mıştır. 

Meclis reisi M. Hinsman, 
araya gırmış ve M. Hertok'u 
sözünü geri almağa davet 
etmiştir. 

Nihayet M. Hertok: 
- Sözlerim şimdikt hüku

mete değil, sabık kabineye 
aittir! 
Demiş ve sözünü geri al-

mıştır. 

Reksciler şefi M. Leon 
Değrel kürsüye çıkınce sosya
listler gürültü çıkarmışlardır. 

Nankin hükumetine 
silah g6nderecekler. 

Tokyo, 27 (Radyo) - Al· 
man'lar, Nankin Çin hükume
tine modern silah satmak için 
Nankin hükuı:netile bir muka
vele imzalamışlardır. Japonya 
siyasal mahfellerindı W 
hükumetinin Alman 150 
teçhiz edilmesine 60 
kimse bulunmamal 60 

k Ş ev 400 
Bo sor ' ile veya 

Berlin'nbeş gün 
Berlin, 27 (Ra perşembe 

sör Luiz Benet v·etine mü· 
şöhret kazanan ı 1820 
Şimeling, Hindf 
ile Amerika· darla/ b Ve 
miştir. , ı J.. J ,J 
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26 Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu 

ispanya Tahtının V~liahtsız Kalması Az 
Daha Umumi Bir Harb Doğuruyordu 

Çoktanberi, Fransız hudut- işçiler, güzeller. çirkinler ... lna-
larını herhangi bir ordunun nanlar, inanmıyanlar .. Elinizde 
taciz etmediği ilk defa vaki her işi bırakınız; bakınız! Be-
oluyordu. Franşa krallığı hu· nim sihirli fenerime bakınız ... 
dutlarma umumi bir saygı gö· Herşeyi aydınlatır, hcrşeyi ... 
rülüyordu. bakınız, koşunuz!. 

Fransova: ''Allah'ın inayetile Mober meydanında halk, 
Fransa'nın kralı, Milano dükü, yüksek bir k.1sım üzerinde gü
Cenova sinyoru Fransova,, şek- rültülü sözlerle birçok meraklı 
linde uzun bir imza atıyordu! şeyler söylemekte ve rnütema-

2 Martta kralı takiben kra- diyen davul çalmakta olan 
liçede Liyona geldi. Kralın bu Metr Krüş'ün, bu hokkabaz 
ziyaret ve seyahatı gittiği yerde ve sihirbazın etrafında topla-
umumi bir faaliyet ve mem· nıyordlL 

nuniyeti mucib oluyor, İş, güç Paris halkı, bu adamın hok-
fazlalaşıyor, kral her geçtiği kabazlıklarile gülüyorlar, bu 
yerde eşya ve gıda maddeleri arada da bazı hakikatları öğ· 
fiatlerinin yükseltilmesine şid· renmiş oluyorlardı. 
detle mani oluyordu. Metr Krüş, mahud sihirli 

Liyonda takriben bir ay kadına -Yani basit bir Lon-
kadar zamandanberi bulunu-
yordu. Bu sırada, imparatorun 
ordularının Lombardiya'yı isti
laya ve başkumandan Barbon 
tarafından müdafaa edilen Mi
lano·yu tehdide başladığı ha
berleri geldi. 

Kral, orduıile hareket et
mek üzere iken imparatorun 
ve ordusunun, harbetmeden 
fakat Fransız'lar' dan korkarak 
çekildiği haberi geldi! 

Ve bu güzel haberle bir
likte Liyon halkına kraliçenin 
gebe olduğu haberi de ve
rildi. Bu iki haber üzerine 
Ren nehri sahillerinde ve hav
zasında, hertarafta şenlikler 
yapıldı. Bütün Fransa, bir ve
liahd bekliyordu! 

F ransova, işlerini tanzim 
için Temmuz sonuna kadar 
Liyon'da kaldı, Fransova, bu 
zengin ve güzel memleketi çok 
seviyordu. 

lngiliz kralı, kralı ölen ls
panya'ya tesahüb iddiasını or
taya atınca, bu istirahat bo
zulur gibi oldu. Çünkü Arşi
dük Şarl da Ispanya'nın ken
disine aid olacağı kanaatinde 
ve iddiasında idi. 

Veraset iddia eden her iki 
hükumdar bu hususta Fransa· 
nın yardımını istediler. 

Bu bir tehlike idi; hem de 
büyük bir tehlike! Biraz da 
Gaskon olduğunu tahattür eden 
kral birinci Fransova, heriki 
kral sefirlerine ancak birkaç 
gün sonra cevabını verebile· 
ceğini bildirdi. Sebeb olarak 
da, Marinyan 'da Sen Soere 
yaptığı nezri yerine getirece
ğini ileri sürdü. 

28 May.ısta yola çıktı; Şam
bri'ye ancak 15 Haziranda 
vardı ve Liyon'a da 30 Hazi
randa döndü. 

Bu müddet zarfında işler 
sefirler arasında düzeltilmişti; 
beynelmilel korkunç bir barba 
meydan verilmeden Şarl arzu
suna muyaffak olmuştu. Artık 
ispanya kralı idi. Bu krallık 
arşidük Şarl'e, müteveffa kral 
Ferdinand'ın kızı olan annesi 
deli Jan'dan miras kalıyordu. 

Fransova, sefirlere Paris'te 
bir Ağustosta randevu vererek 
yola çıktı. 

29 Temmuzda kralın dep
debeli alayı Mo1en 'e vardı. 

kendisi de iki Ağustosta, hu
susi şekilde, alaysız ve depte· 
besiz yalnız olaralC Paris'e 
gırdı. 

• * * 
- Burjualar .. . Matmazeller .. 

tem mazike- bakarak: 

- Oh .. Oh ... Küç.ük, toru· 
bul bir tavuk, bir bıldırcın 
görüyorum .. İşte bir semender 
ilerliyor, tavuğu himaye edi
yor. Fakat bu da ne?. Neler 
görüyorum?. Ha.. Küçük bir 
balığın karnının içini gö~üyo· 
ruml Oy,. Oy .. Oy .. Allah 
kralımıza uzun ömür versin .. 
Cennet, selamet demektir? 

Diye bağmyordu. 

Halk bu manasız görünen 
bir ·sürü sözlerden büyük ma
nalar çıkarabiliyordu. Herkes 
biliyordu ki Senander, genç. 
kral birinci Fransova'nın hu
susi alametidir. Ve yine herkes 

biliyordu ki Le Kok [ telaffuz 
itibarile tavuk manasına gele
bilir ] de Kralın sevdiği bir 
metresi idi ! Ve avukatın da 
duyulmamış bir şekilde inti

"kaın aldığı da şayidil 
- Sonu var-

Partimizin 
yeni hamlesi! 
-Başı 1 inci sahi/ede-

• f\ıtlı~mıulıı w ılireksiyo1Hla oluyor. 
Ilu, siir'at ve hol randıman için t'll 

kıEa, en diiz yol olmu,lur. ~itekinı, 
partinin ncşrı>ttiği IH') ıınnameılc, 

Cumııriyet halk partisinin mıemlt'
kf'lirı siynsi ve içtimai ha~·atınılıı 

güttüğü yüksek: maksatların tahak

kukunu koloyla~tırnıuk \ "C partinin 
inkişafını artırmak ve hızlandır· 

ııınk için süzleri lrnllonılnu~ de· 
~il miılir? 

Ilu iş birliğinin mesurl neti
celı•rirıi cmrıi) etle lıeklemcliyiz. 

Genel ckrı•terimiz, yeni parti haş
karılarıııa lıu Yazifı·lerin i1.ahını ya
parken ııyııi :r.a11ıunıln 1'iirk dc
mokrn i~inin kentli hu uSİ) t•ıini n: 
iea plarrnı ela ltütiin asaleti, bütiiıı 

heyı•caıı ve talakati ile anlııtıııı~tır. 

Dalga dalga halkın arasına yayılan 
lııı taze lınva ile dğcrlerimiz <lop· 
doludur. 

~lisaf irimizin aziz şahsiyetin.le 
lıükfınwt ve partimizin yeni i~ lıir· 

li~iııi ,;r.liinılıyoruz. 

Orhan Rahmi Gökçe 

Yeni Neşriyat: 

Yeni Adam 
Yeni Adam'ın (130) uncu 

sayısı çıktı. içindekiler: (İsmail 
Hakkı, Ôretnıcn böyle yetiş
mez), (Kısa tetkikler), (H. in
sanlar kulübü), (Or. lzzeddin 
Şadan, Aşkla mücadele), (Ja
pon'lar), (Bernard Shaw) (Mad
denin sırları), (Kerim Sadi, 
Maddeciliğin tarihi), (Carcia'ya 
bir haber, ilim haberleri ve 
kitab tenkitleri. 
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• 
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1umu 
·iliyo 
ıan bey 
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fazlam 

'r. Iktıs 

Parsa beie
diye faaliyeti 

~- ···---

Her yerde 
böyle çalışılsa! .. 

Kemalpa~a (Hususi) - Par-
sa urayı, köyün imarı üzerinde t 

çok çalışmaktadır. Parsa'nır 
tam ortasında güzel bir '~ 
vücuda getirilmiş ve } catü 
kün antacı dikilmiştir. Karşı dı 
sına isabet eden üç. dükkanın 
istimlak muamelesi yapılmış ıin 
ve bu suretle bir meydan açıl-
mıştır. Belediy~ kendine aid 
olan hanı tamir ettirmi~tir. 
Yakında belediye dairesi bu · 
binaya nakledilecektir. Çarşı 
içinde başka bir dükkan da 
istimlak suretile yıktırılmış ve 
pazar mahalli genişletilmiştir. 
Parsa'nın ortasından geçen 
ç~ın üzeri yakında betonla 
örtülecektir. Belediyenin posta 
müdüriyeti ile yapmış olduğu 

· temaslar neticesi Parsa'ya ka
dar muntazaman hergün posta 
sevkini temine muvaffakiyet 
hasıl olmuştur. Busene Parsa
da bağları tütünler ve diğer 
mahsulat bereketli ve iyidir. 
Tütün kırması faaliyetine baş
lanmıştır. Parsa'nın tam orta
sından geçen lzmir caddesi 
de belediye tarafından tamir 
edilerek iyi bir hale konacak
tır. Halkla yapmış olduğum 
temaslarda urbay Ahmed Di
rik' e karşı büyük bir sevg· 

beslediklerini gördüm. Bu fe 
liyeti ben de takdir ccfor.irtı 

- saatta 

8 •• Bu müsabakalann ' . f ve 
UgUD lileri 4X100 ve Bal~ .. eşbcdel 

Atletizm yarışı var.. yarışlarıdır. Mıntakshendislik
vetli atlet tak .... !ı 1714 

Bugün Alsancak sahasında olan Altay ve Altınoru 28 
atletizm kurulu tarafından ter- lerinin yarışları çok heyec:ill 
tip · edilen atletizm teşvik mü- ve alakalı olacaktır. Sa~e 
sabakalarına devam edilecek- girmek için dühuliye ahnr ~ 
tir. Evelce tanzim edilmiş cağından bu inüsabaıt 
programa göre müsabakalar herkes görebilecektir. 
tam 15 te başlıyacrktır. Prog- Al l , l 
ram şudur: man ar a ~zhet 

100 metre sür'at final, 1500 Yapılacak Gt 
metre yarım sür'at final, cirit , lstanbul, 27 (~1t 
atma, t'!f\Q metre sür' at koşusu birimizden) - . ŞQ 
final, 10 metre manialı koşu lunan Alman f • 

final, 4x1500 bayrak yarışı, bazıları derhaLa n es 1 
4 X 100 bayrak yarışı, sırıkla ğırıldığmdan .. . 
irtifa atlamaları, 3 adım, 10 lan pazartesiüyük Salepçı oğ\u 
bin metre mukavemet koşusu, şam (Bu al• karşısında 
Balkan bayrak yarışı. taksim sta 

Ş. Kaya 



• Siyaset NAOOLU-~~, --=-:--~~~=~~~, : ve.---. ilk Yolcu Tayyaresi Dün Necasinin Gaze-'
1 Küçük Haberler 

Edebi, Tarihi, maceı si Akşa "!. G e 1 d i.. tec !~=~~n~ ~~~~ea tı ~Öiiiiiliiiiieniiiiiiiiiitaliiiyillyaiiiiiriiiiiecı;;;iliiileiiiiir:--" 
Mareşal: - le 'k' Tayyare, üç pilotun kumandasında ve bir ceğinizi biliyorum. Doğru yo- Şerburg, 27 (Radyo)- iki 

N n ı ışer J l k" d b" d tayyarenin müsademesi üzerme 
- e suretle hı Çeviren . . d. Rahmi Balaban saat 40 dakikada stanbuf'dan 'gelmiştir.. u ta ıp e en ıra am so-ıeniz ediniz yalr - nunda adaleti bulacağından ölen beş tayyareçinin cenaze 

hadiselerin teker•' şahsi bir hayatlarını ararlar. Halbuki İlk yolcu tayyaresi, dün akşi;ım lstanbul' dan şehrimize gelmiş emin olabilir. merasimi fevkalade bir şekilde 
vermemeniz pden yaşanmış savaş, rahatlarım bozacak... ve doğruca Gaziemir' e enmiştir. Yolcu tayyaresi, başpilot Ah- Habeş delegasyonunun se- Belediye, kilise, kara, deniz 
•.imale karşı dktadırlar. Bu Bütün kuvvetlerile savaşı, dur- med Ali ile arkadaşları pilot Abdullah ve Tahir'in kumanda- lahiyettar bir rüknü şu kayıt- ve hava küvvctlerinin iştirakile 

~ise c""a onlar şahsi ve durmak isterler ve bunun i·.;in sındadır. Tayyare, bu sefer yolcu almamış ve lstanbul' dan bir lan ihtiva eden bir beyanna- yapılmıştır. 
Hısırm hükumet niyetine silahlarını teslim ederler ve saat 40 dakikada lzmir'e gelmiştir. me okunmuştur : M. Gömbeş'e nişan: 

da.'! cğillerdir. Fakat bu yere atarlar. Öyle ya, neye Haber aldığımıza göre üç pilot, fzmir'de yolcu tayyareleri Milletler cemiyetinin kuvvet Pşte, 27 (Radyo) - Naibi 
ı·. • Jozulmağa başlarsa ; başka türlü hareket etsinler ; için istasyona elverişli bir yer arayacaklar ve burada üç dört önünde eğilmiyeceğini ümid hükumet amiral Horti, Nacis-
Harı yepyeni bir istika- onların hayattan beklediği şey: gun kalacaklardır. ediyoruz. Şarki Habeşistan hü- teni'ye başvekil general Göm-

a.YüzlJ.mak mecburiyeti vardır; Honörsüz bir ömür, bir de kumetimiz memleketlerimizin böş'ün bulunduğu sayfiyeye 
bunun için de orijinal bir ha- karın tokluğu... M A H KEME LE R DE: yegane meşru hükumetidir. gitmiştir. Amiral Horti başve-
yat lazımdır. Arzdaki hayatın ötesinde K Milletler cemiyeti bunu inkar kile Macar büyük salip nişanını 

Devletin dümenini eline al- başka bir hayatın devam ede- araman 50 kagv 1 edemez ve mütearrız tarafın- verecektir. 
mağa müsteit, ihtilafları hiç ceğine inanma : insanda ken- dan kurulan ve memleketimi- Bartm elektriöi: 
tereddütsüz, kökten kesecek, dini fedaya kadar götürecek • t• d zin ancak bir kısmını işgal Bartin, 27 (Hususi muha-
her ferde, ne yapması lazım bir vatan heyecanı o yarabilir. c 1 n aye 1 av ası. eden ve otoritesi şüpheli bu- birimizben) - Şehrin elek-
ise istesin istemesin onu yük- iV _ Bu hal, böylece gö- ------------- lunan bir hükumet meşru hü- trik tesisatı, müteahhide ihale j 
letecek, cesareti teşci edecek rülmüştür. Bu fikrin hakim Ş h •ti k t•ı• R t Jd "' kum etimizin icraatını tenkis edilmiştir. 
fertlere hayatlarına kadar her olduğu ; kanlı muharebelere a 1 er, a 1 10 eşa 0 ugu• edebilir. Yeni Japon sefiri: 

şeylerini feda ettirecek kahra· sahne olan müthiş bir muka- nu zannediyorlar. Mustafa Cenevre, 27 (Radyo) - Londra 27 (Radyo) Ja-
man kimdir ? - Şüphesiz ki vemete rağmen nihayet zafer Necaşi bugün uluslar sosyc- ponyanın Londra sefiri dün 
bu, konfüüsyonunu ve kanun- elde edilen memleketlerde, neler söyledi? tesi konsey riyasetine verdiği kral Sekizinci Edvard'a yeni 
lannı sadece seven adam ola- ebedi bir hayat ümididir ki bir mektup i]e Habeşistan'ın itimatnamcsini vermiştir. 
maz. Bu adam ancak ; vatan- hakiki bir surette idare etmiş, Karaman sokağında Kayserili Ali ustura ile üzerime hücum mazlum olduğundan bahsetmiş Lehistan'm Ame-
severliği çok ateşli ola ; ve savaşlara girmiş ve yenmiştir. Ahmed oğlu Ali'yi öldürmekle etti, kapıyı tutmuştu, arka ve garbi Habeşistan' da bir rika'ya borçları: 
milleti, ebedi hayatın muhafızı Yukarıda adları geçen Alman maznun kasab Hasan oğlu kapıdan çıkmak istedim, ar· Habeş hükumeti mevcud ol- Nev· Y ork, 27 ( Radyo ) 
nazarile bakan ; ve yalnız va- protestanları bu itimat ile Mustafa ile Reşad'ın muhake- kamdan ustura ile yetişti ve duğunu ileri sürerek para ve Hususi bir Lehistan heyeti 
tan için yaşayıp bu yolda mücadeleye girişmişlerdir. On- melerine ağırcezada başlan- ensemden yaraladı, o sırada silah yardımı yapıldığı takdir- Vaşington'a gelmiştir. Bu he
kendini feda edebilen bir in- lar, eski itikat ile, hem de mıştır. Mahkeme salonu, bu ben de bıçağımı çekmiştim ve de Habeşistan'ı müdafaa ede- yet, Lehistan'm Amerika'ya 
san olabilir. hiç sızıltı çıkarmadan ve daha davayı dinlemek üzere gelen- arkaya doğru sallamıştım. Ali bileceğini bildirmiştir. karşı olan harp borçlarının 

Bu ; sitesini seven bir Bur- iyi maddi refah temin ederek, lerle dolu idi. Vak'anın 14 şa- yaralanmış fakat yine bizi ta- Ed D B k vaziyeti hazıra dolayısile bir 
jova'nın işi değildir. Çünkü memleketi idare edemiyecek- hidden onbiri dinlenmiştir. kip · ediyordu. Bu defa han en lŞ Q a- müddet için talikini istiye-
bunun sevgisinde o enginlik lermiydi ? Neye prensleri, si· Okunan istintak kararname- kapısını tutmuştu. Reşat da / " •• f " cektir. 
ve yükseklik yoktur. Heyecanı !ah ile karşı durmağa. karar sine göre şahitler, Ali'yi öldü- han içinde bulanuyordu, Tev- nlffllZ Q goTUŞ U. -----------
az, ateşsiz vatanseverliğin de renin Reşad olduğunu ve Re- fik de korkarak hanın içine -Başı 1 inci sayfada- Güreşe, ilerimiz 

verdiler ve milletleri heyecan 
öyle vatanı olur. Böyle bir şad'ın attığı tabancadan Ali- kaçmıştı. Alı', bu sırada Re- ziyafeti vernıi~tir. A/ .. ·1 • • ile bunlarla beraber oldu? p · 27 (R d ) 1\1 Bl man gureŞÇl erınl 
rejim, köle bir millet ister nin ö1düğü"nü zannetmiş1erse de şat'ın üzerine yürümek iste- arıs 8 

yo - · um 

(K 1 1 k A 
Bunlann seve seve canlarını Cenevre 'ye harekel etmi§tir. d ·ı 

ı ö e i : slı ve ilk bı·r mı'l- doktorun raporuna go··re Alı' yordu ben kaçt kad yen ı er• feda etmeleri, ebedi saadet • • ım ve ar an M. Delbos bugün kfü;ük itilaf 
zarJ,(' :n ferdi yetinin yok olması- için idi. Ruhlannın harimine bıçakla ve Mustafa tarafından bir silah sesiduydum. Ne ol· ve Balkan itilafı murahhaslarına İstanbuf, 27 ( Radyo ) -
ke~, . Bırakınız o millet, ken- öldürülmüştür. Reşad, korkut· duğunu anlıyamadım. Sonra bir zivafet vermiştir. Türk güreşçilerile Alman gü-

•i öyle köle yapsın ve sa- hangi arzi kuvvet girerek ora· mak maksadile silahı Ali'nin Ali ölmüş. Cenevre 26 (A.A) - İlk gün reşçileri arasında bugün Tak-
.: çokluğuna dayansın. Der- dan, ebedi saadet ümidine eıyaklarına doğru ateş ederek Maznun Reşad da vak'ayı, resmen yalnız et1aret mes'elebile sim stadyomunda yapılan gü-

l• Jal görecektir ki kölelik ; dayanan imanlarını söküp ata- kaçmıştır. k d M f b me§gul oluna<'aktır • . Fakat inilletler reşler çok alakalı olmuştur. 
. . 1.. b k bilirdi. ar a aşı usta a gi İ anlat· cemiyeti kuliı;lerinde büyük bir 

onun ıçın ö u ir emiyettir. Katil Mustafa, mahkeme rei- mış ve demiştir ki: diplomatik faaliyet ,·arc.lır. l\I. Del- Güreşlerin neticesinde Türk 

f e 

Kölelerin ancak hayatı ve Şunu da ilave edelim ki sinin suali üzerine cinayeti _ Ali, ustura ile han ka- bosun başkanlık ettW ve yakında güreşçileri, Alman'ların sıfır 
geçimi vardır. Onlara bu onlar, kendi şahsi saadetleri şöyle anlatmıştır: pusunda duruyordu. Üzerime M. Leon Bluın'un da iltihak eyli- sayısına mukabil yedi puvanla 
yeter. Neye savaşa gitsinier ?.. için mücadele etmiyorlardı ; - Vak'a akşamı Reşat'la gelmek istedi, yaklaşmamasını yeceği Fran~ız heyeti ile İngiliz galip gelmişlerdir. Güreşçile
başlan sağ olsun, karmlan da çünkü bu, zaten temin edilmiş ikimiz Tilkilikte kasap Hüsnü- söyledim. Baktım ilerlemeğe heyeti bugün iki memleketin gerek rimizin aldıkları netice çok 
doysun : başka birşey iste- bir halde idi. nün dükkanına gittik, yemek başladı, tabancayı yere doğru Habeş itinde gerek milletler cemi- mühimdir. 
mezler. Ondan sonra sade S h l d B d k yetinin ı11lahı işine.le ayni fikirde 

- onu var- azır ayor u. iz e yeme bir el ateş ettim ve kaçtım. bulunmasından dolayı memnuniye-

yapmak istedik, fakat sonra Dinlenen şahitler. Mustafa- tini izhar eylemişlerdir. lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
· Kahire'de 

• aı 

hus 

392 Reşadiye şefkat ve reşadiyc 
noktasında ada 893 parsel 
M. arsa. 

Lira K. 
sokaklarının iltisak 70 19 
1 de 100,25 metre 

vazgeçtik, Kemer köprüsü üze- nın bıçakla Ali'yi yaralarken Jki murahhas heyetinin düşün
rinde kebapçı dükkanına gi· görmediklerini, Ali'nin tabanca dükleri kat'iyyen paktı ve Cenevre 

dip yemek yidik, 0 sırada ile atılan kurşunla Reşad ta- teşkilatını alt-üst etmek dc~il, fa • 
kasap Hüsnü bir şişe rakı al- rafından yaralandığını söyle- kat bilakis tefsiri te~birlerle bun

ları takviye eylemektedir. 

Kargaşalıklar olmuş 
tevkifat yapılmıştır. 

Kahire, 27 (Radyo) - Yeşil 
gömleklilerin tezahüratından 
sonra birçok tevkifat yapıl
mıştır Kargaşalıkta birkaç po
ils yaralanmıştır. 

<l 

lı 

u 
ab 

;_ 

393 Karataş hilal s. 54 taj No. lı ada 663 parsel 33 20 
1 de 166 metre murabbaı arsa. 

394 Karataş hilal s. 50 taj No. lı ada 663 parsel 46 20 
11 de 231 metre murabbaı arsa. 

395 Karataş hilal s. 52 taj No. lı ada 663 parsel 33 20 
10 da 166 metre murabbaı arsa. 

398 ikinci karantina iskele yokuşu 90 No. lı ada 49 50 
1729, 9 parselden müfrez 123,75 metre M. arsa. 

413 Darağaç şehitler c. 111/l ve 113 taj 157, 159/l 2655 33 
159 ve 161 eski No. lı 4425;55 metre murabbaı arsa. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetl~ri peşin para ile öden-
~:$. le üzere on beş gün müddetle artınnaya konulmuştur. ihalesi 
~~ 'temmuz/936 pazartesi günü saat 17 dedir. Alıcılann Milli 
~~ .uılak müdüriyetine müracaatları. 28 7 1852 

Manisa vilayeti daimi encü
meninden: 

Açık eksiltme ilanı 
1 Ma!lisa memleket hastanesi için 2651 lira 4. 7 kuruş 

ir lkı T 

Jal.ıc pa tahmin kıymetinde 137 cins ilaç ve tıbbi malzeme 
af: 1zn satın alınacaktır. 
: 2776 ı Bunların cins, miktar ve eksilme şartlarını gösterir 
BONE liste Ankara, lstanbul ve lzmir Sıhhat müdürlüklerinde 
2
1
00, alt: mevcuttur, orada görülebilir veya Manisa memleket 

y ığı SOQ l h t 0 b h k" l"v 0 d 1 k l b•1• rnemJeke 
1 

as anesı aş e ım ıgın en parasız o ara a ına ı ır. 

,. ücret/ ;7 {\çık eksiltme Temmuzun 17 inci cuma günü saat on 
·de 5 ku~-ie Manisa vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

~lar ~S ~~kat teminat miktarı 198 lira 87 kuruştur. 
R _ _ _J.,~~ ~ 1864 28 5 8 12 

B.lATBAASJl\~ ' k k L. • d. kt .. 
:;.şrıR , ô~~r e ısesı ıre or-

~n: 
J J nan öğrencilerimizin kamp hakkında malUmat 

• .. Haziran pazartesi günü o.kula gelmeleri. 
,~ 

mıştı onu, içtik ve bir araba diler. Bu 88bah toplanan bitarafla· 
ile Eşrefpaşa'ya gitmek için Cinayetin müsebbibi olduğu nn içtimaı şurasını tebarüz euir

yola çıkmiştık, fakat araba söylenen ikbal adındaki ka- miştir ki, bitaraf devletlerden hiç

Yıkık minareden yukan çıka- dm önümüzdeki celsede şahid biri11i paktta derin bir de~şiklik 
madı, biz de inerek Karaman sıfatile dinlenecektir. teklif etmeye hazır dc~ildir. 
şokağındaki Tevfik'in kahve- M. Delbo11 bugün Yugoslavya, 

h 
10 seneye mahkOm oldu Romanya ve Sovyct birliği delcge-

anesi yanında bulunan sucu- ç ' · Al h eşme nın açatı na iye- leri ile konuşmuş, Asambleye baş-
dan gazoz içmek istedik. Ga- sinde sevgilisi 16 yaşında Şa- kanlık edecek olan M. Politis ile 

zozlar sıcaktı, vazgeçtik. Baş· diye'yi bıçakla onsekiz yerin- zecri tedbirlerin kaldınlmasını pro

durağa çıkacağımız sırada ma- den yaralıyarak öldüren Yu- testo etmek üzı-re Cencvre'ye gelen 
nav Bayram adında bir arka- Negüs ile temasa gelmiştir. 

goslav tebaasından çoban Şa-
daşıma rastladım, kendisinden Cenevre 27 (Radyo) - M. 

b 
hin'in ağırcezada muhakemesi Eden hngün J,ord Stanhop ilf', 

irer siğara aldık, o sırada l k netice enmiş ve ızı sevdiği boğadar konferansında çıkan nok-
Kayserili Tevfik geldi, Reşa- halde red cevabı verilmesi tai nazar ihtilafı, üzerinde uzun 

dm koluna girdi. tahrik kabul edilerek tayin müddet görüşmüştür. Ayni zaman-
- Gelin kahveye gidelim, d'I 15 h · da M . .Avcnol'un ziyaretini kabul 

k 
e ı en sene apıs cezası etmi~tir. 

sica gazoz içmemişsiniz, ben on seneye indirilmiştir. 
size birer kahve içireyim dedi, Leon Blum 
~::~:·kolundan çekiyordu, Fransa Otomobille Cenev. 

Uluslar ' d - Ben seni tanımıyorum, re ye Var ı 
cevabını verdi, fakat manav sosyetesinin Paris, 27 (Radyo) - Baş-
Bayram: ıslahını istiyor.. ba:<an Leon Blum, milletler 

- iyi çocuktur, diyerek cemiyeti assamble toplantısına 
kahveye girmemizi teşvik etti. Londra, 27 (Radyo) - Ber- iştirak için otomobille Cenev-
Kahveye girince Tevfik: lin'den bildirildiğine göre Mil- re'ye hareket etmiştir. 

- Şimdi rakı içeceğiz. Bu- letler cemiyeti yeni toplantı Adis-Ababa 'da 
Alı h b · d d" programını hazırlamıştır. Fran-

ranın a ı enım, e ı, za- Necaşi'nin hafiyelerinin 
ten kahve sarhoş halde bulu- sa, yeni ve mühim teklifler jurnalları mı bulunmuş? 
nan~ Kayseri'lilerle dolu idi. taşıyan bir proje hazırlamıştır. Adis-Ababa, 27 (Radyo)_ 
Reşad, rakı ıçmemekte ısrar Projede nizamnamede ıslahat Bir dağ kovuğunda, Adis-Aba-
etti, o vakit Tevfik: mes'elesi de vardır. ba tapu kayıtları ve Necaşi'nin 

- Buyurun dişan 1 Dedi, Morning Post gazetesi, fa- hafiyderinin jurnalları bulun-
biz çıkarken kahvedeki Kay· şistlerin noktai nazarına göre ·muştur. Bunların büyük bir 
seri'liler, ayağa kalkarak bize Milletler cemiyeti nizamname- ehemmiyeti vardır. Dün Ame
sandalye atmağa başladılar. sinde ıslahat doğru birşey ol- rika sefiri memleketine dön· 
Dışarı çıkmak isterken ölen mıyacağını yazıyor. müştür. 

Dolarok 
Yeni bir parti 
teşkil etmiştir .. 

Paris, 27 ( Radyo) - Sed· 
dedilen Ateş hattı birlikleri 
reisi olan M. Dolarok yeni 
bir siyasi parti teşkil etmiştir. 

Rusya'da 
/stihsalô:t fazladır 

Moskova, 27 (H. R.)-Altı 
aylık plan, vaktinden evvel 
tatbik edilmiş ve istihsalat, 
tahminlerin fevkinde olmuıtur. 

• 
lsvec Kralı 

' Alman zabit-
lerini kabul etti .• 

lstokholm, 27 (H.R.)-lsveç 
Kralı, ·Alman deniz zabitleri· 
nin ziyaretlerini kabul etmiştir. 

istifa etti 
Cenevre, 27 (Radyo) -· 

Nikaragoa hükumeti, Uluslar 
sosyetesi sekreterliğine sosyete . 
azalığından istifasını bildiren~ 
bir mektup göndermiştir. 

istifa sebebi zikredilmemek-. 
tedir. Bu hükumet 3 teşrinisa~,e 
1920 derıberi sosyete azas" 

dan idi. a ., rler 

1 

' 
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Mv. Sat. Al. Komisyonundan: 
- Mst. Mv. kıtaatı hayvanatı için pazarlık suretiyle 

50850 kilo kuru ot satın alınacaktır. 
2 ihalesi 1 temmuz 936 çarşamba günü saat onbeş bu

çukta Jzmir'de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

3 Beher kilo kuru ot için üç kuruş yirmi beş santim 
fiat tahmin edilmiştir. 

4 Mecmu tutan 1652 lira 63 kuruştur. 
5 - Teminatı 248 liradır. 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
7 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
8 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve 

üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika-
ları ve ~eminat muvakkatelerile birlikte ihale saatinden 
evvel komisyonda hazır bulunmaları. 26-28 

Mst. Mv. sat. al. komısyonundan: 
1 - Kütahya' da yaptırılacak yapılar için Bayındırlık Ba

kanlığından fenn! ehliyet vesikaları alınmadığından bu 
yapı işleri yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konul· 
muştur. 

! - Bu inşaatın keşif bedeli 497514 Lira on beş kuruştur, 
3 - ilk inin parası 23651 Liradır. 
4 ~ ihalesi 30 Haziran 936 salı günü saat 15 tedir. 
5 - inşaata ait keşifname, proje idari ve fenni şartname 

ve sair evrak 25 Liraya Mst. Mv. V. satın alma ko-
misyonundan alınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle Bayındırlık Ba
kanlığından alınacak fenni ehliyetler için ihale günün
~n sekiz gün evvel mezkur bakanlığa müracaat edi
lerek alınacak be{ge ile birlikte :dari şartnamede is-
tenen ve behemehal ver!lmesi mecburi olan vesika
larile birlikte teklif ve teminat mektuplarını ihale sa
atinden en geç bir saat evveline · kadar M. M. Veka
leti satın alma komisyonuna vermeleri. 

1624 14 19 24 28 

Mst Mv. sa. al. ko. rs. den: 
1 Bayrami'teki kutaatı askeriyenin 23850 kilo sabun 

ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
2 -ı- ihalesi 1 iT emmuz/ 936 çarşamba günü saat on dört 

buçukta Bayramiç'te askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 630 Liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vctika göstermek mecburiyetindedirler. 
lin~ 6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi-m 

• kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
~t. b 

1 
enaz ir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır, 

1649 16 20 24 28 

i 4v. satın alma komisyonundan: 

lJ 
Miktarı Beher kilosunun tah- Mecmu tutarı 

)O 
Kilosu min edilen fiati 

,r K. s. Lira K. 
21600 6 00 1296 00 

.T 7040 6 25 440 00 
6640 6 25 415 00 

) 1 muvak- Münakasa ihale tarihi gun ve saatı 
akçesi şekli 

K. 
20 Açık münakasa 9/Temmuz/936 perşembe günü 

1 saat 15/30 da 
} 00 " " " " 

3} 13 
saat 16 da 

" " •• " • 
J, saat 16/30 da 
1 - lzmi

1
r ~st. Mv. kıtaatının yukarıda cinsi ve miktarları 

yazı ı uç kalem patats ihtiyacı üç kıt'a şartname ile 
ayn ay~ açık eksiltme suretile münakasa konmuştur, 

2 - lhal.e~cn hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlarda 
lzmır de kışlada Mıt. Mv. satın alma komisyonunda 
y-apılacaktır. 

3 - Şar:.n~meleri her gün komisyonda görülebilir. 
4 - lsteklıler Ticaret odasında kayıtlı elduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
5 - Eks~_lt?.1e~~ iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve uçunou maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale sa
atinden evvel komisyonda hazır bulunmaları. 

24 28 2 7 
Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: 

1 Mu~telif yerlerde yeraltı benzin tankı yaptırılacaktır. 
2 - Bu ışlerle meşgul olan firmalar M. M. V. hava müs-

teşarlığı inşaat şubesine müracaat ederek fenni ma
lumat aldıktan sonra hiçbir taahhüdü tazammün et
memek şartile proje ve tekliflerini Tem muz 936 sonuna 
lcadar mezkur şubeye vermeleri. 

1819 24 26 28 30 

Mat. Mv. sa. al. komisyonundan: 
Miktarı Beher kilosunun tah- Tahmin edilen 

Cinai Kilosu min edilen fiati mecmu tutarı 
K. S. L. K. 

Kuru aotan 10280 5 50 565 40 
.. • 3360 5 50 184 80 
.. .. 1720 s 50 94 60 

Teminat muvakkate Münakasanan tekli ihale tarihi gün ve saatı 

L. K. lzmir harici askeri satın alma ilanları 
42 41 Açık münakasa 15/temmuz/936 çarşamba 

saat 15 te Manisa askeri sa. al. komisyonundan: 
13 86 ,. ,, ,, ,, ,, 15/30 da 1 - Manisadaki kıtaat askeriyenin kapalı zarfla münaka-
7 1 O ,, ., ,. ,, ,, 16 ,, sa da bulunan 80700 kilo sığır etine verilen fi at pa-

l Mst. Mv. kıtaatının yukarıda cinsi ve miktarları yazılı halı görüldüğünden pazarlıkla satın alınacaktır. 
üç kalem kuru soğan ihtiyacı üç kıta şartname ile ayrı 2 - ihalesi 4/ temmuz/936 cumartesi günü saat onda Ma-
ayrı açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. nisa'da askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda iz- 3 Muhammen bedeli 13 kuruş 85 santimdir. 
mir'de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda ya- 4 Teminatı muvakkatesi evvelki muhammen bedeline 
pılacaktır. göre 1211 liradır. 

3 - Şartnamesi hergün kamisyonda hörülebilir. 5 _ Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
4 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve- 6 _ istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesi· 

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ka göstermek mecburiyetlndedirler. 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve- 7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
sikaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saa- ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi-
tinden evvel komisyonda hazır bulunmaları. 28 3 8 12 kalan ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saa-

M t M t 1 k d tinden evvel komisyona müracaatları. 18 23 28 2 s . v. sa . a . o. rs. en 
Eskişehir tayyare meydanında yer altından içme suyu çıka

rılacaktır. Bu işlerle meşgul firmalar hiçbir taahhbdü tazam-
mun et!11e?1ek şartile incelemeler yapılarak lüzum olan proje 
ve teklıf fıat.ları.nın M. M. V. hava müsteşarlığı inşaat şubesine 
en geç Temmuz/936 sonuna kadar vemreleri. 

• 2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 
bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan @ markasını arayınız. 

28 1 4 7 10 

iLAN 
Sağır dilsiz ve körler müesse

sesi satın alma komisyonundan 
Karşıyaka'daki Sağır dilsiz ve körler müessesesinin bir se· 

nelik ihtiyacı olup ilişik listede isimleri ve miktarları yazılı 31 
kalem erzak vesaire kanununa tevfikan eksiltmeye konulmuştur. 

4-7-936 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat tam 9,5 da 
ihalesi yapılacağından isteklilerin ihale günü sıhhat ve içtimai 
muavenet müdürlüğünde müteşekkil bulunan komisyona gelme
leri ve şartnamesini görmek istiyenlerin hergün müessese mü~ 
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Cinsi En az En çok Muhammen kıymet 

IEkmek 1 ıncı 
Ko. kuzu eti 
Dana eti 
Sadeyağı 
Zeytinyağı 

Tuz 
Salça 
Pirinç tosya 
Mercimek 
.Şehriye 
Makarna 
Kuru fasulya 
Nohut 
Toz şeker 
Sabun 
Soda 
Süt 
Yoğurt 
Yumurta 
Patates 

1 inci 

10.000 
2.000 
1.500 

800 
400 

1.300 
150 
150 
250 
600 
300 

Lira K. 
12.000 1290 

2.500 1000 
l.700 425 
1.000 800 

500 215 
400 15 60 
100 17 50 

1.700 391 
250 50 
200 44 
350 87 50 
700 56 
400 60 
600 157 50 
800 248 
400 28 

1.000 1.200 120 
600 800 160 

8.000 l 0.000 125 
1.200 1.500 112 50 

Kuru soğan 1.000 1.200 90 

-
!_lllllllll llll llllllll lll llll lı ı. Doktor .. 1111111111111111111u11111111 ı_• LTaohmnaates 

400 500 50 
1.300 1.500 150 

! A. Kemal Tonay :: ~:::a ıasuly• :: ~~ ~~ 
~Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı Ispanak 500 600 30 50 
E§ Basmahane i11tasyonu karşısındaki dibek sokak haşında 30 sayı- Patlıcan 4.500 5.500 187 
E§ h ev ve muayt>nchanesindc :,;abalı ~aaı 8 ılen akşam ııaat 6 ıı kadar = Limon 3.500 4.000 80 
=: hastalarını kabul eder. = Odun kömürü 3 ()()() 4 000 140 
E§ Müracaat ~den hastalara yapılması lazımgclı•ıı sair tulılilat ve Kok kömürü · ' 
§§ mikroı:;kopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cevaz = 10.000 14.000 

455 = göriileıı Pnomotoraks nı11aycnchanc inde muntuzamuıı yapılır. Pamuk prese 1 nci 1.260 kilo 589 5 
• llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telef on: 4115 11111111• 23 26 29 2 1785 

............... iilıliii ...................... ~--------------
İ z mir belediyesinden 

Asansör üzerinde dokuz 
eylUI caddesinde Asansörden 
başlıyarak yeni Türkiye soka
ğına kadar lağım ve yeni dö
şeme yapılacaktır. Lağım işi-
nin bedeli keşfi 1950 ve dö
şemenin bedeli keşfi sekiz 
yüz kırk beş liradır. Açık 
eksiltme ile ihalesi 3-7-936 
cuma günü saat on altıdadır. 
İştirak için iki yüz on liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatta 
encümene gelinir. Keşif ve 
şartnamesi 14 kuruş bedel 
mukabilinde başmühendislik-
ten temin edilir. 1714 

17 20 24 28 

Ucuz, temiz, taze 

1 
ilaç ve tuvalet 

çeşitleri 

9 Al'~ A, Hamdi Nüzhet 

· JI : Sıhhat Kuru/ o ıu u-l Eczanesi 
( &ircıc:.l 

> 

- .t Başdurak Büyük Salepçi oğlu 
hanı karşısında 
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1 L M AZ RAl{ISI 
-.. 

..a. ............... --.. ~-----------------
So n sistem tesisatı haiz fabrikamızın mahsulü olup 45 derecelik Türkiye'nin en nefis rakısıdır. 

lzmir acentası: lzmir Emirler çarşısı karşısında Mıhçı/arda Hüseyin Bahri ve Şekib müskirat deposudur. .......................................................................... 
Hellenic Lines W. F. H. VAN-

Limited Der ZEE & ·CO. 
ı:ıı. 

Hanıburg - Bremen, Roller- V. N. 
dam -Amsterdam ve Anvers DEUTSCHE LEVANTE LlNIE 
limanları için her ay munta- G. m. b. H. 
zam iki sefer yapacaktır. "MACEDONlA,, vapuru el-

Rcn, lskandinav ve Baltık ycvm limanımızda olup AN
limanlan için doğru Konşi- VERS, ROTTERDAM, HAM
mento ile eşya kabul eder. BURG ve BREMEN liınanla

Anglo-Egytian Mail rına yük kabul etmektedir. 

L . 11DELOS,, vapuru 7 temmuz 
ı ne da beklenmekte olup 11 tem 

Marsilya ve lskenderiye için muza kadar ANVES, ROT-
9600 tonluk "Cairo City., va- TERDAM, HAMBURG ve BRE
puru her ay Pireden munta- MEN limanlarına yük alacaktır 
zaman iki sefer hareket ede- "CHIOS,, vapuru 11 tem-
cektir. muzda bekleniyor. Bremen, 

Yolcu fiatinde tenzilat: Hamburg ve Anversten yük 
Pire-Marsilya seyahat müd- çıkaracaktır. 

deti 75 saat, "ANGORA,, vapurn 20 tem 

BLACKFLAG 
• 

les mouchff. moustlqu••• cafard•• feurmı., pun•i•••· puces 
et tous autr•• lns•ct•• p•mlcieux ln•t.ntanement! Son em
ptol eat Nns d•nı•r ••• tı ne tach• pu ••• ne l•i••• •ucun• odeur. 

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

Port-Sait ve iskenderiye li- muzda bekleniyor 25 temmuza 
manian için "VELOS,, vapu- kadar ANVERS, ROTTER-
ru her hafta pazartesi günü saat DAM, HAMBURG VE BRE- A k "' L • Q f 'Al kt l J t b ) •• • •t • arl 
12 de muntazam Pireden ha- MEN limanları için yük ala- S erl lSe Ve r a lY.le ep ere S 80 ll llDIVerSI eSI Irma 

~:~e~le~~~~~tir. Yolcu ve eşya A~~~İKAN EXPORT LINES Öğretmen ve Kırıkkale San'at Li- ve eksiltme ve pazarlık komis-
Fazla tafsilat için Cemal 

Cendeli hanında No. 14 Naz· 
mi Topçuoğlu acentasına 
müracaat olunması. 

Tele fon : 2548 ...................... 
Olivier VE Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Cendeli Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
THE ELEERMAN LİNES Ltd. 

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

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

"DRAGO,, vapuru temmuz 
ortalarında Londra, Hul ve 
Anversten gelip yük çıkara· 
cak ve ayni zamunda Londra, 
ve Hul için yük alacaktır. 

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

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
"SOFIA,, vapuru 25 hazi

randa Hamburg ve Bremen
den gelip yük çıkaracaktır. .......................... 
~ratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL. NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"VULCANUS,, vapuru 27 
haziranda gelip yükünü tah
liyeden sonra BURGAS, VAR
NA, KOSTENCE, limanları 
için yük alacaktır. 

11HERGULES., vapuru 29 
haziranda gelip 4 temmuzda 
ANVERS, ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINiEN 

"HEMKAND,, motörü 6 
temmuzda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG,CO-
PENHAGE, DANTZİG, GDY 
TiA, GOTEBERG, OSLO ve 
lSKANDiNA VY A limanları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"PELEŞ,, vapuru 3 tem
muzda gelip 4 temmuzda Pİ
RE, MALTA, MARSlL YA ve 
BARSELONE hareket ede-
cektir . 

"EX_AMlNER,. vapuru el- sesine Tedrisat Müdürü Aranıvor yonundan· 
ycvm lımanımızda olup Nevw- '.T • 
york için yük alacaktır. 1-lstanbul ve Bursa' daki askeri Liselere Kırıkkale' deki askeri Cinsi Miktar 

"EXMOOR,, vapuru 13 San'at Lisesine aylık ücretle tarih, Riyaziye, Fizik, Erzincan, 
Muhammen bedeli Teminat Saat 

temmuza doğru bekleniyor. Konya, Ankara'daki Orta Mekteplere Tarih, Coğrafya, Fen 
New-York için yük alacaktır. bilgisi, Almanca, Fransızca, İngilizce öğretmeni ve San'at 

JOHNSTON WARREN EfNES Lisesine Tedrisat Müdürü alınacaktır. 
Ltd. • Liverpool 2-Lise öğretmenliği için Lise öğretmeni ehliyeti Orta mektep 

KENMORE vapuru 1 temuzda için Orta mektep öğretmenlik ehliyeti gerektir. 
bekleniyor. BURGAZ, VAR- 3-lstekli olanların dilek kağıtları aşağıda sıralanmış evrakla 
NA, KôSTENCE, GALATZ Ankara'da Milli Müdafaa Vekaleti Askeri Liseler Müfettişli-
ve BARI limanları için yük ğine göndermeleri lazımdır. 
alacaktır. A) Tasdikli fotograflı fiş. 
ARMEMENT H. SCHULDT- B) Yüksek tahsil şehadetnamesi veya tasdikli benzeri. 

HAMBURG C) Üniversitede imtihan vererek ehliyetname almışsa 
"DUBURG,, vapuru 29 ha- ehliyetname tasdikli benzeri. 

ziranda bekleniyor . HAM-
BURG ve ANVERS limanla- D) Nufus tezkeresi tasdikli benzeri. 
rından yük boşaltarak AN- 4- Durumu uygun görülenlerden aşağıda yazılı evrak sonra 

istenecektir . 
VERS, ROTTERDAM, HAM-
BURG ve BREMEN limanla· A) Hüsnühal ilmühaberi. 

B) Tam teşkilatlı Askeri 'Hastahaneden alınmış sağlık rı için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIÖDELHAVS 
LINJE (DS. AS. SPANSKE-

LİNJEN) OSLO 
"SARDINIA,, motörü 15 

temmuza dogru beklenilmekte 
olup ISKENDERIYE, DIEP
PE, DONKERK ve NORVEÇ 
limanları için yük kabul ede
cektir. 

SERViCE MARITIM ROU
MAIN BUDAPEŞT 

"DUROSTOR,, vapuru 8 
temmuzda bekleniyor. KÖS
TENCE, SULİNA, GALA TZ 
ve GAEALZ aktarması BEL
GRAD, BUDAPEST, BRA
TISLA VA, VIY ANA için yük 
kabul edecektir. 

S. A. ROYAL HONGROISE 
DE NAVİGATION DANUBI
ENNE-MARİTİME BUDAPEST 

"BUDAPEST,, motörü 24 
hazirana doğru beklenilmekte 
olup BELGRAD, NOVISAD, 
BUDAPEST, BRATİSLAVA, 
VlY ANA ve LINZ için yük 
kabul edecektir. 

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

Yolcu ve yük kabul eder. 
Fazla tafsilat için ikinci 

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

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Tele. 2004 2005 2663 

raporu. 
.. C) Teahhüt senedi (Noterlikten). 

5-Ucretler. 
lstanbul'daki Askeri Liseler Riyaziye Fizik derslerine 108-126 
Tarih dersine 98-108 liraya kadar. Bursa Lisesi ve Kırık-
kale San'at Lisesi Riyaziye Fizik derslerine 108-126 Tarih 
dersine 98-108 Liraya kadar. Orta mektepler derslerine 108 
Liraya kadar, Aylık ücret verilecektir. 

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

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

Istanbul üniversitesi rektör
lüğünden: 

Birinci· dahiliye kliniği Doçentliği 
Mikrorbiyoloji ve salgınlar bilgisi 

Adet 
1 

Laburatuvarı Doçentliği 2 
Marazi teşrih laburatuvarı Doçentliği 1 

Yukarıdaki listede gösterilen klinik ve laburatuvarlarmdaki 
münhal Doçentliklere talip olacakların rektörlüğe müracaat-
ları. 26 29 3 3469-1850 

Lira 
Kok kömürü 
Maden " 

1562 ton 18,50 2168 L. 15 
865 il 17 - 1103 L. 15,30 

Odun 
1 

1191 çeki 2,40 215 L. 16 
Üniversite merkezile fakülteleri için yukarıda miktarları 
muhammen bedellerile ilk teminat ve eksiltme saatleri 
hizalarında yazılı mahrukat Üniversite rektörlüğünde 
617 /936 pazartesi günü ihale edilmek üzere kapah 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar ile 
teklif mektuklannı ihale günü saat 14 te rektörlüğe 
makbuz mukabilinde vermiş olmaları lazımdır: 

3 - Şartname - tevzi listesi • mukavele formülü her gün 
,rektörlükte görülebilir. 3248-1670 16, 23, 29, 4. 

Karakoc ılıcaları 
t 

Seferihisar Karakoç ılıcaları açıldı. Her sene 0 1 

gibi busenede Seferihisar kamyonları işlemektedir. ( 
ceklerin Basmanede Bulvar garajına müracaatları . 

Askeri Mekteplere Talel., 
nıyor: 

1 - 936-937 Ders senesı ıçın Kuleli, Maltepe 
askeri liselerile Kırık kaledeki askeri san' at 
ve Konya, Erzincan askeri ortamekteplerine 
alınacaktır. 

2 - Kabul şartları askeri lise ve ortamektepler talin . 
yatılıdır. Bu talimat askeri mekteplerde ve as. 
şubelerinde görülebilir. 

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

A - Bütün mekteplerde kaydı kabul 1/Temmuz/93{. 
başlar ve 10/Ağustos/936 da biter. Müsabaka imtih 
da 15 Ağustosla 21 Ağustos arasında yapılır. 

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

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

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

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

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

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