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lngiltere Almanya ile Aıı]aşıyor. 
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lngiltere ile ltalya arasında şimdi- Alman'lara 
den iptidai şekilde mDzakereler var! 

~ Konuşulanlar, Bütün Avrupa'yı 
(~öre Avrupa 

Alil- ıtelya'ya karşı 
Mftlayim davranmah! 

Habeş imparatorunun 
Bir Gazeteciye Beyanatı. 

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

~ kadar Eden Dört l\f es'eledir. Oa v asını (~ihana Karşı Müdafaa Ede-
-- ----~~~ ceğini, lngiltere'nin Alakasından 

Memnun 10lduğunu Söyledi. 
~ l · Arajantin Notası~ 2- lngiltere · ltalya, 3 - Zecri Ted-
~ birler, 4 - Almanya H ükômetiııe Verilen Sual Listesi .. 
-
--------------------------• • ----= = -
~ --
~ = ---------------

lngilteı·e, ltalya'yı Sosyeteden Kaçırmak istemiyor. 
, I edeelolo d11ba iki t~ıklkl lc;fo 

vakit kıunacuğıoı yumakta edllrulyerek kooeey lçtimaınıo 
Z"cı i redblrlerlo mO:ıaker~ 

M. Eden 
Londra, l (Radyo) - M. 

lt.ldvln ve M Eden, 1 oglllz 
ltılyın mftnııebetlerl etrafında 
hıtklkatta bolonmaktadırlır. 

Italyan mebaf iline göre M. 
S.idtlo ve M. Eden Itılya'oan 
"loıılar ıoıyeteeloden çekilme 
•loe meydın vermemek niye 
llıadedlrler. Yarın ( BugOo ) 
hırlclye bakanlığı ekeprlerl, 
tden ile Bald•ln'e mubtdlf 

dırlır. - Sonu 4nd'l .rnhif<'d<' -

~ VaJimiz, Ankara Seyaha~ 
tinden Memntıııdur·. 

Ankara'daki Teşebbüsleri Arasında 
Zirai \ 'e lktısadi işler ile \'ardn·. 

.ıt 

M. llitl(•r 

Bertin, l (R2dyo) - Alman 
elya~i ml'baf lltne göre Anupa 
muallak mee'e!elerlolo balU için 
M. llhler'ln pi Anı ve ıekllf 1 
cblrestnde bir koolt raoıı ıkdl 

lbımdır. 

Bezı Almon gezeı~lrrl bu 
meyınd• 

.. A nupı'dı bir eulh havası 

Ptebllmeal için zr.cıi tedbhler 

kaldmlmahdır" demektedirler. 

loglllı'lerln bu meıı'ele etra· 
fında naınl hareket edecekleri 

llabcş impcıratorn 

Loııdra, l (AA) - Deyli Eks· - logiltcre'ye gitmekle oldu· 
preein CebcHittarıka göudermie ol· ğumdan dolayı çok memnuuuoı. 

duğu hususi muhabiri Necaşi ile Burada f ogiliz memurlarrnın göli• 

yopmı, oldu~u Lir ınülikat• ıınlal· terınio oldukları iyi kabulden, lu· 
maktadır. İmparator kent'lieine f" giliz milletinin benim dôvama karcı 
beyanatta buluumuıtur: -Sonu 5ci sahifede -

Fransa Başbakanı Bugün 
istifa F decek. 

Valimiz, kendisini karşılıyanlar ara11nda. blllnmemektedlr. Y•lnız Iıalya ·-----

Vtlayetlo muhtelif itleri için poJlı, belediye zabıt111 mGfre· nın bQıbouıo kaybedllmeel lb parlamento Dun T oplaudı. M. Her-
Ankara'dı alAkadu uaAletler zelerl parti bayrakları taııyan tlmalleıl luroııııodı daha mOIA 

nezdinde teıebbGılerde bulunan loçl ve eınaf kurumları blrll~I ylm hareket ... dileceği unne· yo Meclis Riyasetine Namzettir. 
nllmh Fazla Gdleç, letanbul'a ftyelerl ve kalabaltk bılk, •a· dllmektedlr. •----

geçmlttl. Valimiz, pazar gftnft Uyl karıılamııtır. Parlı, 1 (Rıdyo) - BGtOn mazbatalara tetkik edilecektir 
Bandırma llkepreatle I~tanbul Karoılama meraıılml çok sa· MacarİSIOD 'da Franaa'da ftç gııo yortu olma ve yarın akşam Ozerl, Mecllel 
dan oebılmlze gelmle ve Bae mfmj olmuf, loçl ve eanaf ku 1101 rağmen bugOo ikinci gllode meb'oean ldue beyetlnlo. tıeçll· 
mıbane lııtaeyooqnda törenle romları blrll~l Oyeleıl, t•bli Bir Alman askeri Franeır. mecllel eaat 15 te ilk mesiodeo ıonra mecllı refııl 
kartılanrnııtar. Vali muavini çiçeklerden yapılmıo gftzel bir heyeti varmış lçtlmaını yapouıtır. seçilecektir. Radlkal'let M. 
Cnld Ünver, valiyi Kıreıyah bftketl valiye vermlolerdlr. Eo yaıh meb'ue M. Stales Buyo'yu reis namzedi göster· 

ıll lbeı'eleler eıralında mDhlm letaeyononda lnrtılamııtar. Baa Valimiz trenden inince, keo Lmıdra, 1 (Uadyo) - Bir bu lçılmaa riyaset etmlıtlr. Ve mlolerdlr. 

bu· 
rl 
lo 

tıporlar nreceklerdlr. Joglltere 
bnumetl bu nporlıra göre 
~•rar verer.,k Iıılya'ıın Loo 

drı ıef hl M. Grand•'ye cevap 
~ereceklerdir. 

Bazı gaıeıeJc,,, konsey içil· 
lbııoın J 6 haılrandın birkaç 
gan eonraya bırakılacağını ve 
b11 ııayede zecri tedbirler mi' · 

mabane la111yonond• koman dlıılnl leılkbal edenlerin ayrı Alman askeri heyetinin Maca kOeadı mGtealdp yeni meb'uelara M. Saro'noo yarın aktam 
danlarımızla Parti baıkanı Yoz ayrı ellerlnl ııkmıı ve kf'ndl ristan'Ja tetkikat yapmakta hoegeldlnlz makamıodı bh· ou Oz-:rel cumur reisine l&1lfae1Dı 

gad eaylavı A vol Doğan, gaze· ıılnl lııtlkbal edeolertl", balkın olduBu tıe bu lıarekeıinin giz tok lrad eylemlotlr. En genç vereCt'~l &ôJ lenmektedlr. M. 
temizin eahtp ve baomobarrlrl alkıeları araııanda gardan çıka· meb'oılar da kAılpllk n!lfeılol Blum hemen kablneıılnl teıktl 

lenilml'sine çrılışıldıgı iddia ı dl 
Denizli ıaylnı Baydar RaıtG rak otomobille vali konığına görmOe er r. • edecektir ÇOokQ kabine erkanı 
Öktem, belediye reisi doktor gltmlıtlr. etlilmektedir. Munkkat relelo nutknndın evvelden hazırlanmıı bulon· 
Behçet Uz, birçok daireler Vali Faali Gnleç, Ankara'da Gı1 .. ring ile cloktor Şahı ta 11o::ra intihabat hakkındaki ma maktadır. 

mıU mfte111eltr mGdOrlerf, aa lzmlr he1abın• çok leler bı Balktınfora gitmek ii::ere Peş itimat dlnlenmlıtlr. Yeni kabinenin meclisten ne 

keri mGzlka, · aeker. jandarma, - Sonu 5 nci salıifede - te'clen 5eçec·1klerdir. Çarşamba gOnft meb'usların - onu 4ncii salıijede-
~....._..~..._,,.,.._...,......_...~~~- .......... ~·A.-............................ _.... _....~~.......,,....,,...""'w:*~~....,...~~~.......,...~~........._....._._,..~~~~~ 

Muhtelitimiz Balıkesir'i 9 - O fendi. 1 

• 

agd(! seJİrciler, solda Sait bir gol ,·ıka:ıyor .. Balıkesir kalesi örıiindc Vahap bir sol çıkarmadan eı·velu 



Ankara mektupları: 

iş Kanununda Ne Gibi 
Maddeler Var? 
~~~~~~-~~~~~~ 

- 2-
Ankara, (Bueuei mubablrlmlı 

yazı yor ) - 146 maddedden 
mftrelı::lı::ep ollD yeni le kanonu 
projeel; biri muvakkat olmalı:: 

tlzere 10 fasla ayrılmıetak . 

İeçl, le veren, le yerlerinin 
tarif 1, le yerlerinden hınglle 

rluln yeni kanon bGlı::ftmlerlne 

tıbl olıcığı ve nihayet hangi 
lelerin aanıylden 11yılıcıA'ı ka 
nonon baılıogıcı ıayılabllecek 

olan umumi htıktımler baılığı 

altında, ayrı bir bablete top· 
lanmııur. 

Yedi maddede o lbuet olan 
umumi bükamlerln birinci mıd · 

deel, lıçl ile feçioln tarif ine 

b11redllml1ılr. Bu maddede ıy· 
nen ıôyle deolllyor: 

u Bir le ıktl dolay11lle1 bıılı::a 

bir ıabeıa lw yerinde, bedeni 
nya f lkd, yahut hem bedeni, 
hem f lkd eurette çılıean kim 

ıeye (İeçl) denir . .. 
"Bir iı ıktl dolayuılle, kendi 

it yerinde, bııka bir kimseyi 
bedeni nyı ftkrt, yahut hem 
bedeni hem f lkrt eurette çaltı· 

liran eaheı le •eren denir. " 
MadarJer, idare memorl1rı 

n umumiyet itibarı ile itin 
ınk ve ldareel nılfeelal gô 

ren klmııeler it veren vekili · 
dlr. fe veren vekilinin ha ııı · 
fıtlı diğer loçllere karı• muı 
mele ve taahhatlerladen doğ · 

rodın doğruya le veren me1'ol 
totolar. 

kanıl, dılgakarın, tQoel, kôprl, 
lağım ve koyuların yapılmıııı, 

•e bıtılı::lık kurutma itleri. 
~~ - Etektlrlk ve her tlrla 

muharrik konetler letlmıll, 

tahvili nakli •e tevıfıh lılert. 

F - Sa ve g11 ıeııiııatı Ye 
leletme itleri. 

G - Telefon, telgraf, telılı 

telgraf •e telefon ıeel1aıı ve 

tıletme itleri, 

H - Gemi •e Hpor lntuı, 
tamiri, tadlll ve bozup dağıtma 
itleri, 

1 - Karıda nakliyat leleri, 
J - Eıyaoın lııaıyon, aot· 

repo: lık~le ve limanlarda yGk· 
letllmeel, botıltılmaııı ve itle· 
tllmeıl itleri. 

K - Mıtb11 leleri. 
MoHkkat eneGmen hGkd· 

metin teklif inde kull•nılan, 

ldarf teekllAtta maeııbdem ta· 
birinin, birbirine oymayan tef· 
ıılrlere yol ıçıcıgını dnıaoerek, 

bu ııblr yerine, .. Umumi, mil· 
hık ve hueoet bGtçelerle bele· 
diye bfiıçelerlnden maa, veya 

acreı ılan memurin n mGıtıh· 

demin » form61Gnl kabul et· 
mf~tlr. Donlar it kanonun hl· 
kamlerlne tabi olmıyacakl11dır. 

Yıloıı, devlet veyahut vllA 
yeı •eyı belediyeler tarafından 
bllvaıııta yardımda bulunulmak 
ııoretl ile ltleıllen lı yerlerinde 
ııırf ldırf mahiyette it gôren 
lerden maada ltçller, bu kano· 
non bGktımlerlne tabi tutalı· 

_______________ _. .................................................... llllti 

IGünün Tenv.a~o Halbeırnern 
· Parti Türk Ingiliz Dostluğu Eskidir ve GitR 

• Yurttaşlarıu 

tikçe De inkişaf Etmektedır. kendi ocaklarıdır .. 

Lord Loid, Atatürk Tarafından Kabul Edildiğinden 
Memnundur. Genel Harpta, Ttırk · lngiliz 

Dostluğunun Bozulmasından lngiliz'ler Mes'uldur. 
fetınbul, 1 {Hoenef mobıhlrlmlıdeu) - A11kara'dın dônen 1nglltere' nln eekl Mıeır fnkılAde 

komlııerl Lord Lold, bogGn Belgrıd'ı hareket etmlttlr. Lord Lold gazetecilere dkt beyanatında: 
- iki memleketin dostluğu lnkfıaf ediyor. EHeeo aramızda e~kl bir doetlok vardır. Bonon 

harp eınıııındı zait olm1111 lıe, belki de bizim kabahatimizdir. Memleketinizde bolondu~um zaman 
11rf1ndı bana, İngiliz mekteplerinin nzlyetlerlnl tetkik vazlfeıl verlldl. Tetkikatı mı bitirdim. Mek· 
teplerln malt v11lyetlnln iyi olmadığını g"rdtım. Pırı aıkınllııı çekmektedirler. 

Lord Lold, ecnebi mekteplere lurtı yapılın muamele için de: 
- Blı de olıık lngtltere'de böyle yıpnıı. Demlıtlr. lngtllı Lordu, Relelcomar K.amAl AtıtOrk 

tarafından kabul edtlmealoden mfttevelllt memnuniyetini de ııbat eylemlttlr. 

Kamutayda Dün BankaR 19 Haziran'da 
Gtıneş Tutulacak. 

lar Kanunu Konuşuldu. R h 
1
. 

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

omanya eye ı 

lstanbul'dn Yapılacak Devrim Anıtı lneholu'ya geldi ... · 
loebolo, 1 (A.A) - 19 hı· 

Ve M n ru ri ye Resmi •'r•nd• •oku• gelecek 8tınet 
totulmıııı bAdleeelnl borada tel· Ankara l (A.A) - Bogan Nuri Cönker'ln bııkanlığındı ya· 

pılın kamutay toplıntıaındı bınhlar kanonu lAylhıııı ile cnmn· 
rlyet merkez bınkıeı kanonunun bazı m~ddelerfnln değlıtlrUme 
ıl J9tanbulda yıpılabık devrim anıtı için belediyeler bankıııancı 

iç yftı bin liralık lkrazatta bolonolmaaı, polb tetkllAt kanona· 
na bığh kadrolardı bası değlılkllkler yıpılm111 hıkkındakt ka 
nun IAylh•ları mdıakere ye kabul edllmletlr. 

Gene kamutayın bog6nka toplıntıııındı mGzakere edilen mı . 

halli idareler mlrarlye reıımi tarif lerlnln lktıııaı yekAletloce tııı 

diki hakkındaki kınonnn baı:. mıddelnl ileri ııGralen tekliflere 
gôre dftıeltllmek lzere encdmene verllmlıtlr. 

Kamutay çarıımba gtlnft ıoplınıcıktır. 

kik etme özere Romanya aka 
demlıl f lılk Aretronoml raıııt 

bıneel dlrelı::tara M. Nlgolı 

ile manini Madam Nlnokon 
ıehrlmlıe gelmfılerdlr. BAdlıe· 

nln loebolo'non 27 kilometre 

garbındanl daha iyi rftyet edl
leçegl teıhlt edtlmlı olduğun· 

dan o mıoııkal1rdı tetkikat 
yapacaklar ve beraberce getlrmlı 
oldukları raııt Aletlf'lrlle ılmdl· 

den ıecrGbelerde bolonmık-

Zonguldak, 1 (A.A) - Bo· 
gan parıl konğında kalabalık 

bir partili bozuronda · Gç at 
içinde partimize yeniden glreO 
139 Gyenln glrlt tôrenl beye· 
canlı ve ıamlmf bir bHa içinde 
yıpılmıı, etki ve yeni partlllle· 
rln p1rtl prenıılplerlne •e Atı· 
ıtır~ llkGıftne ııar11lmıs ballı· 

Jıklırı relı::rarlınmıtlır. 

Çaldığı Paraları 
Barda yerken yakals· 
nan han ka veznedarı 

l•taabol, 1 (Boıoef mub•· 
birimizden) - Çotlo Zlraıl 

bınkaııı veıaedarı Ktmll, ılm · 
meline geçirdiği 25 bin liri 
ile ıehrlmhe gelmlı ve bir 
bardı p11aları yerken zabıt• 

tarafındın yı~ılınmııtır. 

Yugoslavya 
Takımı lstanbul'a 
Davet Edildi 

htınhvl, 1 ( Huııoıi mohı· 

blrlmtıden ) - Yogoalny mlllt 
tıkımı ıebrlmlıe duet edil· 

mittir. 
lımlr mubtelltl ile ilk mı· 

çını yapıcık olıa Förııt Vlea• 
tıkımı cuma gGatl tehrlmlsde 
bulunacaktır. 

lıcller, doğrudan do~royı it 
•eren HJ• nldl tırıfıodın 

olmayıp to OçGnca bir eıhıın 

aracılığı ile lıe glrmlı ve bu 
lçlnca eıbıııla mokHele akdet· 
mit olııalar bile muknele tart· 
larındın ıııl h veren meı'oldar. 

Alman ••d•r•ar. 

Cumurivet Lirası 
callardır. Yine lktılat vekllotlne Almanya logiliz . 
bığh olın ekonomik mıblyeıl ' 

bılı mCle11eeelerle her Ulrla it • • 

Ingiltere 
Almanyanın teklitini 
kabul ed~rse Rusya 
Italya ile anlaşacakmı 

letınbul, 1 ( Hoııoııi mobı· 
blrlmlıden) lngtltere hlkdmetl 
Almanya ıarafındaa teklif edllef 

lıçlnln, birinci fıkranın tarif ı ' 
nçblle itini gtJrmekte olduğu 
yere le yeri denir. ı,, ııablt n 

moıyyen bir yerde yapılıyor 

lıe bu tıla m•hlyetl dolaylelle 

ba yere bığh bulanın dlgerle 
••la, lıdr•haı, çocuk emzirme, 
yemek uyku banyo, muayene 
bıkım, beden meıılekl terbiye 
yerleri ğlbl Hlr mftıtemllAtı 

lı yerinden ııayılır. 

Projenin ikinci mıddeııl, ka 

nonnn hangi it yerlerine •e 
leçllue tatbik edileceğinden ba 
ğlıtlr. Bu maddeye gôre, kanun 
gGnde eo11 l O liçl çalı11trmağı 
lcabettlren lı yerlerine •e ban· 
lırdı çahtao lıçllere tetbtk 
olunur. 

Bo tarif in dıtındı kalmakla 
beraber mahiyetleri v" elı::ono· 

mlk durumları itibarı ile it 
k.aunonun herbıngl bir f11lı· 

nın veya bir hGkmtıoGn ken· 
dllerlce tetmlll lasomlo göra· 
lecek leler bir nizamname ile 
ıublt olunacaktır. 

Projeye gôre Hnaylden ea· 

yılacak itler ıunlardır: 

A - Her tarın madenleri 
•eyı diğer herhangi bir mad· 
deyi topraktan çıkarma •e tıt 

ocakları itleri. 

B - Bam yarı ve tam mı· 

mal madenlerin ltlenmul, te 

mlıleomeel, tekllnln değlttlrll 
me1I, ııtıelenmeel, nııı için hı 
aırl1nmıııı lılerl. 

C - Her ıtırlı knrmı mon 
tıj, tamir temlıleme, ıökap 
dağılma itleri. 

Ç - Bina yapılmaaı, ııdlll, 
tamiri, ıadlU •e baıulop yıkıl 
muı itleri ve bunlara yardımcı 

larr Ulrl6 ıınıi lmılAt itleri. 
p - yol, ••• ı.,o1a. .. .... 

yerlerinde her ne mahiyette Hava Mısakı Istıyor 
olanı olıon bedeni, fikri nya 

hem bedeof ve hem I lkri itler 
gôren bGtGn ltçller de kana· 
nan tamoltı dalreİfne ılıamıt· 
tardır. 

Sürekli ve .~üreksiz; iller .. 
Projede, leler ıtlrekll ve ıl· 

re.kala olmak iızere iki kıııma 
ıyrılmıtlır. 

Mıhlyetlerl itibarile oıuı it 
gGntl devam eden leler, ılrek· 

ıls it ve bundan f11lı ııdren 

lıler de ıGrekll lıtlr 

Muayyen maddetl bir mene 
veya dıbı fazlı olan ııClrekll it 

ılı::fdelerlnln y111 ile rookuele· 

ye bığlınm111 mecburidir. Ya· 
ııh mnkHelede taertb edllmeıl 

l4z111agelen ıeyler lı::aaondı ıy. 

rıca zlkredllmlıtlr. 

Madetl mu1fyen olmayın ve· 
yı muayyen olmakla beraber 
oıuz it gftntlnden fazla ve bir 
eenedea ekıılk bulanın le akit· 
lerl y111 ile makndeye bıA· 
lanmımıe oldoAu ııkdlrde, it 
•eren lıçi her ne samın lıteree 
ktndfıılne omomt n haıoet it 
ıarllarını gtJııteren ve lmzaıını 

tıııyao bir veallı::a •ermekle 

makelleftlr. Bu Yeelkılar her 
ınrıa reelmden muaf1ır . 

Talrım Mukave~i 

Bir it verenle mateaddld 
hçllerden mtlrekkep bir tıkım 
araııınd• tıkım batı olın ltçl 
ile ltçller ıdrnı aktedflen ma· 
kHeleye, tıkım mukneleıl de· 
nlr. Takım mokueletlnln mGd· 
deıt ne oluna olııan, y111 ile 
yapılması mecburidir. Takım 

mukHelcıılne glrmlı olan ltÇI· 
lt!rlo tlcretlerl iı •eren tarafın· 

dan her birine ayrı ıyrı veril· 
mek lbımdır. 

MGddeıl mnıyytn olmayan 
ıGrekll lı akitlerinin feabl için, 

itti •~7a it ftHB l•nfı•daa 

Von Ribeotrop'un Londra Ziyareti
nin Fransa'daki Akisleri. 

Parlı, l ( Radyo ) - Von 
Rlbentrop'on Lord London 
Derrl'nln lrlaodı'dı Belfın el 
varmdakl mıllktneılndeld mi 

11f lrllgt, Fraoıa'da ılAka ayın · 

dırmıttır. Bu mleaflrllğln elyaei 
mıhlyell olduğu kanaaıl hA· 
kimdir. 

Ziyaretin reıımi oldoğooo 

gôetuen delillerden blrlei de 

loglllı bava ErkAoı harbiye 
rt'İıl Lord Belllogton'on da 
ıynl yerde mlııaflr olmHıdır. 

Bu hldlııe Loadra'dı bile derin 
bir teılr oyandırmı11ır 

Von Rlbeoırop'uo Bltler'deo 
dlrekıif aldığı ıôylenmektedlr. 

Slr Con Slmoo'on geçen ıeoekl 
Berlla slyaretl de tekrar menu 
babeolmoıtur. Almınya'o1n bir 
Inglllı - Alman bava mı .. ıu 
aktl lçta çılı111gı aalııılmık

tıdır. 

M. Bitler, deveran eden 
ııyıılıra gôre, garp hododoa 

it . blımesden önce feabedebll 
meııl için diğer tarafa lbbarıttı 
bolonolmaıı ıaruır. 

it nren t1rafından leçlye 
yapılacak feıhl akit ihbarların 

leçl hakkında muteber olabil 
meal için, lılo devamına gôre 
değlımek Qaere, bir haf tadan 
dört haf taya kadar mftddet 
kabul edllmlttlr. Yınl it veren, 
aktl boıdum diyerek lıçlyl 

hemen lıladen azaklıthramı

yacak, ıktln boıolm111odıa 

aonrı da aegırt bir haf ta ve 
• ıHml bir ay ltçlyl ç.httırmıyı 

mecbnr olacaktır. 

- Sonu var -

dı ve Akdenlı'de hiçbir hare · 
kette bulonmımığı ıaahbGt el· 
mektedir. Buna mukabil in 
~lltere'den tark hododlarında 

mutlak eerbeıtl istemektedir. 
Battın bu ııyıılar, Lort Lon 

don Derrl'ola hoıuna gitme 
mit ve ~ııoııyete de preııe beyı 
nıtındı tonları ıôylemlıttr: 

- Bo ıayıılar ve ueırlyat 
b11eblle maıeeıııılrlm . Von Rl · 
bentrop'on ziyareti hoeJJııldtr. 

Denim ml11flr kabul elmek 
dtğll midir? Bu ziyarette ılyaei 
hiçbir maksat yoktur. MıliU 

neme gdeoler doıtlarımdır ve 
kendilerlol ben dHet ettim. 

Von Rlbentrop yarın Londra 
yolu ile Berlln'e dônmektedlr. 

Franııı mehaf 111, boeod de 

nllen bu ziyaretlerin her defa · 
ıındı reımi mıhlyeı ıldıtını 

ileri ııftrmekte ve endlte gôı · 
ıermektedlr. 

MuhafızgOcO'nnn 
14 Oocn yıldö· 
nflmO kutlulandı .• 

• 

Ankara 1 (Hoııod) - Mu 
bafızgtıcaaan 14 ftnca ,.ıdo 

nama mGoaıebetlle dan mera 
ılm yıpılmıttır. 

Moskova'da 
~ 

Vahim feye~anlardaı, 
korkuluyor 

Moııkova, 1 (Radyo) - Ar· 
gana mantılı::aıındı vahim leye 

sanlar •okoonı intizar edil· 
mektedlr. Blk6met, IAıım~elen 
tedbirleri almaktadır. 

• 
Yeni şekilde basılacak 

hıanbol, l ( Boıoıi mobıbl· 
rlmtzde) - Inglllı llraeını hı 

ııın mttbor (Vllklrıon) mıtba 

HIDID mftmeHlll fehrimlıe gt'l 

mit ve Ankarı'ya gltmltılr. 

Cumorlyet llrııının yeni ıe · 

kilde bıaılacağı ve Vllkinoıı 

matbaası mlmee:llloln mftHke 
relerde bulunmak Gıere Anka · 

ra'yı gittiği ıôylenlyor. 

Bulgar Kabinesi 
üç Dört Nazır 

Değiştirecek .. 
Sofyı 1 (Radyo) - Bulgar 

kabinesinde bazı tadllAt yapıl · 

mısı ye Gç dOtt naımn değlı 
meal mutaaıvverdlr. 

emniyet mlııkını kıbol rıttlil 
ııkdlde, &tyet Roıyı'nı• 
Iaalya ile .-nlıııc•i• hıber ve· 

rlllyor. 

ltalya Kabinesi 
Habeşistan 'ın idare 
kanununu tastik etti .. 

Roma, l (Radyo) - Kabine 
mecllıl bogtla M. Mouollnl'nl• 

rlyaııetlnde ıoplanmıttır. 

Bu tçıimada muhtelif mee' t · 

leler goraıalmlt, Hıbetlııtın'ı• 
ldne kanaıno taııdlk edllmlıdr· 

Bu kanon Etine, Habeelıt•O 

•e Somıh'yı blrleotlrmekte .,e 
btt vlJAyete tıkelm eımektedlt· 

Bunların merkezi Adle · Ababl 

olıcıktır. 

ELHAMRA 
SiNEMASI TELEFON : 2573 

Bogftn matinelerden itibaren iki bayftk f llm birden 

1 - Maskeli Balo 
Emııılelı, zenıdn ve mobtttem (Maalı::ell balo) larıa çılgınlık· 

farlı dolu bcuan gizli ıııları, K.arnHal gecelerinin macera ,e 
meraklı ıevdalarıaı en ince ıeferruıtıaa kadar teeblt eden "' 
cidden gôrftlme~e eayın bir ıan'ıt barlka11. 

OYıVIYANLAR: 

Gflstav Froehlich ve Lyda Barrova 

2 - 13 No.lu Casus 
OYNIYANLAR: 

Garry Cooper ve Marrion Davİfi1 
Ayrıca f evkaicide e~lenceli · canlı resim/ er 

Salon 20, Balkon 25, Hususi 35 
Seanıları dikkat : 3.30, 6.30 ve 9.30 dı Maekell Balo 

5 de ve 8 de 18 omarah Caıoı 
Cumartesi ı e paz;ar gi11Jleri 2 de 13 No.lu CMW ile ba,lar 
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Irak kralının kız kardeşi 

Prenses Alza, Madam 
Auastasiya Olup Çıktı. 

• 

ŞEHiR HABERLERİ 
·Avni Doğan 

••• --Aşk Yüzünden Doğan Skandal -
Kardeşi Beyhude Ağlıyor. 

K Dnn Ankara'ya 
iZ h k . are et ettı. 

Belediyenin Şehrimizde 
işleteceği Otobüsler 

Esl•i prenses ve şimdiki Ma. Anastasiy a, kocası grırsonla beraber., 

Bundan bfr hafta evel yaz tan sonra gece gtç vakit otel 

mıetık; Irak kralının koçnk: lerloe döodfiler. 

hemşlreef, Atloada sevdiği bir Bu esnada {Alza) ile Hara· 

Yunanla ile evlenmeğe karar l•mboe yalnız kaldılar. Her 

nrmle ve bu kararını mevkii ikisi birer kah•e htedlle~. Kıh 
fille koymak için, dinini de · 
~lııtlrmekten çekinmemiştir. 

Son poe1a ile gelen Atlna 

~azetelerfnde, (Anastaslya) adını 

alan hu •rap kızı bakkmdı 

ozon yazıler vardır. Bu yızı

ları, kısmen terc6me ve aşeğı · 
y• ducedlyoroz: 

Kfrya Anaetasya, prensesliği 

nl bir tarafa alarak, izdivaç 

ettiği Haralamfıo adındaki güzel 

delik.ola ile birlikte don tay 

yareye blom!e ve Radoe'a hı 

reket etmiştir. Bo ayraho, gftn · 

lerdeoberl Aıloa halkını meı 

gol eden Irık prensesinin hA 

dleeelnl nnottormoe oluyor. 

Premes, kocaelle birlikte h•l 

•ylarını geçirmek ilzere seyahat 

ederken, Irek kralının, borada 

bulonmakt• olan en kGçük kız 
kudeıl de, Akropol otelfndekl 

hoııuef "dairesinde eaçlaranı yol· 

makta ve bu bOytlk maceranın 
nrdİği teeııeOrle mftteelli ıo ol· 
makt•dır!. 

F•kat neye, kuolar uçta H · 

tık! Ha HtırlarJ yazdığımız eı· 
rıda, Baralımbos, eevglllelle bir· 

ilkte Rados't• "Raıloe otelt~ nln 

mftkellef bir dairesini işgal et· 

mlo bulunacaktır. Yunanlı genç, 

•aktlle bo otelde ç•lışmıo •e 

haUA olmdl lzdlnç etmlo bulun 

doğa prenBeel bu otelde tanı· 
mıeıa. 

lrak.'ı bilenler, bu m emleke 

tfn dl oi hlsefyatına yafrrndın va· 

kıf Ôlıolar, prenses ( Alza) ma 

cerHeınJn, Bağdat'u ve blltilo 

lrak'tı D 6 mOthiı n velveleli 

•kfsler yapecağıoı koleycı tak
dir edtrler. 

Prens ( Alza ), bunu bildiği 
için daimi bir endl,e içinde kıv· 

ranmakta ve en çok, sevglllelol 

dftoftomektedlr. 

Dftn, yalıalarıoı kaldumıı ve 

başını eğnıfe olduğa halde 

(Atlmnılk) oteliodeo çıkan (Alza), 

kocası Haral•mbos ve nolı:ata 

Sotrlopolos ile blrllkte bekllyen 

kap•lı bir otomobile bindi, biraz 

eonre ( Gllkada ) plAjlırıoın 

bir kenarınd• koçnk bir masa· 

oao etrafında toplanmıo olan bu 

Gç klıl, çok silkuıi ldlİer. yemek 

lJdller ve ozon mOddeı oturduk· 

•eler ·içildikten eonra ( Alu) 

ve Baralembus acalıranda k111aca 

kono~tolar ve mftteaklben dal · 

rel~rlne çeklldller. Aradan az 

bir zaman gecmlıtl kt, otelin 

gtnlş ve mükellef dairelerinde 

endişeli bir velvele kıJpto, her · 

kes yatağından fırlamnh . Zira 

prenses (Alza) nın bulunduğu 

daireden ocı bir feryat kopa 

yor, ince bir eee ortalıkta çın · 

lıyordo . 

Otel gareooları, prensesin 

dairesine giremiyorlardı. Bo Be· 

beple ne olup bittiğinden kimse 

aolımıyordo. Biraz eoora, preo· 

ses Alza'nın •nl bir buhran 

geçirdiği duyuldu n b4dise de 

bo euretle geçlıtfrlldl . 

Preneee ( Alza) nın kftçfik kız 

brdeel, enelld gQn ablaeının 

ayaklarına kapaomıı:ı 'e: "Gel 

memleketimize gidelim. Geıloln 

ayaklarına kapan, o seni affeder. 

Aksi tıkdlrde baoına gelecek 

olan fel4ketl dO~fto .. ,, 

Diyordu. LAklo (Alza) oıo 

kulağına hiçbir ştıy girmiyor, 

o, yalnız Barılembo'yo dft~O 

nOyordo. 

Ü ç gftodenberl korku içinde 

knranıo (Alzı); dakikadan da· 

klkaya; kardeot lrak kralından 
gelecek herhangi bir haberi, 

Irak kralının mftbürQod ıaeı· 

yan bir mektup veya sefare t 

haneı.fo bir mOdabaleslof bek 

lemekte ve. her an korku ge 

çlrmekte idi. lakin bu intizar· 

iare rağmen hiçbir oey gelme· 

mletlr. Gelenler, Baralambo'ya 

gôoderllen çiçek buketleri •e 

müteaddld tebrik telğrıfların· 

dan başka bir oey değildi . 

Bakınız, gelen telgraf lırdRo 

bir taoeeloln muhteviyatına: 

"Korkma llaralambol Seni 

himaye edecekler bulunur. Zev 

kine bık ve seni seven zevcenle 

mes'ad ol ... " 

Yukarıdaki yazıyı , (Elenlkon 

Melon) dan tercilme ettik: . (Ak 

ropol), (Katlmerlol), (El~fteron 
vlma) ve diğer bGtilo Atlna ga· 

zetf'lerl, bo macer• hakkında 

eOıuolar dolusQ yazı yazmakta 
dırlar. 

İzmir parti başkanı Yozg .. d 

Hylevı A~ni Doğan, düo An 

hra vaporlle lst•obul'a git· 
mlotlr. Oraden Ankıra'ya ge· 

çecek: ve bir haf ta kedar An

kara' da kalarak lzmlr'I alaka· 

dar eden parti i ş leri tçio te· 

l)ehbılelerd~ bulooacalı.tır. 

Avni Doğan; vapurd• Vail 
Fazlı Güleç, b,.1-:dlye relel dolı:. 

tor Bebcd Uz, belediye reis 

muavlol Suad Yordkoru ve 

parti ulı.Aoı dostları tarı !ıodan 

t11şyl edllmlı:ıtlr. 

Yeı·inde 

Bir Tayin 
fzmlr ldhılit gfimr6~0 am. 

bar beş mrmoro Te vfik, bon 

dao iki sene evvel bir il tlra 

Ue mahkemeye verilmte ve 

mevkuf olarak sOrrn uzun bir 

muhakemeden eoora beraet kı 

rarı almıştı. 

Haber aldı~ıoHza gör.-, Tev 

file, tekrar lzmlr gfimroğü em 

bar memurlu~nna tayin edil · 

mtotlr. Adaletin tecelllelne, •e 

kAletln de lştlrAk edeıek ono 

gene aramızda ayol daireye 

memur olarak vermesinden biz 

rle sevindik, memurlarımızın 

bayıılyetlerlne ve şeref lerloe 

yapılan lf liralara, bundan iyi 

cevap olamaz. 

Ayol dairede, dfğtr bir 

emektar n namuıılu bir me 

mor da •ı.ıağı yakarı ayni ıe 

kilde bir lddleoın mağdura 

nzlyetlndedlr. Onun d• adalet 

yollırınd• ayni neticeyi •lmı· 
Bıoı temenni ederJz. 

Tavukçuluk 
VUAyet merkezi ile kö}le· 

tinde tavuk cloelerlot ulAbı 

için vdcode ~etlrllecek tavuk· 

çoluk kooperatif inde haznht 

olmak Gzere Bornuı ılraat 

mektebinde bir tnnkçoluk 

kursu açıl•caktar. Bu kur11, 

kazalardan da gel'!cek memor· 

lar, dereleri taldb edecekler ve 

tatbikat yapıcaklırdar. Ondın 

sonra tekrar k•zalua dönerek 

kooperatif in tavnk lstaeyoola. 

rıoda çalıomıy• başhyacaldırdar. 

Adliyede bir tayin 
Hukuk mahkemeel ezaeıodan 

Mekkl, Afyon hukuk mabke

meel azalığını tayla edllmlo ve 

emri eehrimlz miıddt-lumomlll · 

ğlne gelmloıir. Mekkl, lımlr'de 
çok eevllml., •e eayılmı., bir 

zattır. 

Mazotla lşliyen Otobüslerden Halk 
Da Ucuzca istifade Edecek. 

•• 
Belediye oebdn muhtelif bilecektir. Belediye rehllğl, bo 

eemtlerlnde otobas ftletme ı.,ı otobftıılerln gftmrftk reılmılı 

için yepılan teı:ıebbile, milebet, ithallerine mfteaede edilmesi için 

blr ,ekllde llulemek:tedlr. Moh· hükumet mukni nezdinde te-

teJtf mo•ôr febrlkelara tarafın · şebbüslerde lftııoomu11tor. 

dan belediyeye tekliflerde bu Llğer terefıao İzmir tramvay 

lunolmuıtur. Bu tddtf ler, tel ve dcktrllı: ,ırked, kordonda 

kik edilmektedir. Belediye ee ve Bısmaoe ~emtlnde elekırl~ll 
birde l~letecf'AI otobüslerin as 
gui • maeraf la lşlemt-slol ve tumvay ftlctmek tçlo tf'kllft,, 

belediyeye zarar v,.rmt-meslnl bolundo~ondan yakanda vllA 

ıemlo tçtn btnzioe nnrrao yelle vali Fazll (;dleç'lo baı· 

çok ucuz olan mazoıle tıltyeo kanlığında bel,.dlyd •e ıtrkeı 

clneı~n oloıaaını temine dik kat morabbe lmrımn letlraklle bir 

eım .. ıuedlr, Bu •oreıle bılkt• toplaoh yapılacak •e bu me 

gııyrt ucuz btr eekllde teı.ıına· sele görfteOlecr.klJr. 

Yeni I\'laliye Teşkilatı 
Bina ve arazi vergi. i memurlara devredildi, 

dokuz memur açığa çıkarıldı. 
~~~~---~~~~-

Yen l maliye teokllAtı yapılı düo yatanlan vergiler, moha· 

ceğını yazmıştık . Bunun için eebtl boeuelye şubeletloe yatı 

kamuteyca ktıbol edilen kanona ralmıotır.. Yalnız merkeıe de•· 

~öre M~ye VeUleıine ilç •yhk redllen memorluın ç•l•eabll· 

bir müsaade vermlıtlr. Maliye melerl için mohaııebel hueuelye 

VeUletf, Oç ay içinde tedrici mQdftrlOğll tanfından milnaelb 

Llr eurett~ yeni m11ltye teı:ıkllAtı bir bina kiralanacaktır. De• 

•Ocoda getlrtcek •e lııtedlğl redllen memurlar, hadnn ay· 

yeı lude Oç ay, ~· mdi ki kadroyu laklarını bugQo mohQ11ebcl bu 

muhafıza edecektir. euelyeden, fakat maliyeden •e 

lzmlr'dc şimdilik yine eski rllmek soretlle alacaklardır. 

kadro teıbtk edilecektir. Ooon 

için dOo maliye memurlera da, 

diğer memorler gibi hezlr•n 

•ylıklarınını almıılardır. 

Yalnız nklletten buğday 

koroma memurlara kadrosunda 

9 memurluk lAğHdllmlotlr. Bu 
memuriyetlerin ekaerlıl yaz 
llnlıktar. Bo nrgl nrldıtının 

ulı~ı eebeblle kadroııooon da 

rahıldığı ıolıoılmıştar. Ayni H· 

m•oda OD fabrlkaluınıo daha 

dar bir kadro ile teftlti mGm· 
kün olduğa da Hbh bulan· 

makta idi. 

Bina •e arazi nrglleri me 

morlarıod• kanon mucibince 

Mobaeebel husuelyeye deni 

kaerarlaotaralao lzmlr merke· 
zile mftlhekattakl mıllye me

murlarının, deni don yapıl · 

mı~tır. İzmir merkezinden va· 

rldat mümeyyizi Remzi drvre· 

dilen memorlu ansaodadır. 

Uevredtleo mtmurlır 156 dır. 
Y ılnız altı bftyük memurun 

edları, hmQz Maliye Vekile · 

tinden tebliğ olanmamıotar. 

Bina •e arui nrgilertoden ,_ 

Dikili siiiistimali 
Dikili Mubaecbel Bueoelye 

sGiletlmall duasını don ığırce 

Hda denm edllmlıtlr. Maznun 
Olklll Mohaııebel Bneoelye me· 

moru Sftltymın Naci ile ub 
daılarl, mahkemede hazır bulu· 

noyorlardı. SGleymen Nıcl, 
Genç VtlAyetlnde bulanın bir 

mGdafaa ıahldloln letlnabe BU 

retile lfaduloln "hnmaeıns lete· 
mlı ve mahkeme heyeti, bo 

dlleğl kabul etmlıtlr. 

Muhakemenin dnamı 22 
Hezlrına talik edllmlıtlr. 

lkiçeşmelik cinayeti 
İklçeımellk'te HG11eyln't ôl· 

dftrmekle maznun merangoz 

Salih'ln mobakemeelne dna 

•~ırcezada deum edilecektir. 
Muhakeme eon flaf hıyı d11bll 

bulundoğoodao dOok:O cdıtede 

m6ddelumomi tarafından iddia 
ııerdolunacakh . .~.kat m llddel· 

nmomioin, dan doeyaeıoı ta 

mamen tetkik edemediği aole · 

oılmıı 'fe muhakeme 5 hazirana 

talik edllmlıtlr. . 
Memur aylıkları 

TAYYARE 
Mali eeneoln baolang cı m6 

nHeebetlle memur aylakları le•· 

al•tının bdrol•r gelinceye ka · 
der geclkece~j ıanoegUlyordo. 

Dftn Hbah Maliye Vek!letln· 
den defıerdarlığa gelen bir tel· 

grafta kadrolarında değltlkllk 

olmıyan m•llye, mQlklye ve ad· 

llye memurlarının mHılarının 

verilmesi btldlrllmlı:ı ve dfto 
bOUln delreler memurlarına 

SIDIEMASI TFLEFON 315 l 

Bo hafta menimin çok beğenilen lk:t bilyük f llrul 

l{aç~k Sevdalılar 
ROBERT MONTGOMERY ve MAGDA EVANS•an beraber çe

-.lrdlkleri ıemamtD Fnnııızca sl5zl0 bir eıheBer 

Viyana Geceleri 
Vlyena'nın dillere deuan ol•D tğlence Ye mnlkl bayatı ve en aon 

nlılerl lrae eden geniş meuolu büyGk moelkl ve t-ğlence filmi 

Ayrıca: Miki canlı karikatörler 
Fiyoılor: J 5 20 · 30 kuruştur 

SEANSLAR:· Hergün 16 19.30 Vlvaoa geceleri. 17,40·21,15 JÇaçak 

sevdalılar , Comırtetıl v" pezar 14 de Kaçak ııevdılılarla baelır -: 

maaşlara dağıtslmıetır. 

• • • 
TekaGtlcrle dol •e yetimlerin 

haziran. temmuz ve ı~aalos Oç 

aylıkları, bu hafta BObonda 

defterdı&lak mubaeebe mGdOr 

IO~ftnce nrllmeğe ba.,lanacaktar. 

Bono u için mohaeebe mGdür· 

lGttı lizımgelen hazırlıkları 

ppmaktıdar. 

Liman işleri __ ................... __ _ 
Yeni Kadro gelrnedi 
İzmir Uman lılerl omnlQ 

mftdftrllliftoün, Mellye Vekt · 
letlnden lktaead Vek41ıetloı 
deni münasebetli• yeni mılf 

11ene kadroeo •o idarenin mub· 

telif ltl~ri için Ankara'yı alt· 
mlo olan liman hlerl umnnı 

mftdGrft Haımet Dftlge'nln web 
rlmlze dônmeel bekleniyor. 

Haem·~t Dölge, yeni kadroyu d• 

berıaberlode gttlrecektlr. Bo 

kadroda, geçen seneki kadroya 

göre mftblm değltlkllkler, •• 

llheler bulunduğu ııôyleomek · 

tedlr. 

lkincikordon 
Birinciden aşağıda 
İzmir llmao om om 

miıdürlftğü terafından Birinci 
kordonun Baodırroa parke t•· 

ı:ılle dil(ff'Dme ımt>llyul n 
yOkeelıllm,.ı l devam ediyor. 

Yakında dü~,.m .. am,.llveııl ı;ona 
erecı-ktlr. Uzuıı zıtmaudanbrrl 

t;ökmılı bir halde bulunın BI· 
rlncikordon, yOkedtlllnce ltı.ln 
clkordon •e ara solt11klar, ça· 

kor bir nz ycttt: kalmıı:ılardır. 
Şiddetli bir yağmur vukuuodan 

biıt6o bo sokak ve ceddeler, 

l•mımen ııu altınde kalacak· 
tır. Belediye fen heyeti, ba 

mfthlm le Ozerlnde tetkikat 

yapmış •e bn yaz menlmlode 
büınn ara sokaklarla İktoclkor 
donun, Birinci L ordone . göre 

yilkeelıtlmeelnt, buoon için de 
bütGo toeaat "e kaldırım ame· 

leıılnlo bo lede çelıetıralcnuıoı 

kararla,tırmıotır. 

Beledlyenlo, İkfoclkordooo 
biç olmlZH kesme l•~ı dGıe· 

mee 'nl ve elmdlki mfthmel va· 
zlyette bırakmamasını dllerlz. 

Dr. Cevdet Fuad 
Bir milddettenberl Ankarı'da 

bulunan Kızılay kurama İzmir 
merkezi reisi doktor Cndet 

Fuad, ıehrlmlze dönmllıtGr. 

Vilayet Daimi 
Encümeni .• 

Vilayet delmi encClmenl, dClo 

nll Faslı Gfileç'ia reltllğl •I· 
tında topl•omıı, biriken itleri 

çıkarmıştır. 

l_Bo_r_sa_d_a _.I 
Üzüm satışları: 

Ç. Abcı K.. S. 
150 Jlıo ve oOre. 8 25 
50 M. j . Taranto 8 
23 S. Gomel 8 25 
4S H. Alanyalı 9 50 

3 S. Emlo 11 
2'/6 BogOnkd eataı 

51331 l Oiinkn aatıo 

51:1587 Umum yekun 
Zahire satışları: 

Ç. Cinsi K.. S. 
1150 Boğday 6 75 

13 e. p•mok 41 75 
398 B. .. 41 75 

3350 Kilo yepağı 60 

K. S. 

• 

R 50 
9 25 
8 25 

10 
11 

K.. s. 
6 75 

43 
43 
64 

R. PEKER'in 

inkılap Dersleri 
Aoktr• •e İetHbol önher· 

eltelerlnde R. Peker~io .. ,.rdfğl 

lokı'&p derelerinde ıutul.a ta· 

lehe notları, gôıden geçirildik· 

ten ıonra, ULUS Baeımnlnce 

kitap halinde bıeılmııtar. 124 
HJf• tutıo eaer: yalnız h•sma 

maerafı karoılığı olarek her 

yerde ON KURUŞA. Hhlmak· 

l•dar. 
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Siyaset Ve Aşk 
Edebi, tarihf macera romanı 
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Yüzhaeı Buegeqıoo~ 

- LOef! Dedi ağlamayınız, 

allab av"mo! ben sizin bandın 
böyle en &ıımlmf dosıunoıımm! 

Sizi bo elom ve kederden kur· 
tumağı kendim fçf n bir vaıi!e 

blllyorom. 
Gene kadın, ellerlnl zabitin 

elleri içine bırokh ve mana 

dolu bir bıluolı yOzüDe baktı: 

- Çok iyi kılbll ve kibar· 
ıınız! Dedi. Sözleriniz, kalbim 
de hıyıt n,.aveıılnl yeniden yı 
ratıyor, ozon 11enelerdenberl 
belki ilk defa olarak kendimi 
yafamıe farzedlyorom Fakat, 
bana aşk zevkini yeniden tatta 
racak olana ben belki de 11ıtırep 
ve keder vereceğim. Çok rica 
ederim, benden kaçınız, mftm· 
kftn olduğu ıftratle ve mftmkftn 
olduğu kadar orak kaçınız! 

Aek oyunlarında, elde etmek, 
daha fazla bığlamak için ban· 
dan iyi ueQI bulunamazdı! 

Genç Yüzha~ı: 
- Slzd,.o kaçmak, uzaklara 

kaçmak mı?Dlye haykırdı! Siz 
den uzaklaşmak artık mümkilo· 
mQdOr. Sanıyorsunuz, Heyhat, 
Lftsl, el zden aza loşmak artık 

lmkAn haricinde kal0Jı1Jtır1 Lehi!. 
Merhamet ediofı, sizi sevmek 
Uğlme mfhaade vulolz. Benim 
atkım, br.nlaı ateşim biç 1Jftp· 
beelı bir gQn gelecek sizin 
kalbinizde bir iz boeule getl· 
recektlr! 

Genç kadın, elini delikanlıya 
uzattı. Boagemon bo gOzel eli 
alelJll buselerle ôptO! Öperken de 

gözlerinden iki damla ııcık 

ya1Jı, gazel kadmın eli üzerine 
dOştO. Sonra, genç kadının 

gözlerinin içine bakarak: 
- Yarın da ılzl ziyaret ede· 

bilir miyim! Diye ıordu. 
- Mümkün değil; çftnk«l 

yırın Parlı't~ bolonmıyacığım. 

Mamafih ... Pa11rteıl gaao alal 
kabul edebilirim! 

- Kaı'J mi? 
- Ak1Jam yemeğine boraya 

gelirsiniz! yemekten ıonrı be. 
rabet çıkar, bu sureti" gece geç , 
nklt baş başa kaldığımız zaman 
dedi, kodudon kortolmuı oluruz 

Genç bono da kabul etti. 
Boğazı kurumuş, bibi şlddeıle 
çarpıyordu. O kadar ki bayıla 
cak gibi oluyordu. Nihayet: 

- Yemekten sonra nereye 
gldecrğlz? Diye sordu. 

Gftzel kadın, 8anrl'ye doğru 
eğltdl. Ve ağzını kulağına ya· 
pıetıracak kadar yaldaştırdı, 
sonra: 

- Çiçekler şatosuna! Dedi. 
-11-

Dok Lodovlk Şatodan tayin -ANADOLU 
-------

Günlük Siyaeal Gazete 

Sahip ve Ba~yazganı 
Haydar Rfivdtı ÔKTEM 

Umumt oeıriyat ve yazı İfleri 
mGdürü: Hamdi Naz°bet 

f darehaneai: • 
İzmir İkinci Beyler ıokağı 

C. Balk Partisi bioaaı içinde 
Telgraf: İzmir •• ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERA1TJ: 
Yıllıaı 1200, Altı aylığı 700, Öç 

•yh~ 500 kuruotm. 
Y ahancı nıemleketlcır için ıeoelik 

abone tlcreıi 27 liradır. 
Berye.rde 5 Kuroıtor, -Gdoll geçmio nft balar 25 kunıoıar. 

~ADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

t-dllen eaane çıku. Kolonu Hor. 
tane Şueydor'a vermlotl, Hu 
çiftin arkasından da K.oot 
G"rmeo, Kont dö Lıtor ve 

gOzel Kora Rearl yOrftyorlardı! 
Şatodan klUse'ye kadar olan 

yol Ozerlnde köy halkı, Gran 
Oöşea'le Şato Sahibi Dük LQ 
dovlk't •e dt~er mluf lrlerl ıl· 

luolıdılor. • 
Her lklel de ıısrı,ıo, çok gft 

zel ve çok tık olan fkt kadın 

blJhaasa takdir ve bayretlerlul 
muciboloyordol 

BOıQo kadın •e erkek kôy. 
lOler en gftzel elbleelerlol gl f 
mlş buloouyorlardı. Kôyfto ıo 
kakları çiçekler ve yt>ollllkler 
ile eQ leomlo idi. Mtırulmln 

yapılacağı klllıeotn kftçftk: mey· 
d1Dlığmda yeeUllklerden iki 
Tak kurulmootol 

Kiliseye çıkan rn-ırdlven hı · 

ııoda gilzel Plbolet'ln •DDe ve 
babalJı Segth'ler, mahut Jan 
Lebea~ ile bir ıeyler göraıa 

yorlardı. 

Papae ve kuıbının •1anı, 

idare mftdOrlerl mer11lm icabı, 
yulerlnl legal eımlı bolunu· 
yorlardı . 

V ııfrlzl yapılacak bftytık çan da 
hazırlanmıı 9e çalınmak. için 
merasimin bitmesine intizar 
ediliyordu. 

A11alethi Gran Dftıee hazret· 
lerloln meydanı ayak b11tı;tı 

sırada bir: 
- Ateol 
Emri duyuldu. 

Lol Ffllp modaıu askeri elbl!e 
glyml, bir topçu, meydanda 
bulunan ığııdan dolma, mera· 
sim topunun f itlllnl ıteıledl. 

Top o kadar mftkemmel 
patladı, ki merasimde h11ır 

bulunanların hemen hepıl de 
kulaklarını tıkayınk: 

- Aman yerabbl.. Ne mtıt· 

bit patlıyıı! Ot.diler. 

- Sonu Var -

Italya 
Habeşistan için yeni 

arma kabul etti 
MllAno, 1 (Radyo) - Dftn 

MJlıno tezyini gazel aan'ıtlır 
panaymnan kftşadı merasimi 
kral lehlae nftmaylılerle yapıl· 

mı ıtır. 

Mllioo, 1 (Radyo)- Afrika· 
dakl İtalyan lmparatorlugo için 
yeni bayrak yıpılmııtır. Bay· 
rak beyazdır, dört köıede al· 
tın yaldızla fıçl11t arması ve 
merkezde kraliyet tıcı •ardır. 

M. TitOl'esko 
Rusya'ya da gidecek 

BOkreı, 1 (Radyo) - Ro 
manya dıo bakam M. Thftlesko'· 
nun hazfrau ıonlarmdı Roı· 
ya'ya ıeyıhat edeceği teyit 
edilmektedir. 

Fransa'da grev bitti 
ParlB, 1 (Uadyo) - Patron· 

larla grev llAn etmto ımetenln 

mlimeaetllerl, Mesai Bahnı M. 
Fro~ar'ıoda riyasetinde ıon bir 
içtima yaparak uılıımıelırdır. 

Yarın 11bahtan itibaren ite 
bıalıyacaktır. 

Japon sevkiyatı 
Şaogbay 1 ( Radyo ) - Sa· 

pooların ıtmılt Çtoe nakil •e 
ıe.kettlklerl aeker miktarı 1 O 
hindir. Bu harekete karşı Çfn· 
itler bir protesto gre•I yap· 
mıılardır. 

lngiltere ile ltalya 
Arasınna iptidai 
Müzakereler Var! 

•• 
- Baıtaraji l ci sahifede -

eylüle bırakılması oereyıoı tim 
dl mevzubabs edllmemektedlr. 

Şimdi tetkik edilen ve btl· 
tOn Avropa'yı alı\kadar eden 
dört mesele vardar : 

1 - Arjaotlo'ln Vf'rdlğl no 
tadır. Bu notada kooııey yulne 
Uloelır ıoeyeteel heyeti umo• 
mlyeelDln lçtlmH ve Babrş 

meadeslnln eae11ından halli 
tıJep edlJmektedlr. 

2 - M. Gnndi'nio Lond 
ra'd• açtığı mftzıkere mevzu· 
adar. Bo vaziyete ~öre logll 
tere ile Jtıdya ıraeındakl bftttıo 
muallılk meseleler mOzakere 
eaf h11ına ~etlrllmt,tlr. 

S - Zecrt trdblrlc-r kalk· 
madao evvel ltalya'nın Avrupa 
mee,.Jelerloden hlc bir ıeye 

glrlemiyecr.ği mt>selesldlr. 
4 - Berlin holn\metl veri· 

len ıoallere, kooıey lçtlmaın· 

dan evvel cevap ,.,rmlyecf'ğl 

meaeleıldlr. 

Londra, 31 ( A.A ) - Eyi 
mıldmat almakta olan mahaf il 
M. Grandlnln M. Eden'e yap 
mış olduğa ziyaretin lnglllzlerle, 
İtılyıo'lar arasında yakında 
yıpıla~k mftzıkerelerln ilk 
merhaleılnl teıkll etmekte ol· 
doğana beyan etmektedir. Her 
iki tarafta 15 Hazirandan evvel 
logtllzler'le ltılyıolır'ın daha 
iyi bir ııorelte aolıtmalarına 

acil bir zaruret olduğunu kabul 
ve teslim etmektedir. 

Sondsy Dlepıtch dlyorkl: 
M. Bıldvln ile M. Eden Mil· 

Jetler cemiyetine mOzabaret 111· 
yaeetlnl terketmelulzln hılya'yı 
cemiyet dahilinde tatmak teıeb 
bGıOnde bolunmuılardır. Bari· 

clye nezareti mtltebaaıı11lırlyle 

yapılıcık letlearelere Pıntkont 

tatilleri biter bitmez bıılanıla· 

caktır. 

Fransa Baş
bakanı Bugon 
istifa Edecek .. 

- Baştarajı lci sahifede -
nklt itimat reyi Jıteyecc-ğl bellf 
değildir. b111 malumata göre 
ônGmftzdekl haftanın ilk ı;,Gn
lerlnde Blum kablneal beyan· 
namesini okuyacak n itimat 
reyi lıteyecektlr. Bu lçtlmaa 
16,30 dı nihayet verllmlıtlr. 

Pırlı, 1 (Radyo) - Bugan 
yeni mecllı toplanmııur. Do 
mecliste birçok yeni ılmılar 
görülduitl gibi genç meb'uı 

adedi dıhı faaladır. 

Bogünka içtima dolıyJBlle 

meçlfı blnaaa yani, Burbon H· 

rayı kuvvetli zabıta muhafazası 
ahında idi. 

Parlı, 1 (Radyo)- M. Heryo 
meclis riyaseti nımzetlfglnl ka 
bol etmlotlr. 

Paals, 1 (Radyo) - Fransız 
pırl&mentoınnan bogtınka top 
lıntıeıudı aaylnların en fhtl · 
yarı açılma ıöylevlnl nrlrken, 
dlnl~ylcller ırlbOulerlnde oturnn 
ıofrajeller, " Kadın 11yln se· 
çllmelldlr " ctımleelnl taoıyın 

yaftalar ıtmııltrdır. Bunun 
Dıerlne 11bıta mftİlahrle etmlt 
ve bu yal talar• atanları tnldf 
eyfemlotlr. 

Sıylavların bir kaemı bu 
kadınları ılkıılımıalardır. 

Yortu 
Pırla, 1 (Radyo) - Yortu 

lar möaaeebetlle hiltfto Frao· 
ııa'da durgunluk nrdır. Iogll· 
tere'de de ayol bal hakimdir. 

Bu sebtple her tarafta 11eyı· 

batler, ılyareıler yıpılmıktıdır. 

Arap'ların Beyannamesi· lngiliz Ko
miserinin Istifasındao Bahsediliyor 

----------------------.. ----------------------Arap' la r Muhacirler için Kontrol istiyorlar. Kanlı 
Hadiseler Devamdadır. Bombalar J'atlıyor. 

Roma, 1 (Radyo)- Londra· 
dıo blldlrlliyor: Loudra'oın iyi 
haber ala o Y ıhudl mehaf Jll, 

FIU11tln Ali lı.omiseri Slr Artilr 
Vaeop'un bug6ulerde istifa ede· 
ce~tnl temin etmektedir. 

KudOs 1 (A. A) - Vaziyet 
•ebımettnl mnbafazı etmekte 
dlr. Birçok kanh hAdlııeler 

vukubulmoo olduğu haber ve 
rlliyor. Yafada Qç bomba ahi 
mıştır. Asker silah kullımmık 

mP.cborlyetlDde kalmı~. neticede 
uQmıyl,çllerdeo iki kiti ôlmllş 
Te bir kişi yarılsnmı,tır. 

Flllıtlo'fo birçok yerlerinde 
1ı1kere ve pollııe 11UAblar ve 
bombaladı taarruz edilmiştir. 

Tol karandı mukabele mecbu· 
rlyetlnde kalan pollılo c.te~l ile 
bir ırap ölmftştür. Nıbloıı Ku 
dcıa arasında telefon mobabe 
resi keıllmlotlr. Gece yapılan 
ıra1Jhrmalarda birçok ıehlrlerde 
elJAh ve mühimmat ele geçiril 
mietlr. K.udile'ıe bir Alman 
Yıhudlel Oldürillmil~tOr. 

KudOı 1 (A. A) - Fllfetlo 
deki ıtlabh loglllz kuvveti 700 
nefer ile 18 ıaoktın ve 40 
zırhlı otomobtlden mürekkep· 
tir. Pollı miktarı 2799 dur. 
Bonon 728 ııl İngiliz 154 O ı 
arap •e 4611 yabodldlr. Bun· 
lar mfttıhaaıfı ıef lerln emri 
altında bulonmıktadırlar. 

KudOs, 31 (A.A) - Nablue· 
da'ld Arapların gre• komlteııl 

bir beyanname neıretmlotlr. Bu 
bev1nnamede ılddete mftracaat 
ıuretiyle yapılan bGUlo hare · 
ketler protesto edilmekte ve 
muhtemel tecuGılerden doğa · 

cık meeollyetlerln lo~Ulı polis· 
lerl ile logllf z aekerlerlne raci 
olacağı beyan edilmektedir. 

Bu bey•nnıme umumiyetle 
arıplıran yıhudl mohıcerettnl 

kontrol hususunda itidal gôs· 
termeğe ve uılışmağı yol aç· 
mığa karar vermlı olduklarını 

gö1terlr mahiyette addedilmek· 
tedlı. 

logllfz Ali komiseri d«ln ak· 
ıam Arap Belediye Reislerin· 
den mtlrekkep bir heyeti kabul 
etmlı •e bu heyet erk•nına 
memlekett~ emniyet tımımlle 

teala edilmedikçe mftHkeratta 
bolonmığa lmkAo olmadığını 

ıôy lmlotlr. 

Son 24 Hat zarfında yiyecek 
nakleden kamyonlara birçok 
taarruzlar vukobnlmoutor. BU· 
basea Aka'da vukobulao bo 
taarroılar neticesinde Araplar 
adeta bir çete muharebesi yıp 
ınıgı kalkıomıı olduklarından 

bunların dı 19 kiti te, klf edil· 
mtştlr. 

Londra, 1 (Radyo) - logJllz 
gazeteleri Filistin mea'eleal et· 
rafında neşriyata denm etmek· 
tedirler. Bo ıueteltr, ittihaz 
olunan tedbirlere rağmen Fi 
Uetln'de vaziyetin iyileşmedi · 

ğlol yazmaktı ve Flllstlu'de 
ıeaylşlo lade11I için •şlddeıll ha· 
reket etmek ve çok ciddi ça 
hımak )Azımgr.ltceglnl de llAve 
tıtmektedlrler. Bu tedbirlerin 
loglltere'oln 9 mtlyon tebaa 
ıını mgteeHlr etmeal lhtlm•ll · 
de zlkrdllmektedtr. 

Kudas, 1 (Radyo) - Filletln 

fevkıltiıle komlııerl elr Artür 
V aeop arap llderlerlnt davet 
tderek: kanlı 'e karııık vezl· 
yete nihayet verllmeılnl lele· 
mletlr. 

Kodfts, l (A.A) - Arap'lar 
Yahudi mınfaluıındı binlerce 

ağacı de•lrmlşler •e mıbeolıltı 
tahrlb etmlolerdlr. Atap bele· 
diye relelerl tahkikat komla 

• yonu gellncflye kadar grevi 
terkelmekteo imtina eylf'mlı 

terdir. Arap'lar Yahudi muha 
ceretlne oihıyet verllmeıl hu 
ıosooda lsrar etmektedirler. 

KudOe, 1 (Radyo) - Filistin 
alnall korkunç bir bal almış 

tır. Arap'for artık ıenzad bir 
halde raııgeldlklerl yere bom· 
balar atmakta, Yahudl'lrıln 

mabeullerlol yıkmakta ve za. 
bıta memorlarlle çsrpıto11: l:.ta 

devam ediyorlar. 
Dün muhtelif kaeabalar be· 

ledlye reisleri bir toplantı yıp· 
mıeler ve elektlrlklerle eoyu 
keemeğe karar vermişlerdir. Bu 
hareket, bir protesto mahiyet· 
tlndedlr. Saoi~rya'da ve Hayfa· 
da bombalar atmışlar ve Yahu· 
dllerl teıbfşe bıılımı~lardır. 

Grevciler, gftnden gftne ço· 
ğalmakta •e isyan hareketleri 
yayılmaktadır. 

Reklenmiyen Seyahat 
Avusturya Başvekili Ansızın Roma· 

ya Gidiyormuş .. Niçin? 
Roma, l (Radyo) - Bugftn ıkeam Ozerl Avusturya bae•eklll 

M. ŞoıoiDg'ln bava yollle Romı'ya geleceği şayi olmoıtur. Bu 
11eyabıt eveldeo Roma~ya blldfrllaıerotetlr. Deveran eden şayiaları 

öre bn seyahatin çok mtıhlm ııebeplerl vardır. Avusturya baş•e· 
ktllnln en bOyük yor~olırın bcıkum eilrdOğG bir 11rada apınıızın 

. Roma'ya gelme11lnln, fevkalAde bir 1tebeb altında voknbolduğo 
eanılmaktadır. · 

Roma'dakl Avusturya sefırethaneııl bu seyahat bıkkındı ademi 
malumat beyan etmektedir. A•uetorya sefiri Venedik'te bolun· 
maktadır. 

Bu eeyahıt aade Romı'ya yapılacaktır. Do ıeyıbat ııhıkluk 
ettiği takdirde günün en mftblm bıidleeel otacıktar. 

Belçika'da_ Kabine Buh
ranı Devam Etmektedir. 

~~~~~~---ı~~~~~~-

M. V an ze lan d, Teklifi Redd~tti, 
Çocukları ile Meşgulmüş. 

Brükıel, 1 (Radyo) - Kral 
Leopold bogftn de yeni kabine 
teıldll etrafıoda mOzakerelere 
devam etmlıtlr. Bugftn sabık 

baıvektl Karton do Viyar ve 
11bık bakanlardan M. Tômlı'l 

de kıbol etmlıtlr. 
Bo iki zat, milli bir kabine 

teıkfll lftzumuııu tavıılye ve 
buhranının 7 hazirandan evvel 
tzıle11l lmkAnıılığını dı llbe 
etmişlerdir. M. Tömlı yeni 
kabine teşkilini deruhte ede· 
mlyeceğlnl bildirmiştir. Bu mQ· 
.lAkatlar eaıt 14 e kadar devam 
etmfıtlr. M. Vaozalınd'da ıı· 

raya davet edilerek yeni kabl· 
nenin teıklll rica edilmiştir. 

M. Vanzelınd bu teklif 1 red · 
delmiştir. 

Kral mtııakerelerl yarını hı· 
rakmıttır. 

BrOkaeJ, 1 (Radyo).- Van· 
zelınd'ın lmtlnaındın ıonra 

yeni kabinenin teıklll, .ancık 
eosyıllstler lideri (Vandenold)ı 
teklif etmekten batka çare 
kılmımıttır. 

Prens Pol'un 
Bükreş Seyahati 

BOkreş, 1 (Radyo) - Mlrya 
gazetesi, Yogoalavya naibi prenı 
Pol'on Bnkreı ziyaretinin, ktı· 
çftk ltUAfa dahli de•letler ıra· 
eında mevcud olan teııan«ldtıo 

bir tezahara olacağını yazmık· 
tadır. 

Adis-Ababa'da 
M. Vanzetand gazetecilere Büyük bir cami 

demiştir ki: inşa edeceklermiş 
- Kralın bana olan ltlmı 

Adla· Abıba, 1 ( Radyo ) 
dına rağmen yeni kabine teıki · Iıalyın'Jar borada baycık bir 
Une Dzerlme alamadım. Dondan I /j k•rır .,er· 

cıml nıı eıme,.,e • 
on dllrt ay evvel bu •azlfeyl 

mlelerdlr. 
Oıerlme aldıgım zaman nılyet Son gelen haberlere göre, 
baekı idi. Bu mftddet zarfında halk faşist uıulO Dzerlne ıe· 
memleketime htzmet etmediği· lAmlışmı~a başlamıılardır. 
mi tahmin ediyorum Beynelml· ..., k f 
Itl buhran hasablle, meclisin Çan O 
moddeııoın bttme11ıne kadar Söyley vermekten 
mevkllmde kaldım. Fakat bogOn • • td. 
yeni lollhıbauan sonra, benim vazgeçırı ı. 

için hizmet imkAoı kalmamıehr. Sofyı, 1 (Radyo) - MQlha· 
Vazife bııkılarına dOımektedlr. kattı 11ly111l ıöyle•ler Yermek 
Ben bugftn ıocak ç coklarımm lıteyen Çınkof, zabıtanın rlcH• 
letlkbıll ile iştigal ediyorum. Ozerlne 1 lkrlnden nzgeçmlı n 
Demlvtlr. buraya dönmtlştftr. 
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Birine Fransova 
... Tarihi hü} ük tefrika_... 4 

ÇPviren : F. Şemseddin Benlioj!lu 

Fransova, nar çiçeğine henziyen kıp-kırmızı 
ağızlı kadını, taht namına feda etti.. 

M. de Grloyo, heoOz vazl · 

yellen haberdar olmuşta; fakat 

bo adam yaşlı bfr adem oldo

~oodan tabmlolerlol daha ileri 

götürılyordu! 

- F'okdt... Dlyordo bu ka 

dıo çok hHsae -ve eazlptlr. Bir 

wellahd vermek için eizl kendi· 
ılne bililtizam celb ve ceıb 

edemez mi?. Hundan s ora, 

~·ranea krallı~ına sizin için "Bir 
Allohoıemarladık!" Demek ka 
lırl. 

İlk hlı ve heyecan içinde, 
bu yerinde ihtimal ve dOşQnc1ı, 

Franeove'da esaslı bfr teıılr hu 

enle getlrf"mlyordu. Ilaua, ar
kadaş ve mOş vlrlerlolo sözle· 

rloe kulak bil" asmıyordu Fa 
kat, nlldeel Madam Liltz dô 

Savoa da ayol endloeyl ve lhtl 

mail ileri eftreree... Meydanda 
korkulacak blrşey olduğuna 

tftpbe kalmıy caktı, eeaeeo Fren· 

eova'oıo annesi, endişe içinde 

idi. Buouo için &arayda &adece 

bu iş peeine koşturulmuş bir 

earo vasıtaları vardı . ilk ham· 

lede Dılk dö Saffıllm Fransız 

sanyıodao uzaklaştırdı. Ba ada 

mın, Londra'dan ihtiyar Fran· 

eız kralı oamObeeabıoa, genç 

\'e gOztl kraliçeden bir vellahd 

vocude getlrmeğe memur edile 

rek göoderlldlğlne adeta emin 

idi. Froneova'mn annesi tam 

bir kadın ve .. . Seray kadını idi. 

Bu gibi saray inceliklerini çok 

iyi bllirdl! 

Kontes dö Savus, oğlu Fren 

eova'yı, Sezorun kral görmek 

için ahdetmişti. Oğlunu, belki 

de her anadan fnla severdi. 

Fransova, ınneeloln kt'ndlelne 

karşı olan sevgisinden başka 
dl~er bhılerlnl deta bllmlyor 

gibi yeni kraliçe, lngUlz prcn· 

ecelle Rşk oyunlarını daldırmış, 

gidiyordu. 

Fraosovı, küçQktenberl kral 

olıcığını loandıralmıı bir deli 

kanlıydı. Halbuki onildnci Şar· 
lln, Fransn'nın halihazır kralı 
bın oğlu değildi; oolklncl Lal 
damıd ve vellehtı olmakla be · 

l'aber, genç ve yeni kraliçeden 

· İıtuııe seyislerden birinden 

olsun!· Bir erkek çocuğu do· 

ğoncı, veliahtlık, kralhk bir 

anda suya dGaerdl! 

Fransova, kendi kendine bir 

•ak ve taht mukayesesi yııptı: 

- Mırl, sevglli Marll Dedi. 

S. ol terketmek, eenden vazgt'ç 

inek lbımgellyor. Krallık .. Taç 

•e taht.. Oh; bunlardan vaz· 

geçpıek mDmkftn değll! Sen de ' 

Çok gfizeleln . Nar çiçeğini an· 

dıran mini, mini, kıp kırmızı 
dudaklaranı unutmak m6mkün 

değil . Fa at ne çare?. Böyle 

llzımgellyor! Ne pahaya olursa 

olıuo Frnneı'oın lrrah olmak 

istiyorum. Bunun lçlo, Meri, 

gü~el Marl, eanı ebediyen Al· ' 

labaısmarladık.. . Ey aek, et. 
Veda! 

Bu karar, Franıova'nın göz· 

lednden yaelar gelmesine eebeb 
Oldu. 

Krallık berııeyden daha ca· 

tipti. Bunun için, arkadaoı Flö 

tıuyl'ye: 

- Çok teşekkOr ederim aziz 

doatnm. Bent ikaz ettin, bana 

lleıl vozlfelerlml ihtar ettin. Ve 

t\.lleh'an eayeelnde annem, Ma· 

danı d'Aogolem'e .!ôyley\nlz ki 

&rtak endfoe edecek hiçbir şey 

kalmamı~tırl Dedi. 

Ve late .. Kralfçe Marl, köp 
rftden göcdftğil hılde Fraoeo 

va'oın oe tçln hAla gdmedlğlol 
bunun için sormuştu. ÇQokü 

Fransova, atım geri çevirmiş, 

dört onla ormana dogro eftr 

mOş. . Gitmişti . 

• • • 
Madem Lülz dö Savua, kon · 

tee d' Aogolem o~lu ftzerlotı en 
bOyOk ihtira tarını be llyordu. 

Fraosove hrnO:z do~mozdan evf"I, 
Fraoee'nın çok bOrmet besle· 

dl~I aziz Framova dö Pol, ken 
dhtnr : 

- ~enin bfr oğlun olacıık 

ve bu çocuk Fransız ıabtıoa 

gf' Çf'CPktir! 

Deml~tf . 

Oulktncl LOI, karısı An dö 
Bretanye'olo dOnyaya bir erkek 

evlıid gf'tlremlyec,, ğlnt ket'f BU· 

rette aulamışll . An, ilk kocası 

ooftçüocQ Şar l'den Ost Oete fa · 

kat ölft olarak dôrt oğlan do · 

ğormoştu; kendisinden de ayol 

şekilde iki erkek çocuk doğur 

muşta. Bu vaziyet karşıeıuda, 

henüz beo yseında bulanan yeni 

kfiçük Franeovı 'yı Kaoyak'tan 

.Amboara getirt lı bir vellahd 

gibi yetf~tlrllmeslDi cmretmlotl. 

Henftz ço'' gOzel olan dol 
gf'1ıç anneal ve 1.rnodfslndeo iki 

yaş büyük olan hemşiresi Mar 

grlt't~ Franeova ile beraber ge 

tlrllmlşlerdl. 

Bu andan itibaren iki kadın 

aruında Bf'&Blz, pt'rde arkasın 

dan bir harp baelamıeh . 

- Sonu ı·ar 

4 üne O defa ge
ne idam 

Adana mahkemesi 
Bu kararı verdi .. 

Karalealı'nın Karsaota nıhl 

yeeluln Çarhpare köyünden 

KHım Ali Baeım'ıo kırııı Dıı 

du ile oğlu Ali'ye arsenlkll 

bal yedirmek soretlle her iki · 

ılnl öldürmekten suçlu Ane'· 

nln mahkemesi dan sona er 

mlııtlr. 

Muntazaman takt p etmekle 

olJoğumoı bu davanan safoha 

tmı mftktrreren yazmıııtak . 

Bu vahei ruhla kıdın, çıldı

raalye sevdiği Kasım Ali ismin· 

deki adama kavuşmak için 

çare aramıı ve bu gQnkfl me· 

deni kanuna göre ba ldoma 

knuomıyıcağını anlayınca hileli 

•e caniyane bir plAn kurarak 

Kasım Alt'nln karısı ve çocu· 

ğooa arsenik karıııtırdığı balı 

yedirmiş ve zavallıları bu su 

retle ôldarmüşUlr. 

Ay0e olmdlye kadar Oç defa 

idama mahkum olmuş fakat 

evrakları mahkemel temylzce 

nakzen la ele edllmlştir. 

Nihayet bu cinayetin birkaç 

hafta evvelrlenberi bıkılan dör· 

d6ncü mahkemesi dün sona 

ermlo ve Kanınta'lı Ane dôr· 

diinc.ü defa idama mahkum 

edilmiştir. 

Kırar reeen temyize tabi 

olduğundan evrak temyiz mah 

kemeslne gönderllecektlr. Mah· 

kemel temyizin bo dôrdftncQ 

idam kararı hakkındaki fotlha· 

dını etmdlden tahmin etmek 

gOçtür. Fakat bize kalırsa Ayae 

bu defa cftrmünün cezasını 

çekecektir eanırız. 

"TÜRKSÔZÜ11 

·Va 1 i u1 iz ~ ~ u .. 

iz • 
ı 

' 
Balıke • 

1 'e 9 -O Galib! 

kara Seyahatin· 
den Memnundur • ____ _. .... 

- Baştarafı 1 ci alıifede -

earmıeıır. 

Yukarıda Hakkı'nm penaltıdan ottıgı gol , a~agula Balıkesir 

kalecisi bir kurtarış yt1pıyor .. 
fzmlr moht~lltl, pazar gOnü B11kkı, Adil, hırıtblm, Sıld, 

Bııl•ke@ir mohtelhl ile son de . Vahab, Fuad, Boı rl. 

neme mü ebaltoeını yoptı ve 

oyoou 9 O kazandı . Oyana, 

Balıkt"slr kaf iled ile gelr.n ve 

evvelce Ateş . Gilneşte oynıyan 

MOnlr idare etti. Seytrcll"r 

arasında orgeneral Fahreddin 

Altay fle dl1'er kumandanları 

mız, parıl başkanı A vol Doğan, 

Denizli saylan ve başnı ubarrl 

rlmlz Oaydar Rüş\ü Oktcın, 

mıntaka beyeıl ve matbuat er. 

kAoı da vardı. 

Balıketılr'Hler bu neticeye 

roğmeo çob gOzel oynadılar. 

Bilhassa lzm1r'io pek yakmdao 

tanıd ığı Mobmod'un mildafna 

deki rolQ çok yOkeektl. Geoç 

kalccllerl Hasan, orta mQdafl 

Hllmt, eağ ve ıol açıklan Hü 
eeyln , Moetafa, letidotlı ve ol 

gonlaşmağa namzed oyuncular 

dandır. Bu kadar gol ylmesloe 

rağmen ta k ı mın monevlyetında 

en ufak bir bo:zokluk asarı gö 
rülmedl. Bllbasaa lklocl devre 

nlo 25 inci daldkaeındao eonra 

olıbi bAklmlyet teAlsloe bile 
muuffak oldo. İzmir mohte · 

lhlne gelince genç kaleclsl Ce· 

hld çok iyi ldl. 

Bllhasea birinci devrenin dehe 

bqşlncl dakikasında Balıkesir 

mobaclmlerlle kartı karşıya kal· 

dığı halde yerden çekll<ıo şuta 

eofea hl\' ploojo lle mani oldu 

ve topu y11kahyarak gole mani 

olda. Yalınız her iki mGdafll· 

mlz çok ağırdı. Bat Jardao Adil 

Birinci devrede iyi bir oyun 

çıkardı~ı halde ikinci devrenin 

sonlarına doğru yorolmığe baş· 

lada. Orta modafllerden Adnın 

ve B•kkı çok gOıel idi. Bucom 

hattımızın Oç ortasından en iyi 

Vehıp ve Said idi. Bilhassa 

Sıld'Jn ha oyundaki enerji bir 

gayreti çok yüksekti. Fuad bl 

rlncl devrede lopu ayagında çok 

tottuğandan muvaffak o'ınıadı. . 
Basri sol açık mevktlode tnfrs 

orteleyıularlle birince devrede 

ahlan gollerde bftyük bfr amil 
oldu. 

Sağ ıçık İbrahim çok seri 

olmaaıoa rağmeo topa biklml· 

yene çok noksao! Umumi bir 

hakıela mOdefaamız kısmen ak· 

sarnıe, muhoclmlerlmlz ise kıe· 

men muvaffak Dlmuetor. 

Takımlar şöyle çıkmışlardı: 

Balıkesir : 

Haı!an, Mahmud, Hikmet, 

Ahmed, Hilmi, Fethi, Boeeylo, 

Ahmed, Celil, Necati, Mustafa. 

lzmir: 
Cahid, Fethi, Cemli, Adnoo1 

Oyun kornerle neticelenen 

Halıkeatr okıolle başladı. Mub. 

tt•lhlmlz korner lt>hlikealnl at· 
fattıkton sonro mukabil bficum· 

lora başladı. Fakat netice ola· 

mRrf ı . 5 lncl dakikada kal eci 

iki takım 

Cabld'fn enfes bir plonjonlle 

Balıkeelr'lo aoi bücomuoa maol 

olduktan bir dakika mora 

Said enfee bir şütle ilk golft 

çıkardr. Bu gola 8 inci dakl 

~adada Vıhab'ıo 23 ftncO da 

klkeda Sald'fo, 38 inci dakl· 

kadı Foad'ın, 41 inci dakikada 

Vobab'ıo, penaltıdan Bakkı'oıo 

golleri taklbetti. l'tl ohtelltf mb 
devreyi 6 O galip bitirdi. lk.tucl 

devrede . Said 7 inci } ;~ ftncQ ve 

25 inci dakikalarda mohtelltl· 

mlzln eon ilç golGnft attı. Bu 

dakikadan eoora Balıkesir ta· 

kımı olsbi bir hAklmlyet te· 

elsine muvaffak oldo, fakat 

netice değltmedl, oyun da 9 O 
muhtelltlmlzln leblntı bitti. 

• • • 
iz mir mu btelltlle yaptıkları 

müsabakada 9 O gibi mOhlm 

bir farkla yeotlen Balıke,h'JI 

gençler, bu nellctden çok mil 

teessfr olmuşlardır. 

Dün Bolıkeslr'll sporcol rdan 

ve lzmlr'de yapılan müsabaka 

nıo hakemi Manlr: ken'lielle 

görOşen bir mubtırrlrlmlze ıu 

sözleri ıöylemlştlr: 

- f zmlr'e gdtelmlz bir emri 

vaki eekllode olmuştur . Ekseri 

oyuncularımız İetenbol'da bulu 

ouyordu. Takımımız, hazırlık · 

eızdı ve hiç çalııımodan lzmtr'e 

gelmiştir. letanbul temnelorandoo 

sonra İzmir muhtelltlol Bolıke· 

elr'e ~avet ederek iyi bir mft 

eebaka yapmak kararındayız. 

Ma maflb, mobte lf tlnlzln mo· 

hacim hattı fevkaladedir. (Sağ 

açık mfieteene) .. Çok iyi anla · 

oıyorlar. Def Hakkı ve Adnan 

çok gazel.. Hakkı, umarım kt, 
Berlfn' e götürOIOr. lstanbol 

merkez hal larıoa tanırım ve 

Fenerbabçe'nlo Esad'ı, şimdi 

muhacim hattındadır. Galataea · 

roy' dskl arkadae zay!f nahiftir. 

Be~iktaş'ıakl merkez haf ta bu 

varlıkla d rğll .. Hııkkı canlı, 

emrji bir genç. Hak, onundur .. 

Adnun da çok iyi, Adil biraz 

ağırdı . Fethi, yerden ziyade ha· 

vadvo oynamakta muvaUak olu · 

yor. Ziya f rna idi. Kal t'cl de 

tecrübrelz F akot İzmir takımı 

oın oyuntle böyle bir gı1llblyeıe 

hak kaıandı~ını da itiraf ede 

rlm, çok güzel oynadılar. 

I Istaiıbul'daki 
Güreşler .. 

I tıobul 1 (Boeuei mnbebl· 

rlmlzdt'n) - Düo eehrimlzf'l 

~elen Finlandiyalı gOr,.~cllrr 

ilk maçların ı dün saat 18 de 

Takelm stodynmunde vapmış· 

tardır. Neticeler IJUnlardır. 

56 kiloda Floluodlyalı Fer· 

tiyi Keoan'a to~le galtb. 

61 Ktloda Fhılandlyala La· 
mey, Habib'e tue'n galtb. 

66 kiloda F. Kondo, Yusuf 

Aslan'a tatla gallb. 

i2 kiloda Nuri, F. Gorçlko 

ye eayı hesablle gallb 

bir arada .. 
76 kiloda Adnan F. Velk· 

tetya tuola gallb. 

82 kiloda Moıtafa, F. Tor· 
haneye puvao hesablle gallb. 

Ağır eıkleUe Flolandlyala 
gortmın, Necmi'ye eayı hesa· 

bile ıallb. 

Erkek lisesi 
Geçen hafta olhıyete eren 

mekteblller llkloln puanfaj tee· 

olf i bitti. Ve erkek llıeıl 19 
puvaola İzmir 935 936 mf'ktep 

Uler şampiyonu llAn edildi. 

Tebrik ederiz. 

Istanhul'a gide
cek fudholcular 

Valimiz kendisini slyın't 
eden bir rnubarrlrlmf e Aok 

ra'da ıeyahatı hakkıoda fUDlın 

eöy lemletlr : 

Vıt•yeıln umumi vaziyeti Oze 

rinde Amlrlt'flmle görO~mek va 

vll4yetto buııuEi bQı~"elodekl 

yeni tf'şdıhO ı;r haklıın ·fa lza· 
bat vumek için glıml tim. BQ· 
ton vekiletlrrle ıemH ettim. 
Bütçedeki teşe bbüelerlmls Oze 

rinde tHvlpkAr emlrlrr telakki 

ettim ve 'flı4yetlo umuml n"f'I 
ne uygun maruzatım, bihoft 

teltlkkl görm0;t6r. Tamamile 

Lezırlıkh olarak yeni senenin 

iolerhıe baelıyoruı . l.ımlr'lo bft 
tfin dertlerlolo mt.rkezce eezll . 

mfe olduğunu ve hüıOn v~k4 

leılerln blı~ ald d t rderl duba 
ueldeo j?ôrfib ballctllklnıol 

temasımda anladım. Biltçemlz, 

öyle tebwln ediyorum ki, pt!k 

yakında tasdik 'fe iade edile· 

cek.tlr Zlroet ltlerlnde yüks~k 

Vf'k41f'tlo bıı imntahda atacığa 

teşebbüıler teuıemeo tuyyün el· 

tlktro eonra vtlô.yetlnılzln ziraat 

hlerlodekl çalı,malarıoıo da ve 

cepbehrl kat'i surette •e mer· 

kezden gelr.cf!k mfttehassıılar 

tarafındın tayin edllmlı ola· 

cakllr. 

Bu teşebb(hler lımtr'Jo ikh· 

ııadi dorumu fizerlnd" mftıbet 

n fııydalı tcalrll'f yapacL ktır. 

işin başında zeyılnclllk olmak 

üzrr.. mryvacılık ve ı bli hay· 

un clnslulnio : · ıı'abı ve bay· 

van mıddrleri htlb~allolo tek· 

ılri bu yıl içinde knı ı ırağımız 

tt'eebbüeler ara1ın<'aiır. 

YolJar Ozerlndekl teeebbfie· 

Jerlmlz de mercllnce iyi karoı· 

laomıı ve geçen senelerde bazı 

yollarımıza ve kôprillerlmlze 

yardım etmiş olan y6ksek Na· 

fıa VekAletlnlo, bu yıl da blzt' 

bazı kôprtUerlmlzl yaptırmak 

kararında olduğa memnunl· 

yede ôğrenllmlıtlr. 

Aldığım yeni emirlerin netl· 

celerl f lllyat eah111ına geçtikçe 

ğörOleceğl tabiidir. 

Habeş lmparato· 
runun Bir Gaze· 
teciye Beyanatı 

- Baştara(ı lci salıif ede -
ıempatiei olduğoou iıtidJiil ettim. 

Ahay'dıu: CemtJ, Ali, Vahap, Muhabirin bir ıunlioe cevap 
Basri, Hakkı. t veren Necaoi, ogilterr.ye eeyabatinio 

Ahınordu'dan: Cemli, Adil, başlıca gayesi Habeoiıtanı cihan 
Said. efUn umumiyesi önünde müdafaa 

K. S. K. tan: Cahil, Jbrahlm. 
Göztepe'deo: Fuad, Hakkı. 

Buca•dan: lsmall. 

etmek olduğunu ve Loodrada ib· 
metinin icabettiği kadar uzun eü· 
receğini ıöylemiotir. 

lzmlnpor'dan: Fethi, Adnan, Mülakatın aonuoda Neca~i mil· 
Nurullah. Jetler cemiyetioe kareı mutlak bir 

Bu lodbolcular ıon ıutren 
mantarını bognn uat 16 da 
stadyumda yıpacaklardır. 

Kafile 4 haziran perıembe 

güoQ Comurlyet vapurile Ietao 
bol'a hareket r.deceklerdlr. 80 
tfto fudliolcular fudbol malze· 
melerl tam olarak yola çıka 

cak'lorındeo buna göre hazarla 
nacaklardır. Saat 15 te Pasa 

itimat beelemekte olduğunu beyan 
etmiştir. 

Deyli Ekkpres muhabiri, e• 
caeinio İogiliz sempatisinden pek 
çok. aeyler Qmit etmekte •>lduğu 
fikrindedir. 

Gebelüttarık l (Radyo) - Ne 
caoi; (Deyli Ekspres) gazeteeinin 
buradaki mubabiriue beyanalla bu· 

, luomua ve 1nsiliz'Jerden çok mem• 
nun olduğunu ve timdiye kader 
gördüAü muameleden dolayı çok. 

pora'ıo lıuluoacıklardır. mütchnseiı bulunduğunu ıöyle-
Kefil eye, belediye reiııl muo mi~tir. 

vlnl ve bölge fodbol heyeti Habcı imparatoru, uluıbr eoı· 
reisi Suad Yurdk(llU rlyaeet yetesine kar§ı itimadı olduğunu 

edecek, Altınordo'dan Moeta· ilfive cylemietir. 

fa'da hakem olarak gidecektir. Garibaldiler 
1 Nöbetçi Eczaneler 1 " . y I 
- - ayın aptı ar .. 

fla akşam Kemerahında ŞI 

1 
fa, Karantinada Eırel, Kemer Parlıı l (Rad10) - Garlbal · 
de Kamer, Aleancıkta Ahmet diler, bogftn Ayin yapmıılar ve 

LO.tf 1 ve E,refpııada Eşref paşa ıonra da meçhul aeker Abldeel· 

eczaneleri açıktır. ne giderek mnm yakmıolardır. 



Fransız Donanmasının 

Bugünkü Vaziyeti. 

Türk· Bulgar Cemiyeti· 1 :· '.' Zııb1!ı: . .' :,"Jödemiş ilk 
• • Kira mes'clcsinden; kurşun bayramı. 

Din Bir TopıaotJSI Şehitler caddeılod e İbrabloa 
• ve henftz kim oldukları anla · 

Bahriye Nazırı, Fransız Deniz Kuv- iki Ulusun Münasebetleri Etrafında 
tılamıyan ukadatları, Eyftp 
oğlo Abınet'tn yanına gldlp 

kira mes'elt11loden kavgayı to 

toımutlard1r, lbrablm Ahmedl 
dr.mlrle bıoındao ve yftzftndea 

yaralayıp kaçm•otır. lbrahlm ve 

arkadaoları aramyor, 

Çok parlak geçti. 
Ôdemfı, 31 ( Hososı) - Do· 

gftn kahrımın ve vataPpener 

Ôdemlı. ilk korıon bay ramıolll 
tarlbt heyecanı içinde, Bacılly .. 
tepesinde bftyilk te11bGraı yap· 

m•ı. törene Ôdemlı, Bayındır 
ve Torbalı He char kôylerdeD 

bftyftk bir vatandaı lı:af lleıl tı· 

tlrak etmlıtlr. Merasim lstikl&l 

marşlle batlımıı ve ıı,alde ilk 

Ôdt!mlt tetldlAııoın baıındı lıa· 
lunınlardao Şflkr6 Konak, o 
tarlbt gOniln bAdlselerfnl 11n· 
latmıı, hatırlatmıı, barsr .. tle 

alkışlanmııhr. Bono mClteaklp 

vetlerini Çok iyi Görüyor. 
Breıt 81 (A.A) - M. Pletrl 

dftn yeni deniz mektebinin 
açılma meraalml mG01&ebetlle 

bir nutuk eöylemlı ve ho not 

kunda Fransız f tlosunon lnıa 

ıtındao baheetmı,ıtr: 

B. Pletrl demlellr ki : 

- Milli dooınmıyı 130 cO 
zaıama mal olmuı olan bftyftk 
harbin ferdasında cnmnrlyet 

oo iki ıene sarfında yenld~n 

kendi ihtiyaçlarına tekabtU ede 

cek bir f Uo meydanı getir 

mlıtlr. Yılnıs zırhla kuvvetle· 

rlnln arlıralması kalmıt idi. 

Baclmterloln y~kuoa 1:!5 bio 
tona baliğ olan dört kovverll 

sar!ah, yeni baştan tıamtr ve 
ıılab edilmiş bulunan Lorral 

lstanhul 
Gazeteleri 
Başına kalelerin· 
de ne yazıyorlar? 

-
l11tanbol, 1 (AA) - Yunua 

Nadi CumorJyette (Tt1rklye zl· 

raatında kalkınma eartlın) bat· 
lağı altında • Ankara Ziraat ene 

thtUerlndrkl intibaların• lıtloı

den zirai lnktıafımızdın babeey· 
lemr:ktedtr. 

Aıum Uı Koron'da, Ankara 
ile fstanbol ıraınndald tayyare 

ıenlelnln faydalarnıdan ve ıefer 
eaıtlerlnde yapılacak dr-ğltikll

~ln l~zomondan bıhıetmektedlr. 

Galatasaray 
Mezunları 

dftn toplandılar 
İıtanbal, 1 (Boıoıi mobıhl · 

rlmlzdeo) - Gılatıaarıy llseal 

mezunları dan mekteple bir 

toplantı yapmıelar ve pilh ıa 

nana ihya eylemlelerdlr. 

Graçyani 
işgal edilmemiş 

yerler ahalisine 
beyannameler attırmış 

Roma, 1 ( Radyo ) - Adle· 
Ababa'dın gelen haberlere göre 

Mıreaal Graçyanl, Bıbetfıtao'ın 

Itılyı'ya ilhak edildiğini bil· 

diren ve Babee moharlplerlnl 
teallme davet eden bir takım 

beyınoımelerl tayyarelerle he· 

naz legal edilmemle olan mın

tıkalara attırmıetır. Ba beyan· 

aımelerde; teslim olmayanların 

ceaa görecekleri de blldlrll· 
mektedlr. 

ne'ler ııerlıl ile birlikte keyf l 
yet bakımından iat1t1nal bir 
hattı barb f lloso tP.şkll ederek 

bu suretle pek yakındı mftte 

vef fa 8. Leygoee' tn mdodlk 

me1alslnl ikmal edr-cek ve 

l"ransız flloeona mftvazene, 

tecıoftı ve kuvvet bakımlDdan 

tlmdlyf'l kadar eşl olmayın bir 

model f llo balloe getirecektir. 
Hafif yirmi cüzCUamıd kızağı 

çekilmesi ve Bearo tayyare 

g"mhiode tadlltt yapılmHı da 
dentı kuvvetlerinin artmlm11ı 

için sarfolonan gayreti takviye 

edecektir. Tolon ve Blzert ıon 

derece aerf blru fteıftbahrl 

haline gelmiştir. Sahlllerlo mft 

dıfaaaıoa alt teokllAt yeni ba, 

tın tensik edilmiştir. Karbu· 
ran'lerın mevcuda iki mbltne 
cıkarılmıı~tır· Yeraltıodı bOyOk 
petrol dtıpoları 'f0codı getlrll 
mletlr. Bu drpolar her tftrlG 

tehlikeden maaoo bir 'fazlyet 

ıedfr. 

Nazır bandın sonra denlı 

tayyareJertoln ebemmfyetlnd~n 

bıbıetmlotlr. Yeni Franınz tay

yareleri ecnebi devletlerin en 

aeri tayyarelerlnden hiç bir 

'feçhlle ~eri kalmamaktadır. 

Vaktlle Vaıln~too'da lı:ıbol 

edilmiş olan ığar ipotek kaldı· 

rılmışhr. Evvelce bitkin bir 

bale gelmiş olan Fnneıı f llo· 
ıooun dCloyaya ancak veca· 
donda açılmıe yaralat1 g8ıter · 

ı;nekten baoka bir eey yapıma 

dığı 1am11~lar geçmlttlr. Va 

elngton'da vftcuda getlrllmle. 
olıo meratlb ıllılleıl ortıdıo 

kalkmıetır. 

Romen Çiftçileri 
iktidar mev-
kiioi istiyorlar •• 

BGkree, 1 (Radyo) - Mllll 

Çiftçi pırtlal relıl M. Mlbalka, 

ılyaet bir toplıntıdı bir ıöyln 

nrmlı ve: 

- HGkul'lletl, mevkllnl mlllt 
çiftçilere bırakma&• mecbur ei. 

mek lçla batan lı:onetlmlıl 

eadedeceğlı. Romanyı'dı, çlfc. 

çiyi koruyacak bir hakômet 

kora cağız. 

Demle ve çiftçinin bugankft 

vaziyetinden bahsederek: 

- Memlekette latlhııl eden· 

lerle htlblAk edenler araııoda 

motnaeııt eller bırakmayacak 

bir teeekkül vGcuda getirmek 

t11avvurondayım. 

Demhtlr. 

AVRUPA'LI KADIN 

Kozmopolit 

- 30 -
yerde eğlenceler icadına mec· 

boroı ve balamı gelince ... 

- İyi bir kadın mıdır? 
Genç dellkaola gftlerek: 

- Size ben tarif edemlye· 

Cf'~m. Derff!y vardır. İyi de 
balooor, fena da. l!'akat bu 

buıaıta •bir oeta bola.ak mGm· 
lı:Cln değildir. Fikirleri tıyaoı 

kabul ~örGleolerl tyl aaymak 

lbımdır; b"ndao ötesi de klJtftl 
Y aol biraz annem ,ıbldtrlerl 
Dedi. 

- Siz lylmlılnla? Y okeı fe 

mıP 

ae derleru kabal 

VE MAHRACA 
asrı Roman. 

J. L. Morteodea 

ederim, fD halde iyilerden ol· 

doğuma hftkmetmek lbımdır! 
Slı nerede ikamet edecekalnlı: 

- Ghmle olan doktor Ge· 
rlı'tn evinde otoraca~ız. iyi 
bir ev oldu~onu ıöyledller! 

- Enı, iyidir. Denize karoı 

gllzel manzaraıı vardır. E•I· 

nlzden Uderkor ormıDları dı 

göıllnftr! 

- N111 dediniz? .. 
- Evet, Uderkor ormanları 

dedim. Bu ormanlar hakkında 

toplanmıe iyi maldmıtım var. 
80 ormanlar, yeryGıCl cennet. 

lerladeD blrl•lnl teıldl edermlı. 

Temennilerde Bulunuldu. 
Sofyı, 31 (A.A) - Sofya 

Tftrk · Bulgar cemi yeti ba H· 

beh trclm odaaı salonunda bir 

toplantı yapmııllr. Toplantıda 

dıt babnlığı j!;flnel ıekreterl 

orta elçi M. Nlkolaef ile Tftr· 

kiye orta dçfel Berkez ve elçi 

ilk memurları, Bolıı;arh•tan'ın 

yeni Ankara elçfıl olup Anka· 

ra'ya ızltmek ftzere olan M. 
Todor Krlıtof, Dıe bakaolı~ı 

ılyaeal itler ıubeal dlrrkıör6 

M. Nelkof. dlrr-ktör M. Sara 

fof1 matbuat plrektörft M. Bala· 
bınof, Tftrkly,, doıto, birçok 

TGrk: ve Bulgar şahııl~etler 'fe 

cemiyet az111 huır balonmoı· 

tardır. 

Cemly,.tln h11e1canı .. , ................ .. 
Tasalya ~lılar 

Seylap yftzDnden hO.· 
yilk zararlar gördü 

Parla, l (Radyo) - Atlnı'· 
dan haber veriliyor : 

Bıtbakan •enuıl Metakeaa, 
Taıalya eaylnlarlle birlikte bu 

gftn hoeoel bir toplantı yapmıe 
ve ıoo ıeylAptı bayok sarar-

. Jara ağrıyan THalya ba1kıoa 
ne ıoretle yardım edllebtlece!l 
meaeleal etrafında konoemattur. 

TıMlya halkanın vaziyeti, 
çok fecidir, hakumet, ha mil· 

aaıebetle vergilerin tabılllnl 
tecil ettiği glbl, Ziraat bınkaıı 

da alacaklarını bo ıene arama 
mat• ve köylGye yeniden yar· 
damlarda bulanmığa karar ver· 
mlotlr. 

Roma Civarında 
Geniş bir sahada 
kazılara başlandı .• 

Roma l (Radya) - Romı· 
nın ukeolojlk karakterini mey· 

dana çılı:armık için Pılıntlyo 
fa kadar olan geoit ıahıda 
baycık k11ılıra bıılaamııtır. 

K. Mari 
Vapuru Nevyork'ta 
Nnyork, 1 (Radyo) - Kn· 

ilçe MP'rl npııra bagCla NcY· 
york'ı gelmletlr. 

Seyahatin ılıler içinde ya· 
palmuıaa ratmen ba muvaffı· 

kıyet mühimdir. Vapur 11 saat 
ılıle mtıcıdele etmletlr. 

Beynelmilel yarışlar. 
Varşova, 31 (AA) - Rey· 

nelmllel ıt yarıeları dGo öğle · 

den ıonra bıelımıotır. Yarışlara 
112 binici n 112 atla 10 
memleket lıtlrık etmletlr. 

Açılıt yarıııoı Romınyı'lı 

Zaeel kazanm••tır. 

Enı; böyle. Ben de doy· 

dom. Bu orman içinde Oyle 

yerler nrmıe ki, meebur mı 
bet rakkaeelerl buralardan ye· 

ılıtlrlllrmlt ... 

- Evet. Fakat ben bunl.ıı 
ka~detmedlm. Ba ormanlarda 

Çin unıorondın bir tıkım in· 
eanlar vardır. Bunlar, eo ziyade 

Amerlka'lılara dftomandırlar. 

- Çin kızlan gftzel midirler? 

- Ben içlerinde cana yakın 
btçblrfllnl gOrmGe df'ğlllm! Fa 
kıl ııarayları çok gGzeldlr. 

- · Ya.. . Ôyle mi? 
- Çok, tahminden çok ~6 

zel aaraylar vardır. Fakat, ha 
vullarımı bf'oftz tenzlm etmedim. 

Otonr, Madam ... 

ikinci kısım 
Trt:nde Hde bir ııra bot kal · 

mıoıı, ki buna da Oodrev ile 

Erbert otardalar. Ratlp bir ba· 

Petko Stoyanof, Kfiltllr, Eko· 
noml ve slyaaal eabadald hft· 

yak Tılrk · Bulgar mGoaaabet 

terini uıon uaadıya ta1rlb el 

tikten sonra iki memleket ara 

&ındakl menfaat beraberUğlnl 

kaydetmle ve komıo ve dodt 

iki uluıo hlrblrlntı bığlıyan 

bağları daha ziyade eıklııtır · 

malı: tçln bftUln eartlarao mev· 

cut olduğunu blldlrmletlr. 

Bundan sonra cemf yetin 
ikinci başkanı M. Dlmltre Pın · 

dol söz alarak yeni Türklye oln 
kooperatif, tarım ve kredisi 

hakkında IZ11bat •ermlotlr. 

Her iki hatip te T4rk • Bol· 
gar dostloAıı için hararetli te· 

mennlJerde boluomoelardır. 

Cemıyet, nutuklarından sonra 

aşağıdaki karar suretini kabul 

etmletlr: 

Tftrk oloea ve onun camu 

rlyetlle kGlUlrel ve ıoıyal ve 

ekonomik sabada mflllalemet 

pnver mGnaıı"betlerln ve le 

beraberllğlnfn buaretll taraf· 

tarı olan biz Bulgar vataodao· 

Jarı Tftrklye'dekl dostlarımıza 

aamlmt ıel4mlar1mızı gönderir 

•e Jı:endllerlnl ayni omeç fçfn 

ıemerell bir surette faaliyette 
bolunmıya davet ederiz. 

Şimali Çin'de 
Vaziyet tehli· 
keli ve karanlıktır •• 

Şanghıy, 1 (Radyo) - Çin 

ıazetelerl, hariciye nazırının, 

uzlıema için Japonya'yı teklifte 

boloomaıı knf lyetlnl elddetle 
ıenkld ediyorlar. Bu gazeteler, 

japooyı'aıa1 cevab ferine ılmali 
Çin'e gOnderdlgl aıkerlerl ziya· 

delettlrmek lıtlyeceAlol Uhe 

edlyorlu. 

Çln'lller, Pekin letaıyonu bl· 
dlaeslnde iki bomba ıtmııludır. 

Çin talebesi, japonya aleyhine 

o6mıylelere bıılımıelardır. Va 
ılyet çok tehlikeli ve karınlık 

gOranayor. 

lngiltere 
Bulgaristan'ı Italya'dan 
ayırmağa çalışıyor 
lıtanbnl, 1 (Boıoıi muhı · 

birimizden) - Atlnı'dın gelen 

haberlere göre, lnglllz'ler, ~ol · 
garlıtao'ı ltılJa'dıo ayarmak 

ma~eadlle Sofyı hakAmetl nez · 

dinde b111 teoebl>Oelerde bulan· 

mık tadır. 

vanıo eankl bir derece daha 

kolıylaıtardıA• karanlık ıece, 

genç kadın Erbert'ln tekrar, 

tekrar eark,ntıhklarına o~radı. 

Rahayık'a vardıkları zaman 
gecenin yedlıl idi. Sabık dok· 

tor Gerlı keodllerlnl letaayondı 
bekleyorda. Ba adım kırk yae 
larındı olduğu bılde Adeta ılı 

mıthk görtınilyordo. Çok 11ylf 
ve cınıızdı, ilk gören, henaa 

'e ağır bir bastılıktan kalk· 

mıe olduAona btıkmederdl. Ba· 

nun için, memleketine dönme· 

ılne mllıaade •erllmle 'e yeri· 
ne de Ondrev'fo - koc11ı tayin 

edllmletl. Yeni doktoru gör011ce 
ıelAmlıyaralt: 

- Otomoblllntı t-mrlolze 

muntazırdır, dedi. Sizi ~örmek 
bana aaadet H flmhbıbıettl. 

Boraya gelmf'zıılnlz, diye kor· 

koyorum. Slı etyaoıııa bilet· 

Poli~e tecavllı: 

Hfteeyln o&lo kemancı İbra 
hlm, Tepeclk'te earhoo olarak 

nara atmıı ve polis memuruna 

tecnftzde bulonmuotor. 

Sopa ile ynralamış: 

Knroçıy mıhılleslnde oturan 

Mftmlne ile Seyran arasında 

10 kurut yOzüoden kavga 

çtkmıı, Mftmloe, Seyranı sopa 

ile bıoından yaralamıAtır. 

Sarhoşluk: 

Karaman soka~ında 11arhot 
olan ff Oseyfo oğlu Haean, Sil· 

leyma'nm kahveılne glderrk 

StUeyman'a hakaret etmle ve 

yoldan geçen yoğurtçunun tı

baklaraoı devlrmlttfr. 

§ - lklçeemellkte Çakar'ın 

.kabvebanlnde Hibnft oğlu Sırrı 

ve V t'hbl oğla Şevki sarboe 

olarak maııaları devirmek ve 

fincan kırmak ıoretlle berkealn 

r .bati na bozdoklımndan yıkı· 

lanmı~lardır. 

Çirkin harekl!t: 
NamugAhta Tark: pazarında 

earhot oiap nara atan -.e ede· 

be mugayir harekette bolonoı 

Ali oğlu Baydar totolmoetor. 

Kumar oynayanlar;I 
İklçeşmellk.'te Mutz'ln kah· 

vesinde Nesim oğla Peres, llya, 

Cıbrlyel ve Şemoel kumar oy· 

oark en 3:.!5 koroe ile, lemet· 

p•ı• bolHrındı Ktmll'ln kah· 
veılnde Rafael, Haran, ltak ve 

Marko bir Ura pıra ile ençGetü 

tatulmuolardır. 

Taşla ve odunla 
Namazg&h'11 Tarkpazarı'oda 

Kaya Abmed'ln saaaru fabrika · 

ıındı yatan Baaan ogla Meh· 

med, fabrika kıplllDI ıu dôken 

Rftıtem oğla Ômer'e birkaç söz 

ıöylemlı ve ha yftıden knga 

çıkmıotır. Ômer, iki arkadıılle 
Mehmed'I tıtlı batından, Meh 
med de Ômer'I odaolı bacağın· 

dan yaralamışlardır. 

Para çalınmış: 
lklc;eımellk caddesinde Tah· 

mlı Balll'ln dGkkAnındıkl çek· 

mecedea on llraaı ç~hnmıetır. 

Yako oğla Levlden eGphe edl· 

il yor. 
Pantalon hırsızlıgı 

TepıköyGne pamuk tarlıla · 

rında çalaımağı giden Kıreeblrll 
Mustafa, Çiğlide Hamdi oğlu 

Bfteeyin'tn iki pantalouuna ça· 

larak kıçmııtır.I 

Başından yaralamış: 

Tepeclk'te Kocıtepe ıoka · 

l 
lerlnl benim hlımetklrımı ve· 

rlolz. O ha lıılere bıktın. Ze•· 

cem, ılzi karoılayamadı; fakat 
aabıh çayını bizde, ·otelde al 

mık latlGnde balunareaaıı .. 

Çok minnettar olacağız. Zev· 
cem ılzl bekleyor! 

0

Sabık doktorla birlikte oto 

mobile bindiler, oto hemen ha· 
reket etti. Şehirde bayat benGz 

oyaoıyorda. Amerikan mama · 
IAtından birçok otomobil ıuraya, 
borayı gldlyordo. Ondrev eebrl 
hayretle ıeyredlyordu: BGyftk 

binalar, ~Gsel evler, ve banka· 
lar.. Hemen her adım baeında 

ı kllme göre bal lf ve beyaz el · 

bll!eler giymiş polisler göıe çar 

pıyordo . 

Sabık doktor, otomobil rıh 

hm boyunda llerfü.yorken: 
- Size tah le edilen ev çok 

Sonu Var 

Tlre'll maımmer oamJDda bir 

genç ile Ôdemlt orta mekte• 

binden Çoban birer ıörlev ver· 

mlıler fe AtaUlrk'e karı• COI' 

kon oilknn ve mlnnettarhk 

glieterllmletlr. 
Meraaimden sonra, mlaaf tr· 

ler ığırlanmıe, akeamı kadar 

olu111l oyunlar oynanmıe, gG· 

reel~r yapılmıe ve çok eglea• 
celi bir gfln geçlrllmletlr. MI· 
aaf lrler araeandı Ôd~mlı, Tire 
llçebaylarlle komaodaolarımıı· 

dı vardı ... 

Davançati öldo 
Roma, 1 (Radyo) - İtalya• 

lyanınden ( Robeto Forçe Dı· 

vançatl ), ölmdetGr. Mftteveffı, 

meehur hatip ve (Trlbana) gı· 

zeteıdnln mGdClril idi. Baycık 
harpte ihtiyat sabiti eıfattle 

harbe dahil olmaı ve Façfzlll 

rejiminin teeıs6Rtl Qzerlne Fı· 
çlst mftel8e81t mecllıl Azaeındıo 

bolonmoıta. 

Gazeteler, mftteveffa hakkıa• 

da ozoa makaleler yaaıyor1ar, 
MoHollrd, ( Dnaoçatl ) nl• 

ıllealoe gönderdiği bir ıaılyel 

telgıafında, ılyah gömleklllerlo 

(Dnaoçıtl) ıdıoı hiçbir zamaJI 

anotmıyacıklarını blld\rmlıtlr. -ğında çeeme'den ıa ılaa Emlo 

oğla Ali ile sucu Feyaullab 
ır11ında ıu ılmık mea'eleela· 

den kavga çıkmıe, Ali; Fef' 
zallab'ı teneke ile bııındıo 

yaralımııtar. 

Şılah atmak: 
Dımlıcık'ıa Abb11 ı~a eo' 

kağanda Abdullah oAlu Meb' 

med nine topladığı arkadal' 
larlle rakı içerken 11rhoılok 
ıalkaalle hnaya ıllAh ıttıkl•' 
rındın totalmutlardır. 

Tabancasını almak istemişler: 
Karataı'ta Salim ogla ecıae· 

ylo, Ali oAlo Şevki ve Halli 

oğla E,ref, henftı bavlyetlerl 
teabll edllemlyen birkaç ark•· 

daılle belediye et takip memO' 
ra Vıafl'ola öndne geçerek 

tıbancaeıoı ılma~a teıebbG• 
etmlelerdlr. Vıafl vermemek 

ftaere mflcadele ederken ıU&b 
patlam•etır. • 

Matecnlılerdeo Şevki, Eıref 
ve tec .. aze ağrıyan Vaaf I yı· 

kalanmıelardır. 

Ölümle tehdit: 
Kuıoçay mıballeelnde Alr 

dollah oğla reçber Arlf'le bl' 
mal Mehmed arHıoda bll 

mea'eleden kavga çakmıe, Meb• 
med Arif'e tabancı çekere~ 

Çocuk hastalıkları 
mfttebassısı 

Doktor 

Behcet Uz 
Hasıalnnnı her gün ı ı ,90 

dan saat onüçe kadar Beylff 
sokagındaki kılini~inde kablP 
eder. Tel1>jon 3990, 
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Emlak ve Eytam bankasından: 

Etaı No. Yeri No. ıa 
c. 23 Aydın hlHr mahalleıl taj 2 
c. 97 " merkez kurıaloo 22 ncl e. 236 
c. 9 u hHan ef. mıh. haaan 89 

el. ı. gazi bulvarı 14 .No. ao. 
c. 99 Aydın merkes ramazan paıa 71 

m. mimar ılnın ıokat. 
c.100 merkez meıadlye m. gasl 6 

bulvarı 22 inci ıokak. 
c.113 merkez cuma mah. orta 

mektep ı. 

20 

c. 116 merke• Jmrtulaı m. gaıl 6 
balYBr1 19 No. balnr. 

c.117 merkeı ramııan paıa m. 8 
GçGncG ı. 

Nn'l 
ev 

e• 
dGkkAn 

dGkktn 

Depoıltoıo 

T.L 
:100 
125 
160 

175 

160 

180 

800 

100 

c.118 nyıl paea m. 2 inci ıokak 1 kahwe ve Noter 500 
dairesi. 

lzmir Defterdarlığından: 
T. o lıml ••• Yeri ve 11y111 

527 lbrablm koml&Jonco h•ltl rlfat pıe• c. 
314 butınlı mebmet 

ihbar Kazanç 
No. Lira k. 
o8,4 13 59 

boca zadeler kereattcl taıçılar ç. 12 60,4: 220 00 
406 eftkrl oıman doktor hacı mıhmut 19 60,2 o 00 %20 

13 muvaffak aabrl avukat bGkdmet c. 29.81 65,4 O 00 
325 mebmet nurl koro yemtıçl murabıt 18 64,ıt O 00 %20 
321 ali molla zade h. htlantı hır · 

davıtçı. murabıt 6 67,4 o 00 
347 abey sade ah· 

met cnat UUün tftccarı meynter 18, l 71,4 o 00 
7 lbrablm badi n tClUln ve 

all ıonl misk.Irat bıyll hGkt\met 21 68,4 O 00 
238 ıekerlya z. kasım 

Zammı 

Lira k. 
13 59 

220 00 
12 72 
o 00 

31 38 

o 00 

o 00 

o 00 

Tetkik 
Lira k. 

o 00 
o 00 
5 00 
o 00 

10 00 

10 00 

10 00 

Yekun 
Lira k. 
27 18 

44.0 oo 
12 7'1. 
5 00 

31 38 

10 00 

10 00 

10 00 

n lalim komlıyoncu ce11lr hanı 1 O 66,4: O 00 O/o 20 1 O 97 O 00 1 O 97 
15 tabiri ı . rlza ve lbrahlm ıabmlı bGkdmet c. 69,4 O 00 O 00 10 00 10 00 

c.120 ramasan pata m. mimar al · 19 mağ11a 400 201 nejıt nurl mClhendla yemle ç. 6 6 72,4 O 00 O 00 20 00 20 00 
aın ıokak. 59 etem ve r11lm pHtacı bGkdmet c. 38 70,ıt O 00 %20 20 78 O 00 20 78 

c.163 kftprftlG mah. c;ankaya ıokık 43 n 200 530 muıtafa nimet lkrazatçı fevılpııı muH b. lONo. 63,4 56 70 56 70 O 00 113 4.0 
Mnld n numaraları yakarıda y111ılı emltkln bedelleri dftrtte 528 bayıl oğlu fahri u ıellmlye necip ef. 38 61,4: 34 47 34 47 O 00 68 94. 

biri peıln n geri kalanı yhde dokuı buçuk falıle ve ıakıltle Yukarıda isimleri yazılı mClkellefler nımına Baıdurek maliye eobeıloce 9:J2 mali yılı için 
Gdenmek Gaere utııı 6.6.936 comarteıl gftnft ıaat onda ihale tarholanan vergiler isimleri hlsaaında gaaıerllmlıtlr. Kendileri terki ticaret ve un'aı etmlı olupJ 
edilmek here açık artırmaya konolmoıtur. ihale bmlrde Em· nerede bulunduklarının bilinmemesi haaeblle hukuk muhakemeleri oaoltl kanonunun 141 Ye 142 
ltk Ye Erıam bankHında yapılacaktır. Fa1la maldmat ılmak inci maddeleri mucibince tebll~ mılı:amına kaim olmak lıere keyfiyet llto olunur. 14;13 

lıtlyenler Aydın nukattmıı bıy SClleyman Eraydına bıevorabl· ı====='==================---=:ı-T.::~~:~~:::~~ 
ur1er. ı.teku olanıarıiı hı .. 1arand• yuıh dekozttoyu n•uemıze 'l'a&ra Bakkal ve Esnaflarının Jzmir belediyesinden: 
yatırarek artırmığa girmeleri n yanlarında ftçer fotoğraf getir· "f" 9a6 yıla içinde belediye he· 

melerl ll•n olonor. 21 ı 1304 Nazarı 01. kkaıı· ne ldmlerloce muhtaç baatalara 

D 'd J b } • d 1 verilecek reçetelere mokabll 
emirkapı ı:ı: stan u J8ll arma yapalacak oırtnameye lllılk Ilı · 

k k k 1 "' d İımlr ıekercller çarııeıoda 20 numaradaki lmaltıhaneml Is lede ve 82 · kalemde yasılı 
Ona 0Wlll80 ıgın an: mlr Eski BltpaHrı Sohıhan civarında 1 numaraya nekleut. UAçlar baıkAtlpllktekl t1ttname 
Demlrkapa'dı askeri levHım ambarı 1anında lnıaata yarı kıl· glmdea tayın mGeterllerlmln alparlelerlnl yeni ıdrealme •er· v11 cedvell mucibince 19 6 ·936 

mıı olan u jendarma konak u ınbar heyeıtlnln oturmalarına melerlnl saygılarımla blldlrtrlm. cuma ~Gntl uat onaltıda açık 

tahalı olunan binanın lkmıll lneaatı 19,5,936 dan itibaren ka· j Güzel l:mıir bisküviı fabrikmı sahibi lsıanbııllu ekalltmc ile ihale edilecektir. 
palı zarf aıallle ekllltmeye konolmaetur. Binanın ketlf bedeli Ismail Hakkı Beyetl umnmlyeeloln bedeli 
28925 lira 20 korattar. ilk gtl•eomeel 2170 liradır. Muknele, 1 • mubammenel 2500 Urıdır. le· 
ekalltme itlerine ah fenni ıartname plta •e buna alt bllclmJe J • \' k f f d • k lÖ f Q "' Q d tirak için yGı ıekeen eeklı 
mGteferrl klğıtlan paruı mukabilinde komlıyonda verilecektir. zmır a I ar Jre r g ll en: llr•lık moYBkkat teminat mak· 
EbUıme 3,6,936 çartamba gtlatl ıaat 15 de Demlrkapı'dakl jan· Seneliği Vakfı Mevkii No. Clnıl baıa nya baoka teminat mek· 
darma koaak komot•nlıA• blnuındald komlıyonamoıda yapıla· 180 teul oAla ali p•ı• 68 dGkkAn taba Utı ıöylenf!n gGn n 18. 
caktır. hteklllerln ba iti baıarabUeceğlne dair Nafıa dılreılnln 72 Hmab ıraeaçlt aımal(meaçlt 199 « ette encnmene g.,IJnlr. 1445 
ehliyet nılkalarını, ilk gClvenme bedeli için Maliye 1andık mak· 100 hisar çan.ırı çarım · 25 .. 2 5 9 12 
basa •eya muteber banka mektubunu n 2'90 ıayılı kananda 144 .. hisar meydanı 32 c SryrGaefer taUmatnamealnln 
yuılt bll'amam belgeleri hamil olarak ekalltme taatından bir 375 .. birinci belediye l 1 « 57 inci maddeıl mucibince oto· 
Mat enellne kadar komlıyoaa nrmlt bulunmaları lllo olu· 500 ıalepçl aımah metc;lt 160 fmn mobiller gece ıeferlerlnde ande· 
nar. 19 23 28 2 2588-1237 120 yeni maıbat menılJ ı. 18 H ki blyftk tlddetll fenerlerlnf 

lzmir Memleket Hastanesi Baştabip· 
liğioden: 

İımlr memleket n etrefpaea h11taaelerlnln bir yılbk ihtiyaç· 
tarını karıılıyacak olan 98t4ı llralak lltç 95000 kilo birinci nevi 
ekmek, 41000 kilo koyun eti n 286 ton ıeml kok k3mGrG 
kapalı urf aıallle n 2(·5 936 tarihinden 8·6 936 tarihine ka· 
dar 15 gGn mGddetle eblltmele oıkaralmııtır. lıtekll olanların 
ıeraltl mlaıka1aya girmek lıtlyenler bergln llmlr memleket hat· 
taneat baıbeklmllgla e mGracaaıları, ekılltmeye lttlrak edeceklerin 
mlaaka1anın lcraıındaa eni bedeli mubammenla yhde yedi bo· 
çak nlabetlnde depoılto akçeılnl muhaeebel haıaılye mtldGrlyetlne 
yatırmaaı nyahut banka teminat •maYBkkata mektuba •eya 
makbaıa bir ud derununa bir sarf derununa da teklifname· 
alnl n ba iki urf da bir ıarf içine konularak Ye GatG mGbtlr· 
lenerek ıarfın berinde hangi it için mGnakaeaya lttlrak edece· 
glnln de derci n ihale gtlnG olan 8 ·6 936 tarihine raıtJıyın 
paıarteıl gftnG uat 10 dın l2 ye kadar lımlr YIJAyet dalmf 
euclmenlne mtlracaıtla11 ilin olunur. 1335 23 26 29 2 

Kara Osman zade hacı Mustafa vak
fı mOtevelliliğinden: 

Balcılarda bnra ıokağında ktln 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21 N. lı kara oıman namlle maruf banın ıenellk lcarına 3620 
Ura bedel konmo1tur. İbaleal 2.6.1936 uh gftntl tHt l 5 tedlr. 
lıtekll olanların teraltl anlamak tlıere nkaf YBrldat memurluğu · 
na n o gftn ve 11atte nkaf mtldDrlDgGnde toplanacak komlıyo · 

na mGracaatlan Uta olunur. 1338 23 28 2 

145 pazaryerl taılt çeıme 68 e• kalabalık caddelerde 7ak01akt•n 
160 boıtıal sade kemer caddeel 14 dOkkb k.atlyyen mennedllml(oldukları 
130 geaç otman tllklllk c. 162 .. • halde bu memnalyete rlıyet 

84 rumkuı azonyol çıkmaıı 86 n etmlyeuler gftrGldtlğGnden tali · 
.J 8 sarı bafıı medlae yokoıo 4 n mıtaımenln meıkdr maddeılne 

76 plyale oğlu cedit 182 n riayet etmlyerek htltlında ha· 
69 _. .. blorabane 67 et rekette bulunanlardan bu llA· 
42 kmm me19'tl tabak abmet 3 n nın neerl tarihinden itibaren 

144 bıtçı meıçhl lklçeemellk 318 kah•e nlabl para cesaıı alınacağı alt 
48 nl~bola emir abmet 21 n kadarlarca blllaııln. 1399 29 2 

150 merdl•enll medrete oeman Hde 44 kalıp 

60 rafabl derg6hı cam~ftı 22 oda 
72 hlıar bltp11.arı 30 dlklı:An 

180 c birinci belediye 14,12 .. 
Yakarıda mnkl, nn'I n eenellk kiraları jazıh akaratın açık 

artarma H aıaltma mtlddetlerl içinde lıtekll çıkmadığından pa· 
zarlığa bırakılmış latelı:Hlerln Evkaf ldarealne mtlracaatları ilin 
olunur. 1446 

lımlr Milli Emltk mGdtlrltljlndea: 
Yanan'lı 

dosya nomaraaa Lira 
722 Birinci kordoa 382 eelı:I, -230 - l taj No. la 80 

ılfikk.An. 

Yukarıda yaııh dakktoın ıenellk icarı 10 gGa mGddetle ar· 
tırmaya konolmottor. lbaleıl 8 ·6· 936 pa11rteal gtlatl 11at 
17 dedir. Taliplerin Milli Emltk mGdftrlyetlue mftrac1atlırı. 1369 

Senirgent belediye riyasetinden 
ı - Kaeabanın 42200 lira bedeli keıll 11 ıa tealıacı kapalı 

Sallbll Hukuk 86klmllAlnden: 
Eıkl cami m•hallealnde mo· 

kim Mehmed kızı Emine tara. 
fındın kocatı lkametgtbı meçhul 
Altıehlrll Maıtafa aleyhlnft •çı 
lan boıaoma dnaaı herine 
Muatafanın gıyabında yapılan 

muhakeme netleeılnde yazılı 

Muıtafanın duacı kar111nı mo· 
hlk bir ıebep olmakaııın terke 
derek ya'pılaa tebligata rağmen 
mtlıterek haneye dGnmedlğl . 

eebadetle anlaıılmıı oldaJunden 
botanmalarına ve kabıbıtlı olan 
kocanın bir ıene mCldetle ev· 
lenmekten memnalyetlne temyiz 
yolu acık olmık Gzere karar 
verllmlıtlr. Tebliğ yerine kaim 
olmak Gıere llta olanor. 1440 

zarf oaullle ekalltmey' koaolmuıtur. f 11
11 lçkı· Alıp Sa tan la ra 1111'-=- ~ - ihale yapalac•tı yer Senlrgent belediye dairesinde Ye 

:= • belediye encGmenl tarafından yıpılacaktar. 
- ı ı = 3 - İbıle 15 ·Temma1· 936 pertembe gGntl 11at 15 tedlr. 

Kulak, boğaz, burun 
hastalıkları 

§ N•ıllll Madran rakı fabrlkaeı bir ıene ene ıon ı atem = 
i5 Gıerlae teıl1atını yenllemlf' bu ıoretle içicilere de 11hbf ra 5 4 - lıteklller proje n haritaları fenol oartnıme n ektlltme 
5! kı vermekte balaamuıtar. Vakılle lmalthn ktfl ~elmeme· := ıartlarını •e flat cet.ellerini gftrebllmek için Ankara'da 
~ ıladen mal werlhalyea Aydın, Umnrlo, Karapınar, Reıadlye, 5 Ulaı gaseteıl ilin memura bay Gallp'ten, İıtanbol'da 
e S6kfl, Mll6ı, Mallı, Bodrum gibi 7erlere de mal •erilecek· § lıtaabul beledlyeıl ıu itleri dlrektGrlGğtlnden, İımlr'de 
i§ dr. ltkoatolar •11Aıdadır. = lımlr belediyesi ao itleri dlrektftrlGitlnden, Senlrgent'te 
§ 96, 49 190 koraılak ıltelerde ylıde 20 Iskonto urlltr ~ belediye dalrealaden ihale glntlae kadar bedelılz gftre· 
:::::::_ 29, 21 « c c ıs c c =- bilirler. 

Birinci sınıf müıehassw 

Doktor 

Sami Nazif 
Birinci beyler ıobk No. 36 

Telefou 2310, ewl 3668 

İzmir aıı iye 
dalre61ndeo: 

ikinci hukuk 
1436 

Nneehtr ve arapao niHoıla· 

rındı kayıtlı oldoğondıo ikinci 
kaydın elllomeel lzmlr askerlik 
ıöbe reisliğinin yazısına atfen 
hukuku umumiye namını izmlr 
C genel &avamıolığıuca mıh· 

kemeden istenilen Ye ıftbece 

ıdreal karııyaka donanmacı 

mabıllealnde gftsterllen 325 do· 
ğumla ueveehlr'JI höeeyln oğlu 
mehmed'ln mahkemede hHır 

bulunmaaı için berayl tebliğ 

gGoderllen davetiye vanka11 
gfteterll1ın adreste bulunmam•· 
amdan bllA tebliğ iade edllmlı 
ve yapılan arııtırmıda ıftbece 

bııkı adresi olmadığı blldlrll· 
mlı olduğundan t~bllğln llAoen 
yapılmaeı iddia (makamı 1ara 
fıkdın talebedilmle ve mıbke · 

mece de tebllgalln llAoeo icra· 
ama Te mahkemenin 16.6.936 
11h gftoft &Ht l 4: de talikine 
karar verilerek bu baptaki da· 
'fetlye nrıkaeı uaalen mıhke 
me divanbıoealoe aıulm ı:ı oldo
gundao mftddelaleyblo tayla 
oluuın gftn ve saatte lzmlr 
ikinci hukuk mıhkemealnd" 

bizzat hazır bolonmaeı aktıl 

halde ha~kında kanuni gere~I 
yapılacağı tebliğ makamına ka· 
im olmık ftzere UAu olunur. 

Doktor· Operatör 

\'usufZiya üstün 
Meı ke.: hastanesi do~unı ve 
kadın 1ıastalıklar1 cerrahi 

mütehassısı 

Haetal1rıoı pazardıu bıı· 

ka her gtın agledeo sonra 
ikinci beyler ıokağındı bey· 
ler hamamı karı:ııt•nda 41 
numaralı moayenebınealnde 

kabul eder. 
Ameliyatlarına AlHncak 

Sıbbıt Hinde yapu. 

rr 
M:uayenehıne 3686 

elef OD E•i 3909 
Sıhhal Evi 2974 

lımlr inhisarlar baımftdtlr· 
IDğtlnden: 

Darağeç mtlıklral deposunda 
me•cat çubuk halinde 695 kilo 
lnirıon 22 kilo b•kar 400 bot 
içki eaadıAı n 37 tant bidon 
yan kapa~ı pHarlıkla Hhlı· 

cakht. Bonlerın bedeli mobım· 
meni 172,55 teminatı 25,88 
llndır. lıteklllerln pazarlı~• 
girmek lıere 12 6.936 gtlnft 
saat 15 te n taıtnamelerlnl 

görmek için pazarlık gftntlnden 
enel baımGdDrlG~ftmftze uğ· 

ramaları. 2-6 1415 

lımlr lnbl11rlar baımftdtlr· 

ltlADnden: 1428 
C•maltı taslaaından mali 936 

aeneal içinde merke?. Hht de· 
posuna geılrllecek aagui 4000 
azami 7000 ton çnHllı •eya 
dökme tuzun ıattan depoya 
nakil ve latif bımmıliyealnln 

mOuıkaHSi 1 O gGo ozatılmıttır. 

leteklllerlu 168 lira ıemloat 
paralarlle 8 6 936 gftnft Hat 
15 de baımOdftrlGğftmOıdekl 

komisyona gelmeleri. 

Kiı'alık Ev 
Gftztepe'dc tramny cadde· 

sine yakın •e elektlrlk teala•· 
uh bnl bee odıla n kolla· 
nıoh bir ev kiralıktır. Talip 
olınlaran Gazetemiz idare me· 
moru Bliıamettln'e mftracHt· 
tarı ilin olunur. D: 10 

ii 72. 38 c c « 20 « c = ;;;;;::: - 5 - Ekalltme tartnameılode y11ılı eerahl balı olan leteklller 
5§ 22- c c « 

14 
< c = lıteallen nrakı mGıblte •e maYBkkat ıemlnatlarlle bir· 

lımtr Mllll Emltk mftdftrlG~Gnden: 

;::: 16 c c c 16 c c = ;:::: = ilkte ekılltmeye lıtlraklerl llAa olunur. 55 Boe ,ııeler N11ll11 teıllmt 2:1 11utUltre 3 kurut• alınır := 
§5 c c 15 c 2,5 c c §

1 
____ ......... ___ ı_ı_9_6_-_1_•_3_1 _____ 2 ___ 10 ___ 1_8~-2-6_ 

;::: . 10 c ı 75 « < ::ı· 

~ Ayd:n deno~n• açılmııtır. Aydın bnalla~ bu yerden lb· ~ Liseler alım satım komisyonundan 
;::: r- L N -
İ5 tlyacıaı temin edebUlr. AydınpalH 11.ar111ında o. 64 § 
-- Madraiı magaaaeı Te rakı imallthaaeai .. bibi =: 

lllllllllUllllUIUllUWUUlllllllllll Latf i llUlllllllllUUllUui 

lıtanbal'da balanın yatıh 
temln•t par11ıaın 3877,50 
ola•or. 

oknlların ekmek lllnındak:I ilk 
karuı olda~u taıhlben llAn 

2933 - tt38 

Lira 
120 Kahramanlar Sepetçi ıolı:ağında 106 eıkl 80 t•j • No. h 

dftkkta. 
Ynkarıdakl dlGkkiaın bh ıenellk lcarıoa haddi llylklle ıallp 

ıubar etmedfAtndeo 28 ·5· 936 tarihinden itibaren 1-0 gan mGd· 
detle temdidlne karar nrllmltılr. 

Taliplerin 8 ·6· 986 paur&eel gtlnG 11at 17 de Milli EmlAk 

mldlrt7ell•e mlr ... dan. 1'19 



W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

V. N. 
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~ Al~sehir Banl~ası ~ 
lzmir Memleket Hastanesi 

hihliğindeu: 
SlitıD alınacak erzo ve clo@i 

Başta· 

OEUTSCBE LEV ANTE LlNJE - ' •• • • = Sot inek eOtO 
.. yo. 

Miktarı 

Kilo 
32200 
25750 
5000 
1700 
4000 

Eksiltmenin il o lbale 
BD maddeli il gQoQ 

20.6.936 dan 4 .6.936 
G. m . b. H. 

"BERAKLEA., vapuru el· 
yevm llmonımızdn olup Anvers, 
Rouerdam, Hamborg ve Bre· 
men Olrek için yok alacaktır. 

11SAMOS,, vapuru bul · 
raode bekleniyor IS hazirana 
kadar Anvcre. Rotterdam, Bam· 
borg ve Bremen, Direk için 

ytı kllyecektlr. 
11 GALILEA 11 vapuru 22 ha 

zfranda beklenllmektc ve 27 
haziran kad r Anvere, Rotter · 

dam, Hamborg ve Hremeo 11 
mooları için yOk ılacaktır. 

"TİNOS" veporo 7 bazf. 
rende bekleniyor. Hamborg ve 

An vereten yak çıkaracaktar. 
A MERi CAN ExPORT STEAMS 
BiP CORPORATlON NEVYORK 

"ExPRESS" nporo 30 ma· 
yıete bekleniyor, Nevvork için 
yftk alacaktır. 

S.A. ROYALE HONGROlSE DE 
NAVIGATION OANUBIENNE 

& MARITIME · BUDAPEST 

"SZEGEO., motöra 29 mı 
yıstı beklenmektedir. Belgrad, 

Novleecl, Bodapest, Brıtlelua, 

Vlyaoı ve Lloz için yOk alı 

caktır. 

SERViCE MARlTlME ROUMAIN 
BUCA REST 

"DUROSTOR" Hporo 10 
haziranda bekleniyor. Kös!ence, 
Sollna, Gal ız ve Gılaıı ak 
tıırması 8Plgrcd, Bodapeet, Bra 
tlelava, Vlyaoe için ya~ kabul 
edecektir. 
DEN NORSKE MlDOELBAS 
LINJE (D S. AS. SPANSKE 

LINJEN) OSLO 
San Andree vapuru 19 ha

ziranda bekledlyor. lekenderlye, 
Hayfa, Dleppe ve Norveç 11 
manları için yak kabul ede 
cektlr. 

Vopurlarıo isimleri gelme 
taı lhlerl ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhGde g1ılel· 

lemez. telefon No. 2007 2008 ..................... 
F ratel li Speı co 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"BERMES" vapuru 30 ma 
yı t beklenmekte olup yOkO· 
nft tohllyedeu eoora BURGAS, 
VARNA ve KÔSTENCE liman 
larıoa hareket edecektir. 

110RESTES., vapura :J 1 mı 

yasta beoleomckte olup yQkO· 
na ıahllyedco ıonra 6·6 :i6 da 
ANVERS,ROTTERDAM,AMS 
TERDAM ve BAMBURG ll 
manlen için yok alacaktır. 

"BERMES,. vapuru 15 6 36 
da gelip 20 6 36 da ANVERS, 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 
ve BAM6URG limanları için 

ylik alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LIEIN 
... VIKINGLAND" motöru ~9· 

5.36 da gelip ROTT.l!RDAM, 
BAMBURG, BREMEN (Doğ

ru) COPENllAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, GOTEBURG, OSLO 
ve ISKANOINAVYA liman· 
ları için yok alıcakllr. 

•· 
10HOLAND,, motörü 15 

6 36 da elip ROTfEROAM, 
HAMBURG, BREMEN, CQ. 
PENHAGE, OAN fZIG, GDY· 
NIA, GÖl EBURG, OSLO ve 
ISKANDINAVYA Umanları için 
ynk alacaktır. 

1 Z M J R Ş U B E S J = Yoğurt --- .. " il 

- ikinci Kordon Boraa Civarındaki Kendi Bln1&ınde = Seiley•Aı 
- TELEFON: !2363 = Zeytinyağı 

yeril veya Urfı .. .. H .. 
- •• - Sıbon ç11mıeır eabonu 

Tosya pirinci 

.. ,, 
" 

_ Hertilrlü (Bankn ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. = Pirinç 17900 
9000 

.. il .. 
- M d Vadesizlere % 4 - Şeker toz ıeker = 1 ev uat Sa rtları: A!b ay vadE:liy~ % 5 ;;;; Soma maden kömQrQ 
_ ' Dır sene vadelııe % 6 Caiz verilir. _ Yetil 11buo 

.. ... 
70 Ton .. 

300 .. 
" .. .. .. 

= - Toz uıbon ;§ Zahire, azam, incir, pRmuk, yıpık, afyon ve81lre komleyonculuğo yapılır . Mıllar geldJ = 500 .. il 

= Alnde eablplertnc eo mtlaald şeraltle anne urUlr. = Flllt marka sinek llAcı 
•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii ~~~~;:· 

200 
5400 

700 

.. .. .. 
24.5.936 dıo 8.6.936 

Jlır 

.,.. .. ~ .. . 

Olivieı~ vEŞüreka~ı 
Umltcd 

Vapur Aceutası 
Ceodell Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 

THE ELLERMAN LlNES LTD 
0 0POTO,. npoıu 20 mıyıı 

Londrı, Bol, ve Aovcreten ge· 
llp yok çık.arıcıktaı. 

.. FLAMI ~IAN., vapuru 22 
mayı Uverpol ve Svaoeudan 
g~llp yok çıbracakht. 

NOT : VOrut tarihleri, va· 

porların isimleri ve nnlon Oc 

retlerlolo d,.ğlellr.llklerfnden mee 
ollyet kabul edllmtz. .................... 
6 36 da gelip ROTTERUAM, 
BAMBURG. BREMEN, CO 

PE ~BAGE, DA~TZIG, GDY· 

NIA, GÔTE BMRG, OSLO 
n ISKANDINAVYA liman· 
Jın için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 

"ALSA JULJA .. npuru 7 
6 36 da gelip 8 6 ·36 ıerlhlode 

PiRE, MALTA, MARSILYA 

ve BARSELONE hareket ede 

cektfr. 
Yolcu .e yftk kabul eder. 

htmdıkt hareket tarlhlerllt-. 

onlonlardakl değlşlkllklerdrn 

accota nıee'ollyet kabul etmez 

Fazla tafell6t için ikinci 
Kordon'de Tahmil ve Tabllyt 

blouı arkaernda Fratrlll Sperco 

npur acentalığına müracaat 
ı-dll mrel rlce olunur. 

• T .. lr. 2001 . 2005 . ·~ıiıi:~ 

•N-_ 
o ll ıu ıı·· 

~enizli vilayeti daimi encümenin
den: 

Denizlide Uçaocıbıeı mıhalleelode Huıuet idareye alt (Pando· 
zoploı fabrikası demek.le meşhur) febrlka ve lm•lAthaoe bloıeı, 

lmalAıhaoede bulunan ve nevileri ..e oe lele kullanıldığı kalmeye 

bığlı cetvelde y11ılı olen makine ve Aletiyle birlikte 4158 metre 
murabbaı yeri mqhtevl binanın mGlklyetl aalllmık Gıtre kapılı 

zarf ueola ile ve ı,ıartoamesl dairesinde 28 gaa mGddetle arttr · 
mıya koaalmoetor. 

1 - Muhammen kıymeti 15000 Ura •e muvakkat teminat 
akçeıl 1125 liradır. 

2 - ihale 17 l:iulren.1936 çareambı gOoQ aaat J5 te Denizli 
•illiyeti daimi encOmeolnde yıpılalacnktır. 

3 - Şı.rtname bedelsiz olarak Denizli eocQmeo kılemlodeo 

tedarik edilir. 

J tek iller tek.Uf mektuplarını ve 1125 liralık muvakkat temi 
natler•nı 24.90 sayıh .. aououn 32 inci maddealodekl 11rah•t dal 
reatodo ayol g011de ve mueyyen eaanan Mr SHt evvele kadar 
makbuz mokabtlfnde Denizli llbaylığına teslim etmlı bulunacak· 
tardır. Posta ile gôoderllecok mektupların nihayet ikinci mad· 
dede yaııla eaate kadar gelmiş olmaeı ve dıe zarf Jarın mGhOr 
mumu ile iyice kıpatılmıe bulunması 14zımdırr. Postada olan 

gecikmeler kabul edllmeı. 
5 - İhale 21i90 eayılı ıruarma, eksiltme ve ihaleler hakkın· 

dakl kanona göredir. 

6 - Şartname ftrne~l Denizli encflmen kalemlndt!dlr. 
7 - ihale bedeli Oç takeluedlr. Yıl içinde ödenecektir. 
8 - hto Ocrt ti ile pul vesalr maeraf ları alanı ıittlr. 
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Çay Aş merb 
Kaşar peyniri 
Pirinç onu 

Gueoyo 
çamaeır eod111 
Ha18e beıl yerli 
Paltolok kumaş ytı U 
Terlik 
Bakır çorba tHı clderlı 

.. eahan 

Yemek kovası çifte cldarh 
Bıuaolye 

Sftpftrge 
Pelulmet 
Un 
Karyola 
Komodin 

wobtellf cine 

Evrakı mıttbu• 
Elekthlk ampuHı muhtelif 

A~ıç kömChO 
Boz 
Pamuk 
Makara 
Yumak 

200 
360 
750 

.. .. 

.. 

... 
100 teneke « 

3800 .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
1000 metre27.5.936 dan 11.6.9!16 

150 c .. .. .. 
400 çift .. .. ... 

150 adet " 
150 .. « 

5 .. .. 
110 .. .. 
450 u .. 

700 kilo .. 
500 .. .. 

.. 

... 

.. .. 

.. 

.. 

.. 

.. 
< .. 
" 
c 

50 adet 31 ö.936 dao 15.6.936 
35 .. .. .. .. 

300 Urıhk" 
121 .. " 

2200 kllo 11 

5000 kalıp il 

350 kilo '" 
700 adf't " 
250 " " 

il .. 
" 
il .. .. 
" 

.. 
•• 
il .. 
il 

•• 
Danı ett 2000 11 '! " 11 

lzmlr Memlf'kf"t •e E~refpışa baetanelerl için IOEomo olup 
yakarıda ctnıı ve miktarları gösterilen muhtelif yiyecek giyecek 
ve yekacak hlr.alerınde gôa'cdleo tarihlerden itibaren onb~tf'f 

gilo müddetle açık olarak ekelltmlye çıkarılmııur. istekli olanlar 
ekıUtme şartoamelerlnl anlamak ve yftzde yedi buçuk muvakkat 
teminatlarını yatırmak Ozere her gaa lımlr Memleket ba1taoeııi 

ldareeloe •e pey ıürmek lıriyenlerln de yukarıda clnılerl kar••· 
larıodı 111rahatan göelcrllen gQolerde yatmlıcak teminat muvak· 
kate makbuzları ile beraber saat 10 dan 12 ye kadar lzmlr vl· 
&Ayet eocOmenlne mGracaatları ve temlnıh munkkatelerlnl yatar· 
mı yanların ekelltmlye iştirak ettlrllmlyrcekll rl illa olunur. 

Hurnava Belediyesinden: 
Buroava'ya getirilecek su proje n keıU terinin l 1.6.936 per· 

ıembe gona eaat 16 da Borana belediye dılreelnde kıpıb sarf 
usullle eksiltmesi yepılacaktar. Muhammen bedel 600 Hrıdır. le. 
teklUerln 45 Ura muvakkat teminatla beraber ekeUtmeye letl· 
rakl1ırl llAo olooor. 21 27 2 7 1288 

Maolea TGmen eıt. al. komlsyoouodao: 

1 - Manisa merkezinde bulanım kıt11tın bir senelik lbtlyact 
lçlo 80700 kilo ıığır eti kaplı zarf aıoltı ile mtlaakı· 
eayı konulmuıtur . 

2 Şartnamesi bedelelı olarak Manlea Ulmen Hl. al. ko. 
mlıyoouodın Hrlllr. 

3 Manakaeası 15.hadran.936 pasartesl gQnQ aaıt 15 de 
Manl11da tGmen 11tın alma komisyonunda yapllacaktır. 

4 Eksiltme kapalı zeri oeollledlr. 
5 80700 kilo eıtır etinin beher kilosonoo muhammen 

flatl ( f lrml) koroetur. Mecmu tutarı 16140 liradır. 

Tr.mlnata movakkateei 12 l l llrarJır. 

6 lıtt-kllln ticaret odaıııoda mukeyyel oldolı.lımoa dair 
vesika ibraz etmeleri IAzımdır. 

7 T .. mtnatı oıuvalı.katc makbuzu ile tılrllkte mektuplarını 

müoık1911oın yıpılaco~ı be lli saatten en •t•~ bir eaat 
enf'l rOmto Hlın alma komleyooooa vermrlerl gerektir. 

29 2 7 12 
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! ................................................................ __ ............................................................. .. 

bir müshildir. O kadar zararsızd ı r ki: gebelere, kalh ve böbrekleri PURJEN SAHAP Tesiri tabii, eşsiz 
• 

rahat8ız ve tansiyonları yüksek olanlara bile DOKl'ORLAR HEP BUNU TAVSi YE EDERLER. 
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