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Bezfnn 19ı:l6 
fzmir'de hergftn eabahları çıkar, ıiyaHI gazetedir. Telefon: 2776 

Bükreş Müzakereleri 
Rugflı! Oç Devlet Reisi Arasın

da Başlıyor. 

lzmirMuhteliti, VivanaTaliımını Yendi 
Ortaya çıkan yepyeni bir hadise: 

Habeş lmparat~ru Mussolini ile Ko
nuşmak için Roma'ya Mı Gidecek? 

Buna Sebep, imparatorun, M. Eden'le Yaptığı Temas
lardan Memnun Kalmaması imiş. Ortada Bu Zannı 

Takvive Edecek Bazı Hadiseler De Var! 
" 

Londn, 6 (A. A) - Beniz 
teeyyCU etmlyen .. ylalmra ~öre 

Habeı lmperatoru Lnodra'da 
gGrdagı kabulden Ye M. Eden 
Ue .ralarında geçen konotm• 
lardan memnun olmayıp M. 
Mauollnl ile pas-rlağa ıı:triom~k 
için Roma'ya gitmek lmUoıoı 
ar.1t1rmı1t1r. imparatorun ı•bık 
ıayyarrclıl olup Adlı . Ababa'y• 
doğu yolunı dnım ederkro 
Roma'da yere tnmek mecburi 
yetinde kalmıı olan Frao11z 
Droy buraya gelmltth. Kt.odl 
ılala belkl de Ntgoıu ılmağa 

geldlgi za~nolunuyor. 

Londra, 6 (A.A) - Deyll 
Telgraf tı,Ueteıloln ılya•I mu 
hablrl Negtb'Gn Eden'le yap 
l•I• mlllkatta ılya11I mahiyet· 
teki me1elelertn gGrfteDlmedlğlnl 

imparator, Gebelüttarık'ta 
blldlrlyor. Mftllkaı bir terci 
maa Hlıtatlll! yapılmıı, Eden 
fUdtlerlnl Franıısca •e Necaıl 
d~ Babeeçe ifade eımltlerdlr. 

NegOı Babee'lerla ltalyan'la 

oıel kapısından girerken .. 

ra karıı muknemet edebilme 
lert için yapılan munenellea 
dolayı lnglllı bakdcaetlne le 
ıekkGr etmlıılr. 

- Sonn 6ci sahifede-

r 
Boğazlar konferansı· 

nın talik edileceği 
haberi asılsızdır 

Ankara, 6 ( A.A) - Bazı 

gazeteler Montrö boğazlar 

konıeransının gayri muayyen 
bir tarih veya assambleden 
sonraya tehir edildiğini )'UZ 

mışlarsa da yaptığımız tahki 
katta Ankara'da bu yolda bir 
tehir edildiği hcıkkıdda hiç 
bir malumat mevcut olmadı 

gı anlaşılmıştır. 

\. 

M. Leon Blum 
logiliz milletine 
Hitaben neler söyledi? 

Londra, ô (A. A) - Royter 
ajaaıının Parlı muhabiri Ue bir 
gGr6ıme yapan M. Leon Blum 
lagUiı halluna hitaben aıatı 
dakl ıözlerl ıGylemlıalr: 

Yeni Franııı kabineal lagtllz 
demokrulıl , ile ııkı bir le bir· 
il~ yapmıya, Reynelmllel hu· 

kaka blrmed ıemlia eımlye 
mOteklbll yanhmla kollektlf 
emDlyell organize_ etmlye .,, 
ılllblanma yarıııaa nlbayeı •er· 
mlye çaheacaktır. 

~ ..................... .., . .., .............................. ~ ................... ~ ...................................................................... ,.. ................... ,.. ................... ... 
ltsanbul'lular mOtemadiyen Vahab'•, Fuad'ı, 
kaleeiyi •e diğer oyuncuları alkıtlıyorlardı. 

Çocuklarımız Arslanca Bir OyunlaM~
ruf Viyana Takımını 4 -1 Yendiler! 

/zmir muhtelitinin siyah 
incisi Vahab 

lıtıabal, 6 (Huıoıi) - Ber· 
lln olimpiyadına gidecek MUH 
ıakam oyuncaları 1eçmek Osere 
ıerıib edilen mubtelitler mG•· 
babl1rına bagGn baılandı . Tak 
alm lladyoma eeylr-:ilerle dolu 
idi. Milli takımı intibah edecek 
olu 2 laglllz, bir AYDıturya'h 
•e fatbol federaıyono relılle Oç 
uaclaa mlteoekldl komite ha 

ıuaf localarr•dı oturayorlarcb. 

• 

........... 

Viyana'mn orta hafı Hojman Vivana'nın ıoliçi Gevşnaydl 

Bizimkilerin lsıaobul'dan gelen sesi .. 
ikinci devre baılamadan, Taksim ıabaeıad.u maçın ıpikerli~ioi 

yapın Eıref Şefik, Vabab'ı makine baoıoa çağırdı Ye konuıtu. Vahab, 
oyundan yeni çıkmıfta. Eıref Şefik'io adrduldanoa kartı keeik keeik 
euolara ıöyledi : 

c- Karoı takımın mlidafaaea çok güıell. İmreniyor, iatifade edi· 
yonız. Talumımız her zamanki oyuouodau daha iyi oynadı. ızmir'lilere 
çok çok ııelim! fneaallab bir haftayım '°ora kendilerine hayırb bir 
mftjde Yermek imkloıoı bulacağı&.,, 

V ıbab'ın dedtgı çıkh •tı çocuklarımıı gôAllmGsCl kabumlar. 
• • • 

Bana mlteaklp telefonla mubtelltlmfsla kafile relıl Saad 
Yurdkoru ile konafluk. Tebrlklerlmlsl bildirdik. ~nad blse ıu 
ceHbı •erdi : 

•· - lzmir'e çolr selam! Vahab ve arkada,lar hepsi yanım· 
dadir. HPpsinden çok selam! Takımımız bir a"lan kafilesi 
halinde oynadı. Viyana'lılar, hayreııe kaldılar ve oyundan 
sonra takımımızı çok kuvvetli bulduklarını sllylediler. DüıiJ 
nünü: ki, hasmımız, Avusıurya'daki tik maçlarında bile dört 
sol yimemiııir.,, \... __________________________________ _, 

lzmir muhteliıinin giJ:bebek 
lerinden Fuad 

Ankara lsıanbul: 
Saat 15,25 te, Ankara •e 

lıtanbul takımlar1 Nbaya çık · 
blar. Mutad mera1lmden eonn 
oyuacular yerlerlDI aldıklar1 

ıaman hıınbul mabtellıl ıu 

eekllde idi: 

Safa, Bilal, Faruk, Rf! .. d, 
RIH, Eead, Flkreı, Şeref, Seli 

- Sonu Scı 1Ghi/ede -

Fransız meclisi dno toplandı, 
L· Blum siyasetini izah etti. 

Yeni Başbakanı Mecliste 
Beyannamesini Okudu. 

---------------
Kabineye itimad edildi. Leo.u HJum, yeni ka-

binenin tatbik edeceği siyaseıi anlattı. 

Yeni baıbakan M. Leon Blum 

Parlı. 6 (Radyo) - Do ea 
bab, Blum kablneal Ellse ura· 
11.U ellmbar relılal• l'lyue· 
d•de toplaamıtlar. S. içtimada 
ba ak .. m beri mec:lld meb· 
aeaa ile a) anda Irat edilecek 

ntlıak eııuı görOıCUmOıtlr. 

Ayni leılmada grn Ye milli 
mldafaa me1'elelerl de ıeıklk 

edllmlttlr. M. Blum bu içtima· 
ıonra muhtelif &Hatla mDll· 
ketlarda hulunmuştor. 

Hariciye bakanı M l Yoo 
Delboı hariciye dalreelnde Fran. 
n'nın Londra ıef iri M. Kor· 
ben 'J kabul f'lmletlr. 

Romadıakl f ranu ıef iri Kont 
Döoambron da Parlı'e gt!I· 
mekt~dlr. 

Parlı 6 (Radyo) - Bogan 
meb'uho mecllıl toplenmıthr. 
Kabine bu~tlo paı llmt!ntoda 
programı okoyac.khr. Trlbtin· 
lerde p~k çok kalabahk •ardı. 

Blum kabineıJ erklnı Uo bir· 
llkte mecllıe girmlıılr. Kabine· 
de bolanaa Clç kadın baba 
baıYekllta yanında idi. Bakın· 
lar, kabineye mıhını k11ma 

oıardukları Hkla ekaerlyet la· 
rat.adaa ılddetle alkıılanmıttır. 

MecUı relel M. Heryo ceJee. 
yl açmıe n rasaamenla okaa. 
ma11aı emretmlfl)r. ilk iki 
kablae rebl 81am'e ~ermltllr. 

M. Blum kinaye ç.kant 
demleılr ki ; 

- Yeni b8kdmeı huzura· 
nuu ııgı11ma111r. Mecllıln ekM· 

- Sonu 4nciJ sahifede -

Zavallı Bağcı Bekliye Dursun 
Almanya'doki ıicareı odamız, bir rapor gand~rmiı. Bu rapo

run bazı kısımlan, yalnız Türk tacirinin şeref ve haysiyetini 
değil, ayni :zamanda Türk müstahsilinin menfeaılerini ve ikıı 

smli hayatımızı yakındah alakadar edi) ~r. Raporun özü ıudur: 
·•}'eni ii:ünı mahsulü üzerine aliııre saıışlar yapılmaktadır. 

Fakat bazı ıaci:ler, diğerleri11e rıisbeıle 100 kiloda 1 1,5 lira 
/ iat kırıyorlar. Bu va:i)'eı, Alman piyasasmda iıimtıd:cızlık 
uyandırıyor.,, 

Yıllar var ki, devlet bir taraf tan, matbuat bir ıarajtwı, müs 
t11/ısll #Jir taraftan, yani eli b rlik bar bar bağırıyoruz, çalışı 
yoruz, fakat h11 habis ve menjeatperest zihniyP.t. bir ıü.rlü bo) . 
nunu kırıpıa memleketin manfeaıine a_vak uydurmuyor. 

Hatıramızda aldanmıyorsak, evvelki yıl bu ::!ilaniyet, Tıirk 
üzümDnü iç ve dıı piyasalarda kepaze bir meta haline indir. 
mişti. incire bile burnunu sokmııııu. Alıcı, budala degildir el· 
bet! Menfeatini dıiııinmekıe de lıaklıdır. Bir muh·ul ki, f iaıi 
hergürı kırılıyor ve hergün daha ucuza arzediliyor. ElbP.tte ki 
onu karşı müteenni, iluifaılı ve müstağni hareket edecektir. Bu 
takdirde satıcı tacir daha ziynde f iaı kıracak ve dolayuile iç 
piyasada da buhran doğcıcak, bagcı pfJnik yapacaktır. 

Garbi Anadolu'nun mıihim bir serveti olan bağlarda, bapı 
yanık, alnı terli, eli nasırlı, kesesi boş, çoluk ço<·ugu ) arı çıp 
lak, bankaya, kooperatije borçlu Türk bagcuı bekliyç dursun, 
onlar gene tezgah baıına geçtiler, gene marifeıleı ini dokumaga 
baıladılar. 

Hiçbir yıl, piyasamı~n normal gittigini, ticaret dalaveraları 
olduğunu, muhsul aleyhine gidi anlaşmalar vuku buldugunu 
duymadan, malımızı rahatça sotamıyacak mıyız.? Yani bu :ıa · 
vallı mdııahsilin yüzünün de • tüccarların yüzil gibi . salda· 
gana glJremiyecek miyiz.? 

Alu:ıya ıelkin cııiğimia. bu iıimadsı:ılık, bindiğimi:. dalı ke,s. 

melle mıbavi bir harekettir. Şuursuzluk olsa, afjedilebilir. Falıaı 

bu bi.r ıuursu:lulc d~IJ düpe düz, kelli /elli, muazzam bir 
hıyanettir. 

Mahsule ihantt, mwtahsile ihaneı, devlet ikıoadiyaıına ihaneti 
Kanunlarımız, bunlara karıı harekete gepnelidir. Bu zihni· 

yeti, adall'tin yumrııgu altında ameliyi:ı! SAPAN 



Rulran 7 

Alman Milletine 

Fihte'nin 
45 

Bizdeki dini reformdan son· 
r• ecnebiler, terbiye meııelealnl 
- kendi felııefelerlne gere · 
lnceledllder. Onların bo nnl 
aramalar1na, ilk 0Dce, bl:ıden 

de taklit edenler ve •em be 
yecanla ear1lanlar bolundu. Al 
men karakterinin bono nereye 
kadar gOtftrdOğftnft yeri gelince 
gGatereceğlz. 

Şimdiye kadar ec'\yledllderl· 
mlzl, ılıe : Yeni Alemin teıek· 

kıta ve eıklııl ile dalma ayni 
olan mtlnaaebetlerl tarihi omu· 
mlıl açık olarak anlatmııtır. 

B11iıılyanhk ıekll ahında 

olan hakiki din, yeni Alemin 
tobomo olmıııtor : Bonon btl 
yak meıeleıl ; bu dini eııkl 

medeniyete ithal etmek işi 

oldu. BOylellkle eekl medeni 
yet ; mlnevlleıtlrllecek (Splrl· 
taıllzl) ve kotlolaıtırılacak idi . 
Bonon için tik Once, b1rlatl 

1anlıktan : Her tftrlG hilrrlyetl 
nddeden harici otoritesi kaldı 
rılmak ve ona eski medeniyetin 
bGrrtyet albnlyell ithal edilmek 
lhımgeliyordo. Eenebl bana 
adım attı. Amma Alman mu· 
nffak oldu. 

Biri nclyl ikmal edecek olan 
ikinci adım; bu dini ve bununla 
bGtftn hikmeti bizde aramakta 
idi: Ecnebi bono hazırladı. 

Amma Almın rullze etti. 

Şimdi atılacak adıma gelince 
(kt ebediyen gtlntln mes'eleııl 
olarak kalacaktır) hGUla ntan 
daıları; mtlkemmel lnııan olarak 
yettıth mek itidir. Bu olmadıkça 
·En nihayet elde edllmlt olan· 
ba felııefe, berıeye t•mtl ola 
nuyacak n reel bayatta;bıımeıl 
gnrtllemlyecelulr. l!,elııefeden ay 
rı bir terbiye ılıteml lıe, kendi 
•una Ye konetl Ue, mftkem
mel bir aydınh~a aela olaıa 

mıyacaktır. Bu iki lı birbirinin 
matemmlmtdlr: Ayrılınca her 

biri nakı11ır ve kendlııln'ien 

lttlfade edllemlyen blrteydlr. 

Bu yeni terbiyeyi kurma : 
Mtlkemmel ktlltftre gGtaren her 
teyl yapmıı ve doğan yeni 
Alemde bunun bOtDn karakter 
lerlnl muhafaza etmlı olan 
Alman milletine dftşmektedlr. 

Bir kerre bu meaele tanzim 
edilince, loaanhAıa diğer mrae· 
leleri tamamen balledllmlt ola 
cakıır. 

Boylece, Almın milleti, bu 
gftne kadar. neYI beıerln ktll· 
tClrG yolunda çalıemııtır Alman 
mllletlnln takip ettiği tabii 

eeylr vuıtaılle biz iki dda 
gGıterdlk ki bGttln ktllUlr, bil· 
huM Almao'yada, bılkıın gel· 
mektedlr. Bu bAdheyl dıha 

•nlh bir ıorette göstermenin 
timdi zamınıdır. - Yukarıda 

gGrdak ki reform Meeeleııl ; 
ilk önce, halka ıonoldo . Ve 

ancak entrelerlle blrleelnce mu 
.. ffak olundu. Da bir kaide 
olup latlao111 olmıdığını şimdi 

göıtereceğlz . 

Anantanda kalmış olan Al 
mao'lar, Dlkelerlnln ehli ve 
allHf fazlletlerlnln hepılol mu 
bafaaa etmişlerdir : Sıdıkat, 

doğruluk, honör, 11dellk. 

Fakat kfthDrD: Yaklek ve 
manevi bir hayata ulaıtarmı 

•19ıtaeı 01011 der f'Ceelnde lnkl 
.. ı eUlremedlld. Ancak o •• 
manld bırlııtlyaalığıa ve papH. 
larınıD, dağınık lnaaolar Ozerlne 
lellrl dereeedace lnklf8f ellh· 

Hitabeleri 
Çeviren: M. Rahmi Balaban 

gOçmGı göçmenlerden ~eri kal· 
dılar. Ltldn dılmı ceıur •e 
doğrn idiler. Şunu dı itiraf 
ederlı ki yuı barbarlardı. BOyle 
olan hılk, şehirler korda •e 
borada medeni bayat onıorları, 

ıOr'atle en tlıt nokıaııoa kadar 
lnklıaf eul. Burjuva tttkllltı 

e1111lyelerl kurul ia. Bu koram· 
lar, vakıa, blraa dar ılbalyetll 

idi amma pek mlkemmel idi. 
Nizam VP latl11m ılbnlyetl •e 
buna tapmı~ı Glkealn diğer 

yerlerine yaptılar. Çok lnklf8f 
etmle olan ticaretleri, dGnyayı 

ketfe yardım etti. 

- Şonu var -

lstanhul Gazete
leri Ne diyorlar?. 

htaobal, 7 (A.A) - Cuma· 
rlyet tı••eteılnde Yaauı Nldl, 
amurrt ıalhua n mltterek 
emniyetin naeıl koroaabllece· 
ğlnl tetkik eden bir :r11• net· 
retmlt •e bu gayenin ancık ve 

ancak mUletler cemiyetine da· 
hU her milletin lc•bında b6ttln 
koYYetlerlle cemiyetin emrine 
hazır balunma11 ınretile tabak· 

kok edebllece*lnl ı3yllyor. 
Tan ga1eteel, Y"Dl Fr1n11s 

kablnealnl ya111ıaa meno ya· 
pank bu kablnenta:bulondağa 
vaziyetin parllmentodıkl ko• 
•etli mGzaheret gruplarına g4'ıe 
çetin olduğunu ve bu çetinliği 

artıran baılıca aebebla de Fraa· 
M'aıa harici Ye dahili politika 
bıkımlarından en na1lk bir 

dnrede bulunduğu ııradı lk· 
tldarı ele almıt ve ıeeeklı:tll iti· 
barlle Hğa Ye ıola inhirafı ko· 
layhkla kabil balanmot olm111 
olduğuna yasıyor. 

Yunan Kralı ~ 

Seyahate Çıkacak 
Atlna, 6 ( Radyo ) - Krıl 

Yorgl veliahtla blrllkte Baslran 
ortalarında Deduğıc'a gldrcek, 
Dramı ve Sernl de ılyaret ede· 
cektlr.~ 

Boraları gezdlkı~n ıonra Se· 
llnlk'e gidecek olan kral 21 
H11lranda K.ılkıe'ııkl 11fer Ahi· 
deılnf ıçacakfır. 

Şellnilı: tarlklle Gerglra'y• 
giderek blray kalacaktır. 

Belçika'da 
Sosyalistler lideri 
kabineyi kuracak 
Brtlkıel, 6 (Radyo) - Kral 

Leopold, M. Vındeneld'I yeni 
kabineyi teeklle memur etmlı 
ve maafakat ceYabı ılmııtır. 

Yeni kabine, mllll bir ka· 
bine olacak ve erkAoının mi· 
blm k11mı meellıten olacıktır. 

Mecllıtekl ba11 fırlı:alar, ba 
kabineye lttlrak etmek boııu· 

ıınada mClıkallt gOılermelı:te· 

dlrler. Bonon için M. Vander· 
veld kaıollkler Ye llberallerle 
anlaıacıktır. 

Ôntlmtbdekl pazarteel gGn6 
kabinenin leşklll muhtemeadlr. 

Yunanistan 
sililılanıyor .. 

Atlna, 6 (Radyo) - Allna'da 
Ayoe Koıma'de yeni bir tayyare 
meydanı •ftcodc getirilecektir . 

Mctalı:uı kablneıılnln bir kıı· 

mı bugGn toplrnmıt •e Almaa· 
ya'ya 60 milyon d11bmlllk mG· 

blm11111t H dlalun elparlt edil· 

~ ................................. ııııı11111ı1ıı1ı1ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiii•"•"• ... • .. •"•"•"•"•"•"•"•"•";"':ı:ı::."."."'•"•"•"•"•"•"·"·"·"· ...................... ~ •. r •. ~ ........... ~ .• .1.11.11.11.ı~~flf 
lüıoııüın Tenva~o HabeırDeırnı 

Kamutay reısım izin 
bilyilk özverenliği. 

Dost Devlet Nazırı Dün Mesai nezaretinde 

Ankara, 6 (A.A) - Yazde 
ikilerin vergi haline konul 
maeıaı rağmen Kımutay baı 

kanı Çankm eayluı Abdal· 
halik Rf'nda kendisi ve ılleıl 

için taabbot enUtlerl Oye al · 
dah olarık 936 yılı için 500 
lira teberru etmltlerdlr. 

TClrk bata kuromn Ren
da'ya trıelı:ktlrlerinl ııonar. 

Bordur, 6 (A.A) - İlbaylık 
bııkanhğı altand4 bogOo TClrk 
bna kurumu blnaıında bir 
toplantı yapıldı . yer arana 
iane nlıbetlnln Botdor vill 
yeti •e ka1ılarıodı yftzdc iki 
ahnm111 memnoolyetle kabul 
olunarak karara bağlaomııtır. 

Varolsunlar 

Aokara'ya Vardı. 
.~~~~~~---~~~~~~-

Hararetle Karşılandı Ve Şerefine T. 

Rnşdo Aras Bir Ziyafet Verdi. 
~~~-----·~--~~~ Ankara, 6 (A.A) - Yugoı· ve dabı ıonra hariciye •ekllle· 

lnya nazırlarından B. Behmea rlnl makamlarına• ziyaret el· 
ret lk111le birlikte bu 11bab nat ml,tlr. Bayan Behmen de 11at 
9.nO de eabrlmlze gelmletlr. Na 11 de Bayan Çetlnkaya'yı siy•· 
zır IRtaayonda Hariciye vekfü ret etmlıtlr. Ali Çetlnkaya ile 
Dr. Tevfik ROeUl Arae, Nafıa reflkaııı eaaı 13 da mlıaflr na· 
vekili Ali Çetlnkaya ve reflkaııı, ıırla reflkaıına zlyaretlerlnllade 

Ankara vallel, Nafıa mftııetarı, eımı,ıerdlr. 

Devlet demlryolları umum mG· Tevfik RGetG Arae ıaat IS, 
dClrO, Barclye protokol dılreel 30 da mlıaflr nazırla ref lkaııı 
ıefl, harici ikinci daire ıef I ve ıeref tne Çankaya'da hariciye 
ve hueu•i kalem madOrCl, An köıküode bir Ggle ziyafeti ver· 

Rize, 6 (A A) _ Rlze'lllrr k1ra emniyet dlrektôrCl ve Na mlşılr. Ziyafette mlaaflrlerden 
de bata konetlerloe yardım fıa kalemi maheoıı mtldOrO ta bıeka Nafıa nklll Alt Çetlakaya 
lartnı yOzde birden ikiye çı · rafından karıılaamııtır. Misafir· ile reflkaıu Ye hariciye, nafıı 
karmıışlardır. ler Ankara palH oteline lamlı vek&letlerl erklnı, YugoalHyı 

\....., _______ ....&. ____ ..) lerdlr. eeflrl ve ıefaret erlı:lnı hazır 

Anlaşmak 8. Behmen 11at 11 de Nafıa bulonmotlard,r. 

MomkünmOş. 
Roma, 7 (Radyo) - Slr Sı 

muel Boar'ın tekrar kıblneye 

glrecf'ğladen bıbeeden Trlbuaa 
ga1ete1I, lngllıere'nln ve diğer 
dnletlerla İtalya ile aalıım•· 
ları mClmkGn olduğunu, Akde· 
nlı'dekl lnglllz harp gemllerl· 
nln geri çeldlmeel mabblllnde 
lnglllı'lerla Kı11ıldenls'de iııtc· 
dikleri her IOrlG teminatın we. 
rlleblleceğlnl n İtılya'nıa bir 
seael ordoıu teıklll meı'eleııl · 
ala saten bayılden ibaret ol · 
do~ona yazıyor. 

Necaşi 
Şeref ine veri· 
len resmi kabul .• 

Londra, 6 (Radyo) - B•be 
ılıtaa'ın bara elçlıl doktor Mar· 
len'ln, imparator tereflae ter · 
tlb euıgı reıml kabul, bagGn 
oldu. Diplomatlardan on kl1JI 
h11ır boloamoılardır. 

Dıt itleri bakanı Lord Eden, 

maseret dermeyan etmlt •e ye· 
rlae bakanlık memarlarındın 

birini gGadermlttlr. 

Sabık baıkaulardaa Lold C .rç 
da hazır balunmuttar. 

lmparrtor, dnetlilerle uzun 

mftddet Franıuıca konuımuıtur. 

ltalya, Avusturya haşve-
. 

kilinin son konuşmaları. 
Romı 6 (Radyo) - Mo11ollal ile Avatıtorya baıbakaaı Şue 

alng araııada yap•lıu konoımıya dair ıo reaml ~tebliğ net · 

tedllmleıtr. 

AYaıtarya bııbakaaı Vlaroggtodan avdet etmekte olın Mo110· 

llnlye mftllkl olmuotur. Mu11ollnl Şoıalnı ile Rocco Delta Ca
mlnıte de iki ea1t kıdar gayet Hmlmi g3rGtmtltitlr. 

Haber ahndıgına göre bu m6ltkaua dıı itleri mGıteıarı Savlç 

de hazır bulanmaıtar. AYaıtarya baıbıkaaı ôlle yemeAlal Maı 
ıoliol ile beraber Y"dlkten Veaııdlğe doğru &eyabatını deHm 
fltmlt •e bogan oraya nrmıştar. Yarın beynelmllel ıerglyl geıe· 

cek n Vlyıaıya dOaecektlr. 

Sallhlyettar İtalyan mebaf ilinde ehemmiyetle kaydedlldl~f ne 
göre bu mGllkatın btçblr feYkallde mahiyeti yoktur. Ve noktal 
a11ar teatileri Roma protokollarınıa çerçenıl haricine çıkmamıttır. 

Viyana b (Rıdyo) - Avaıtnrya bıtveklli M. Şoınln~ bogtln 
Venedlk'e gltmlı Ye ora •n da tayyare ile Vlyana'ya dönmGttGr. 
Batvelı:ll hemen kabineyi toplımıı ve izahat •ermlıtlr. 

Bu ıeyabatla ılyael bir mıbty .. ıl halı olmadığı mabıkkak ol· 
makla beraber, hakiki bedel ve mahiyeti henftı aalaıılmımııtır. 

••• 
Uzak Şarkta 
~~~--~-·~--~~~ 

Çinde Vaziyet Karanlıktır. Şanghay

da Japonyaya Karşı Kin Var. -Ş•ngbay 6 (Radyo) - Cenubi ve elmall Çlade vaziyet ger 
~lallglnl muhafaza etmektedir. BGtiln Çlade birbirine k1reı va· 
zlyet almııtır. Şanghıyda da Japonya aleyhine ıl•tdetll bir lnffıl 
Yardır. Kanton aııkerl Naatın hudutlarında mevki almakta de · 
••m etmektedir. Bu aelı:erla miktarı 250,000 dlr. 

Bundan batka Mare,.I Şan Kıy-Çek de elmalde lııtlklll ilin 
vlltyetler hudadan1 350,000 bin kltfllk bir ordu tahılı etmek· 
tedlr. Japonların da hazırhkları ıtddetll bir ıurette dnam et 
mekıedlr. Bonon için va1lyet çok karıtık ve tablmdir. 

Nınldn 5 (A.A) - Çin dıe leleri bakanlığı bir japon Ajanııı· 

nın Kantondı mıhalli bir bakdmet ıeeuaa ederek Nankla mer· 
kezi hGk6metlae kartı harekete geçtiği hakkında nrdlğl ba· 
berlerl kıt'I ıorelte yalanlamaktadır. 

lııanbal 7 (Baııuıl mohıblrlmlzden) - Aılnaa bıberlere g3re 
Kanton Çin bakômeıl, japoayıya reımen harp lllnına karar 

verml1Jtlr. 

EL HAMRA Telefon 2573 

Yalnız 20 kuruşla oç büyük film birden 

1 a BOSNA SEVDALARO 
TÜRKÇE SÖZLÜ Ye 'ŞARKILI 

2m Monte Krösto Kontesn 
BRIGIT1'E BELM 

3 - AYRICA BÜYÜK OLiMPİYATLAR FiLMi 

Seanslara dikkat· 3,,o Boına SeYdaları . 6,10 Monte Krlıto Koateıl. 7 oiımpl· 
• yatlar filmi. 8 Boına Sndaları. 9,:lO Monte K.rtıto K.onıe .. ı. 

Bir toplantı oldu 
Parlı, 6 (Radyo) - BogGn 

meıai nezuetlnde grevcllulf' 
patronlardan mClrekkep nıobte · 

lif heyetler toplaamıılar ve 

mGzalı:erelerde bulanmuılarder. 

Mesai konferansında 
Ceneue, 6 (Rıdyo) - Me· 

ıal konferanıı bugaa toplaomıı 
ve tçtlm11 ôotlmftsdekl 1ahya 
talik etmlttlr. Yılaız encG · 
menler çılıımııtır. 

ÔnDmOzdekl eah gGnkft iç 
tlmaında meaaucat eanayllnde 

40 ıaatllk hafta meı'eleıl mG
zakere edilecektir. J.t~akat asa 

araııada lhtlltfıef klr vardır. 
Itılyı delegeıl bu konferaaııa 

lıtlrak etmemekle beraber, ltal· 
yi 40 ıaatllk baltayı kıbol et· 
mletlr. Sovyet Roıya murab· 
b111 da Roıya'nıa Clç ameleden 
mtlrekkep blr heyet gGnderdl· 
~ini blldlrmlıtlr. 

lngills meııal bıkanı M. Bıo · 

•n de blızat bu konfırana 111 · 
tlrak edecektir. 

Meşhur pilot 
Tayyaresi le 
Beraber dilşUl . 

Parlıı, 6 ( Radyo ) - Pilot 
(Dovre) bugtln bir tur eeauın· 
da ıayyareılle beraber dftı· 

mGıttlr. 

Rihentrop 
Tayyare ile Berline 

DôndO •. 
Londr1, 6 (Radyo)- Alman 

monbbaıı Voa Rl~ntrop, bu· 
gtln tanare ile Berlln'e hare· 
ket eımlttlr. 

Ankara'da bir sergi 
Ankara, 7 (Huıaıi muhabiri· 

mlıdea) - Gtlsel ean'atlar 
bfrllğl reıılm ıerghl açılmıttlf. 

Törende Btlytlk Millet Mecllıl 
relıl Abdllballk Renda, KGlttlr 
Bakanı Saf fcı Arık•n ve bir· 
çok Aylnlar balanmuıtur. Say· 
lav reuam Şnlı:eı, ıerginla açıl · 

ma törenine lttirak edenlere 
ıeeekklr ederek Comarlyet hG 
kumeılaln ve ballı: partl•inln 
her zaman Ye her nılle ile 
birliğe gGıterdlğl yardımlardan 

tGkraal• . bıhııetmlıtlr. KaltGr 
Bakanı, bu yardımların dan 
olduğu gibi yarın dı deHm 
edeceglol ıôylemf ş ve re11am · 
larımııın lnkılib eııerlerlac daha 
çok ehemmiyet vermeleri llıım· 
geldiğini ıôylemlttlr. Reelm 
ıerglıl gezllmle ve beğenllmlettr. 

logiltere • Mısır 
Loadra, 2 (B. R.) - Kral 

ıeklzlncl Ech1rd, lnglhere hl· 
kômetlaln M111r fnkallde ko
miseri Slr L•mpıoa'u kabul 

etmlttlr. 

Kaçakçıhkla mQcadele 
Ankara, 6 ( A. A.) - Geçen 

bir hdıa içinde gtlmrtlk moha· 
f111 örgtlıQ biri 316 159 klçakçı, 
3913 kilo gGmrDk kaçağı, 1847 
kilo lnhlear kaçağı, iki kilo 
Eerar, Bir kilo ham Afyon, 
4,5 kilo ılyah Baz morf lo, 
5ıi8 defrer ılgara ktğıdı, bir 
ıöfealı:, iki tıbanca, 39 mermi, 
81 Tdrk llraıı, 90 kaçıkç• hay· 
'flnı ele geçlrllmlotlr. 

Tren kazası 
Viyana, 6 (B R) - Parlı 

viyana araıında ltllyea ekepreı, 
Llatı charıada yoldan çıkmıt, 
5 kiti Glmetı, 20 lı:I.. yeraı.a. 



Yine Ordu! 
YAZAN: Mahmuı Esaı Bozkurı 

-2-
SilAhlanmak ieıiyoru;ı. 

Ve ıi14blaoacağıjl: .• 
Dioi1Dizden trrnağımııa 
SilAblanacağız!. 

O kadar ki: 
Türk cumuriyeti ıilib, 

Ve .. eiJab, 

kadar, 

Türlt cnmuriyeti demek olacak, 

Ordu!. 

• • • 
Bu memlekette beyıeyden fls· 

tün bir varhk maoHına gelecekti?. 
Çılnkfi, 

Türk ihtilAli meyvalannı ıiJAh· 
lanmızın gölgesinde verecektir. 

Biz ne emper)afüıt ve ne de 
militarist değili:, 

Fakat .. 
~odcrn medeniyet ordulan, 
Bele Türk ordularıı 
Bir k111t, 
Buıud bir ıııoıf teeki1Atı de· 

ğildirler. 

Şövalyelik, zadeganlık çağlan 

geçeli çok oldo .. 
Ordu!. 
Bir 11oıfın, bir sınıf menfeat• 

lerioin temeli değildir. 
Ordu! 
Bütün bir miJletin .. 
Bfttüo bir vatanın maddi ma· 

nevi varlığını temıil eder. 
Orduları! 

Birbiriod-an farkeız, birbirine 
mü88yi vatandaılar vöcudo geti· 
rirler. 

Ordu!. 
Bareket halinde bir ntanın, 

yfirüyiJı halinde bir milletin en 
güzel, en canlı bir tablosudur. 

Ordu! 
Sancağile, 

Bandoıile, 

iyi ıillihh gençlerile, 
Ve bütün techizatile; 
Bir vatan parçasıdır. 

O! 
Bir vatandır. 
Bfttün bunlar için: 
Ordu! 
Berteyin üıtündedir, 
Her,eyin fislfindc olacaktır. 
Olmalıdır 

Ve mutlaka .. 
Ordu hereeyin üstünde 

makta, bütün bir vatan; 
Bütün bir ulus, 
Baolar üzerinde ya~ıyor, 
DemelLtir . • 

• • • 
Ordu! 

kal· 

Bir milletin medeniyet ıeviye· 
ıinin ölçilsfidür. 

Bu, 
Ofln llöyle idi. 
Bugiln de böyle 
Ve ıüphe etmiyorum ki, 
Yann da böyle olacakur. 
Aııcılt dıJoilnüraek, 

Ba hakikati bıılmınm bir ke· 
ramet olmadığını göreceğiz. 

Hir ailAh? 
Bir mavzer yapmak için .. 
Nelere ihtiyaç vardır? 
Bunu böylece bir mülahaza 

bile k4fi .. 
Önce demire, çeliğe kereateye; 
Sonra: 
Bunlan işlemek için atelyelere 
.Fabrikalar .. 
Marangozhanelere .. 
Top dökmek mermileri yap-

mak?! 
Hele uçaklar, 
Kamyonlar, 
Ve bele donanma yapmak?! 
Bunların bağlı oldukları aan• 

atlar? 
SilvariıiJe, piyadeıile ordunun 

tecbizahnı vücude getirmek .. 
BOtün bunlar, 
Hım maddelerilc, 
Ve eğirme maddelerile, büyük 

endüstri iıleridir. 
Ve nihayet fikir iıleıidirler. 
1ıte yirminci aaır medeniyeti!. 
Yirminci aeır medeniyeti fik· 

rindcn .. 
\'e ba maddi \'artıklardan 

baıka nedir ki? 

Yirminci aıır medeniyeti mad· 
dednn baaka neJir ki?. 

Beo, 
Mıddiyet kadar, moralin bil· 

yok kıymetine inanırım. 
· Fakat .. 
l\f addiyet diye 
Biıaz ônoe Nydı&ımız ıeylerin 

l 

H 11lr1n 1 llllllllltH .. ......... .. ................................ .............. . ..................... : ....................... . 
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ŞEHiR H ABERLERI 

J\'lahsul 
Rekolteleri 

Almanya 
ile Ticaretimiz. __ ............... ___ _ 
Avni Sukman 
bugün geliyor .• 

berllo Tılrk ticaret Kooel 

yesl Avni Sakman, bu~ün de 

oiz yollara lvleımc idaresinin 

npurlle lstanbul'dao tehrlmlEe 

ıelecektlr. Avni S•kmao, İzmir · 
deki ihracat ıactrlerlle gör11ve· 

cek ve klerlng bGkftmlerlne 

göre nr. ıekllde hareket ede· 

ceklerlnl anlaıacıktır. Ayol 

zamanda klerln~ anlaımım mO 

naet-bıııile tOccarluımızın dl 

1.-klerlnl de teshlt cd.-cı-ktlr 

A vnl Sakman. t?"ç.-nlnde An 

karada Yf"DI klerln anl•ımHı 

mOukeresl eıınaemda Alman 

heyeti toplantılırma iştirak et 

mlış ve ~örOşmelert baıştHn tıona 

kldar taklb eylemletlr. Bn hl 
barla lzmlr'e gellel, tOccarları 

mız ve ticaret ltlf'rlmbı için 

çok hayırla olacaktır. 

({ürk Tüccarları 
Mühim bir şikayette 

bulundular. 
Şehrlmlıde kark tlcuetl ya · 

pın b111ı mfteneıeler, Ticaret 

odasına mftrac81lt ederek lzmlr 

limanından kilrk hhalı için 

kontenjan llateılnde hiçbir hl88c 
ayrılmadığını ve bütan hlHe· 

nla, lıtanbul'a veılldlğlol bil· 
dlrl'rek ışlkliyette bolunrnuşlar· 

dır. Kftrkçillerln söylediklerine 

göre 93~ yılında Avrupı'dıu 

lstanbo'la 30 bin liralık ve 

935 yılanda da 20 bin Urahk 
kork gelmiştir. Bütftn bunlar 

lstanbul'dı iki ticarethane na. 

mına satan alınmış ve bu tlcı 

retbıneler, karşılarında rakip 

görmedikleri için bo kürkleri 

çok pahalıya eatmıolardır. iz 
mlr'de kork ticareti, hersene 

biraz daha fokftf etmekte l11do · 

ğona görr: kilrk ticareti yapan 

bo müeaaeaeler, Tfcıuet odası· 

nın, İktaHt veklletl nezdinde 

teeebbftete bulanarak kontenjan 

hissesinden fzmlr'e de hlHe 

ayralmaaını letemlolerdlr. 

Ticaret odaaınca vekAlete md 

racaat edilecek ve kGrkçGlerln 

dllelderl blldlrll,.cektlr. 

· başarılmaıı da aynca bir moral 
ioidir! 

Ve morali yükselten ıebepler 

arasıudıa anılmaları lazımdır. 

• • • 
Ordu! 
Bir nıilletin medeniyet :&eviye· 

ıinin ölçüsüdür. 
Bundan ıOpbe yoktur. 
O kadar inanıyorum. 
Biz, 
Viyanayı urdığımız güolerdf'; 
Dünyaoın en mütekamil ordu· 

ıuna sahip bulunuyorduk. 
Dünyanın en büyük ordueu 

Türk ordusu idi. 
O günkü osmanh imparator• 

luğunun; 

Ekonomi, 
Finanı, 

Vaziyetini kıaaca gozden ge• 
çirelim, 

O günkil osmanh imparator· 
luğunun; 

Maddi, mane•i durumunu göz 
önüne geıirelim. 

o gilnkü oımanh imparator· 
]uğunun; 

End6etri kabiliyetini oöylece 
bir düaflndim. 

• • • 
Bugünkıl büyük milletlere ha• 

kalım 

Ayni hakikrti göreceğiz. 
Jıte Japonya .. 
AmP.rika .. 
İngiltere.: 

. 
160 Yolcu 
Taşıyabilecek 

••••• 
Rayobflsler ge· 
tirilmek üzı!redir. 

• 

Devlet Demlryolları umum 

mildOrhiğilnfto 7 inci mıntakı 
lıtetme müdOrlüğa Afyon'a nak 

IAıUlmletlr. lzmlr'de yalnız ee 

klzlncl mJDtıka l'!tetme mQdQr 

IOğd kalmıetır. lzmlr - Afyon 

battı, Afyoo'a naklt>dll.-n 7 inci 

tılf'tme mOdılrlQgO tsrafınrleo 

idare edll~c.-ktlr . Yalnız Mene 

mf'ne kadar olan hat, 8 inci ı 

mınıaka l~letme mfidOrliiğün" ' 

gP.çml~tlr 

· Devlr.t d.-mlrvollan umum 

mGdOrlOğO, yakında Almanya 

dan 160 yolcu taııyacık bftyok 

IOkıe Rııy obOıı ıteılrrecektlr. 

Bunlar lımlr · D"olzlt HaQıoda 

yolca taeımağa tabele oluna 

• cıktır Bu mf'deni vesaitle, halk 

çok rahat ve ucuz seyahat im 

kAoını bolacakhr 

Şüpheli 

Biı· ölüm .. 
Dilşerek bir· 
denbire ölmüş .. 

Evelkl gfto Memleket hHta 

nesi ôoü~dt!n gt.çmektc olan 
K6tahya'h Muıtafa oğlu Bftee· 

ylo, ansızın yere daemQı:ı ve 
yaralanarak haetaneyfl kaldırıl · 
mıehr. fl dseyio, haetaoede öl· 

mOotftr. Üzerine Fatmı ıdıoa 
yazıh bir oOfoe cOzdanlle 45 
Jlra '/8 lmroe pıra, bir krono 

metre saat, bir sigara ığızh~ı 
ve bir bıçatı bulunn.uıştur. Bft 
eeyln 'in ölOmft, şt'lpbell gôrftl · 

dOgOnden adliye doktorlnğunca 

ceEedfoe otopsi yapılacaktır. 

imtihanlar 
llk mekteblerde yaz tatili 

dOoden itibaren baelamıştır. 

Yırın rnn sınıflar talebesinin 

mezuniyet 1.ntlbanlarana bıola 

nacaktır. Ha lmtlbanlar bir 

hafta sftrecektlr. 

Borsa idare heyeti 
Borsa idare heyeti, yarın 

bouadı toplanarak biriken bıtzı 

loler üzerlode göıt'lotcek ve ka · 

rarlar ı!ıcaktır. 

Franıa .• 
Ruaya .. 
ltalya .. 

Atatürk .. 

• •• 
Büyük nutkunda 
"Hayat bir kavgadır,, diyor. 
Şu halde, 
Yenmek lr.abiUyetini kaybeden 

bir millet için, 
Yenilmek mukadderdir. 
Yirmiılci aaır; 

Altta kalanın canını çıkanyor. 
Altta kalanın kamnı, 
Bir yudum ıu gibi içiyor. 
Şu hıalde .. 
Bütün, 

• Bütün maddi, manevi vaıhğı· 
mız ordunun olacaktır. 

Alaşehir Halkevi Köycülük Koltı· 
nun Köylerdeki Bir Gezisi. 

• Deliler h6)Ü sPy11haıi11dcn bir irıtiba. 

Alse,.htr, (ôz,.ı) - 1'11zar gOnft Alaeeblr Belk..vl köycOlftk 
kolıı D,.llln köyOne bir gezi tertip etmlış ve kırlı. ktetltk hlr 

katile ile D"lllf'r kövııne ıtldllmlşıtr. Bu uvah..t Balkevl ban 
dosuuun ve ilçe yönkurul pertl başkanı RaPİm Musahn, Alaet>blr 

hukuk hakimi Soı,.yman MQfld'in tıılraldle yap.lmıştır. Akşsma 

kadar liöyOn mnhtelff mahallerfodf! hanrlo çılınmıetır. B11ndonuo 
sesini hlt.-o civar köylOler de Üi'llln'e gı>lmlşlerdlr Mrkıebln 

antresinde y11pılan tıahne mektr,p bahç,.sfn., açılmış, hahçe ve 
dııında kalan geniş mf'ydaohk kesif bir halk kalabalığı u., dol 

muştur. 

letlklAl marşından eonra D elller ô~rr.tmP.nl Alt Galip kôylft 
namırıa bir söylev vermiş ve köycülftk K.. komite sekreteri Halis 

Ünal mukabelede bulunmuştur. Handen sonra Oç kôyla çocuğu 
manzum okumuı:ı ve alkıelaomıetar. Muslkt kola bir konser ver 
mlı ve müteaddit tabJolardın sonra ıerasll kolu "Bahir ıahın 

eeccadesl., .ol oynamıştır. Blnlrrce kôylQ tarafıudın takip ed!len 

mOsamere Balkevl genel sekreteri Remzi Atolay'ıo ~veda" sözQ 

Ue ntbayr.t bulmuetur. 

Müsamereden sonra köylo ile eehlrll bir arada toplaomıı ve 

mlllf oyunlar oynanarak sabaha kadar t~lenllmlotir. Köylii bo 

geziden çok memnun kalmıı ıe haddinden fazla koookeeıerltk 

göetermf o tir. 

Köyceğiz'de Köycülük ve Genelik. 
• 

X işaretli zat Kaymakam llalil Tunccr'dir. 
Köyceğiz (Busuıt) - İlçemlıe geldiği g6ndenberl eıhbıt, ba 

yındarJık, kftltftr lolerUe çok yakından llglll çıhışkao ilçebıyımız 
Halil Tuncer pa1ar tattlfnden kı'\ylanao faydalanması için tiırlü 
işyar, uzmanlardan karıışık toplulukla geziler tertip efmlotlr. Ge· 

zllerln amacı köylOyQ aydınlatma, yurt&f"vglslnl arttırma dertle 

rtnl yuvasında dinlemedir. Bu gezllerden köylO çok faydalan 
maktadır. Yukarıdaki fotoğraf Ekincik kôyOode köylü ile sıhhat, 

bayındırlık leleri görOeolaokteo sonra köylO •e lışyarlarla bera 

btr çakarhlmıetır. 

Köyceğiz'de yurt binmı: • 
Köyceğiz'de halk, Aydan genetiğin blrblrlle yakandan kıynao 

mHı için dftşQqfifen Köyceğiz idman yurdu binası temeli 1lb•y 

R GOrell tarafındAo törenle atıldı. Yort blnaeının 29 teerlnlev· 

vele kadar bitirilmesine ilçebay H. Tuncer ve bfttftn Köyceğiz 

balkı llğl ile çalıemaktadn. 

~ 

. ···-Yakında teshil edilecek 
lktaHd Ve'-Aletlndcn ıehrlmlı 

TGrkof lı mftdiirlftğGae ıelr.Q 

bir telgrafta Ege mıntakaıındı 
yetl,en muhtelif mabııollerfq 

yeni yıl rekolterlolo tesbltl lclq 

tetkikat yapılmuı blldırllmlıtlr, 
Of lı1 müdOrl6ğO, bu tetkikat• 

yakıoda baelıyaoak ve mubıellf 

htlbsal mıntıkalarına gidilmek 
eurntlle rekolteyi teabtt ettlrt 

cektlr. 

lnebolu davar'lı 
lnf'holu vapura faciasının 

müsr.bblplr.rl olmakla maznun 
Mt'bmrd Alt kaptanla deolsyol 

ları ·~letmf' eef l z,. kerlya, 

üçfincO kaptan Raınlb, t.trlocl 
v~ lkhıci ı;orkçı ~.ı,m ve Ua 
ltd'ln muhat..,m,.ınl ne yarm 

ıı1111t l O da tığ ıcr:Z• •la devam 
edl lllecekılr 

Bu muhak .. rnr. CPISel'ıorll! 

hthıabe eurt-ıUe ifadeleri alın 

mııJ olan buzı ŞRbltl,.rfn vak'a 
nıo nasıl ve neden olduğu 

bak kın .fa vr.rdlklcrl ifııdrlert 

dtolen,. crk tir. 

Bekaya vergiler 

devredilmrğ•· haşladı 
Bina ve artıd vcrgllf'rl def 

rer. ve evrakının maltyf'den 
muh11ebel boeuılye mftdftrlft· 

ğilne devrfn" duam edilmek· 

tedfr. 1936 Sen~al -.ergllerlne 
alt defterlr.r tamamf'D dnrahn· 

mıetır. Beka>•• ver,gllerle tadl 
J&t komisyonları itiraz onılr.ı 

henılz . devredflmemletfr. 

fzmtr'de muh88thel hoıoııılye 
mOdQrl6ğiloOn 11ekiz ıobeılnde 

mellye memurları ile mub11e· 

bel huıoelye memurları blrleı· 

tlrflerek çılıı:ııcıklardır. Al11n· 
cak'ta yeni bir maliye eubeıl 

•iralaamııtu. Tadllit komisyon 

ları reisliklerine Torbalı mıll · 

ye tahsil mftfettlol Mueıafa 

Çeıio ile Dlktll maliye tahsil 
müfettişi Ali Top tıylo edll-

mt~lerillr. Dl~er azalar henOz 

ıayln .-dllmemlşlerdtr. Yakında 
~ 

onlar da erçllr.rl'k komisyonlar 

işe baohyaca~Jardır. 

Teftiş 
Belediye ft'İd doktor Bebceı 

Uz, don KOhürparkta devam 

f'den tneuta teftlış etmiştir. 

l ___ B_or_sa_d __ a_I 
Üzüm satışları: 

Ç. Abes K. S. 
181 Jjro ve ınre. 8 75 
60 S. Saleym1no. 9 
49 H. z. Ahmet 8 25 
20 Kaptın ô .mer 8 75 

8 Mazhar 9 25 
S 18 Bugcıukü &1tı1 

514581 Uilok6 aataı 

514899 Umum yekun 

Zahire satışları: 
Ç. CtoeJ K.. S. 

43 Ton Buğday 

60 Buğday 
15 M. darı 

150 B. pamuk 

ll 709 kilo yap•· 

6 25 
6 25 
6 75 

45 50 
58 50 

K. S. 
9 25 

9 
8 25 
9 60 
9 25 

K. S. 
6 7:> 
6 75 
6 76 

46 
61 

Ve bütün bunu, 
Kan içmek için değil, 
&.anamızı içlrtmemek için ya· 

ITAVVARE Sünemaso Telefon 3151 

pacağız. 
• • • 

O kadar ıil4h1aoacağız ki: 
Memleketimize yan bakmak 

şöyle dunun, 
Yan bakmak 

yect!ktir. 
Bize, 

hatırdan geçmi· 

"~e yapıyoraan?! diyenlere, 
"Yaptığınızı yapıyoruz! 

Bir farkla ki: 
Siz istil§ yı, 
Biz, · 
Banşı bekliyoruz?,. diyeceğiz. 

Mahmut Esaı Boz;kurt 

Bu hafta iki boy ok film birden 

4lcoBöyO~ ko~ lYtrlllY'tlYDluıır İnl'illY. 
BiTMEMiŞ SENFO'lİ f llmlofn dibi rejteörd VİLI l FÔRST'oo bizzat temeli ettiği bfty6k operet 

2 a ESRARENGöZ HANEaa 
Dünyaca meohur eaheıer film 

AYRICA: MlKl CANLI KARl~ATÜRLER 

S ti • • 16 ..,-- 19,30 Esrarf!oglz hane. 17,30 -- 21,15 Böyle bir •ız unu 
eaDS Saa eri. ıulor mu? Comartcel, pazar (Böyle bir kıı unutulur mu?) filmi tle 

saat 14 te baelar. Ffaıler 16 20 30 knraıştor. 
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Fransız l\ieclisi Dün Toplandı. M. . . 
... ',,, 
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Leon Blum Siyaseti izah Etti. "TE .... EFO·)Jr:.:e,.J.\.· .... ··. · :T ·E1GRAF ve . TELSiZ1E 

ltalya Hükômetinin Brener'e Asker - lJaş,arafı Jcj. sahifede -
1lyetlplo himatını maıbısr ol 
duğunn bildiği için muvaftık 

plıcağına emtodlr. Comnriytt 
perverlerlo ve deO'lokratlarm 

da ·1ıımad1na IA:ık oldu~umuıa 

eopbe yoktur. 
Fraoııı mlllf:tl demokraııl ve 

ıerbestlye 6~ıktır ı bize vudlğ( 

ltlmıt ile bOkOm ııOreo bubra 

na bir bal çared bulmak Oml 

dini beelemle•lr 
Biiktim.-tlo nzuıu ve bedP.fl 

ııulhtnr ; tetloll f'ttl~lm rbı-rl 

yetin de br.riefl budur. Ôoft· 
mOzdrıkl mP.&al sahuı çello bir 

sahadır ; fakat bftenGnlyet ve 
iyi c;ahemak sayesinde muvaffak 

olacağımıza şOphe yf'ktor. 
Kablo,., ıldıp,ı itimada ve 

letlnad edect'ğl ekseriyete brr 

vakit 14ylk olıcaktar. 

lzab ettiğimiz proln'Dımız, 

meealmfzlo bir baı,laoıı;ıcutır. 

tfmdlye keder söz eah•ınnrla 

kalan pro~ram1mız bundan ıon· 

ra ıathtk ııııbaıuna ızlrf'Cf"ktlr 

• ônamozrt .. kl b11ftırlao htbartn 

meclise bir takım kanunlar ve 

re.:f'~lz ve ta11dlklnl 1 tlyf'Cf'~lz . 

Bunlar araeıoda umnmi af,. 40 

uıthk bıfta, yevmlyr.lnl verU 
mele eartıl,. .m,.1.-yt'! talil vermek 

kanon IAylbalıırı vardır. 

Bunrlao baelu ikinci bir sMI 
IAylhalarl• imar, buğdayın kıy · 

metlendlrllm,.el; f't, sftt, · ı.ıarab 

glhl gıd• mıddelerlnlo k.Öntrolft, 
Bank dö Fnna'ıo konırolft gibi 

hueuHtıD teminini mecllıten 

htlyt-ceğlz. 

Iı görebilmek lçlo berıeyden 
evvel eftkuo ve Hayioln devamı 

ve muhaf1119ı eaıllır. Do ho· 

ıoel• azami ıhlzllk göatereceğlz. 
Iıalzlere yardım için btr aer· 

maye tesis edectğlz; çiftçi borç· 

ları için mfthlm tedbirler itti · 

baz edeceğiz. 

Ticari vaziyeti ıslaha .., bazı 

cemiyetlerin vellyetlerlnlo zarar 

vermlyecek ıekle ıokolmaeını 

çılıııcığız. 

Bftt6o mesaimizde mecllı ile 
hemabenk olmak en bftydk 

emellmlzdlr. Bu yeni comurlyeı 
hftkumetl, Fransa için yeni bir 

devir teıkll edecektir. M11ma· 

f lh lılel'lmlıl lıkAI için çalııın· 

lara mukabele ve müddaa ede· 

ceğlz. 

Bugaoka hGkumeı, nzlyeth:ı 

vebametlnl glzlemu; ve yapı · 

cağı hiçbir işi de gizliden ve 

perde arbaından yapmıyıcakhr 

Birkaç gGn sonra mıli bir 

proğram da arzedeceğlz. FranH 

gibi bir memlekette, her tein 
11rlb ve temiz olma11 14zımdır. 

MOıkllAt karııııada yorolacak 

değtllı. Beynelmilel vaılyet, 

bizce ancık aulh eeHına irca 
....................... 

ANADOLU ____ , __ _ 
Ganldk Siyasal Gazete 

Sahip ve Baoyazganı 

Baydar Rnodn ÔKTEM 
Umumi neoriyat ve yan ioleri 

mOdftrO: Hamdi Ndzhet 
fdarehaoeai: • 

İzmir fkioci Beyler eokağı 
C. Balk Partisi binaaı içindo 
Telgraf: fmıir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 - Poeta kotoııu 405 

ABONE ŞERAİTi : 
Yıllıgı 1200, Alb aylağı 700, Oç 

aylığı 500 kuroıtur. 
Y al>ancı memleketler için ıcnelik 

abı>ne 0.crcri 27 liradar. 
Be.ryerde 5 K.ruotur. -IGnoa geçmiı nflshalar 25 kunıotur 

ANADOLU MA1'BAASINDA 

BASILMJ~TIR 

.. , __ 
edllmelldtr. Sulh ieılyen her 

devlet ve mtllet yanında blı de 
bolonıcağız. MoabedPlere ve 
verilr.n eöılue riayet ed«>ctğlz 

Sulha biran ent!l varabilmek 

için ıll&btarın tahdidine çahea 

c11ğııı Yani beyoelmllel bir 

uzla~ma ile eilAblanma faallytı 

tloe nlbıyeı vermf'ğe talıtacağ ız 

Berid ve dıbtll her ı,tmlzde 

aolba varmak emellle, o,.mok 

rael prıınalblerl dahilinde ve 

urlb olarak çılıomak eeaa 

pro~ramamızdır. 

Siz bOtOn Fnnııayı temıl1 

eden bir kunet olmak itiba

rile ılzln itimadınız bize Fran· 

sanın itimadı olacaktar. Kano 
ol çerç,ve dahilinde bulunan 

gruplarla da teerlkt meeal ede 
ce~lz ve bu ııruplardao meeal 

mlze yardım bekllyecf'ğlz Mak
Ht ve hedef imiz, memleketi 

sftkuu Vt'I ıeayle11, refah ve 11 

adete ve muvaffakıyete doğru 

yftr'iltmekttr. Deml,tlr. 
M. Blumun bu nutku biter 

bhml'ı mecllııln ,.lunlyet Cf'lla· 

ha ayağa kalkarak kabineyi tld 

df!ll" alkışlaonetır 

Bandın sonra M. H~ryo 

alız lıtlytn ine söz nrmlttlr. 
Fernan Loraı, Pol R,.no ve 

sair meb'ualar b•tveklllo not 
kuuo tenkld etmitlel'dlr. Daha 

on meb'uı aöz söyllyecr.ktlr. 

Mftıakere ve mflnıkaıa devam 

etmektedir. 
Celse arasanda bOktimetl tu

tan ekaerlyet gurubu liderleri 

bir içtima yapar.dt hlmıd reyi 
verilmesine kır1r vermltlerdlr. 
Kad•nlar namını bir gurup ek· 

eerlyet fırkaeı idare mecllılne 

mQrac11t ederek kadınlar için 

lntlhıp hakkı lstemlşler~lr. 

Kıdıolır meb'uaların kıamı 

azamı tarafından 1ldd11de alkıı. 

lanmıılardır. ~ 

M. 81om'oo beyanatı mecllı 

mıbaf ilinde ıempaıl 1 le karıı· 

lınmııhr. 

Parlı, 6 (Radyo) - Ayan 
mecllılode celıe 111t 15 te açıl· 

mıe ve kabine namına M. Dala· 

diye! kıbloenln tklncl relal 

ve harbi ye bakını ufıtlle out• 
kuou Irat etmlıtlr. 

Maliye bıkaaı M. VenHn 

Drlyol dı ayan mecllılne gele · 

rek ayın maliye oncilmenl 

reisi M. Kıyo ve btıtce rapor· 

tara ile mile.kerelerde hulun· 

muştur. Bundan eonra ayının 

sah gaotı lçtlmaıoı karar •e· 

rllmletlr. 
farlı, 5 (A.A) - · Radikal 

Sosyalist La &lopolf goe g11ete· 
ılnlo işaret ettiğine göre, Leoo 

Blom'on İngiliz slıtemlnl tat· 

blk ederek hakdmet itlerini 
mfteteşarlar va11ta1Ue dandllr· 
mek bosuaondıkl niyeti tatbik 

edllememletlr. Bo gazete bil· 
kumet ve eendlktlar federasyo· 

nunun birlikte bir beyanname 

netredeceklerlnl haber vermek· 

tedlr. 

KomGolat Humanlıe gazeteel, 

bGkumetin grev dolayıılle çok 

011ik bir vaziyette bulunda 

ğunu yJifoaktadır. Bo gazeteye 

göre lsteklerl:I kabul ettirmek 
azminde olan amele hGkt\meı 

ten yardım gôrece~iol 6mlı et 

mektedlr. 

Parlı, 6 (A.A) - Yeni Fran· 

sız kabinesi dan ıaıt 17 de ilk 
tcplltntmoı yapm11ştır. Baıvekll 

M. Leoo Bluın bo 11bıhkl top 
laotıda kot'l eekll kararlaeacak 

olıo kat ine beyıonrmealnln 

metnini arkadıılarını arzetmlı· 

tir. Dıı ılyaea bakımındın Frao&a 
bftkô.metlolo mosUbane arzolı1· 

rıoı ve Milletler cemlptlpe • 

mft11blr olmak azmini ifade 
t'df'Ctktlr. fo ılyaHya gf'liDCI', 
b,.yanname bOkdmetln Sala ~Qod 

meclt11e 40 Hatlık haftanın tıt 
bikini, ftcretll tatil ~ftol,.rl lb 
dHıoı ve kollek.tlf muka9,.le 

akdini lttlyen kanon 14ylbalan 

takdim edf'cf'Alnl blldlrmf'ktedlr. 
Buodao baeka hülulm,.t barb 

rındtııııtrllerllerlntn mUllll'ttlrll· 

mt'&lul lıtty,.cektlr. 

Tahşid Ettiği Doğru Değilmiş. 
·--·--ltalya Boğaz1ar Kooteransına iştirak Etmiyecekmiş. 

Doğacak Gerginliğe Daha Şiddetli Davranacakmış. 

Dilnk'il kabine toplantısıodı 
nazırlar ayrıca grevd,.n doğan 

dorumu d" tetkik etmlıludlr. 

Loodra, 6 (B R) - Fran· 
sa'oıo Londra sefiri, FranBB'mo 

yeni dıı bıkanlle JtÖrftem""k 
ftzf're don ıkıam Pulı'e git· 

mittir 

Parla, 6 (B.R) - 37 Ko 
monist meb'oeun intihap maz 

baıaları parlamtntoda tasdik 
edllmlttlr. intihapları mQnaka 

111ya mucip daha 20 kadar 
meb'ue vardır. Leoa Blum ka 

blneıl, bugfto parlamento bozu 

l'nnda beyannameelnl okuyacak 

ve istizahları Ct'vap verecektir. 

Parls, 7 ( B. R ) - GHete· 
ler, Parlı amele hareketine 

ozon yazılar tabela etmektedir 

ler. Halkın ihtiyacını temin 
etllğl ballardı çalıean amele 

ler, tekrar lee batlımı~lardır. 

Gazetelerin bugftnkü llaanlırı 

dabı Omlt nrdır. 
Popoler gazeteıl9 amelenin 

dileklerinin yerine getlrllece· 
ğlnl, fakat buoon intizam da 
lrulnde olacağını, hiçbir lntl· 
zımıızlığı hakô.meılo mGsaade 

etmlyeceğlol, pııron~arın da 

tlmdlkl vaziyetten memnun bo· 

londoklarını yazıyor. 

Eko Dö Pırl gazetesi de 

grevler mGnaeebetlle kaybedil· 

mlı blrıey olmadıııoa göre te 
e11ftfe değer bir mea'ele mevzu· 
bahlı bulunmadığını kaydediyor. 

Parla, 6 (Radyo) - Franaız 

pırlameatoıo. geç vakte kadar 

mGzakerelere dnam eımlı ve 
M. Leon Blam'oo ıelahaı 

programını kıbÜI ederek yeni 

kabineye 210 rey mobıllfe 

karı• 384 reyle itimat etmiştir. 

Romı, 6 (Radyo) - ltalya 

biikuınetlnln Rrl'n,.r'" aaker tıh
eld eu;~ı hıklundakt ,aylalar 
nıml"D tekzip f'dtlmhtlr. A vue 
toryı bndodlanna hiçbir ukf'r 
11nkedllm,.ml1Jtlr. ltalya'oın ho 

1tazlu kooftran&1oa letlrak.i el 
betine ıı;ellncc : bo buıust• be 

nftz verllmte bir karar yoktur. 
z,.crt trdbtrl~r dolııyıılle ltal 
ya'nın Montro koofr.ransına da 

htlrak etmiyec,.ğl aöylenmek 

tedlr. 
Roma, 6 (A.A) - Mtlll mrc· 

lh mllli mftdafunıo kunetlrn 

dlrtlmeııl proj,.ılol oezan iti. 
barrı ılmağı 11 reye kal'IJI 159 
rey ile kabul otmlştlr. Bu pro· 

jf'nln tatbik edtlmeal lçlo 235 
milyon inlere frangı tabslıal 

lıtenllmektf'dlr. 

Roma, 7 (R. R) - Cenev· 
re koooşmılanndan bahseden 

Clyoroale Dltalya gazt:teaf, ltal 

ya'oan, aamimi bir sulh taraf 

tarı oldoğuoo, fabt ayol za 

manda her tOrlft gerginliğe de 

daha mnkabdeye hazır bolun· 
duğuno yHarak l mrl nldlerln 

arhk b'ilkftmden dütftrftlm~ıloe 
lmkAn kalmamııtır. ltalya, çok 
Hbırh davraomıetar, demektedir. 

Bftkreı, 6 (Rıdyo) - M. 
Beneı ve Prens Pol bugftn bo· 
raya vleıl olmuılar ve bOytUc 

meraılmle kartılınmıılardır. 

Kral Karol ml11flrlerl bizzat 

kar1ılamı1t1r. 

Bftkreı halka bu mGnaeebeıle 
çok bayak tezahQratta balon 

mneıor. 

Üç devlet relıl mGzakerelere 

ba1lam11dan enel Kotroçenl 

11rayının ôoftode askeri bir 

geçit reıml yıpılmııtır. Ro 
meraılmde Kral, M. Benee, 

prenı Pol, Romanya vellahta 
veaalr erkAn hazar bulunmuı 

lardır. 

Mftnktıreler · yarın bıtlıya· 

Mahkemelerde 

Bulgurca Köyü Cinayeti 
Davası Devamda 

Maznunun Karısı ve Kardeşi De , 
Aleyhinde Şahitlik Ettiler. 

CamaovHı nıblyeelnlo Bol· 

gurcı kôyGnde İbrahim oglu 

Stlleyman'ı döverek Oldftrmekle 

maznun lly11 oğlu Musa'nın 

mohıkemeıılne dan a~ırcezadı 

baılınmııtır. Muıı; Siileymao'ı 

dövmediğini ve bir arabadan 

dGıerek yıralandığını, yarıla· 

rının tulrlle zatftrrlye yakalana· 

rak baatauede öldnğiıoO ıöyle · 
mittir. Ş•hlt sıfatlle dinlenen 

Muaa'nıo kardetl llyaı, nk'ıyı 
ıöyle aolıtmı1t1r: 

- Bir gan evde otururken 
Mosa geldi, odunla S6leyman'ı 

beni ve karısını dövda. Sftley· 

man'tn ölftmft belki ba dayak· 

tao olmnetor. Muhtar Sallb te 

ıo tekilde ııbllllkte bulun· 

mottor: 
- Vak'•dao malumat•m yok· 

tor, yalnız ölenin kardetl oto 

mobilden laerkoD beni gGrdG; 

nereden g~llyoreon diye ıordom. 

- Kardetlm SOleymını Fren· 

aıı h11taoealne yıtırd,m. Dedi. 

Sonra ölmüt diye duydolr., ara· 

bıdan dGeerek yaralaoclığından 

maltlmabm yoktur. 

Maznunun karm Elif d~ 

dinlendi, ve evde Mo11 ıara· 

fındın odunla dövGldftklerlol 

SGleymanlD da dö•GldftğGntı 

ıöyledl. Galmlyen bası tahltle· 

rln celbi için muhakeme bıtka 

bir gftae talik edildi. 

Yeni paralar geldi 
İstanbol'da darpbaoede bHıl 

mış olan 1, 2 ve btıtf!f lnruş 

lok comurlyet pınılanndan 

mohlm mlkdarı ı,ebrlmlz def· 

terdarlıgıoa gelmiş ve plyuaya 

sftrOlmek Ozere bankalara da· 

gıtılmıııır. 

-~....------~------~--ca k. tar. Bu mOzakereler.> Ro ı koslovakya hariciye b19'1Dı itti. 

manya barlctye bakanı ve Çe rak edec,.klerdlr. 

Yunani~tan'da Diktatörlük Mü? 
Atlna, 6 (Radyo) - M,.clls rdsl M. Sofollı, Yuoaolıtao'dı bir 

Dlktatörl'ilk teala edllect~I hakkındaki eaylalara tamameo tekzlb 

etmlt ve: 
- MttaksH kablol"&I ml'cllıln nrdlğl karar moclblnce bet 

ay mtıdd,.t(e vaet ııaliblyet dablllode çalıeacaktır. Demletlr. 
M. Teotokl Çarşamba ~Ooft Atlue'ye dönecek: ve halk partisi 

iki btzbl arasında mQşar~ket tc:elıt lçlo mOzakerata ~lrlştcektlr. 

Askeri Ali komisyon affı umumiyi tmsdlk ve tH•lb etmlotlr. 

Bo suretle memur ve zmbıta batan slyui mahkumlar slyael ıer · 

besıf n hukuka malik: olmoetur. Kondlltı kabloHI tarafından 

tekaftde eevkedlleo darı !ent1ral da yenldfln orduya alınmışllr . 

Filistin'de Kanlı Hadise
ler Yeniden Tazelendi. 

Vaziyet Berbattır. Arap'ların Götü· 
rüldoğn Karakollara Bomba Atıldı. 

Kud'ilı, 6 (Radyo) - Ha)'· 

fa'da bogt'ln bir çok karıtıklık 

olmuwtur. Pazar dı Araplarla 

zabıta arıeında mfteademe çık· 

mıt ve zıtbıta allib kollanmak 

mecburiyetinde kalmıttır. 
80 mOeademede ölen ve ya· 

ralanan çoktur, fakat mtkdarı 

meçboldCr. 

Vaziyet her taraftı berbattır. 

yollar, aaker ve zırhh otomo· 

blller ıırafındau mobafızı edJl· 

mektedlr. 
Bir pollı karakoluna bir 

bomba ıtılmıt11da loaanca za· 
ylat olmamaıur. 

Hayfa, 7 (A.A) - Sabable· 
ylo bazı Arap'ların tevkif lerl 
ftserlne ıokaklar atıogftld asker· 

ler tarafından ltgıl edUmletlr. 
Abıll mevkuf )arın götftrOldd· 
ğft polis karakoloou ıaıa tol· 

mntlar ve bomba ıtmıtlardır, 

birçok tı ılllb atılmıştır. Bonon 
tızerloe asker ve polle ruukabe· 

leye mecbur kalmıttır. Nama· 

ylec;Uerden blrlel ölmftı, diğer 

bazıları da yaralıomıtlatdır. 

letınbol, 6 (Hosoei muhı· 
birimizden) - Hıyfa'dın gelen 

haberlere göre aababkl h!dlae· 

lerde tevkif edilen arıpların 

eevkedllmlt oldukları pollı k•· 
rakolunı bomba atılmıttır. iğ 

tltııcılar, tatlarla karakolun 
camlannı da k1rmışlardır . T O· 

fek atııı açahnca pollı ve aa· 
ker de mukabeleye mecbur 

kalmıt ve bir n'ilmaylşçl öhna~, 

diğer bazıları yanlınmıttar. Şe· 
h\rd" sükftnet vardır. 

Hayfı, 7 (Radyo) - Sebze 
ııatınlan tedhiş ve mallarını 

y•ğma eden lğtlea1Jcılardao ha· 

Soyadı Alınız 
Soyadı eeçmek ve kOtOğe 

y11dtrmak için konan mOddet 

2 Temmuz 1936 tarihinde bite· 

cekılr. O tarihe kadar eoyıdı 

ılıb kGtOğe yazdıramıyanlar 6 
llradan 15 liraya kadar perı 

cezasına çarptırılacağı ıtibl bnn 

lınn ı;oyadları doğrudan do~

ruya vali veya kaymakamlar 
taraf1Ddan takılacakur. Halin· 

mızın o tulbteo önce aoyadla· 

rıoı acçlp nılfue idarelerine bll· 

dlrmelerl Jbımdır. 

zaları tevkif edllmlotlr. Halk, • 

zabıta memurlarını tıtı 

moıtor. 

tDl• 

KodOe 6 (Radyo) - BGUla 
Ftllatln, anarel içindedir. Arap· 

lar, Yahudi çlftllklerlnl yığ· 

rnaya devam etmekte ve İn· 
glllz zabıta memorlarlle çar· 

pıımalarda bulnnmıktıdarlar. 

Flllatln'ln muhtelif yerlerinde 

bombalar atılmakta ve ııokak 

muharebeleri vokobolmaktadır. 

Fransa grevi 
Parla, 6 (B.R) - Parla'tekl 

mevaddı tıbbiye fıbrlkıları 

ımelesl greve ljtlrak ettikleri 

gibi Veraay fabrikaları ameleııl 

de temameo lıtlrAk etmlılerdlr. 

Şimali Fr109a'dıkl maden ve 
meaıacal ımeleelnln de grn 

llAo etılklerl haberled yanhttır. 

Bu bavallde tlmendlferler itle· 

memektedlr. Yalnız Parla hava· 
ltelode grev UAo eden amele 

mlkdırı 210 bin, elmıli Frao· 

sa'dı 90 blnldr. 

Avrupada kar 
lataobol, 7 ( Hueuei moh•· 

birimizden) - ••ranea ve logll· 
tett.'nln bazı yerlerine kar yag. 

dığı gelen haberlerden anlıtıl· 

mıttır. 

Mussolini adına 
Yapılan bir teherrft. 

Roma, 6 (A.A) - Stefınl 

ajansı bildiriyor : 

MUAoo şehrinin Edlaou bir· 

Uğl batkıoı 8. Mo11ollni'yl 

ziyaret ederek imparatorluğun 

leelıl için hatarılıcak herhangi 

bir eıer veya tetebbOete kulla· 
nılmak ftzere bir milyon lireti 

kendisine tevdi eımlotlr. 

logiltere "de grev 
Loııdra, 5 (A.A) - BGyQk 

bir ıefer kumpanya11nın deniz 

ameleılle dok antrepolar amelesi 

Ocret mee'elelerlnden dolayı grev 

Hin etmltlerdlr. 
~~~~~-ı--~~~~~-

Hır$ızlık: 

Gaıller mabıllealnln Aıçı 

aokaAında Mebmed kısı Yıl· 

dız'ın evine glrGp bir tencere 

çalan Alt oğla Uaeaa tutul· 

mu,tur . 
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lstanbul'lular mütemadiyen Va.hab'ı, Fuad'ı, 
kaleciyi ve diğer oyuncuları alkışlıyorlardı, 

Çoculilarımız Arslanca Bir Oyunla Ma
ruf Viyana Takımını 4-·ı Yendiler! 

- Baştarnfı lci sahijede -
hlddln, Alf Rlra, Niyazi.. Ta· 

)um kaptanı Beeiktae't. Bosna. 
Ankara muhtelhl de eliylt! idi: 

Natık, Saffet, Alt Rlıa, Naz. 

mi, Semih, Balld, Bamdl, Fahri, 

Yaear, lıkender, Selim. 

Hakem fzmfr'JI Mo.-tafa; 

oyan lstanbul'un akınlle beş 
ladı. Seltiblddlo'ln uzaktan at· 

tığı bir eouı Ankara bleclıl 

yakaladı . Mukabil bftcomları 

İıtanbul mOdafHeında kırıldı. 
lsıanbol'loların temadl eden 

akınları hlr neılcA vermiyordu. 

Oyun lııtanbul mobıelhlnln nh 

bi h41dmiyetl altında grçlyor· 

do. Fakat oyuncular blrlblrle 

rlle anlaşamıyorlar, daha zlvade 

eabd oynıvorlardı. Yalnız Fık· 

ret Şeref· komblnrzono iyi idi. 

Ankara, muhtelltlnln mad11· 
f llerl canla bıola çelıı,ıyorler, 

gt'lzl'I bir oyun gösteriyorlardı. 

Mohaclmler arasında anlaema 
yoktu. Seri ltleler yapamıyor· 

lardı .. 

Birinci devrtde letınbo l'lnlar 

birkaç fırsat kaçırdılar .. 25 ncl 

dakikada yep11klaı1 bir gol, 

ofeayd olduğundan eayılmadı .. 
İlk haftaym, O • O beraberlikle 
bitti. 

İkinci haftaymda her iki 

tard ta canlanmışta. Gol çıkar· 
mak için çok çılaoıyorlardı. 12 
et dakikada Ankara kalesi 

ônftode bir karışıklık oldu .. 

Boş bolunan kaleye Şeref ani 
bir şQtle ilk goln attJ,. 18 el 
dakikada Ali Rıza kaleci ile 

karoı karoıya geldi. 

6Meıreden atamadı. Bunun 6ze· 

rlne İstanbul ıakımmd• değl· 
tiklik yapıldı. Ali Rıza'nm 

yerine Baelm : Eead'ın yerine 

lbnhlm, Safa'nın yerine de 

• alecl Mehmed Alt getirildi.. 

Ankara aollçlnln aıkı bir şft· 

uı kaleciye çarptı, muhakkak 

bir gol kaçh. Niyazi de iki fır· 
&at kaçırdı. Gene bir İstanbul 

ht'lcumonda, aağdan gelen lopu 
Şeref kaptı n kaleclnln çık· 

maııına meydan bırakmadan 

ikinci golft yaph. Ankara'oan 

İııaobul kalesi <Snftnde dordn· 
rolan bir akınından sonra Sel4· 

hinin topa klpıı, Uerledl, mft· 

Hh vaziyette bulunan Niyazlye 

nrdl. Niyazi, kalecinin bolun· 

doğu yerin aksi clbeıloden to 

po 6çllnca defa olarak Ankara 

kalesine ııokto. Oyunu sonla· 
rına doğru Ankara eağ ve sol 

içleri zlk zak paslarla İetınbol 

kalesine kadar indiler. Kaleci 

topu kapmak için sola doğru 

koşarken, sağlç aldı~ı pası sıkı 

bir outle gole çevirdi. Bundan 

•onra çahımalar nehce81z kaldı. 

Ankarı 1 · 3 ma~lup varlyeue 
11badao ıyrıldı. 

lzmir· Viyana: 
Sıra gOoftn en mOblm mıçına 

gelmloıl. A vuetoryı profeıyooel 
takımlarının \liderinde ikinci 

llkl alın meehur Fôrat Vlenne 
ile lzmlr mubtelht oynıyacakta. 

Föut Vlennı, ı ec;enlerde Viya 

na'da yıpılan logllfz·Avosturya 

mllli takım mıçlle, A vuetoryı 

İtalya mllli takimları maçına 
dört, beş oyuncu veren bir l•· 

kımdı. Bllblesa eoUçlerl, 5 de· 

fadan fazla beynelmilel olmuo, 

bekleri, dünyıca 0tınıomıo kim 

ıelerdl. 

~..-..-----~..------.... ~··ı-41•H .... _.....,.., ........ __,...~~~ 
Saat 17 ,20 de lkl takım da 

ılkışlır ar11ıoda eabıya çıktılar. 

İzmir mubtelltl beyaz fantlli·dnn, 

mor çorabı ~lymfetl. GöAüele 
rinde kOçilcOk mor yıldız na 

zarıdlkkıtl celbedlyordn. 

Vlyana'lılar, earı z"mln Gze. 

rlne, 11çı le yeoll çlz~lll bir fa 
nUA, açık ııarı çorap taşnor 

lardı Ellerlndl'! bir bftketl •ardı . 

İzmir muhtf'llt takımı kaptanı 
Vababıo dı t' llnd" bir bayrak 

vardı . Kıt•ı 110rf'n nııtutlar 

ıılSylf'ndl, bııyraklar teati f'dlldl. 
Keltı intihabından ııonra tıkım 

lor yrrlPrlnt blciılar: İzmir muh 

tf'lhl eu eıoktlıte lıil: 

· C11blt, C!!mtl, Fethi; Nurul 

l•b, Hakkı, Adil, İhrehlm, 

Said, Vahab, fı'ııaıt, RH• 1. 

O yona tam 17 ,25 d" hakem 

Şozl Tarcanın düdö~ü llıı baş

landı. İzmtr'lller bftcuma (l;f'Ç 

tiler. Vlyana'mn meşhur beki 

topu Sall,ln ayağından kaptı ve 

uzun bir voroolı ııa~açığa glin 
derdi ilerlediler. Vlyananın 50 

defa profeeyonf'l olmuş ıollçl 

Geşvaydel ı'kı ve falıı~lo bir 
voroe yaptı. Cehit, ancak kor 

nere atarak gole mani olabildi. 

Vtyanahlar b!r iki akm daha 

yaphlır. BakJu•nın derin bir 

pasıoı İbrahim kaçırdı. Ikl 

adım daha atabilıeydf, belki de 
bir gol yapacaktı; önft boştu. 

Mnbıellt oyuncofarı çok iyi 

anlaeıyorlardı. Vlyınahların fal 

klyetl, topa kontrol ve pasları 
yerinde nrlolerl idi. 

Vahab, oabei bir hocom yaptı. 

Topu ortaladı. Fuad, halları 

atlattı, fakat Vlyana'll Bek, 

topu gene eağı gôndermlotl.. 

Sol için aıkı bir ıotooo Cahid 

kurtardı, ılkıılandı. Kaleden 

gelen topu İbrahim 110rda, gd 

zel bir orta yeptı, Vıhıb'm 

durdurmadan çektlğl şut, seyir· 

ellerin gol s~elerl araııında kale 

dlreğtnl sıyırarak dıtarı gitti. 

Vlyına'lılar ıoldan bir inle 

pptılar, Hğlçln oandellnl Cahil 
movaf falrıyetle yakaladı. Üç 

ortamız ilerliyorlar. Vahab kafa 

voroto ile topu Said'e geçirdi. 

Sald'lo pasını Fuat yetleemedt 
kal~cl daha atik davranarak 

topa kaptı. Vlyana'hlal' moka· 

bil htıcuma geçtller. Sağdın 

indiler. Sollçlerl az daha bir 

gol yapıyordu. Topu dlr~ğlo 

kenarını yalıyarık dıeırı fırledı. 

Izmlr mohtelld çok cınlı 

oyoıyor. Meohur Viyana oyun 

colarının muntazam eaıılaım• · 

lırı lalde vermiyor .. Seri akın· 

lar yıpıyoruz. 17 inci dakikada 

Vf yıoı kaleıl ônandeyiz.. Balh, 

(Haydi Vahıh; yaea Vahab!) 

diye bağırıyor ve Viyana al~y· 

bine flrlklk oldu. Vahab'ıu od· 
tanü kaleci yakalıyımamııtı . 

Faklı kalenin içinde bulunan 
bek bir kalı darbesi ile topu 

uzaklaetırmıetı .. Oyun çok ecri 

ve heyecanlı geçiyordu .. Viyana 

merkez mohıclmlnio 30 mel· 

reden çektl~I bir oOtd maharetle 
tutan kaleclmhı Cahid uzun 

ozon alkıılandı. 

Dakika 20. Vahap ort .. Jar· 

dan kaptı~ı topu eOrda. Fev 
kalAde bir inle yaptı ve sağaçı · 

ğa pas verdi. lbreblm durdur· 
maden 80lı yolladı. 

Vabıp koştu .. Eo mftealt va 
zlyette bulunan Fuad'• verdi.. 

Sıkı bir ıotla ilk golQ yaptık. 

Vahab oyunu çok gilzel ldı· 

re ediyordu. Derin paalarla 

akınları kunetlendlriyordo Ka 

le eğzıodayız . Vahıp gene ~ft 

zel bir pas verdl, Said Foad'a 

geçirdi. Top tekrar Said'e gel· 

mlştl . Tam fDt çekece~t ıırada 

ayağı ıGrçtft ve mnhakkık bir 

fırııat keçtı .. 

Vfyan•lılar ea~dao bir lnlt 
yepıılar. Ff'!tbl topa kornl"re 

atmak ml"'cburlyf':tlodf'l kaldı. 

Solaçığın nef ltı kornrrlol Va 

bab kafa vorneo ile ozaklae 

tırdı ve tıOrdO . F11kat avıığın· 

dan aldılar. Gf'ne kalemtztn 

ön On" erldflrr, 11ollçlnl bomba 

ıfbl btr şftt çrktl. Cahh kPndf. 

ılnt parçalayacakmıe elbl fırla · 

dı Vf! yattı Top dlre~ln iki 

parmak k .. narınıtao dıearı. ehtt . 

Takımtmız cidden f?O~ul oynı 

yor. T11m hlr aolaemı var. 

Soldan inlyornz. Raıırt'nln bir 

tOIOnü kaleci yakaladı. 

Top gene onlarda.. S,.~dın 

iniyorlar. Top ortada dolaı,tı ve 
eoğ iç çek\i Cahid gftzel bir 

kortarıo yıptı, alkıtlıcdı. Biraz 

sonra Vabab'ıo bir ~t'ltft dire
ğin Qzerloden gitti. Baf taym 

bitmek üzere.. Viyana kale81ne 

iniyoruz. Bekleri Jbraıblm'I tol· 

ıo, f lrtklki ;Vahab çekti,. gol 

olmadı. Üç dakika ııonra bi

rinci haftaym bitti. 0-1 ga· 
llblz. Halk oyoocolarımızı al· 

kıtlıyor. 

lknci lıaj ıaym : 
lklocl haftaym, Vtyanı'hların 

soldan lnkfoaf edeo bir ıkın ile 
başladı. Bu devrede Cemll'fn yerine 

Altay'h Ali glrmlıtl. Mftdaf llmlz 

Fethi, akını durdurmak isterken 

topu kornere anı. Viyana eol ıçı · 

ğıoıo çektiği korner oahane idi. 

Top havedın geldi, kalecimizin 

parma.~ tarının ucuna de~dl ve 

kaleye girdi .. Yani mOdaf .. yı 

bile hacet kalmadı. İki 11ntlm· 

ilk bir parmak farkı bir gol 

doğurdu. 

İlk dakikada yıpılın bu gol, 

oyo~colııdan ziyade ıeylrclle · 

rlo neı'e9lol kaçırmıetı.. Muh 

tellt takımımız l8e canlınmııtı. 

Mukabil bir akm yaptık. Viya· 

na'lılar ağır ba1mağı baeladılır. 

15 dakika kadar hemen hemeo 

nmf eahamızdı oynadılar. Fakat 

bOtOn ıotlırı, bogftn hırlkolAde 

oynlyan kalecimiz tarafındın 

totoloyordo. MGdafaamıı da 

güzel oynlyorda. Üıt dıtz aley· 

hlwlze ftç korner oldu. Fakat 

tehlikeyi atlıthk. 

Oyuocularımız birer arılan 

kesilmişlerdi.. Mokıbll alunları 

bıı:ıledılar. Vahab ilerliyor, ıGt 

çekti. Kaleci kornere attı. Kor· 

nerl blzzaı Vahab çekti. Fakat 

gol olmadı, Foad'ın bir ffttOnG 

Viyana kalecisi yakaladı. Viya 

na'Jılar soldan bir akın yaptı· 
tar. Oyun çok sert oluyordu. 

Takımımızda ufak bir değfelk· 
ilk yaphk. Sağaçık 1brabtm'to 

yerine Buca'lı lemall geçti. 

Vıhab'ın bir pHını bekleri 

yakalıdı. Geri paııı ile kaleciye 

verdi. Vtyauı'Jılar ~Ozel bir 

kombinezonla kalemize yınaı:ı 

tılır. Demir ~lbl bir eOtd ka· 

leclmlz yakaladı. Sığdan indik. 
lıımıll'jn paeını Vahab fevka 

lUc bir kafa voruoo ile iteleye 

havale etti. Top, dlrf'ğlo oo 

eantlm kenarından dıoarı gitti. 

Vahab'ıo atllğı bir kornerden 

de istifade edemediler. 

Sağdan iniyoruz. Vahab de · 
rln bir pas verdi, Tekrar k~n 

dlıloe gd~n topu ıılu bir oOtle 

Viyana kaletıloe gönderdi. Dl 
reğe çarpan top geri geldi, bu 

ııarada yetfof'n Fuat bomba gibi 
bir oOrla ikinci goltl attı. 

Santer .. Top V ı1hab'tao Saide 

ıora tt>krar V11hab9a gr.çtl . Va 

hab bir şandelli topu Viyana 
' aAlarıoa taktı Bir dakika ıonra 

y•p ı lın hıı OcilocQ gol halkı 

coftormu~ıu 

- Ya~a fzmlr'Uler, yaşa Va 
botb! 

A''az,.lrrl orralı~ı çınlatıyordo . 

Artık "tamamen b'klm oynı 
yoruz. Mrı,hur Viyana tıkımı 

ad,.ta mtlıiafuya çrkllmlotl 

Mııbaclml .. rl fut atamaz oldu· 
lıır Diınyaoıo ro kuvvetli ta 

kımlan kuşııunda bile bo ka 

dar gol yemtyeo bu takım, 

neye o~radıAıoı ıaoarmıetı, ma 
oıovly11tı eareılmıetı. Viyana kı 

lrelol mfttemadlyeo sıkıştırıyor 

dok. Vly!na'lılır ~ene ııığdan 

iodllu Top ayaktan ayağa ~eç 
ti. Viyana 1101 içi sıkı bir fOt 

Çl'ktl. Kale direğine çarpan top 

geri geldi . Vlyaoa'lı koıto fa· 

kıt kaleclmlı fedakAune bir 

atılışla topu kaptı. 

Bir ıkınımız Viyana mt'lda

fa&1andı kırıld•. Mukabil hft · 
cuma geçtiler. MOdıfHmız kor · 

uer yıpll. Sol açık çekti. Tek· 

ur korner oldu. Bo defa sağ 
açıkları çekti. Top kafadan ka · 
fayı gezdi ve gene kornere 

gitti. Sol açık fena altı ve 

top lralemtzlo Ooftndea uzak· 

laotı MohaclmlerJmlz Viyana 

kalesine ıokuldular. Salt, Sol 

eçıktan aldığı derin bir p111 
verdi. Kaleye yeklaotı. Hafif 

bir paıu eOnlQ . Kaleye yaklaş· 

tı. Hafif bir ıot çekti. Kaleci 

yakaladı. Blrız hızh vurulsa 

tdl. muhakkak gol olıcaktı. 

Mıçıo bllmeılne blrka~ da 

klka var.. Oyoncolaramız tah 
lanmıe nıtyette bolunoyorlar. 

Sağdan bir inle yephk. Top 

aola gitti. lroad Vahıb'a paıı 

verdi. Marka erlllmlo Taziyette 

bulunan V ıhıb, sağ açık mev· 
kllnden kıvrılarak kaydı, halları 

atlattı ve uzaktan çok ıılu bir 

şutla dördt'lncQ gola de attı .. 
Artık Vlyına'hların maçı ka 
zanmalarını değil, benberlfğt 

bile temin etmelerine imkan 

kalmımıotı. Vlyına'lılırın ıkın 

lau dormuıto. Vahab ilerledi. 

Basri'ye Terdi. Basri korner çiz· 

glslne yıkın bir mevkide topu 

dıoarı çıkardı. Taçı Vlyıoa'lıler 

attılar. 

f'akat Bıarl topu kaptı or· 
taladı, lııtlfıde edemedik. Oyun 
bitiyor. iki dıklka var. Gene 

hdcumdayıı. Sı~dan gelen to 

pu Vıbab şandelledf, fakat top 

Vtyını kıleılnln Oıerlnden 

dıoarı çıkll. Bir dakika ıonra 

hakem oyunun bittiğini illa 
etti. 

Vahab, balkın omuzları 0.ıe · 

rinde sahadan çıkarıhyordo. 

Takımımız binlerce halk tarı· 

fıodan elddetle alkıelınıyordo. 

lzınlr mohtelltlnln bu zaferi, 

Tarklye futbola için hoyak bir 

muvaffakıyet olmuoıor. 

• • • 
Oyondı, göze çarpan nokta 

şudur: 

Endüstriyel Malnuliit 
Fiat Kontrolü -

Kanuna Aykırı Hareket Edenler l 
Aydan 1 Yıln Kadar Hapis Giyecek, 

Anltarı, (Buıod) - EndQ11 
trlyel mamulAt mılly~t ve Hlıf 
flatlerlnln kooırnlft hakkındaki 

kanon IAylhaıııoa dsfr olan ad 

llye eocGmenl maıbıı.sı e~y 

ledlrı 

Eodftıırlyel m•mol&tın ma· 

llyet ve Htıf flatlerlnln kon 
trol ve lf'ıbht bakkıodıkl ka 

nan IAvihaAının omomt bf'ff'tte 

miJukereal ınraııınıfa lktncl 
m1tdıi,. bRkkında HO nO Kitapçı 

(Mn~la) ve S Uraz fl-4farıhn1) 

taraf l11rırıdun vl"'rllen tkt takrl 

rlm nazarı hthıcre alınarak f'D 

cftm .. ne bava(,.ı.ııtn,. ıksrar Vf'rfl 

mf'ld~ lln•sed Vplı.fll hıızurtle 

adı f?PÇ~n tnkrlrl,.r okunırak 

14 v•baoın ikinci madd,.._I yeni 

den lncrl .. ndt . 
Oibnü Kh•pçı ıara'ınıfan 

nrllen takrlrtfe tf'ııhlt eıitlrn 

toptan ııatıo f latlarıodan fazla 

ya 8alınların cualaodırılmaları 

ve S . Uraz, verdiği takrirde 
ihracat Htışlarıoın teııblt t>dl 

len loptan 1a•ıt f iatlerl hak· 
kındakl hOkOmlerden htlıına 

edllmeııl latentldlğl anlaoılmıetır. 

Encftmeoce yapılın görOeme 

sonucunda İktıeat vekilinin 

verdiği izahat dinlendikten 

ıonra hüküm,.tle de dOoGnce 

birliği ile t•ylhanıo ikinci 
maddesi yazılan şekllde df'ğlotl 

rllmlo ve bu değl~mlye ıöre 

umumi heyetin nazarı itibara 

alınmaııını teoılp eylediği mOa· 

derlcıtı hula!aları yukarıda ya 
zılı takrlrlerdekl mak:eat temin 
edlJmteılr. 

Askeri fabrikalar mımolAh · 

nın bu kanon hftkmftnden 

lstlınaeı hakkında Milli madı · 

faa veklllnln mfttaleaııı fllelk 

olarık BaıveUletten gönderilen 

16 V-936 tarih v,, 6 1678 aayıh 
tezkere de encGmenlmfze veril · 

mekle okonmoo ve yapılan mQ· 

zıke~ ıonoconda bo kanonda 

mıdlyet ve topten 11tı1 °flııle · 
tinin teıbhlne dair verilen · 8a· 

lthlyet lktısat vckllllğlnce lil · 

zom gôrftlecek endftıtrlyel ma· 

mnllt için olıcığındın 11keri 

fıbrlkalarıo yaptıkl1tı sll&b ve 

mfthlmmıt tablattle bo kano· 

non mıkaıdı dıeında kaldığı ve 
halka 11talan bazı moameltt 

için hGkdmetÇe idare olanan 

mfte111esede böyle bir tedbir 
alınmağı ltızom taııuvor edl 
lemfyeceğlnden JAylhıda buna 
dair bir kayıd konmağa mahal 
gôrGlmemlotlr. 
Adliye encümeninin teklifi: 

Madde 2 - Memleket için· 

de lstlhllk edilecek ma'lırı bl· 

rlncl maddeye göre tc8blt edil· 

mlı:ı olan toptan ııtış f fıtlerln· 

lzmlr takımı, bugftn oabeaer 
bir fotbôl gOatermlotlr. ilk da 
ktkılarda eadece teknik kune· 
tini anladıktan ıonra bone 

ken~I enerjisi, kendi canlılığı 

ve hemen hemen hiç umul· 

mıyın anlayıolı, eletemll oyunu 

ile cevap vcrmhtlr. Vahab, 

kendi takımını ldırede emi!al· 

siz bir moHf fakıyet gôııter· 

mlıtlr, arkadaıtan da buna 

ayak oydurmuıtor. Vahab; k:~n· 
dl oyuna ile de keodlalnl gôa 

termlı, etddetle ve defalarca 

alkıolanmıetır. 

lzmlr, yarın Ankara ile kar 

oılaeacıktır, Iıanbol mobtelltl de 

Viyana takımlle çırpıoacakhr. 

.. 

den faslaya aatıo mt'lea!!tıo H • 

blplertle 1114bf yedi tıb11lır bir 
aydan bir ıeoey• kadar baplıl 

ve beıyOıı; liradan brıbln liraya 

kadar ağır Pıra ceıadle ceıı• 

laodırıhr. 

• • • 
Llylba Kamutayın bu deT• 

rrıtodf" ~ıkacaktır. 

~--~~----..... --~--------
Ortava Çıkan Yep 
y~ni · Biı· lladise 

•• 
- Ba,tara/ı lci ~ah ıfede -

L•rııdra, 6 (A A ) - Babı1e 

fmparatoru11on h· m,.n butzftn 

Jerde Rum11y11 gld .. ct-ğlD~ rla~r 

çık mıe oloo i!Uİp şavla şo ha 

dls• l .. rd"r. ileri ıtıolml,tlr: 

M E,f,.o il" Luorlra'dakl 
yahaJlCI dlplomaılarıd rk .. erhl 

bu~un Hebto t'lçll · ~fnd~ yııpı 

lacıık olan rl"so ı i m•hty .. udd 

kablJl resmine lotlrak etmlye 
Cf"klf"rdtr. 

2- İmparator M. Edf"o ile 
bizzat vaki olan millik ahndın 

ve Habtt dçlllğloln hariciye 

uuaretl Habeı leleri dlrrktôrft 

M. Patereoo ile dOnkft gôrOı· 

melerl neticesinden memnun 

kılmımıotır. 

3 - lmparıloroD o~yll Telg· 
raf M ohırrlrlerlnden birine 

verdiği beyuat mAoala gôrOl

mOotOr. Bu gazeteci M. Mua.80· 
llot'oln keniUıtyle temaH geç· 

m,.k arzu eylediğini imparatora 
eöyleylnce, Nf"gilı Avrnpa'ya 
her türlft tem11 ve mOzakere· 

terde bolonıbtlmek . makudlle 

geldiği cevabım nrmlşttr. 

4- Tıyyarl!cl Druye'nln 

Londra'ya ,ellıt en ıkla gelme· 
dik thtlmıllere yol açaıaktıdar. 

ölmüş 

Tulumbadan 
su çekerken 

Karı:ııyaka'dı Muradiye 80· 

kağında bir ftlGm nk'aaı ol· 

moıtor. Ahmed kııı 75 'yı,lı· 
rıddı Batlce, tolombadao ıo 

Çekerken nasılaa dlltmftt ve ba 

dt'lome netlcedode ôlmtletftr. 

Karııy•ka belediye doktora ta· 

rafındıu yapılan muayenesinde 

dOoerek ôldü~ft aol•ı,ımııtır. 

Mahkilm Oldu 
Zimmet ve lbtllAatan maznun 

eahll ııbbtye mGdftrlftğo tıb8il · 

darı Fuad Cenap'ıo ağırc,za · 

dald muhakemoel netlcelenmlt 

ve vazlfeelnl 9oll11tlmal 8UÇDD· 

dan 2 ıy hıpılne, 2 ay me· 

morluktan mahrum edllmeılne 

karar vertlmlottr. 

Çocuk düşürmek 
Doktor Bohiai bey cadde· 

afnde OzOm mığu11ında çalı· 

şan Mehmet karm Cemile za . 

bıtay milracaatla onbeı glln 

evel bir kız kaçırma mee'ele· 

ıloden İbrahim oğlu Ahmet 

tarafından dlhftldt'lğGoCl ve iki 

aylık gebe çocu~ono bo yClz· 
den dtışftrdGğftnft olUyet etmlt· 

tir. Tahklkaıa baolaomıehr. 

1 Nöbetçi E<·zaneler 1 
Bo aktım Kemerahı'nda Hl· 

141, Karatao'tı Sento, K~çecl· 

ler'de Yf'nl İzmir, lrgatpeH· 

rı 'ndı Aerl ec11oelerl ıçıkttr. 



lzmir Vakıfiar Direktörlüğünden: 
60 Kıloı meeçldl Damlaetk S 

J20 mesarlıkbaıı mezarlık.havı 151 
84 eınaf ıeyhl arap fırınr 62 
60 .. 4t 4+ 't 62,l dftklı:&n 

?7 H .+ mekke yokuıa 19, l ev 
60 e. mftbteremeyn kantarcılar 35,:3'1 dftkkln 
60 nahrıado çömea 8 
60 emir ıuhan karakapı 25,!lS 

170 hfHr bilar meydanı 66 
240 blHr ikinci belediye 2 

80 paıarynl ban bey 4 

tekke 
kahve 
dftkkln 

l20 emine bdk:11 karantina 10 ev 

70 mani.sa v. o~. mlrtrlAın oğlu bıo 3 mağaza 

150 barob sevceııl paepaot çarıııı ~4 dOkUo 

180 barrat nde ali paıa 72 " 
72 dmmü glllıtım halim ağı 56 yazıhane 

96 •• " " 54·2 dtıkkAn 
187 lamall &arım Yıkkık minare btlA Area 

86 Pazaryeri Camlaltı 6 dOkUn 

1 ~O Boeıaol Hdo Çao,:ırı çarıı 15 " 
160 Saçmacı zade DellAl baeı 28 Ev area11 

100 Rum kof Tllklllk 1 ~5 dftU.Ao 

60 ŞebCU hllm B•hrlye caddesi !14 Ma~aza 
. 60 ° " fükl bahk pazırı 28 dOkkln 

60 u u .. .. •• 26 u 

19:J Eeref paea Eor,.fpaea 615 ev 
24 Yapıcıoğlo Saraç Ali 2 dftkUo 

60 " " " 4 ev 
Yukarıda mevldl, nev'i ve numaraları yaııh akaratıD açık art 

tırma ve ozaltma mftdd,.tlul içinde htrkll çıkmadlğından pnar· 
lığa bnalı:ılmıetır. li!teldllerlo nkaf mGdOrlOğtıode toplanan ko· 

mtıı,nna mf\racaatları ilan olunur t 6:l5 

lzmir kadastro direktörlüAünden 
Şlmelj Karahpı caddr-el .,,. ikinci ve birinci Ta.hçeeme'ler 

cokak'arı, ttarbı Altrele ve Kır .. çllkaya ıolı.akları, cenaba Hacı 

ali caddesi, earkı Senlll sokakla Çf'Vreleomfe Tameealık mahal· 

J,.l!lolo kadaelro una ilin ıarlhloden hlbsren on be11 ğQo sonra 

beslao11c11ktır. 

Yukarıda hudodları ~öıttırllen uha içinde gayri menkul mal· 

lart •r.y• bu mallar Ozerlodtı ayol hakları boluoaolar o mahal 
lede bolonao kadHtro poııa,ına bee gOn 11onra mftracaallo be. 

yanoae almaları veya kendilerine verilen beyannameleri ya b ' zzat 

yazarak veya poıta memuruna yazdırarak bo il4n ıarihlnden beo 

gdo geç&lkten ııonrı bir ay içinde geri nrmelerl ve nClfoa kl 
~•tları, ıapo ııenedlerl ve lklıer daoe fotograf larlle ealr belgele· 
rlnl po&\ilara vermeleri veya göıtermelerl ve bunları yapmıyan 
bık Hhlplerloln malları bıkkındı 26 l 3 ııayıh y11aoın bGkOmlerl 

tıtblk olooacığı ve 23 ·Baslnn· 936 gftoanden itibaren yaka· 

rıdı yazılan yerlerdeki gayri menkullerin tıbdidlne baalınacağı 

ve &1nırl1rı dıHr, çir, tahra perde gibi görtınen vaııtalarla çev· 

rllmemlıı yerlerin köoelerlne ağaç nya demir kazıkl1r dlkllmesl 
H bu yolda gayri menkullerin 11oırları göeterllmlyen vo ilgili 

lerln tıbdlt gtıoCl gayri menkullerinde balonmıyanları~ tahdidi 

mevcut belgelere Ye vukuf ehlinin ıözlerlne göre yapılacaAı illa 
olunur. 1527 

1,abak hacı Ismail a~a vakfı mQte
velliliğinden: 

Vakfı 
Tabak H. lsmail 

" " 
" " 
" " 
" " 

Mevkii 
Tilkilik 

" 
il 

" 
" 

Nevi No: 
Dükkin 294 

" 296 
" 298 

" 300 

" 

Seneliği 
100 
100 
100 
100 
100 
125 

" " il " 

302 
304 

Yukarda Mevkii nev'i ve senelik kiraları· yazıla akaratın 

Mayıs 937 senesi sonuna kadar olan icarları on iÜD müd
detle açık arttırmağa çıkarılmışlar. ihalesi 17·6·936 çarıam• 
ba günll saat 15 tedir. istekli olanlar ıeraiti anlamak llze· 
re herglln varidat memurluğuna ihalesi içinde o gün ve 
saatta evkaf müdürlüğünde toplanacak komisyona müra-
caatları ilin olunur. 7-12-17 1533 

lzmir üçüncü noterliğine: 
Mahsul Denk TdtftnQn buhındo~o 

Yeri ÇlftçlQtn ıdı yılı adet kilo ambarın yeri 

Ahmetbeyll Ahmet o. Bekir 930 11 695 Jımlr 
Seydlkôy Hal!an o. Ali 930 2 71 " 
Görece H Ahmet o. Moıı 933 l 11 ,, 

orla(denlıll)Hüeeyln o. Baaan 932 1 59 Urla 
Y•ıkarada adları ya:aıh çiftçllerlo bıtmftdOrlftğOmftı ve Urla 

ambarına teııllm dtiklerl vo yine lıilmlert hizalarında miktar H 

mahıol yılları ynıh tfttftolerlo aahlmıları tein elmdlyo kadar 

mftracaat dmediklerloden ve 170 l sayılı tOUlo inhisarı kanorıunoo 

34 üncü marldf'ıl bükmftoe 'Ö'" oobf't gün mübl~ıle yazılan lh· 
bueamelerlo de lkam,.tı?Ahları m"çbol bulnnma ına mebni ken 

dllerln6 tebliği mürokOo olruadığ ı n<lao bu madd,.ye gl\re makam 

lan va1Jtaelle il inen tebllj?;11t yapılması ıarurf görmekle keyf iye 

tl ıı llloı tarihinden ltlharen oobf'e gOo içinde bu tüıilolerln 

1atalmaları için uıolen baemOdftrlftğümQz~ mOracaat etmelı-rfot 

ve alui taktirde bo muhlctlo loklzHından h hal'en her türlQ 

zarar ve masraf eıhııılarana raci olmak kaydlle mflr.rarı yukarıda 

yazılı tQtOolorlo arttırma uımlll dairesinde eatılacağını bPyao eder 
ve kanuni tebligat makamına kaim olmalı:: Ozere keyfiyetin lzmlr· 

de mOotf'ıtr Aqadolo gaz,.teslle llAoı ve nç nOl!badan lbarrt ola 

rak t"vdl edtlPo bo yazılardan taııdlkU bir oüsbasıuın b11vmtıdtlr· 

lCtğllmdze ladeııiol rica eylnlm. 

Umumi No. 4897 Hoeoei No. 1 l t 6 
Bermoclbl talep kanona mehsueao emretılgl tf'bllğ makam ına 

kaim olmak Ozere al4kadar başmftdOrltl~Ooün tenelp ettiği fz 
mirde çıt.o Anadolu gazeteelle 1140 edilmek üure taedlk kılındı. 

lzmlr Üçüncu Noteri 

T1thsıo Amor reemi milbara 
na. ·ımza okonamamıehr. 

Liman reisi Hafız Bilal ve Ayşe Mü 
kerrem H. vakfı mi\tevelliliğinden: 
Seneliği Vakfı Mevkii No. Nev'i 

180 Hafız Bilal Göztepe tramvay caddesi 1048 ev 
180 Ayşe Mükerrem Güzel yalı Şaban zade 5 ev 
Yukarıda mevkii ve senelik kiraları yazıla akaratın Mayıs 

937 senesi sonuna kadar o)an icarları OD gfin müddetle 
açık arttırmağa çıkarılmıştır. ihalesi 17-6·936 çarşamba gü
nü saat onbeştedir. istekli olanlar şeraiti anlamak üzere 
herglln Varidat memurluğuna ihalesi içinde o gün ve saatta 

Evkaf müdürlüğünde toplanacak komisyona müracaatları 
ilin olunur. 7 12 17 1534 

lzıiıir c:. Mnddeiumumiliğinden: 
lsmlr cezaevlnde bulunan mahkum ve mevkuf !arın 936 mali 

yılı sonuna kadn yirmi Udbla lira muhammen bedelli bir se 

nelik 960 gramdan ikinci nevi ekmek lhılyacı kapah zarf oını · 

ille eksiltmeye konulmoıtur. 

1 - Ekelltme 25 ·6· 936 per.,embe gGotl eaat 15 te fzmlr 
cezaevi mtldftrlyet makamında yapılacaktır. 

2 - Tıllpler ıym 25 inci gGoQ Hat 15 e kadar yftzde yedi 

buçuk muvakkat teminat ıkçelerlle birlikte teklif mektuplarını 

ha2nr bulondoracaktar. 

a - Talipler ıartnameyl istedikleri vakitlerde cezaevi moda. 
rlyet makamından ılıp okoyablllrlf'?. 15,8 7 12 16 20 

lzmlr 2 net lcrK M. dea; 

Sabrl'oln EmlAk .ve Eytam 
baoka1ından taksitle eahn aldı. 

ğı gayrimenkulden miltevelllt 
borç için bankaya ipotek eyle· 

dlil hmlrde göatepe tramvay 

caddesinde 595 7 eıkl 447 yont 
No.lu kapıdan glrtlloce bir ıofa 
ıolda bir oda, merdiven orıı 

sında iç içe lkt aandık odHı, 

yokar1da bir ıofa caddeye na· 
zır iki oda arkaya doğra 

blr kapıdıo ghlllnce 2 oda ve 

orta kısmın arka clbellode bir 

beld, muıbak, çama,ırlık bir 
az bahçe ve alt kı11m bodrum 

dur, balkapınar suyu, f'lektlrlk 

tralııatı me•cot 6000 lira kıy· 

metinde olan ve g,.çen etnekl 

aatıvı ~280 No. lı kanona tev 
f ikan ııerl bırukıldığı b'llde 

birinci sene taksiti muayyen 

ndealode ödeom,.dfğloden bu 

bOkGm ortadan kalkarak nln 

yenldrn mfllklyetf açık ar

tırma sorettle ve 844. nama· 
ulı emlAk ve f"ytam bankaııı 

kanonu mocibloce bir defay.a 

mabıoıı olmak eartllo artımHı 

14 · 7 19:l6 11&lı ııtGnd ta· 

at 11 de icra datr,.mlz içinde 

yapılmak ibere 30 gftn mftd 
d~tle eatılı~a konuldu. Ba ar 
tırma netlceılnde satıe bedeli 

her ne olorııa ol11on borcun 

ödenme11I tarihi 2280 nomarall 
kanonun merlyete ıı:lrdl~l ta· 
rlbteo ıonraya m«hadli olmHı 
baseblle kıymetine bakılmıya · 

rak en çok artıranın Ozerlne 
ihaleıl yapılacaktır. Satae 844. 
numaralı em14k ve eytam ban· 
kaeı kaooon bftktımlericıe g~re 

yapılacığıodıo 'ikinci artırma 

yoktur. Satıf peoln para ile 

olup mOeterlden yalnız yOzde 
iki boçok dellAllyo maerafı 

alınır. ipotek eahlbl alacıkh 

larla dl~er allkadarların vo lr· 
tlfak: hakkı sahiplerinin gayri 
menkul Qzerlodekl baklarıoı 

boıuslle faiz "" masrafı dair 
olan lddlalaranıılebo 114n tarl · 

binden hlbareo yirmi gOn için · 
de evrakı mOebltelerllo birlikte 

memorlyetlmlze bildirmeleri 
lcabeder. Akel halde hakları 
topa ıılctllnce malum olmadıkça 

paylaemadan hariç halırln. 
2 7·1936 tarihinden itibaren 

eartn11me herke!e açıktır. l'ı· 
llp olanların yazdo yedi buçuk 

temlnıt akçası veya milli bir 
baoka itibar mektubu ve 33· 
1312( dosya ou111ar111lle 2 inci 
icra memurloğona mOaacaı-tları 

llln olunur. 1518 
8. le. N. 287 

Kiralık Ev 
Göztepe'de tramny cadde· 

11lne yakıo ve elektlrtk teslsı· 

eatı havi beı odah ve kolla· 

oıoh bir ev kiralıktır. Talip 

olıoların Guetomb idare me· 
moru Bfteamettlo'e mftracaat 

ları 1140 olunur. D: 10 
............................................................... ıiiil .................................... ... 

AVRUPA'LI KADIN 

Kozmnpoliı 

- 35 -
ulonuodı, gene lnke bir masa 

etrlfanda sabık doktor Gerlı 

Ue sevceııl, ve Robert Karrrr 

ile ınc.,ıl Ondrev yemek yl 
yorlardı. 

Sabık doktorla sncul, Oo 

dre•'e •lllloıo eoyaııını bildiren 
bir defter Yr.rdller. Bundan 

ıonfl da ılyaret lbımg .. lenlerln 
itim H ıdresl~rlol •erdiler. Ve: 

- Sade brt bınkmak kafi 
gelmes Bence berblrlnl, birer 
blru ılyaret IAstmdır. Bu ık 

ıam aıerl, rall ile t.ıydl Brad 

mor'un slyaret defterine hml 

alsl yasdırırunıs çok 111 olar! 

VE MAHRACA 
aart Roman 

J. L. Mortendea 
Dedi. 

Sabık doktorun zevc1111I: 

- Llıtedekl isimlere ebem· 
mfyeılerlne gôre bir, iki veya 

ftç yıldıs koydum. Diye llhe 
etti. Buralarda derece farkına 

b6yGk bir ehemmiyet verlllr. 
Ôyle 11oıyorum ki Laydl Brad· 

ma'm hrmolreıl L•yd! Lan11ıôn 

ile taoıemıo bulonoyonaooz. 
Doktor Erbort: 
Evet, diye atıldı, bu Lıydl 

ile çok eamlmf do11tlo~omuz 

ur. Ayol samanda genr.ral 
Oenıth tle de doıtur! 

- Bu cihet çok mlblmdlr. 

Borada böyle mfinaeebetlere 

elddetlo lhtlyl!ç nrdır. 

Yem"k ealonu ynao yanı 
booılmıkta idi. Ba aralık, Av· 

rupa elbiseleri glymlo ıık iki 

Çtn'll kız voyı kadın da gh. 
mek için kalktılar. Yilksek yı· 

kalı _ve kdrklü elbl11eler gf y · 

mekte idiler, fakat etekllklerl 
dizlerinden yakarıya kadar 

yırtmaç vardı. Bu soretle Piyah 

ipek çorapla bıcaklan tamamen 
görOoGyordo. 

Ondrev: 

- Burada bu biçim bdın 

lar bolunmaaı oayını dlkkınlr. 

Bonlal', bit nevi ııftrttıktftr do· 

All mlP Dedi. 
Sabık doktorun Madamı: 

- Bu iki kadın bizce ma 
hlm elmalardan deAlldlrler. Biz 
borada Çlo'lllerle mOoaeebet 

tutmayız . Tımıdığımız Ç1o kon 

soloeonun alleelnden ibarettir! 

Dedi. 

Bu 111lık bir lapoa kadını 

kocaeı ile birlikte geçti. Japon 

kadın, memleketin modaeı dıe · 

rlne ipekliler glymlı vo zevci, 
Avrupa kıyafetinde idi. Her 
ikisi birden eabık doktorla zev· 

ceslnl hürmetle eellmladılar. 

Ondrev: 

- Japon'larla konuauyor· 
mo11onoz? Diye ııordo; 

- Bıylr. Zaten onlar da 

Avrupah'l1rdao mGmkan oldu· 
Ro kadar uzak yaoımaga çı· 
lıGnlar. 

Sıbık doktor karuına 
~ 

- Ne dedin? Diye sordo. 

- Rahayık Japoo'larıoda" 

bYhiedlyoroz. 

Sabık doktor: 

- Bunlar Rahayak'ta pek 

çokturlar. Bu ırhlr, ayni za· 

manda askeri bir mublulr. Uo· 

non için ecnebilerin lklmetlne 

pek mthaade edilmem. Bonı 

makabil gGn gec;uıez ki buraya 

yeni Jıpon'Jar gelmlo olmasın. 

Çln'JUer ve Malazya'lılar buradı 

muzır faddedllmezler, hattl 
Blntll'let bile· muzır deglllerdlr; 

fakat Japon'lar... Bunlar çok 

muzır mahluklardır. Borada 

8 10 bin Japon vardır. Boo· 

lann hepıılnln ıleyblmlze birer 

vulfeıl vardır. Dedi. 

Sftltan Sellm'den haber al· 

mık arzuıanda bulunan Oodrn: 

- MalHya'hlar Avrupalılarla 

temaıı ederler mi? Diye ııordu. 

Sabık doktor: 

- Baylr, dedi. Yalnız vali· 
nlo Saltın Seıtm lle iyi doıt· 

luğa vardır. Rnmlğ mevkii halı 

- Sonu var -

Muakkiplere iş yasak, 
Manha, 5 (Busoai muhabiri· 

mlsdeo) - Manlea vallıl Ma· 
rad Germen muakkip n davı 

vekili namı alundı reeml dıl· 
relelere girip çıkan 9ab11lırı, 
faaliyetten meouetmfv•tr. Bun· 
!ardan buılarıoın 1af köylOyO 
dolandırdıkluı ıablt olmoıtar. 

Bundan dolayı bu Mlbllerln fa· 
allyetlno kat'i surolte nihayet 

verllmletlr. Comorlyet htıktlme· 
Uode balkın kendi itlerini 

doğrudan do4roya görmeıl en 
doğru ve yerinde bir hareket• 

tir. Dl&ter vlllyetlue ôro• ~ 
olabilecek olan Maoiaa vllayn· 
ılnln bu barek,.ılol takdir r ı le· 

rls. Bu gibi muakklpler, ~1 m •il 

maltetlertol temin için keudi · 

lt>rlne batka itler bolmağa haı· 

lamı,lard•r. _, ______ !. 
t1nfverıltedt- Uöc;eot, 

(Muavin l'rofeeör) 

Dr. A. Saf ittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

liHtalau hergdn ôl}edeD 
• ıoora bakar. 

lıtiklll cadd~ No. 99 
Ankara apartmam 2 inci kat 

Telgraf • ı S T A N U U L 
Tf'lrfoo · 4~2!l0 .-

İzmir 2 ncl lcrı M. den: • 
V ad l'nln Emllk vo eytam 

bankaııındao takııltle eatuı aldığı 

gayri meokolden mOtevelllt 

borç için pankayı ipotek eyle · 

dlğl lzmtr'de K.aroıyakacla Alay· 

bey tramvay cıddeslnde 137 
kapı ve yeni 14:1 No.lı ada 8 
par11el 17 de kayıtlı olup kapı· 

dan girilince ön ye komou kı· 

eımlar tahtı perde çevrili için. 

de tulumba soyu olın bir av. 
lodan geçilerek e9e girilince 

11olda bir oda bir mutbak, ıağ. 
da bir oda ve yukarıda harap 

bir odı ile 800 lira kıymetin· 

olan ve geçen 11enekl ıattşı 

2280 No.lı kanuna tevfikan 

geri bırakıldıl;ı halde birinci 
aene takııhl muayyen nde11lndo 

OdenaıedlAlnden bu hdkGm or. 

tadan .kalkarak evin yeni. 
den malklyetl ıçık arhrma 

soretlle vo 81U numaralı em· 
JAlt ve eyıam baokaaı kaauno 
mucibince bir defaya mıbaos 

olmak ıartlle arhrmHı 14 7· 
1936 sah gtlntl llHt 1 l de 
icra dairemiz içinde yapılmak 
tlıere 30 gCln mtıddetle Htıhl• 
konuldu. Bu artırma netice· 
ıiode ııtıo bedeli her ne olar11 
lıorcun ödenmeal tarihi 2280 
numaralı kanonun merlyete 

glrdlgl tarihten 11onraya mClla· 
dU olm1&1 hHeblle kıymetine 

bakılmayarak en çok artıranın 
dzerlne lbıleel yapılacaktır. Sa· 

tıo 8i4 numarah emllk ve ey· 

tam bankaeı kanona hilkGmle· 

rloe göre yapılacağından ikinci 

arhrma yoktur. Satıı pıoln pa· 

ra ile olup mdeterlden yılnıı 

yaıde iki buçok dell4llye maıı· 

rafı alınır. lpotlk aahlbl ılı· 
caklıl1rlı dl ğer al&kadarl1rıo 

ve lrtlfık hakkı 11blplerlnlo 

gayri menkul ftzerlndekl bık· 
!arını bo11oslle faiz ve m1&rdı 
dair olan iddialarını hbo 1140 
tarihinden ltlbuen yirmi gao 

içinde evrakı mClıbhelerlle bir" 

ilkte memorlyetlmlze bildir· 

melerl lcabeder. Akel halde 

hakları tıptı 11lcllluce maludl 

olmadıkça paylaomıdan hariç 

kallrlar. 2.7.1936 tarlblndeO 

itibaren oartuame herkeıe ıçık· 
tar. Talip olanların ylsde yedi 

buçuk teminat ıkça111 •ey• 

milli bir bankı ltlblr mektobll 

vo 33 · 13044 doıyı numanııfltı 
2 inci icra memorloAona 1114• 

racaatları Uln olunur. ısı6 
ti. 11. N. 291 
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Askeri Lise ve ()rta Mekteplere 
öğretmen ve Kırıkkale San'at Lise· 
sine Tedrisat Mndnrn Aranıyor: 
1-htanbul ve Buraada'ld aıkert Liıelere Karıkkal~'dekl aekeri 

San'at Uıeıılne ayhk Ocretle tarih, Riyaziye, llzlk Eızfocao, 
Konya, Ankara'dakl Orta Mekteplere Tarih, Coğrafya, Fen 
bllglıl, Almanca, Franıuıca, Ioıfltzce ôğretmenl ve Sao'at 
Ltıeılne Tedrlaat MOdGrft alınacaktır. 

2-Llıe Gğretmenllğl için Ltee öğretmeni ehliyeti Orta mektep 
için Orta mektep öğretmenlik ehllvetl gerektir. 

3 - lııteldl olanların dilek ki&ıtlarım ııığıdı eıralanmıt evraklı 
Aokara'da Milli MOdafaa VekAletl Aıkerl Liııeler mafettlşlt· 
ğlne göndermeleri lbımdır. 

A) Taııdlkll fotograf h f tı. 
B) Ytlkaek tahıll ıehadetnımeıl nr• t11dlkll benzeri. 
C) Üahereltede imtihan vererek ehliyetname ılmııaı ehli 

yetname tııdlkll benzeri. 
D) Nufoa tezkereıl t11dlkll benzeri. 

4-Duramu uygun görGlenlerden aıığıda yazıh nrak ıonra 
lıtenecektlr. 

A) HaınOhAI tlmGhıberl. \ 
B) Tam teıklllth aıkeri h11tıhıneden alınmıı Hğhk raporu. 
C) TeahhGt 11enedl (Noterlikten). 

5-0creıler. 
lıtanbal'dakl Aıkert Llıeler Rlyaslye FJzlk derelerine 108-126 
Tarih derılne 98 • 108 Urayı kadar. Buraa Llıeıl ve Kırık· 
kıle 11n'ıt Ltaeıl Riyaziye Flılk derılerlnt 108-126 Terlh 
dersine 98-108 Llreyı kader. Orıı mektepler derelerine 108 
Lirayı kadar, Aylık Gcret nrllecektlr. 

6- Kırıkkale San'at Ltıeelne ıhnacak Tedrlıat Madara için Llıe 
öğretmenlik ıartlarını tııımık 't'e iki dere zGmteılude ihtisas 
olmı.k gerektir. Ucred 165 Lfrad1r. 

7 -leteklllerln l EylGI 936 gftntlne kader mDracaat etmeleri 
dileği yerine geılrllmlyenlu bir hık lıtlyemuler. O. J 8 1509 

lzmir Vakıflar Direktörlüğünden: 
Seneliği Vala Mevkii 

4 2 piyale oğlu ıcedtl 
42 .. .. 

60 haıta meaçlt haıta eokak 
72 .. " 
36 şeref iye meıc;ldl boıyaka 
:ıs 

36 
48 

144 
4.0 
48 

441 
72 

.. .. 
keıtelll 

Julcı me1Çlt · .. 
mClfıa maıtafa 
ıelAıla o~la 
11lepçl oğlu 
eah tekkeel 
kazak oğla 
haıan hoca 

.. 
keıtelll 

damlacık .. 
çerçi oııa 
eelAıln o~lu 
hGkdmet 
tDtftncG ıokık 
baraaH Ulrkmen ı. 
toıca ıokak 

No. 
128 
180 

62 
43 
35 
34 
95,97 
82 
90 
7,18 
56 
60 
23 

Cinai 

dtlkkb 
kahve 
dGkkla 

c 

... 
ev 
dakkAn 
ey 

Istanbul Liseleri satın alma komis
yonundan: 

Mahrukat 
Claıl 

TGvenaa ma 
den kGmftrl. 
K.rlple maden 
kGmGrtl. 
Blok maden 
kömGrtl. 

Miktar 
Ton 
2950 

200 

250 

Muhammen 
bedeli 
32450 

3400 

4250 
AOlOO 

Teminat 

3007.50 
Komlıyonomoza bağlı yatıh llee fe öğretmen okulların'n yu · 

kerıda mlktarlarlle muhammen bedeli ve ilk temlnall yazıh mah 
ruket kapah zarf uauld ile ekelltmeye .konmuıtar. 

Ekelltme lıtanbol Uıeler mohHebeclll~lode toplanan komla 
yonda 12.6 936 camı gGı:G 1111t 15 de yapılıcakt1r. lıteklllerln 
bu lıe alt ıartoımeyl (2) lira bedel mukabilinde ılıblleceklerl. 
ıartnımede yazıh kanuni veılkalardan baıka ticaret odasının ye· 
nl yıl veılkııı ve teminat mıkbozl1r1 ile beraber teklif mektup· 
larını ihale için tayin edilen aaattao bir eaat enel makbuz mu· 
kabllfnde komisyon h•ekaolığına vermeleri, ilk temlnaılarJDı 
bfılll gan ve eaattın ôoce komlayoo başkaolığ1Ddın alacıkları 
lrıııliye ile liseler mohıaebeclllğl veıneıloe yıtnmalırı. 

2ı& 29 :1 1 2153.1 :ıa1 

lzmir \' akıf lar direktörloğnnden: 
Mezarlık batında kilo 149 l •e 151 No 1. dükkiolırın enkazı 

bGttlo maearlfıt ahcıya alt elmık ve maballlndekl moloz ve1al 
reyi nakletmek ıaretlle kalmea n11lıcıktır. 

lhaleat 18 6 986 Perıembe gftntl ıaat 15 dedir. Talip olınlar 
tereitl anlamak ·azere E•kaf dhekt'Jrla~ftodekl varidat memuruna 

~ , 

tbilracaat . etmesi ve 11111 gündnde mahılltnde bulanmaları llAn 
olunur. 3 7 l 2 18 1459 

PURJEN SAHAP Tesiri tabii, eşsiz 
• 

Tire Şarhaylığıodan: 1449 

l - Urayımız mOeaaesesl elektlrlk Hntrah ile meabıbaııının 
19!-J6 f lnaneal yıh lhtlyaçlarındın balanın ve •t•ğıda 

muhammen bedel ve mlkıarlarlle nevileri yazıla 7 kı · 

lem malıemeden yalD1z motorin kepah zarf usullle dl· 
~er alh kalemi de açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ayr• ayrı ekeiltm~ye konulan ~ılzemenln: 

Muhammen Muhammen % 7,5 movıkkat 
Rede il Miktarları Nevileri teminat parası 
Ltra k. Ktlo Adet Ltra k. 

5400 00 60000 Motorin 405 00 
375 00 3500 :i ve 4 sıfır makine yığı 55 13 
62 50 250 Gaz 4 69 

620 00 2000 B"nzln 4fS 50 
32 50 50 Stopl 2 ~H 

2200 00 1 MOceddet iki tonlqk kım· 
yon ıaaeal. 165 UO 

300 00 1 MOceddet iki tonluk kam· 22 50 
yon şHeııi Qıerlne demir· 
den mamul el nakliye taea11. 

3 Şartnameler bedelılz olerak Şarbayhğımııdan verilecektir. 
4 fste.klllerla Ticaret 't'e eanıyl odaaı sicilinde kayıtlı bu· 

londukları hakkında en ıoo tarihli vesika lbrH etme· 
lerl şarttır. 

5 - Ayrı ayrı yapılacak eksiltmeler 19 haziran 936 gtınle· 

meclne raıthyan cuma gftod 1aıt 14 de Tfre Şarbaylı· 
ğında 'e dılmi encftmen hozorq ile yapılacaktır. 

6 - leteklllerln motorin hıkkınd kıklapılı zarf teldlfoıme· 
letfnl 16,6,936 gGnü zevaline kadar ştrbıyh~a tndl 
etmeleri ve açık ekıılltmeye gireceklerin de muayyen 
olan gftn ve eaatte teminat mektup veya makbuılarlle 

encGmene mQr1caatl1rı Ulzumo llln olunur. 4 7 10 

Burnava Belediyesinden: 
8urona'ya getirilecek ıo proje ve .keıU ferinin 11.6.936 per· 

ıembe gGnQ 1111t 16 da BornHı belediye dalreıılnde kapılı zarf 
usullle ekelltmeal yapılacakbr. Muhammen bedel 600 liradır. İı· 
teklllerln 45 lira munkkat temloıtla beraber eketltmeye lıtl· 

rakl,.rl llAn olunur. 2 l 27 2 7 1288 

Devlet Demiryollarındao: 
Metre mlk'ıbı mah11mmen bedeli 39 lira olan aşağıda clnı 

ve miktarı yazılı çam kr.reıte 17 .bazlran.9:i6 çarıımba gGnft 
ıaat 15 ten itibaren 1ır111le ve ayrı ayrı ihale edilmek ftzere 
Ankarada idare blnaaıada kapalı zari uıultle tatın ahnıcaktır. 

Bu ite girmek letlyenlerln her clnıln bl111ında y11ıh monk
kat teminat ile kanonun tayin ettiği •ealkıları •e teklif lerlnl 
ayni gtla ra•t 14 e kadar komlı1on relıllğlae vermeleri IAzımdar. 

Şartnameler paraı•z olarak Aokarada malzeme dılreıladea 

Bayderpıııda teaellGm mGdtlrlOğGodea, Esklteblr ve lzmlrde 
idare mağ11alarından dağıtılmaktadır. 

l 
2 
3 
4 
5 

Cinıl Takribi M3 
Çam tabla 536,000 
Çam kıl11 509,040 
Vagon tahtaıı 1059,074 
Çam dilme 315,040 
Çım muhtelif 342,750' 

31 :l 5 8 

Monkkat temlnıt 
1567,80 Lira 
1488,95 .. 
3097,79 .. 

921,49 .. 
1002,54 .. 

1167 1402 

Bayıudır Belediyesinden: 
Bayındır k111b•ııaın hallhazır harita ve mtlıtıkbel planlarının 

ıhnm11ı ve tersimi iti 20.5.936 terlhlnden 20.6.936 tarihine 
kadar bir ay içinde pazarhkla ve mevcut 11rtnameler dahilinde 
ihale olunıcaktır. Tılfp olanların Bayındır beledlyeılne mGracaat 
etmeleri. 22 30 8 12 1316 

lzmir Defterdarlığından 
l11ııının vergi borcundan ötftrll tıhııUI emval ya1111na göre 

hacla edllen ahmet ağı mıhılleılode ozon handa kıUn 58 ·7 11· 

yılı depo tarih llAndan itibaren yirmi bir Rfln mdddetle eatıhğa 
çıkarıldığından pey aftrmek lıtlyenlerln defterdarhk tıhılllt ka· 
lemine ıelmelerl. 1 !l49 24 29 3 8 

lzmir Yün Mensııcatı 
TÜRK A. ŞiRKETiNiN 

Halkapınar KumaŞ' Fabrikası 
Tarafındın menim dolayııılle yeni çıkardığı kumıılar: 
• 

Sağ Dam 
Zaröif / 

Ve Ucuzdlbllr 
Satı~ yerleri 

kordonda 186 numarada ŞARK BALI T. A. Ş. 

FABBI KANDEMiR OCLU 

-'l'aşra Bakkal ve Esnaf'Jarının 

Nazarı Dikkatine 
lımf r şekerciler çarşıeıoda 20 numaradaki imalAtbaneml iz 

mir Eski Bitpazarı Sohıhan civarında 1 numaraya nakleuı . 
ğlmdeo eayın mOşterllerimln elparlşlerlnl yeni adresime •er· 
melerlof saygılarımla bildiririm. 

Güzel lmıir bisküviı fabrikası sahibi lsıanbullu 

Ismail Hakkı 

lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilanları 
Mıt. Mv. aat. al. ko. re. den: 

1 - Miıteahhlt nam ve he11b1aa ve beher klloeouı biçilen 
beheri yaz doksan yedi buçuk kuruş olan yirmi lklbln 
kilo ııarı aabonlu kösele açık eblltme ile uten ahnacakbr. 

2 lhıleel 10 ·Haziran· 936 çarşamba gftnO Hat 11 dedir. 
3 ilk temlnıt 3258 lir 75 kuruator. 
4. Şartnameel 218 kuruşı M. M. V. ea. al. ko. dan ıhnır. 
5 Ekılltmeye glreçekler kınonl ilk inanç paraaı ve kı· 

nuoun 2 ve dçllocO maddelerinde 1azth belgelerle bir· 
ilkte ihale gtlu ve eaıtlnde M. M. V. sıhnalma ko. nanda 
bulunmaları. l 3 l 9 24: 29 3 7 

Mıt. M•. 111. ıl. ko. nundın: 1477 
1 - Mınl&1da aııkerl hanaoeılntn eenellk ihtiyacı için 10000 

kilo koyun eti açık ekalltme ile mftnakaaaya konol
muetur. 

2 Şartnımeal Mınlaadı tftmea &atın alma komlıyononda 
görGleblltr. 

3 Mftnıka1111 19.hezlr1n.936 cuma gftnd Hat 14 te Mani· 
11da tftmen ıatıo ılmı komlayooundı yapılacaktır. 

4 Ek!lltmeal açık ekılltme oıula iledir. 
5 10000 kilo koyun etinin beher ktloeo muhammen f latl 

30 .kuruştur. Mecmu taterı 3000 liradır. Teminatı mu· 
ukkateıl 225 liradır. 

6 - Talip olınlu belli gGn ve saıte teminatı moHkkateltrl 
ile Ulmen @ahn alma komlıyonona mftracaatları . 4 7 12 17 

Mat. M•. ıat. al. ko. re. den: 
1 Bayramlç'tekl kıtaatı askeriyenin 210 ton Un lhtlyıCJ 

kıpah ıarf uıullle 11ha ahnacıkbr. 

2 lbaleıl 25 ·Haslran· 936 pereembe g1hıft eaat 14 bu· 
çokta Baytımlç'te aıkerl eatın alma ko. nundı yapıla · 
caktır . 

3 Uoon tahmin edilen mecmu tatarı 31500 liradır. 

4 Teminatı moulı:kate ıkçeıl 2362 Ura 50 kuruştur. 
5 Şartaameel her gGn komlıyonde g~rilleblllr. 
6 lıteklller Ticaret odaıında kayıtlı olduklarını dair veılka 

«3atermek mecburiyetindedirler. 
7 Ekalltmeye lıtlrak edecekler 24.90 aayıh kaoonoa iki ve 

GçGncft maddelerinde ve ıarınımealude y11ıh vesikaları 
temlnıtı maHkkate mektup veya mıkbozlıunı ve teklif 
mektuplarını lhıle aaıtlnden en 11 bir ııaat evvel lrn· 
mlıyona VMmlı bulonıcaklardır. 

1532 7 12 17 21 

lzmir harici askeri kıtaall ilanları 
Manlıa Ttlmen 111. ıl. komlayoooodıu: 
ı - Manlıa merkeslnde buluo11a kıtaatın bir ıenellk lhılyıcı 

için 80700 kilo eığır eti kapla zeri uaula ile mOnakı · 
eaya konulmuetur. 

2 Şartaımeel bedelıfz olauk Manisa lftmen eıt. al. ko. 
mlıyonundın verilir. 

3 MClnıka&1a1 15.h11lr1n.936 pazarteel gOnG eaat 15 de 
Mınleada ttlmea ıılln alma komlıyonunda yapılacaktır. 

4 Eblltme kapah Hrf oaullledlr. · 
5 80700 kilo ıığer etinin beher kilosunun muhammen 

f lıtl (Yirmi) kuroıtur. Mecmu tutarı 16140 liradır. 

Teminatı monkkateıi 1211 liradır. 

6 lıteklller ticaret oda11ndı mukayyet olduklarına dılr 
veelka ibraz eımelerl lbımdır. 

7 Teminatı 111onkkıte makbuzu ile hlrllkte mektuplarını 

mfioıkaeının yıpılıcağı belli a11tten en aeığı bir eaat 
enel tftmen aetın ılma komfeyonuoa nrm~lerl gerektir. 

29 2 7 12 

Borana tilmen sabo alma komlıyooundan: 

Cloıl Mahalli Miktarı Umum tab· Muva';kat MOoa· Tar. gd. Sa. 
Kilo mln tutarı temlo11h kaııa şekli 

Un Gaziemir 80000 10000 750 kapalı 22.6.36 pa· 
zarteel 10 

Un Aydın 80000 10000 750 kapah 22.6.36 pa· 
zarteıt l l 

Un Söke 24000 3000 225 açık 22.6.36 pa· 
zarteal 15 

1 Tfimen birliklerinin ihtiyacı olan yukarıda mlkter ve 
mahalleri yazılı fiç kalem onuu hbalarındı gösterilen 
eekll ve günlerde mftnıkasaları yıpılacaktır. 

2 Umum tahmin totarlırlle muvakkat teminat mlk.tarlan 
hizalarında yaıılıdar. 

3 Şartnameleri hergtla kom:ayonda görtılcblllr. 

4 İıteklllerln kanunun 2 Ye 3 Gncn mıddrlerlnde yazılı 
veılkalula temloah mu•akk11te makbuz veya banka 
mektoplarlle muayyen vaktinde H kapat. zarf la yıpılı · 

caklar için bir Hat evvelden teklif mtktoplarını Bor· 
nı .. dall 11kerl ıalıo alma komlııyonuoa •ermtıleri . 

1 u 10 20 ıs us 

bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere, kalb ve böbrekleri 
rahat@IJZ ve tansiyonları yoksek olanlara bile DOKTORLAR HEP BUNU 'rA VSIYE EDERL R--iı,ı.:~~~~ 



W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

V. N. 
OEUTSCDE LEV ANTE LINJE 

G. w . b. B. 
• SAMOS,. vapuru 8 bazl · 

randa bekleniyor 13 hazirana 

kadar Anvera, Rotterdam, Bam· 
borg ve Bremen için yftldlyecektlr 

11GALILEA,. npuro 22 ha· 
ztnoda bekleallmekte u 27 
hazirana kadır Annrı, Roller · 
dam, Damburg ve Uremea il · 
manları için ytlk ılacaktır . 

"TJNOS.. vapnm 7 bazı . 
randa bekleniyor. Bambnrg ve 

Anversten yok çıkaracaktır. 

AMERICAN ExPORT STEAMS 

BiP CORPORATlON NEVYORK 
.. Exl'RESS" .,.puro 15 bul· 

randa bekleniyor. Ne•vork için 
yftk alecakı1r. 

SERVİCE MARITIME ROUMAIN 

BUCA REST 
"DUROSTOR., vapuru 10 

haziranda bekleniyor. Köıteoce, 
Sullna, Galatz ve Galaız ak 
tumaaı Bf\lgr:!d, Budıpeet, Bra 
thlua, Viyana için yOL kabul 
edecektir. 
DEN NORSKE MIDOELBAS 
LINJE (D S. AS. SPANSKE 

LtNJEN) OSLO 
Sın Andreıı Hporu 19 ha

zlnoda bekledlyor. lıkenderlye, 
Hayfa, Dleppe ve Noneç JI. 
manları için yClk kabul ede 
cektlr. 

Vapurların lılmlerl gelme 
ıaılhlerl ve anlun t1rlfelerl 
hakkında bir ıaahhClde glrfol· 
lemez. telefon No. 200i ~008 

YILMAZ RAl(ISI 
Son ıletem ıeılaah haiz fabrlkamısıa mah11olG olup 45 derecelik TGrklye'nla l'lD nefte rakııııdır. 

llmlr •e hlotMlandı acentesi : lzmlr Emirler çarııııı lı:arşııında M ıhçımılarda Bftıryln Bahri •e Şektp mtleldrat deposudur. -

J 

Uıalt Aally11 bııkuk mabke
meıılnden : 

Ufak'ID Sabah mahılleslode 

avukat Nuri e•lnde mukim 
Hamit kızı Emloeoln Koca111 
blnbıoı Ômer Vehbi oğlu Fuat 
aleyhinde Uoak Aııllye hukuk 
mahkemeılnde açlığı booanma 
davasının mtlddel•leyh ilanen 
gıyap kararı ıebllğ ııoretlle gô 

rOleo mahkeme ıonunda : Sa
bit olan ııebeplere bloanen ka 
nono mt"denlnin 132 ve 134. 
Gncft maddeltrlne uyularak iki 
tarafın booanmalarına ve 95 el 
madde mucibince kararın bae· 
belle nlenmeal için Gç yaz 

gftn beklemesine ve meearlf I 
mohakrımenln duada haksız 

çıkan madde:aleyh Fuad'a yftk · 
letllmeılne kabili temyiz olmak 

ılzere 8 12 934 tarlhlod11 nrllen 
hGktlm tllmı mtlddelaleybln 
lkamet~lhı meçhul bulonmuı 
dolayıılle tebliğ edilmediğinden 

verllf"D hGkilm llılmı tebliğ 

makanıın• kaim olmak Oıere 

llAo olonnr. 1526 

lımlr lnhtaarlar baımadarltl· 
ıaadea: 

BaımGdGrlClAClmDa titan kıı · 

mile IGUla fabrlkaaıaa ald ma · 
mul 'fe yaprak tCltClolerle ma· 
klna akeamı boı 11uruf n•lr 
emtianın 936 ıeaeıl nakllyııı 

oın lhaleıl on -On uzatılmıehr. 

Muhammeo nakliye bedeli 9ö50 
mo•akkat temin.ta 718 llradu. 
lııteklilerin 15.6.936 gona ııHt 
oobeıte bıımadarlyetlmlzdekl 

komlıyona gelmeleri. 

lzmlr lklncJ boknk mabke· 
meılnden : 

lzml1'de Gôıtepe tramvay 
caddeılade 588 N. lu nde 
otoran Seniha tarafından ko· 
caıı MllAı haplıaneılnde eıkl 
MllAıı noteri Dallı aleyhine 
936 1543 N. lu doııya ile açı· 
lan geçimsizlik n hayılyeıılz 

hıyat ıebeblle boeınma dava · 
11oa alt dneılye Te dava IAyi 

buı berayı lehli~ Mlltı"a gön· 
derllmlpe de mnmalleyhla iki 

•.N~A 
t oll ıu u-· 

ıeae enel Mlliı'taa ayrılınk 

ıemtl meçhule ghtl~lnden Te 
lkametglhanıa meçhul oldoğon
daa babı ile bili tebliğ iade 
edllmft oldogundan hukuk 
oıalO muhakemeleri · kanunu 
141 •e 142 inci maddeıl mu· 
clblace lltnen tebligat lcr11ma 
n duellye •e dua IAylb111nın 

lzmir tramvay ve elek· mahkeme dlnnbıneıılneıaltldatı 
.. .. _ 

"' 
\ 

tirik sosyetesinden: karar nrllmh •e ıahklkat 
ha ıelteple 26 6 936 coma ~G· 

Şebeke ımellyatı dolay11iyle 
cereyanın bu aym 8 inde ıaat 
7 den 10 a kad.r Tıecılar, ke , 
resıecller, Osmaniye caddeıl, 

...................... 
Odonpasarı, Çl•lcller n Yol 
bedeııteol ıokaklarında keelle 
ce~I eayıa ıbonelerlmlzce bilin 
mek ftzere filo oloour. 

nCl Mat ona bıralulmıı olduıu 

n mu•yyen gGade hasır bu· 
lunmadıgı takdirde 8. U. M. 
K. bOkGmlerl dalreelnde gıyap 
kararı nrUeceğl ıebllg maka 
mına kaim olmak here illa 
olunur . •.,ratelli Speıco Olivier vE~ürekası ~llllllllllllllllllllllllll~ Doktor ~11111111111111111111111111~ 

. Vapur Acentası . Vapu:~~entası ~ A. Kemal Tonay ;--Iz-m-ir-B-el-e-dı-·y-e-si_n_d ... eo_: ___ Fı-.,-. --F-i.-t.-

ROYAL NEERLANDAIS --- Baıeriyoloo ve bu~ıh, sal.uın hcuıalıklar müıahcusısı =_ Cinci Mlkıarı Lir. K. Ur• K. 
Cend~ll Han, Birinci Kordon o o-

K UM PANYA SI Tel. 
2443 

5 Bumahıne ietaeyoau kaqıımdaki dibek eobk batındı 30 .. yı. = lımlr demiri 4000 kUo 08 5 3'0 00 
"ÜRESTES,. 'Hpuru 31 ma· 5 b eT Te maayeıaelwıeaiade ıabıh ıaat 8 do akt•m uat 6 •kadar 5 L•ma demiri 35X6 200 " 08 5 17 00 

wııta benlt!nmekte olup vGkCl · THE ELLERMAN LINES LTD = huta1anıu kabul eder. 5 
J J = - Çtmber demiri 2öX5 100 ,, 08 5 8 50 

6 6 6 d "0POTO,. npoıu 20 mıy11 : Mdracaat eden hastaları yıpılm111 lhımgelen eair tahliUt •e = 
nG tahliyeden ıonra · ·3 a = mik.roıkopi.k muayeneleri ile •eremli hııtalara yapılm11ını ce•u gö- := Yuvarlık demir 8XS 100 ,. 08 5 8 50 
ANVEHS, ROITERDAM, AMS Londra, Dul, ve An•eretea ge· - r61ea Poomotonb muıyenehueainde muotaaaman yapılu. 5 Poyra yGrek marka 200 adet 200 400 00 
TERDAM Ye BAMSURG ll · llp yak çıkaracaktır. •1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Telefon: 4115 111111111111• Dingil yClrek marka 15 " 1900 285 00 

"FLAMINIAN., npuru 22 •1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118• Lama demiri 3X 1 4oo kilo OS 5 :~4 OO manlıu için yak alacaktır. 
"BERMES,, nporn 15·6 36 

da gelip 20·6 36 da ANVERS. 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 

mayıı Ll•erpol ve SHn11e1dan : Türk Hava Kurumu =-- Lama demiri 6X2,5 400 tt 08 5 3, 00 
gelip yak çıkaracakht. _ _ Tek araba ıuıtaeı yClrek marka 10 çift 1900 çift 190 00 

NOT: Vlirut tarihleri, ... ====_- Bu" "~u·· k rı·yangosu ==-- Nallama ıoxs 200 kilo 10 5 21 00 
n BAMBURG limanları tein purlarıa lıılmlerl .., aulua Gc· J 3 çeyrek yu t arlak demir 100 " 8 5 8 60 

retlerlnla değltlkllklerfnden meı = = 12 milimlik yunrlak demir 10 " 9 9 00 ytık alacakur. 
SVENSKA ORIENT LIEIN 

0 NO.HDLAND., motôrtl 15 
6 36 da gelip ROTIERDAM, 
BAMBURG, BREMEN, CO 
PENBAGE, DANTZIG, GDY· 
NIA, GÔl EBURG, OSLO n 
ISKANDINAVYA limanları için 
y6k alıca.ktır. 

"BIRKALAND" motörO 29 
6 36 da gelip ROTTEROAM, 
HAMBURG. BREMEN, CO 
PENBAGE, DANTZIG, GDY· 

NIA. GÔTE BMRG, OSLO 
ve ISKANDINAVYA liman 
ları için yok alacakt.r. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
"ALBA JULIA .. vapura 7 

6 86 da gelip 8 6 36 tarihinde 
PiRE, MALTA, MARSILYA 
n HARSELONE hareket ede 
cektlr. 

Yolcu n yok kabul eder. 
llindıkl hareket ıarlhlerlle 

onlu olardakl değişiklik lerd~o 

acenta mee'ullyel kabul etmta. 
Fazla tafıılllt için ikinci 

K.ordoo'da Tahmil Te Tahliye 
bloaeı ark111ında Fraıelll Sperco 
npor aceatahğına mGracaat 
edllme•I rica olunnr. 

T .. le 2004 2005 26fl3 

ollyeı kabul edllmn. 5 21 el tertip biletleri satılıyor = Çelik ana ıuııa demiri 200 ,. , 40 80 00 

---------•• =_ 2oci keşide 11 Haziran 936 dadır. ~ so ltk kaplam• çift 20 çift 200 • çift 40 oo 
O kt O t .. Bedeli muhammen yek6n 147 5 50 • 

O Or • pera Or §§ Baycık ikramiye :ZS,000 lira ve makAfat 20,000 liradır. ~ 
Yukarıda clnı ve mlktarlle muhammen bedelleri yHılı on dört 

Yus f z· a Oslü = Ayrıc• 15.000, 12.000 ve 10,000 llrahk b6yük ikramiye· = kalem demir malzeme Batkttlplli..te ıartname Teçhil-, ~3 6 036 
U 1 Y D - lr.r de •ardır. Bu tertibin bllttlerlol takip etmt!k irin bl -._ Sah glaG ıaat on altıda açık ekelhme ile ihale edllecektlr. leıı . 

Merkez hastane.'i doAum ve - rlncl krelde bllellPI tlmdld~n alınız. = rak lçlo ylz on bir liralık muvakkat teminat makboaa Yeya 
kadın hastalıkları cerrahi - -

müıellassı5ı 

Hıııtalannı pnardan bao
ka her g6o öğleden aonra 

Us.inci beyler ıokağında hey 

lrr hamamı karoıttındı 41 
numaralı moayeoehaneıılodr 

- Biletler lıOktimel önOodeki direktörlük _ banka temluıt mektubu He ıöyleaen gOo •e •••il• encOmrae = = gelinir. 7 10 ı:J 17 1540 = gişesinde ve hiltimum bayilerde satılır· = Kohcırpark'm dört methali maracHt etmeleri lliu oloour. 

l •Oll~=llHllllllllllllllll•lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllll• ne kapı yaptırılacakrı r . Bu lolo Cloıl Mikbrı 
-~ 1 k Al s 1 llllW.._ heyt'tl umumlyeılolo bedeli Sıpa 7 

~- Ç J ıp atan ara '-= keıfl 830,08 liradır. Açık el ~::~'"P ~J 
ılltm., ile lhıleııl 23 6 936 ıalı = Nullll Mıdran rakı fabrikası bir ıene enet 1100 ıılııtem := gGnCl 18 , 1 00 altıdadsr. Keelf Koyna 1 

Ameliyatlarını Al111ocak - Ozerloe ttelııatını yt!ollemlş bu ıuretle lçlctlere de 11bhi ra - Olak l 
S bh ı d - - Te IHtname Ye projeıfnl oör 15 

kabul tder. 

' at nıo ~ yapar. = kı •ermekte buluomuetor. Vak.tile lmalAho kı\f 1 gelrol'mf'I· - e 
Muayenebııne 3686 - ıılodt'o mal verllmlyen Aydın, Umurlu, Kanp1Der, Rt'tadlye, _ mek Ozere bıemOhendlıllğe ve 

'felef"oo Evi 3909 - - ı ti L ı ı d "3 ıı ı .. Sıhhat Evi 2974 = Söke, Mlllı, Muğla, Bodrum gibi yerlere de mal •erilecek _ ş ra. ç 0 e " ra 1
• mu 11•----------•I = tir. Iakooıoln •ı.t•ğıdadır. = vakbt ltmlnat makbuza nya 

Si 96, 49 190 kuruşluk oloelerde yazde 20 lıkonto •erlllr 5 banka t~mlaat mektubu ile Çocuk bastalakları 

m fltebassısı 

Doktor 

5 29, 21 c c c 15 c c = 
~ i 2, aa c c c 20 c c 5 = -= 22 c c c 14 c c = = 16 c c c 16 c c = - -= -

B h U 
= Bot olteler NazUıt ıeııllml 25 eaodlltre :l koruoa ılınır e cet z = c , 15 , 2,5 , c = = , c ıo c 1,75 c c = 

Hasıalnrını lıer gıin 11,30 
dan 5aaı onüçe kadar Beyler 
sokagrndaki 1'·ıliniğinde kabul 
eder. TelPjon 3990 

~ Ay~ın d~pomoz acılmıştır. Aydın hnallet bu yndtn lh· = 
:: ti yacını ~emin edt bilir. Aydın palas karoııuoda No. 64 := 
5 Madun mağaza11 ve raln imaliıbıneei ııhibi := 

iiıı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 L Q t fi 1111111111111111111111 nii 

ııôyleaen gaa ve ıaatte enc11· 
meoe mnracaat edlllr. 

Muhtelif ı1rlhlr rde baıı boı 

olarak bulunmat olan clnıı .e 

mfluarları •ı•ğıda ynılı hay· 

Hnlar temizlik leleri hınında 
muhafıaa edilmektedir. Sahip· 
lerl klmlerııe llln ıarlhlnden 

itibaren bir hafta içinde bele 
diye temizlik leleri amlrll~lne 

'i'O milimetre kutrunda yirmi 
dört telli keten ipekli Ye oıoa 

atmolfer tasyJke mCltebımmll 

500 metre hortum ahnacalı:llr. 

Bedeli muhammenl beher met· 
rota 145 kuruııaa lamama 725 
liradır. 

Açık ekılltme ile lhaletl bae 
kltlpllktcıkl tartname veçhlle 

19 · 6 · 1936 Cuma gana ıaaı 
on altıda yapılacaklar. Iıtlrak 
için elli beı llralak monkkat 
lt'minat makbuzu nva banka 
teminat mektubu ile ıGyleneo 
gCln Te MıUe eacmeae gelinir. 

4 7 11 14 1481 

,----------------------------------------------------------------------------------'~ 

ORMAN İFTLiGi ·· BİRALAR 
Tftrklye'ıııln en birinci Mraeıdır. Fennin en ıon keef iyat1na iatl a yıpıİmıt maklaeleılle en temiz Ye ııhbl uıullerle ve cihanın tanınmıı m6ıabaaııııların Ddaredade imal edllmlıtlr. 
içilirken ze•k •erir, nee'eler yaralar. 1ıtlhı açar vOcoda faldelidlr ._ Taera 0Anlaımaya gGre,, Ye dahli için ılparlıler mahılhade teallm edUlr. 
lzmlr •e hloıerllndı umumi acenteel : f amir Emirler çneııı karoııında Mıhçılarda B1lııeylo Bahri ve Şek ip mGıklrat depoııu 
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