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Necaşi 

Uluslar sosyetesine bir 
heyet gönderecek. 

Fraıısa'da Grev Gittiliçe Büyüyor 
. 

Yeni Fransız kabinesi Almanya'da iyi karşılandı Ş. Behmen 
F ranşız dış bakanı Alman, Bugünlzmiregeliyor 

ltcilyan elçileri ile konuştu. 
Dün M. Blum 'un başkanlığında bir toplantı yapıl
dı. Siyasi vaziyet gözden geçirildi. Habeş işi de 
konuşuldu. lngiltere ile müşterek hareket edilecek. 

) eııi l'rım~ıı kuhinı"•İ nzıt"lll· 

ılmı Jınzıları: r ııknrıda a~d:ı lıa~

\ı'kil M. Hluııı, olıla ılalıili~t' ıın· 

zırı ~nkngro. orl:ıılıı "aı;ıla ıııali)ı' 

ıı:ııın uriol. lm~H·kil ııımıviııi ~e 

h:ırlıiw nazın Kalatlier. lınrici\·ı· . , 
mızın Ddho,.,, a~a~ıdıı ilıııi ııra~tır· 

ıııalar ınfı"h' ıırı ~lıl(l:ıtıı joliot-Cıı

rir l.;ol'a'<il,• lıerııbrr ilmi aru-.tınıw 
ynpıırk••n 

Observatör gazetesi; M. 
Blum'un, Fransa'nın bütün 
devletlerle sulh içinde yaşamak 

arzusunda olduğunu söyledi
ğini yazarak, M. Hitler'in de 
-!'on l 3üncü say/ ada-

Küçük itilaf müzakereleri: 

Bükreş toplantısında 
---------------

Tam fikir birliği görüldü. 
sık top/anılacaktır. 

Sık 

-----------Bükrcş, ( A . A ) - Rador 
ajansı bildiriyor: 

Üç devlet reisinin toplan-
tılarından sonra aşağıdaki 
tebliğ ncşrolnmuştur: 

"Bugiin Soroviste .şatosunda 
Kral Karol, reisicümhur Be
nes ve prens Pol arasında 
dört saat süren ikinci bir kon
ferans aktediİmiş ve bu kon
feransta Romanya ba~bakanı 

M. T atarcsko, dış işleri ba
kanı M. Titulesko ve Çekos
lovakya dış işleri bakanı M. 
Kroftata iştirak etmişlerdir. 

Günün bütün mes'cleleri 
tetkikten geçirilmiş, bütün 
mes' eleler üzerinde tam bir 
fikir birliği müşahede edilmiş 

ve bu sebepten müşterek bir 
faaliyet tesbit olunmuştur. 

Prag. 8 (Radyo) - Kiiçük 
itilaf ~evletleri reislerinin içti-

maı üzerine gazeteler bugün 
muhtelif şekilde yazılar neş-

relmektedirlcr. Prag gazeteleri 
bu içtimaa büyük bir ehemmi
yet vermekte ve merkezi Av
rupa' da vaziyetin ve sulhun 

idamesi için çok mühim oldu
ğunu yazmaktadırlar. 

Kral Karol böyle içtimala
rın daha sık olmesını teklif 
etmiştir. 

M. Bencs ve prens Pol'da 
bu içtimaia ırı lüzumunu ileri 
sürmüşlerdir. 

Arap komitesi şefi tevkif edildi 

Dost devlet nazırı 
Hükumetimizin misafiri bu

lunan Yugoslavya devlet na
zırı Şevki Behmen, refikasile 
birlikte bu akşamki Ankara 
trenile şehrimize gelecektir. 

Müttefik devletin değerli na
zırı, Basmahane istasyonunda 
karşılanacaktır. Şehrimizde bir 
kaç gün misafir kalacaktır. İz
mir' de yapacakları gezintiler 
için de bir program hazırlan
maktadır. 

Ankara, 8 (Hususi) - Yu
goslavya devlet nazırıqa bugiin 
öğleden sonra bayındırlık müs
teşarı bir çay ziyafeti vermiş, 

.ziyafette Bayındırlık Bakanı 

Ali Çetinkaya, Yugoslavya el
çisi ve sefarethane erkanı ile 
bayındırlık bakanlığı ve dış 
bakanlık ileri gelenleri hazır 

--Sonu 5 inci sahifede-
-------------~~--

Türkiye -- Mısır 

Nahas Paşa'nın 
beyanatı. 
---··---Berlin, 8 (Radyo) - Gaze

teler, M. Leon Blum 'un be-
yannamesi hakkında uzun mli
talealar yürütmektedirler. 

Kudüs'te vaziyet. 
-------------~---~~- "Atatürk'ün dehası

Arap'lar grevi büyütüyorlar. nın takdirkarıyım." 

Gençlik 
• Siperlere girerek lngiliz'lerle 

Çınar'ı yaşattı .. 
1zıııir li cininde okuynn k:ııliJ'· 

ı;İtı.ı!i kız H' ı·rkPk ıalehe, diiıı 

kız li e"inde lıir oplnntı ) ııp:ırnk 

h:mir"in ııwfkıirP<li '" inkılfipı;ı 
c•\'l.ıdı \ ıhıf Çıııar·ı )il attı. 11111111 

iiliinıiiııılı•ıı <log:ın lıoşln~ıı 'e ılı·rin 
ı.:iiııiil ncılnrıııı anlattı. 

\ti ır 'ıılı.ıncı nu•ıııl.•:..ı·ılrrılı· • 
iilıııii~, fokoı knı'i \ı' tı• ı·lli-.iz ııl.ı-

r.ık, cliiııkii f!İiıı \nkr.rn"ıl:ı da giii', 

)<t~lan :ını!;ınıhı ıopra~.ı '"rjlıııi~ıi. 

hıııir"iıı ~··ııı: li-dilt•ri, \ fı-ır·ııı 
ı•lıedi ·•) rılığmı, aıı<".ık ılilrıl;.ii ıııri

lıin iı:imlı• lrnlmuş "' toplr.ıılı) ı rla 

ıltin ) :ıııını~lnrdır. 
:\lcl. ıı·ı• ınfülürı.i l la) tl.ır lop· 

l.111tıyı nçnıış H' ,.i)zii gı•nçlnc hı

rakıııı:;tır. Çoı•uklar, gı•ııı;ligiıı C.niiıı· 

ılı• lıir t;ınnr gibi } iırii) en \ ti-.ıf'ı, 

h:ıkikntı•n ı;ok güıcl )ll~ntııl:ır. f,.,. 
ıııııil :\liişııık'ııı lıir )•t:r.mııı, Orluın 

Holııııi Gökı;t··niıı lıir ~iirini ııkıı· 

ılıılar. 0111111 hJ).ılıııı ıml.ıllılar, 

ı.ılı·lıetlı·ıı !'İı.Iİııı <it' \ fı-.ıf ı. ııııır 

lı:ıkkımlaki bir ~iiriııi, lj,,,. ıııu.tl· 

limi E;ıuı <,.ııı.ır'ıı lıit.ılı('ll okuclıı. 

\'.i•ıf gı·ııı;li~iıı ı..ullıiııılı•n ı;ı·

lı·ıı clc•riıı lıir ~a~~ı 'f' hağlııntı j),• 

auılılı. 

çarpıştılar ölenler çoktur. 

Tel-Aviv'de Arap /arın ateşe verdikleri bir Yahudi 
mağazası . söndürülüyor .. 

Kudüs 8 (Radyo) - Ya
kında örfi idare ilan edileceği 
şayiaları dolaşmaktadır. Bazı 

Araplar ve Arap komitesi şe

fi Ali bey Abdülhadi tevkif 
edilmişlerdir. 

Kudüs, 7 (A.A) - Çok 
ehemmiyetli olmamakla bera-

ber Arap'ların şiddetli hareket
leri devam etmektedir. 50 
gündenberi devam eden vazi
yete yakında bir nihayet veri-

leceği ümidi yoktur. Bilakis 
Arab grev komitesi memleke
tin ekonomik hayatını durdur
mak maksadilc grevi genişlet-
mek için bütün kuvvelile ça
lışmaktadır. Hergün atılan 
bomba ve açılan kurşun ateş

lerine dün yeni bir unsur daha 
ilave edilmiş ve Lidda ile 
Hayfa arasında bir şimendifer 
köprüsünün berhava edilme-
-Sonu 3üncü sayfada-

Kahire, 7 
( A.A) -
Başvekil 

Nahas pa
şa Anado
lu Ajansı
nın Kahire 
muhabirini 
kabul ede
rek aşağı
daki be-
yanatta bu-
lunmuştur: Nahas paşa 

Kardeş Türkiye vekayiiııi 
pek yakından takib ederim. 

Bir aralık adeta haritadan silin
miş iken onu yalnız askeri 
değil, her sahada kurtaran ve 
yükselten Atatürk'ün dehası

nın takdirkarıyım. iki kardeş 
milleti birbirine daha sıkı bir 
şurette bağlıyacak olan bir 
muahedeyi adeta bir Mısır 

mes'leesi addediyorum. 
lngiliz - Mısır muahedesinin 

Londra'da fevkalade komiser 
tarafından yapılan temaslarla 
ıyı bir neticeye varmasını 
ümit ederim ve eminim ki 

' 
Mısırın istiklalinden en ziyade 
memnun olacak, Türkiye'dir. 

Büyük Şef Bursa'da 

Tayyareci kızımız 
• 

Yalva'dan 35 dakikada Borsa
ya geldi. Şehir Afa

kında mahirane uçuşlar yaptı. 

~ 
.. t\ 

Büyük Şef lstanbul'dYki manevralarda kumandanlar 
ve Sabiha Gökçen' le beraber .. 

Bursa, 7 (A.A) - Atatürk 
akşam üzeri Çelikpalas bah
çesini şereflendirerek halk ara
sında uzun müddet oturdu1ar. 
Ve halkın sürekli alkışlan ve 
bir sevgi tufanı içinde ayrıl

dıar. 

Bur.sa, 7 (A.A) - Hususi 
muhabirimizden: 

Yeşil Bursa dün Türk tay
yareciliğin in göğüs kabartıcı 
bir muvaffakıyetine şahit ol
muştur. Tayyarecilikteki kud
ret ve kabiliyetini birçok mu
vaffakıyetli uçuşlariyle isbat 
etmiş olan ilk kadın tayyare
cimiz S. Gökçen dün saat 16 
yı 20 geçe Y eşilköy tayyare 
karargahından bir tayyare ile 
uçarak Yalova üstünde bir 
cevelan yaptıktan .sonra 35 
dakikada Bursa'ya vasıl olmuş 
ve kendisini karşılamağa ge
len Bursa valisi ve vilayet er
kanı, or general Fahreddin, 
kolordu ve fırka kumandanla
rı ve karargah zabitanı, bele
diye reisi ve belediye heyeti, 
C.H.P. erkanı, birçok mektep-

liler ve Türkkuşu talebesinin 
takdirkar nazarları öniinde ma
hirane devirlerle ve hakikaf'en 
büyük muvaffakıyetle yere in
miştir. 

Bursa belediye reisi şehir 
namına Bayan Gökçen'e bir 
buket ve bir ipekli kumaş, 
Türkkuşu talebesi de bir bu
ket takdim etmiştir. 

Reisicumur Atatürk de mey
danda bulunmuşlardır. 

S. Gökçen tayyareden in
meden evvel umumun ricası 
ve arzusu üzerine tekrar ha
valanarak çocukluğunun geç
tiği Yeşil Bursa üstünde bir 
cevelan daha yapmış ve Ulu
dağı dolaşarak ayni maharet 
ve muvaffakıyetle meydana 
inmiştir. 

Genç ve güzide tayyareci
mizin müstesna bir cesaret ve 
kendi san'atını çok iyi bilmek
ten mütevellit bir emniyetle 
yaptığı bu uçuş meydanda 
hazır bulunanlar tarafından 
tekrar tekrar alkışlanmıştır. 

Muhakeme devamda: 

lnebolu faciası 

Yukarıda ağırceza mahkeme heyeti, aşağıda facianın 
maznunları bir arada .. 

- Yazısı iç sahifelerimizde -
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1 k 
Ankara mektupdları: ı' GÜ n Ün T e 1 g raf Hibe r 1 eri 'ı 

ş anunun a ne - - . -
gibi maddeler var? :~1i:::t:1~e:.: Eden, Uluslar .Sosye~esı Mu 

-s- . iki tribiin.~6ktü. 10 vaffak Olmadı Dıyor. 
Ankara, (Hususi muhabiri· yere gönderilmesi veya iş ve· , - -----------

miz yazıyor) - Hükumetçe renin evinde meşgul edilmesi ölü, 200 yaralı var.. lngiltere 'nin Akdeniz' deki menfaatleri, Necaşi, 
teklif edilen iş kanunu projesi- asıl i~ini yapmaksızın geçen ll!\krı•ş ll (Hnılyo) - Kral K.ıı-

nin iş müddetlerine aid oıan zamanlar, rolun tahtına awlt'lirıiıı altıncı se· Uluslar sosvetesine bir hevet gönderecektir. 
kısmı Devlet Şurası tanzimat D - Emzikli kadın İşçile- nci devriyesi ınihiasehctile yapılan '-' '-' 

askeri nıern im e~na!<ıuda lıiiyiik • 
dairesinde görüşülürken, Güm· rin çocuklarına süt vermek bir knırn olınıı~ w• trihlinlerdcn Londra 8 (Radyo) - Deyli Telgrafın bahriye muharriri bir makalesinde: 
rük ve ~e inhisarlar Vekaleti için tayin edilecek olan za- Liriııi bhılen•e iıı an.la lıirlikte çfık· Akdenizde'ki İngiliz menafii ~ühimdir.Hind yolu üzerinde olduğu için İngiltere için hayati 
iş müddetlerinin 8 saat olarak manlar, günlük tesbit edilmiş milştilr. bir kıymeti haizdir. Malta 'ya mukabil Şarki Akdeniz' de yeni üssübahriler vücudc getirilmesi 
tesbit edilmesi esasına itiraz bulunan kanuni çalışma müd- Bu kaza çok feci olmu~ 'e elzemdir. Demektedir. 
etmiş ve şimdi işçilerini günde detleri içinde sayılır ve bu Ilükrt•ş inıclat ~ıhht :ır:ıb:ılan ıııec· Londra 7 (A.A) - Negüs'ün etrafında bulunan zevatın bildirdiklerine göre İmparator 
8 5 1 h l b bl d d l · · .. ruhları nakle kafi 0°clnıenıİ§tİr. d k d · 'l k ·• b. h t , saat ça ıştıran in İsar ar se e er en o ayı ışçı ucret- Cenevre'ye gitmiyecek ve Milletler cemiyeti nezdin e en isinı temsı etme uzere tr eye 

l h b I Şiııuliye knllur 10 <>lü 'e 200 yn· İ d d 1 
idaresinin, bu esas kabul edil- eri İç İr türlü eksi meye uğ· rulı lın tanelere kaldırılmıştır. Ya· yollıyacaktır. imparator bir iki haftaya kadar ngiltere'yi terketmek niyetin e ir. mparator 
diği takdirde, senede (172575) ratılmaz. rası hafif olıınlar evlcrino scvkı>· İsviçre'nin daha tesbit edilmemiş olan bir mahalline gidecek ve orada oturacaktır. 
lira fazla bir masraf ihtiyarına Yukarıki fıkranın her ben- dilmiştir. Londra 8 (Radyo) _ M. Eden dün bir nutkunda sarih surette zecri tedbirlerin ve Uluslar 
mecbur kalacağını ileri sür- dinin tatbikine müteferrı. hü- Bu kozadan onra claha kilçiik sosyetesinin ademi muvaffakıyetini söylemiş ve yeni bir siyaset takibi Iazımgeldiğini bildirmiştir. 
müştü. kümleri havi olmak üzere ni- lıir trihiin ılalırı yıkılmıştır. Bu •-+-+ * ••----------

Ancak, gerek hükumet ve zamnameler çıkarılır. ka7.!ıdn yaralı nislıt'tf'n uzılır. 
B f k 

Blikrcş 8 (Haılyo) - Romanya 
gerekse kamutay encümeni; irinci ı rada yazılı bend-

g:ızctcleri diin yortu müııaı::ehetilc 
'umumi bir prensip mahiye- lere dahil bulunmakla bera- çıkınanııştır. Bunun için kaza hu:· 
tinde olan bu esasın değiştiril- bar bu maddenin şumulü içine . kında rPsmi tl"lıliğ lırnü:r. neşreılil· 
mesine muvafakat etmemiştir. sokulması lüzumlu görülecek mcmiştir. Ölenler araı.ında mült·· 

Şurada işçilerin rizaları alın haller nizaınnamelrle tesbit kait bir Fransız zabiti de varılır, 
• madan bazı hallerde fazla ça· olunur. • • 

1 b d·ı l . dinlenme müddetleri: Hiikrt•ş 8 (Rad)o) - Kaza yii· 
ışmaya mec ur e ı meme en ziiııclt·ıı iilı>n\eriıı miktarı çok faz. 

keyfiyeti de bilhassa muna- Bundan başka İş ortaların- Iaılır. FaL;:ıt hakiki ıııikıar lıildiril· 
kaşayı mucip olmuş ise de daki dinlenme müddetleri de mcınel.:tr.clir. Yaralı miktarı ıoo 
askeri fabrikalar müstesna ol- günlük kanuni çalışma müd- adedini lıulmuştur. 
mak üzere, bütün müessese- detlerinden sayılacaktır. Pro- Biitiiıı lıııEtuıwlcr <Hü w 1111 •1•• 

ler de bu prensibe riayet edil- jenin buna tahsis edilen 24- ruh, kaza kıırhanlarilc clolmlur. 

mesi bir madde ile kanuna üncü maddesi şöyledir: Maraşta 
sokulmuştur. Askeri fabrika- Madde 42 - Çalışma müd-
Jarda kanuni müddetten fazla detinin ortalama bir zamanında 
çalışacak işçilere, fazla çalış- mahalli adet ve işin icabına 
tıklan müddet için ücret ve- göre vaktı tayin edilmek üzere 
rilmemesi hakkındaki 

0

istek işçilere, 
(Fazla çalıştırılan işçilere fazla A- Sekiz saattan az müd-
ücret verilmesi keyfiyetin hangi detli işlerde yarım saatlık, 
müessesede olursa olsun, işçi- B- Sekiz saat veya daha 
nin tabii haklarından saymak fazla müddetli işlerde bir sa-
icabedeceği) mülahazası ile, atlık bir dinlenme verilir. 
reddedilmiştir. ·c- Beş saat ve daha az 

Bu hüküm seferberliğe ha- müddetli işlerde " dinlenme,, 
zırlık ve seferberlik esnasında vermek mecburiyeti yoktur. 
memleket müdafaasının ihti· Ç- "Dinlenme,, bir iş yeri-
yaçlarını temin edecek iş yer- nin ayni şubedeki bütün işçi-
lerinde çalışacak ameleye de leri hakkında mukannen ola-
teşmil edilmiştir. lktısat veka· rak ayni saatte tatbik ..olunur. 
Jeti tarafından hazırlanan ipti- D- Yukarıda yazılı çalış-
dai projede, seferberlik zama- ma müddeti içinde değildir. 
!arına ınünhasir kalmak üzere lş hayatında gece 
milli miidfaa emrinde mües- Neye derler: 
sesclerde çalışacak işçilere Projenin bir maddesine gö-
fazla mesai için fazla ücret re, iş hayatında gece tabiri, 
verilmemesi teklif edilmişti. en geç saat 20 başlıyarak en 

Muvakkat encümen proje- erken sabah saat altıya kadar 
sinde günlük kanuni çalışma geçen ve her halde en fazla 
müddetleri içinde sayılacak 11 saat süren giin devresidir. 
haller ayrı bir madde ile gös- İşçilerin gece çalışmaları, 
terilmiştir. Bu maddede aynen işin ortalama bir zamanındaki 
şöyle deniliyor: "dinlenme,. müddeti sayılmıya-

Maddc 40 - Madenlerde, rak, sekiz saatten fazla sür-
taşocaklarında, yahut her ne miyeccktir. 
türlü olursa olsun yeraltında · Bu kayde göre vazıı kanun 
veya su altında çalışacak iş- için, işçinin muvafakatile de 
lerde işçilerin kuyulara, deh- olsa, sekiz saatten fazla me-
lizlere veya asıl çalışma yer- saiyc cevaz vermemiş oluyor. 
lerinc inmeleri veya girmele- Sanayie ait işlerde 18 ya· 
rile bu yerlerden çıkmaları şını doldurmamış erkek ço· 
için geçen zamanlar. cuklarla her yaştaki kız ve 

B - Demir yollarının veya kadınların gece çalışlırılama-
sair yollar ve köprülerin yapıl· maları bir ana prensip olarak 
ması, muhafazası, tamir veya projeye ithal edilmiştir. Esa-
tadili gibi işlerde vaki olduğu sen 29 birinci teşrin 1929 ta-
veçhile işçilerin, ikamet ettik- rihinde Vaşingtonda imza edi-
leri mevkilerden uzak bir me- len arsıulusal mukavelede de, 
safede bulunan iş yerlerine -ki bu mukavele 24 millet 
hep birlikte nakledilmeleri tarafından tasdik edilmiş ve 
İcab eden hertürlü işlerde hemen bütün ileri memleket-
bunların toplu ve mukannen lerde meri olmakta bulunul-
surctte götliriilüp getirilmeleri muştur- bu esaslar kahul cdil-
csnasında geçen zamanlar. miş bulunmaktadır. 

C - işçinin işinde ve iş Bununla beraber muvakkat 
yerinde her an emrine hazır bir müddet için ve istisnai bir 
bir halde bulunmakla beraber hal olarak bu yaştakilerinde 
çalıştırılmaksızın ve çıkacak gece çalıştırılabilmeleri kabul 
işi bekliyerek boş geçirdiği edilmiştir. 
zamanlar, Bu kanunun meriyete gir· 

Ç - Uhdesindeki işin asıl mesinden itibaren dört yıl 
iş yerinde icap eden işçinin, müddetle sosyal ve ekonomik 
iş ver~n tarafından başka bir. bakımdan görülecek lüzuma 

Havacıh!)a Yardım 
Maraş, 7 (A.A) - Belediye, 

Ticaret ve Ziraat odaları üye
lerile çiftçilerin ileri gelenleri 
dün partide toplandılar. Top
lantıda her ulusal işte öncül 
olan Maraş, kuvvetlerimize yar
dım hususunda emsalinden 
geri kalmıyacağından yer ürün
lerinden yüzde ikisinin hava 
kurumu için verilmesine karar 
verildi. 

Bir İstifa 
Londra, 8 (Radyo) - Sulh 

komitesi reisi Lord Lojiyon 
istifasını vermiştir. Bu komite 
Loid Corc tarafından tesis 
edilmiş siyasi bir teşekküldür. 

Komisyon Toplandı 
Fuhuş ve fuhuş yüzünden 

bulaşan hastalıklarla mücadele 
komisyonu dün Sıhhat müdür
lüğünde doktor Cevdet Saraç
oğlu 'nun başkanlığında toplan
mış bazı kararlar almıştır. 

dayanarak, lktısat Vekaleti 
bazı sanayi işlerinde, istisnai 
ve muvakkat mahiyette olmak 
üzere, 16 yaşından yukarı yaş
taki kız ve erkek çocuklarla 
daha büyük kadın işçilerin 

gece çalıştırılmalarına izin ve
rebilir. 

(Bu takdirde işçi kadınların 
veya kız ve erkek çocukların 
ne gibi şartlar altında ve ne 
yolda egce çalıştırabilecekle

rinin tayin ve tesbiti de ayni 
vekalete aittir.) 

Diğer taraftan bir iş yerinde 
önceden tahmin edilmiyen ve
ya önüne geçilemiyen ~e muay
yen vakitlerde vuku bulmak ma
hiyetini· göstermiyen bir arıza
nın çıkması gibi mücbir sebep
lerin hudusu takdirinde ve 
yalnız o hale münhasır kalmak 
üzere, kadın ve erkek her yaş
taki işçilerin gece çalıştırıla

bilmesine de cevaz "Verilmiştir. 
Böyle bir hadisenin zuhu

runda, iş veren bu hadisenin 
mahiyetini, başlama ve bitme 
andını, 24 saat içinde mahalli 
hükumetin alakadar makamına 
bildirecektir. 

Ömer N. Köstem 
- Devam edecek -

ltalyan Cahşidatı 
Manevralara verilen manalar, 

hayal mahsulu imiş. 
Roma 8 (Radyo) - İtalya'nın büyiik manevralarına hariçte 

atfedilen manalar hep hayal eseridir. Buseneki ltalya'nın bü
yük manevraları Napoli ile Bari arasında yapılacaktır. Şimal 
hudutlarında yapılacağı hakkındaki haberler tamamen asılsızdır. 

Berlin 8 (Radyo) - Resmi Cermanya gazetesi ltalya'nın 
Berlin sefarethanesinin resmi bir tebliğini neşretmiştir. Bu 
tebliğde İtalyan askerlerinin Brenere tahşit edildiğini yalan
Iaımştır. 

----••+----
Kamutay Müzakereleri 
Sanayi mamulatı maliyet ve satış f iat

leri kontrol edilecektir. 
Ankaara 8 (Hususi) - K:ımutayın bugünkü toplantısında 

sanayi mamulfıtınm maliyet ve satış fiatlerinin kontrol edil
mesi hakkındaki kanunun ikinci müzakeresi yapılmış ve kabul 
edilmiştir. Orta okullar öğretmenleri hakkındaki Kültür ba
kanlığının kanun layihası da müzakere ve kabul olunmuştur. 

Kamutay, yarından itibaren hergün toplacaktır. 

·Cinde Japonyanın hazır
. ladığı nazik vaziyet .. --· 

Ordular harekete geçti. Şimdilik müsa
deme vermemeğe çalışıyorlar .. 

Şanghay, 8 (Radyo) - Nan
kin ordusu piştarları İtan 'a 
varmıştır. Bunlar Lşien-Su'ya 
doğru ilerilemcktedirler. 

Kanton ordusu da başka 
istikametten ilcrilemektedir. 
Ceneral, Liçen-Şi şimale doğ
ru ilerilcmektedir. 

Mareşal Şangay Çekin 
Londra piyasından bir istikraz 
akdi için bir heyet gönder
diği söylenmektedir. Bu istik
raz ile silah, tayyare ve mü
himmat alınacaktır. Bu istik-
razın muvaffak olacağı sanıl

mamaktadır. 
Çin'de vaziyet çok zaziktir. 

Bu nezaketi Japonya'nın ha
zırladığına şüphe edilmemek
tedir. 

- Hankav 8 (Radyo) - Şimal 
kuvvetlerinden iki fırka, Ho-

vantung kuvvetleri ile birlikte 
Çevanka varmışlardır. Nankin 
kuvvetleri bir müsademe vu-

kuuna meydan V<'rmemck için 
şimale doğru geri çckişmişlcr-

dir. Vaziyet iyice anlaşılıncaya 
kadar, şimal kuvvetleri de 
müsademeye meydan vı·rme

mek istememektedirler. Japon
yada Kantona henüz cevap 
vermemiştir. 

Bir F acıa Daha 
Londra, 8 (Radyo) - Ha

vanpor' da askeri bir tayyare 
diişmüş ve bir mülazim ölmüş 
diğer bir mülazım da yara
lanmıştır. 

Belcika'da 
' 

kabine vaziyeti .. 
•• 

Gene eski başbakan 
mı gelecek? 

Brüksel, 8 (Radyo) - M. 
Vanderveld kabinenin teşki
linden sarfınazar etmiştir. Va
ziyeti krala da bildirmiştir. 
M. Vanzeland'ın kabine teş
kiline memur edileceği sanıl
maktadır. 

M. Vanderveld, Brüksel şar· 
bayı M. Maks ile görüşmüş
tür. M. Maks gazetecilere: 

- M. Vanzeland'ın kabine 
teşkiline memur edilmesinden 
başka çare. kalmamıştır, de-
miştir. 

Brüksel, 8 (Radyo)- Dünkü 
vilayetler intihabatı da Reks 
pbrtisine dbha fazla bir mu
vaffakıyet vermekle nihayet 
bulmuştur. Mecliste Reksist 
meb'us mikdarı 55 olacaktır. 

Dün 9000 rey fazla ve libe
rallerle katoliklerin kaybettik-
lerini elde etmişlerdir . 

Reks partisi yeni bir teşek
küldÜr, M. Degrcl tarafından 
idare edilmektedir. M. Degrel: 

- Bu intihabatta milletin 
bizimle beraber olduğunu 

·göstermiştir. Küçük partiler 
karşımızda dağılacaklar ve 
yakın bir istikbalde hükumeti 
de ele alacağız. 

Bizim faaliyetimiz Belçika
yı bolşcviklikten kurtarmıştır, 
demiştir-

İta/ya' da Bayram 
Roma, 8 (Radyo) - Bütiin 

ltalya' da ve Roma' da meşru
tiyet bayramı yapılmıştır. 

Roma'da Kral tayyare kıt'a
ları bayrağına altın madalya 
vermiştir. . 

Mııssolini'nin damadt kont 
Ciyano'nun rütbesi yükseltil

miştir. 

Borsa idare heyeti 
Şehriıııimi:ı horsa iılarf' heyeti 

~liiıı toplaıırnış, hurNının muhtelif 
i~lt•ri hakkında kararlar \ermiştir. 
~ 

E l H A M R A •Telefon 2573 

Yalnız 20 kuruşla üç büyük film birden 

1- Bosna Sevdaları 
TÜRKÇE SÖZEÜ VE ŞARKILI 

2 - Monte Kristo Kontesi 
BRİGITTE HELM 

3 - AYRICA BÜYÜK OLiMPIY ATLAR FiLMi 
Seanslara Dikkat : 3.40 B. Sevdaları, 5.10 Monte Kristo Kontesi, 7 Olimpiyatlar 

filmi, 8 Bosna Sevdaları, 9.30 Monte Kristo Kontesi. 
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Almanya'da 
iyi karşılandı. 
- Başı 1 inci sahifede -
sine teşebbüs olunmuştur. Yal
nız trenin makinisti şüpheye 
düştüğünden bu teşebbüs öğ
renilebilmiştir. 

Kudüs, 5 (Radyo) - Ku
düs'e yüz kilometre mesafede, 
mitralyözlerle mücehhez ve 
beraberlerinde tanklar bulunan 
bir Yahudi kamyonuna hücum 
ederek bir Yahudi . kızını ya
ralıyan Arap'lar arasında ade
ta harp olmuştur. 

lngiliz askerleri ateş açma
ğa mecbur kalınca, Arap 'lar 
umumi harptan kalma siper
lere çekilmişler ve şiddetle 

· müdafaaya başlamışlardır. Bir 
tepeyi de işgal eden Arap
ların mevzileri f ngiliz asker
leri tarafından sarılmış ve çar
pışma uzun sürmüştür. Birçok 
Arap ölmüş, bir lngiliz ask~ri 
yaralanmıştır. 

Kudüs, 8 (Radyo) - Arap 
tacirler, esaslı gıda maddele
rinin satışı için bir merkez 
satış kooperatifi vücuda geti
rilmesini kararlaştırmışlardır. 

Arap kadınlar birliği lngiliz 
kadınlarına hitaben neşreyle
dikleri bir beyannamede, İn
giliz kadınlarının Arap dava
sının haklı olduğunu tanıma
larını istemişlerdir. 

Kudüs, 8 (A. A.) - Arap 
gençliği Mandater devlete ve 

yahudilere karşı silahlı müca
delenin devamını arzu etmekte 

ve hareketin komşu memleket
lere ve bilhassa Suriye'ye si
rayetinin kendilerine büyük 
yardımı dokunacağı fikrinde 
bulunmaktadır, 

Emir Abdullahın tavassutu
nun muvaffakıyetsizliğinden 

sonra daha ziyade• sarahat 
kesbetmiştir ki Arap şefleri 
mutavaat etmek niyetinde de
ğiller, bilakis istekleri bütün 
kuvvetlerile greve devam ey
lemektir. 

Londra 8 (Radyo) - Ku
düste vazjyette henüz sükun 

ve salah yoktur. Ayni hal 
bütiin Filistindc hakimdir. Ya-

hudi ajansı Nizba köyünde 
Arapların İngiliz muhafaza 
hattına taarruz ettiklerini ha
ber vermektedir. Bu müsade
mede maktul ve tnccruh çok
tur. ikinci bir taarruz da bir 
sevkiyat otobüsüne yapılmıştır. 

Kudüs 8 (Radyo) - Mısır

dan bir tabur f ngiliz askeri 
daha gelmiştir. Bu altıncı ta
burdur. 

Kudüs, 8 (Radyo) - Um
man'a gitmiş olan Filistin mu
rahhasları, Emir Abdullah ile 
miilakattan sonra buraya dön
müştür. Emir Abdullah, Fi
listin murahhaslarına sabır ve 
sükun tavsiye etmiştir. Kudüs 
arap şarbayı doktor Halidi 
Londra'ya gitmişti;·. 

Doktor Halidi Avam kama
rası nafiz ve arap dostu aza
sının fikirlerini anlıyacaktır. 

Diğer bir habere göre Fi
listin' de vaziyette hiçbir deği
şiklik yoktur. Münferit olmak 
iizerc birçok taarruzlar yapıl
mıştır. Kudüs askeri merkez
lerinden birisine bir bomba 
atılmış ve l 7 kişi yaralan
mıştır. 

Zeybek Hasan ~~~ını ~akalb_urnuna gö-
Alfred'i Yaraladı. turup eglen~ışler, fakat. 

. Elinden yaralanan gene kadın, Kordon'da 
Sebep eski bir kindir, fakat Al- nasıl kaçırıldığı~ı anlatıoyr. 
fred, bir benzeyişin kurbanıdır 

~------~~-~---------
Dün Birincikordon'da Ôgüst ona ilk rastlayınca gene yara-

oğlu 25 yaşında Alfred adın- laınıştır. Alfret hastaneye ya-
da biri, Zeybek Hasan tara- tırılmıştır. Tahkikata adliyece 
fından bıçakla üç yerinden devam edilmektedir. 
yaralanmıştır. Alfred, İtalya 
tebaasındandır. Vak'a şöyle 
olmuştur : 

Alfred, limandaki vapurlar
dan birinde bulunan işini gör
meğe gidiyordu. Arkasından 
ileriliyen Zeybek Hasan umu
zuna dokunmuş ve Alfred 
geri dönünce birdenbin! ya
nında taşıdığı kasap bıçağını 

çekerek Alfrd'in başına ve 
omuzuna vurmuş, iki yerinden 
yaralamıştır. Alfred, bu taar
ruz karşısında o civarda bulu
nan bir aşçı dükkanına kaç
mış, Zeybek Hasan da elinde 
bıçak olduğu halde arkasını 
takip ederek yetişmiş, orada 
da bacağından yaralamıştır. 
Kordon' da bulunan bazı ham
mallar,:Zeybek Hasan'ı tutarak 
elinden bıçağını aJmışalrdır. 
Bu hammalların söylediklerine 
göre eğer yetişip elinden bı

çağı alinamış olsaydık Zeybek 
Hasan, Alfrcd'i belki de öl
dürecekti. 

Gezintiler 

Ticaret mektebi mezunları 
Bergama harebelerinde 
İzmir ticaret mektebi me-

Evvelki gün saat 5,30 da 
"Kordon' da bir kadın kaç.ırma 
vak'ası olmuştur. Birincikor
don 'dan geçen 7 numaralı 
Menemen otomobilinden genç 
bir kadının : · 

- Polis, polis ! Diye ba
ğırdığı duyulmuş, otomobil 
durdurulmak istenmişse de 
şofor hızla sürdüğünden tutu
lamamıştır. Fakat bunu gören 
nokta polis memuru otomobi
lin Alsancağ'a doğ·ru gittiğini 
görerek tutulması için Alsan
cak merkezine telefon etmiştir. 

7 Numaralı otomobil, kara
kol önünden geçerken durdu
rulmuş ise de içinde kadın 

bulunmadığı görülmüş ve için
de bulunanlar karakola gön
derilmiştir, Az sonra elinden 
yaralanmış olan ve Serez'li 
Hasan kızı 21 yaşlarında Mak
bule adını taşıyan bir kadın, 
karakola müracaatla zorla ka
çırıldığını akşam den şof Ör Me
nemen 'li Halil oğlu Ahmed, 
ziraat fen memuru Salih oğlu 
Tahir ve tüccardan Mehmed 
oğlu Halil taraf }arından Ça
kal burnu' na · götürüldüğünü, 
orada eğlendikten sonra ken
disine vadettkleri ücreti ver
miyerek zorla Menemen'e gö-

-türınek istediklerini, buna razı 

olmadığını ve kordondan oto
mobille geçerken otomobili 
son sür'atle sürmeğe başla: 

dıklarını, polisten istimdat 
ettiğini ifade etmiş ve: 

- Feryadım üzerine beni 
otomobilden iterek yere attı

lar ve elimden yaraladılar. 
Demiştir. Cümlesi de tu: 

tulmuş ve adliyeye verilmiş

lerdir. 

Tütünler 
Toplanıyor .. 

Ödemiş, Tire ve Bayındır 
havalisindc tütlin kırımına baş
lanmıştır. Kırılan tütünler, di
zilerek, kurutulmaktadır. 

Gavurköy mıntnknsındaki 70 
köyde de bugünlerde tütün 
kırımına başlanacaktır. 

Üzüm, incir 
Rekoltenin tesbiti için 

işe başlanıyor 

Tahkikata göre Zeybek Ha
san bir delidir. Bir sene evvel 
de gene böyle bir vak'a ol
muş, ve Hasan, bıçakla kor
donda rastladığı Alfred'i ya
ralamıştır. Alfre' d'in söyledi
ğine göre Hasan 'la kendi ara

zunları derneği azasından ka

labalık bir gurup pazar günü 
Bergama harabelerine giderek 

tetkikler yapmışlardır. Kız 

enstitüsü ile muallim mektebi ....................... 

İktısat Vekaletinden gelen 
emir üzerine bu seneki üzüm 
ve incir rekoltelerini tesbit 
için Vali F azli Güleç 'in reis
liği altında bir komisyon teş
kil edilmiştir. Borsa umumi 
katibi İhsan, Türkofis müdür 
muavini Rahmi ve Ticaretodası 
servis şeflerinden Ali Ulvi' den 
teşekkül eden bu komisyonun 
üç azası bir heyet halinde bu 
gün bağ mıntakalarında seya
hate çıkacaktır. Heyet, Kemal 
paşa, Salihli, Turgutlu, Alaşe
hir, ve Manisa ile Kırkağaç 
ve Akhisar havalisinde tetki
kat yapacak, bağcılarla temas 
ederek rekolteyi tesbit ede
cektir. Üzüm mıntakasında 
tetkikler bittikten sonra incir 

muallimlerinden 20 kişilik bir 
gurupta Kemalp~a'nın çay
bası mevkiine giderek akşama 
kadar eğlenmişlerdir. 

sında hiçbir vak'a olmamıştır, Son pos.tadaki yazı 
hatta Hasan'ı tanımamaktadır Dün vilayet makamından şu 
bile .. Fakat Hasan, Alfred'i, tezkereyi aldık: 
fzmir'de maruf bir İtalyan 
tliccarın oğluna benzetmek
tedir. Geçen sene de gene 
bu benzetme yüzünde Alfred'i 
yaralamıştır. 

Hasan, vaktile Alyoti tica
rethanesinde çalışıyormuş, Al
yoti'nin oğlu tarafından işten 
çıkarılmış ve Hasan o vakit
tenberi bu ğence kin besle
miştir. 

Alfred, tamamen Alyoti'nin 
oğluna benzemektedir. Geç~n 
seneki yaralama hadisesinden 
sonra Hasan muhakeme edil
miş ve deli olduğu anlaşılınca 
İstanbul' daki Şifa yurdlarından 
birinde tedavi altına alınmıştır. 

Tedavisi tamam oldu diye 
son zamanda Şifa yurdundan 
çıkarılmış, lzmir' e gönderil
mişti. Zeybek Hasan, fzmir'e 
gelmiş ve Alfredi yaradığı ka
sap bıç..ağını tedarik etmiş, 

" Son Posta gazetesinin 
12 · t · 936 tarihli nüshasında 

( İzmir' de doğum ve ölüm ) 
başlığı altında yazıda görülen 

1935 yılı jçinde, lzmir' deki 
doğum ve ölüm hakkındaki 

rakamlar hakikate uygun ol
madığı cihetle gazetenizle tek
zibini rica ederim. 

Meyvalar az 
Kiraz bayramı gaprlnııgor. 

Bu sene Kemalpaşa hava-
lisindc pekaz kiraz yetiş-

miştir. Onun için, her sene 
mutad olan kiraz bayramı bile 

yapılmamıştır. Senelerdenberi 
Kemalpaşada kiraz bayramı 

yapılmadığı görülmemiş bir 
hadisedir. İzmir havalisinde 

bu sene havalar yüzünden di
ğer mcyvaların da az olduğu 
söyleniyor. 

Fuvar 
25,000 Lira Geliyor 

Yunan hükumetinin lzmir 
fuvarına resmen iştirake karar 
verdiği Yunan elçiliği vasıtasile 
şehrimizdeki alakadaşlara bil
dirilmiştir. Loid Triyestino va
pur acentesi de, vapurlarında 
fuvar eşyası navlunlarında yüz
de 50 ve yolcu biletlerinde 
yiizde 25 nisbetinde tenzilat 
yapacağını bildirmiştir. Sümer 
Bank tarafından fuvarda inşa 
edilecek binanın planı yakında 
komiteye gelecektir. 

Türkofis başkanlığından fu
var komitesi başkanlığına gelen 
bir mektupta fuvara yardım 
olmak üzere fktisad Vekaleti 
bütçesinde ayrılmış olan 25 
bin liranın gönderildiği ve 
fuvar komiserinin yakında ve

kaletç.e tayin edileceği bildi
ril.:Oiştir. Vekalet fuvar için 
zengın bir broşür neşrini iste
miştir. 

Ali Akkaya 
Mezuniyetle İstanbul' da bu

lunan müddeiumumi muavini 
Ali Akkaya, şehrimize gelmiş 
ve vazifesine başlamıştır. 

mıntakasına geçilecek ve 
da da rekoltenin tesbiti 
tetkikat yapılacaktır. 

Yeni Neşriyat: 

Yeni Adam 

ora
ıçın 

127 inci Sayısı çıktı. İçin
dekiler; 1smail Hakkı. Haya
limdeki Çamlıca, Kısa tetkik
ler, Comte de Gabinsau, Bal
tacı, Maymun iştahlılar. İsmail 
Hakkı Gençler için, Dr. izzet
tin Şadan tehlikeli bir tabip, 
Henry de Vorigny, Groenland, 
Büyiik ihtiralar, Emil Ludwig 
İki peygamber, ihtiyarlık, Fa
relerde bilgi, Kerim Sadi, 
Devlet ve ihtilal tercümesi, 
H. Cırıtlı, Onbin eğitmen bir 
arada. 

Fiati 10 kuruştur. 
~·---, 

TAYYARE 
' Balıkesir'de 

Telefon 3151 

Bu hafta iki büyük film birden 

1-Böyle kız unutulur mu? 
BİT:\IEM iŞ ~El\ Fo~I filminin dlilıi n·ji fırıl \'iLLİ FOH~T'un lıizz:ıı icııı il t•tıiği lıii) iik upt"rl'li 

2 - Esrarengiz Hane 
Dünyaca meşhur şaheser film 

Ayrıca: M iki Canlı Karikatürler 
Seans Saatleri• 16-19,30 Esrarengiz ~anc, 17.3~ - 2!.15 Böyle bir kız 

• unutulur mu? Cumartesı, pazar (Boyle bır kız unutulur mu) 
filmi ile saat 14 te başlar. Fiatler 15 20 30 kuruştur. 

Kızılay Haf tası .. 
Balıkesir, 7 (A.A) - Balı

kesir' de Kızılay haftası dün 
eski uray alanında biiyük tö
renle açıldı. Kmlayın yaptığı 
büyük yardımlar ve bu kuru
ma üye olmanın değeri heye
canlı söylevlerle anlatıldı. Tö~ 
ren esnasında çok yakınlar
dan uçan vecizeler atan uçak
larımız halk tarafından büyük 

!bir coşkunlukla alkışlanmışlar
dır. Balıkesir'lilcr büyük bir 
istekle Kızılaya üye yazılmak
tadırlar. Birçok kimseler ikişer 
günliik kazançlarını Kızılaya 

teberrü etmişlerdir. 

..... 
Arap'lar grevi 
büyütüyorlar. 
-Başı 1 inci sahi/ ede

~lh istediğini kaydediyor. 

Bcrliner Çay Tung: " Blum, 
silahların tahdidi için beynel
milel bir itilaf vücuda geti
rilmesini istiyor. Almanya, 
silahların tahdidi için mesai 
birliğinde bulunmağa hazırdır.,, 

Diyor. 

Paris, 8 (Radyp) - Yarın 
mecliste yapılacak münakaşa
lar uzun sürmiyeccktir. Şim
diki halde faaliyette yeni ka
nun layihalarmdan bazıları 
üzerinde encümenler de devam 
etmektedir. 

M. Blum. nutkunda mevzu 
ettiği senelerin tetkiki için 
hususi bir encümen teşkilini 
istemiştir. 

Paris, 8 (Radyo} - Maliye 
bakanı bank <lö Frans direk
törünü kabul ederek uzun bir 
zaman göriişmüştür. 

Paris, 8 (Radyo) - Hariciye 
dairesinde hariciye bakanının 
Londra, Roma, Berlin ve Prag 

~efirlerilc yaptığı mülakatlar ni
hayet bulmuştur. 

Bu müzakereler, yeni dış 
işleri bakanına m!!cliste vere
ceği izahata vesile olacaktır. 

Paris, 8 (Radyo) - Dış iş
ler bakanı bugün hariciye dai
resinde kont dö Şambron ile 
M. Fransova Ponsc ve Prag 
Fransa sefirini kabul etmiştir. 

Bu mülakatla. Fransa'nın 
beynelmilel siyasette yeni cep
hesinin esasları tedkik edile
cektir. Habeş mes' elesile Ren 
davası da görüşiilecektir. 

Paris, 8 (Radyo) - Dün 
M. Blum dışişleri bakanı M. 
lvan Delbos, müsteşar M. A. 
Lejc ve Fransa'nın Londra 
sefiri M. Korben ile başve
kalet dairesinde 15,30 da bir 
içtima akdederek iki saat mü
zakeratta bulunmuşlardır. 

Bu içtimada beynelmilel va
ziyet tetkik edilmiştir. 

Bu içtimadan SOflra hariciye 
bakanı saat 18 de müsteşar 

M, Leje ve Korben ile yeni
den müzakerelerae bulun
muştur. 

Bugün M. Blum, hariciye 
bakanı w Frnnsanın Berlin 
sefiri M. F. Ponse ve Roma 

sefiri Kont Döşambrun ile 
ikinci bir içtima yapacak, 
ayni meseleler üzerinde tetki
katta bulunacaktır. 

Bu gün M. İ. Dclbos bütün 
sefaret Ieri usuHi veçhi le 7.İya
rct etmiştir. 

Bu gün akşam üzere M. 
Blum ile dış bakanı konsey 
içtimai etrafında görüşecek· 
!erdir. 

Paris, '8 (Radyo) - Jurnal 
ve Maten gazetelerinin yazdık-

larına göre, başbakan M. Lcon 
Blnm'a, dışbakanı, dışbakan
lığı genel şekreteri ve F ran

sa' nın Londra elçisinin bulun
duğu toplantıda lngiltere ile 

birlikte hareket edilmesini ka
rarlaştırmışlardır. Bu gazeteler, 

lngiltere ile Fransa arasında 
derhal .görüşmelere başlana
cağını haber veriyorlar. 

Paris, 8 (Radyo) - Bu sa
bah saat 10,30 da Fransız 
kabinesi M. Blum'un riyase· 
tinde içtima etmiştir 
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Ankara 2, lzmir 1 - Istanbul 1, 
Viyana takımı da 1. 

lzmir'li oyuncular İstanbul'a çıktıkları gün .. 

İstanbul, 8 (Hususi} - Muh 37 inci dakikada da Viyana-
tclitler turnovasına dün de de- lılar ilk gollerini yaparak be-
vam edildi. Saat 15,30 da iz- raberliği temin ettiler. Maçın 
mir ve Ankara muhtelitleri bundan sonrki kısmı Viyana 
karşılaştılar. Hakem Ahmed hakimiyeti altında geçti. ls-

Ad 'd' i . h l" . v· tanbul kalesini şiit yagy ınuruna em ı ı. zmır mu te ıtı ı-

yana'ya karşı çıkardığı takım tuttular, fakat kaleci Safa; 
ile idi. Ankara da eski kad- fevkalade giizcl oyunu ile gol 

rosunu muhafaza cdivordu. 
lzmir'liler, dün, düzgü~ bir 
oyun gösteremediler. Maçın 

hemen hemen dörtte uçu 
Ankara hakimiyeti altında 
geçti. iz~ir'li oyuncular yor
gun gibi idiler. Cansız oyna
yor1ardı Aralarında anlaşma 
yoktu. Birinci dcwenin 22 inci 
dakikasında Sayid Vahab'ın 
bir pası ile İznıir'in ilk ve son 
golünü yaptı. Devre 1-0 fzmi
rin galibiyeti ile bitti. 

ikinci devrede lzmir'liler da
ha gevşek oynuyorlardı. Mü
dafaa da bozuktu. Takımda 
bazı değişiklikler yapıldı. Nu
rullah ve lsmail girdi; Cemil'le 
lbrahim çıktılar. Fakat bu da 
takımı canlandırmamıştı. An
kara'lılar 10 uncu dakikada 
iskender'in çektiği firikikle ilk 
gollerini yaptılar. Kaleci topu 
yakaladığı halde elinden ka
çırdı ve gole mani olamadı. 
Otuzuncu dakikada Ankara
lılar gene ' iskender'in ayağile 
ikinci gollerini yaptılar. 

31 inci dakikada Vahab 
şahsi bir iniş yaptı, kaleci ile 
karşılaştı. Tam şlit çekeceği 
sırada kaleci ayaklarına ka
pandı, topu aldı. Vahab to
pallıyarak sahadan ayrıldı ve 
15 dakika sonra maç 2-1 
Ankara'nın galjbiyeiile neti
celendi. 

1 sf anbul-Vigana: 
f stanbul - Viyana arasında 

yapılan maçın birinci devresi 
0-0 berabere bitti. İkinci 
devrede Fikret b ir gol yaptı. 

ANAD --·--
__ G_ü_nlük siyasal gazete 

S:ıhip ve hıışyazgam 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
l mumi n('~rirnt ve \azı ioıleri 

; ; ~ 

ıııiicllirii: Haımli :\ iizfıet 

ldarelıaııeı.i: -

lzıııir 1kiııci De) IC'r ~oka,...ı 
C. Halk parti i himı~ı içinde 

Telı;raf: lzmir - Ai."" \ UOLl 
Telefon: 2i76 ··Posta kutu•u 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, altı a) lığı iOO, ııç 

a)lığı 500 kuıuştur 

yapılmasına meydan vermedi 
ve maç 1-1 berabere bitti. 

Bugün saat 15,30 da f stan
bul- İzmir muhtelitleri, saat 1 

17, 15 te de Ankara muhteliti 
ile Fi.irst Viyana karşılaşacak-
lardır. 

Londra'da nümagiş 
Londra, 8 (Radyo) - Vik

torya parkında yapılan nüma
yişte bazı hadiseler olmuş, bir 
polis yaralanmıştır. Birkaç fa
şist tevkif edilmiş, intizam 

ı sür'atle tesis olunmuştur. 

Denizcilik faaliyeti 
Deniz sporları yurdunda j 

faaliyet başlamıştır. Her pazar 
günü sabahı bahriye kuman
danlığından verilen muallim
ler gençlere nazari ve ameli 
dersler vermektedirler. Müte
kait bahriye kumandanlarımız
dan Ali Sabri'nin idaresi ve 
nezareti altında yapılan çalış
malardan gençler ve kulüple
rinin yakınlığı hasebile Altay
lılar istifade etmektedirler. 

Pazar günü ilk defa olarak 
can kurtarma ameliyesi pro
vaları yapılmış ve dört tek 
kikle ile kürekte çalışan dört 
Altaylı deniz ortasında kayığı 
batırmak surctile can kurtar
ma ekzersizlcrini yapmışlar
dır. Ç;ılışmayı takip eden 
bahriye filikaları sporcuların 
verilen direktifi biiyi.ik bir 
muvaffakıyetle tatbik ettikle
rini gördüler. 

Davis Kupası Maçları 
Viyana, 8 (Radyo) - Davis 

Kupası Tenis maçlarında Avus
turya'lılar Belçikalı'ları 1 - 4 
yenmişlerdir. 
---~--ıımııııı--~--~-

Genç kadın 
Arabada öldü. 

Seydiköyden Alsancaktaki 
hastanelerden birisine getiril
mekle olan Sami kızı 18 yaş
larında Fatma, binmi~ olduğu 
arabada ölmüştür. Yapılan 

tahkikatta Fatmanın nifir has
talığından öldüğü anlaşılmış 
ve defnine ruhsat verilmiştir. 

D. D. Yolları 

Zabıta 1 
Öküz süsmüs 

~ 

Burnava nahiyesinde Kürt-
oğlu sokağında bir kaza ol
muştur. Miriban adında bir 
kadın sokaktan~ geçerken Çi
çekli köyden Süleyman oğlu 
Mustafaya ait olan ve başı 
boş bulunan bir öküz, kadı
nın üzerine hücum etmiş, süs
mek suretile karnından ağır 

surtte yaralamıştır. Yaralı ka
dın hastaneye kaldırılmış ve 
Mustafa tutlmuştur. 
Hırsızlık: 

Karataş'ta Bahariye soka
ğında aile evinde oturan Bo
hor oğlu Avram ve Moşe oğ
lu lsak, Mayer kızı Ester, 
Davi oğlu Şimon ve İsak'ın 
oturdukları e,·e giren Hasan 
oğlu Mustafa bunlara aid göm
lek, pantalon ve sair eşya ile 
17 lira çalmıştır. Mustafa tu
tulmuştur. 
Otobiis kazası : 

Güzel yalı' dan Konağa doğru 
gelmekte olan 416 numaralı 
otobüs, Göz tepe' de Mehmed 
oğlu Kadir'e çarpmış, yere 
di.işürmüş, sol ayağı ile başın
dan yaralamıştır. Şöför İzzet 
oğlu Hüseyin tutulmuştur. 

Kumar ognamak: 
Gaziler mahallesinde Tahir 

sokağında 7 numaralı Vahidin 
kahvesinde kumar oynıyan 

Ahmet ve Sabri tutulmuşlardır 
Gezinti ve kavga: 

Sinekli caddesinde Şakir oğ
lu lskender, Habip oğlu Ab
dullah, Mehmet oğlu Demir 
ve Vasıf oğlu Cenap gezinti 
yaparlarken Demir, Abdullah 
ve 1skender kolla Cenab' a 
çarmışlardır. 

Bu yüzden aralarır da kavga 
çıkmış Cenab dövülmüş ve 
bıçakla yaralanmıştır. Hepsi 
zabıtaca tutulmuştur. 
Kadın güziinden: 

Tepecikte umumhane soka
ğında amele Hüseyin oğlu 

Sami ile Enver ve Ahmed'in 
arasında kadın 

kavga çıkmış, 

çekmiştir. 

Tehdit etmiş: 

mes'elesinden 
Sami bıçak 

Ba ıııuhaııt• iiniiııdı• otıırıııı Y 3. 

~ar oğlıı 'ıilt•) maıı; kartlf'~İ Zı·ke· 

riya ile ahıları U\'ık lııılıııııııa~ııttlıın 

korl.:arak Zekr.rİ) nııııı kı·mlisiııi la· 

lıanhn il•• tt>lıdit ı·tti[;iııi zabıtaya 

~ikıi) ı•t l'lrııİ~ 'e Zı·kcrİ) .ıııın iiz.-. 
riııılı• lıir ıalıaııc:ı lıııluıııııu~tur. 

jilet bıçağı lazımmış: 
~ı·riı~iler ı·ıırşı ınılıı lıımlıı\'atı•ı 

Must:ıfa'ııııı ıliikkiiııııttl.111 60 paJ..~t 
jilet IJ11;ağı çaı'mııııştır. 
Beraber yaşarken 

Namazgah'ta Dündar soka
ğında fırıncı Denizli'li Ernin 
oğlu Ferhad, bir haftadarıberi 
beraber yaşadıkları Söke'li 
Mehmed kızı J 8 yaşlarında 
Şehbal'in, bir takım elbişe ve 
bir kıymetli yüzük çalılı kaç
tığını zabıtaya şikayet etmiştir. 
Tabanca çekmek: 

Peştemalcılar'da Bayburt'lu 
kahveci Mitat oğlu Mahmud 
ile fzmir'li Hamid ve kardeşi 
Kemal, Meraşlı Hilmi para 
mes'clesinden kavga etmişler· 
dir. Hamic{, kahveci Mahmud'a 
hücum etmiş, Kemal ve Hilmi 
de dövmiişlerdir. Hilmi'nin ta
banca çektiği de iddia edil
miştir. 

Kü/iir etmiş: 
Kalafat mahallesinin Kala

fat sokağında oturan Hüseyin 
oğlu Mustafa, hakkında tevkif 

1 al•nııcı ıııcıııleketlcr için cnelik 
ııhoııc iicreti 2i liradır 

Hı~r yenle 5 kunı_.tur -'ünü geçıni ııü lıal:ır 25 kunıştur. 
--=-- --

AJ.~ADOLU 1\1.ATB \ \ 11'\DA 
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Devlet demiryollarında ya
pılan idari değişiklik üzerine 
Afyon'a kaldırılan yedinci iş
letme müdürlüğü memurları, 

evvelki akşam hususi bir 
terenle Afyon'a gitmişlerdir. 

müzekkeresi mevcut olduğundan 
kendisini tutmak istiyen polis 
memuruna küfür etmiş ve evine 
kaçmışsa da yakalanmıştır. 
Silah atmak: ·----------- Namazgah'ta Çavdar soka-

Fransa'da grev büyüyor 
50 Bin maden amelesi de greve karıştı. Nakil 

vasıtaları $ervisi de nihayet aksadı. 
Paris, 8 (Radyo) - Paris 

mıntakası inşaat işçileri ko
mitesi, grevin bilfiil tatbi
kine karar vermişlerdir. 

Paris, 8 (Radyo) - Grev 
vaziyeti heniiz halledilmiş ol
mamakla beraber, uzlaşma yo
lunda bazı terakkiler elde edil
miştir. Buna rağmen, grev sa
haları genişlemektedir. 

Bugün de şimali Fransa ma
denlerinde 50,000 amelenin 
grev ilan ettiği söylenmektedir. 

Paris'te de büyük mağaza
lara mustahdimin vaziyed et
meğe başlamıştır. 

Daha birçok yerlerde grev 
hazırlıkları sezilmektedir. 

Paris, 8 (Radyo) - Bugün 
grevin 14 üncü günüdür. Va
ziyette hususi şekilde bir gev
şeklik görülmektedir. Umumi 
servisler mutad olarak yapıl

maktadır. Otobüsler, taksiler 
işlemektedir. Bankalar da açık
tır. Gazete müvezzilerinin grevi 
henüz. bitmemiş olmasına rağ
men gazeteler tevzi edilmek
tedir. 

Paris, 8 ( Radyo ) - İş 
kongre federasyonu şereflerine 
patronlar arasında yapılan te
maslar neticesinde bazı fabri
kalar amelesi ittihaz olunan 
kararları kabul etmişlerdir. 

Bunlar yarın işe başlıyacaktır. 
Grevin tevcssüii hakkında 

yeniden haberler gelmektedir. 
Paris büyük mağazaları 

müstahdemini için miizakere
lere başlanacaktır. 

Bu sabah üç maden sendi-...................... 
ğında oturan Hüseyin oğlu 
Mustafa sarhoşlukla havaya 
üç el silah attığından tutul-
muştur. 

Para vermemişler: 
İkiçcşmelik caddesinde ma

nav Mustafa oğlu Osman' ın 
dükkanından kircz alan ve 
sarhoş halde bu.lunan Meh
med oğlu Ramazan ve lbra
him, para vermiyerck giirültü 
çıkarmışlar ve kiifür etmiş
lerdir. 

Sarhoşluk ve gürültü 
Keçeciler caddesinde sarhoş 

bir halde geçerken halkı ba
şına toplayıp gürültii yapan 
Ahmet oğlu Mustafa yakalan
mıştır. 

Tokatla vurmuş 
Tepecikte Sürmeli soka

ğında İzmirli Mustafa oğlu 
Nuri sarhoş olarak tütiin ve 
rakı bayii Mustafanın yanında 
çırak Hasan oğlu Sabit'e to
katla vurmuş ve gürültü yap
mıştır. 

Sansar mı, hırsız mı? 
Salhanede kasab başı Üs

kiiplü Bilal oğlu Ahmet, ahır
da bulunan tavuklarına mu
sallat olan hırsızı beklerken 
bir sansar gelip tavukları boğ 
mağa başlamış, bunu gören 
Ahmet sansara iiç el silah 
attığından tutulmuştur. 

C. Hüsnü Saylav 
.Ankara, 7 (A.A) - CH.P. 

Genel sekreterliğinden: 
Boş olan Bolu saylavlığına 

partimize aday gösterilen eski 
Bren elçisi Cemal Hüsnü Oy 
birliği ile seçilmiştir. 

----------kası tarafından grev kararı 

verilmiş ve biranda 150,000 
amele ocaklarından çıkarak 
grev ilan etmiş ve ayni za
manda maden ocak ve mües
seseleri de işgal edilmiştir. 
Dünkerk' de tahmil ve tahliye 

amelesi, büyük nehirler hhmil 
ve tahliye amelesi grev ilan 
etmişlerdir. Liyon dökümhane
lerinde de ·grev devam etmek
tedir. 

Kamyon ve nakil vasıtaları 

servisi kesilmiştir. Hükumet 

bir tebliğ neşrile iaşe madde
leri müstahdeminin grevi teh
likesinin önüne geçildiğini ilan 
etmişitr. 

Paris, 8 (Radyo} - Dahi
liye bakanı grevcilerin Paris 
ve muhitinde 300,000 ve mül
hakatta da 200,000 olduğunu 

söylemiştir. Bunun için bu 
grevin .çabuk biteceği tahmin 
edilmektedir. 

Salı günü dahiliye bakanı 
yeni müzakerelere başlıyaca· 

ğını söylemiştir. 
-

Sovyet Rusya'da 
Yeni kanun esasJ dolayısile Stalin bir 

nutuk verecektir. 
Moskova 8 (Radyo) - Sovyet Rusya'nın yeni kanun esa

sisi çok yakın bir zamanda neşredilccektir. M. Stalin yeni ka
nun layihasını bizzat verecek ve mühim bir nutuk irat ede
cektir. Bu kanun, Sovyet Rusya'nın şimdiye kadar neşrettiği 
kanunlar arasında büyük bir hususiyet muhafaza etmektedir. 

Şimdiye kadar ecnebi amele, yerli Rus amelesi hukukuna 
malik idiler. Yeni kanun mucibince intihap etmek ve edilmek 
hakkından mahrum kalmakta ve sadece Rus hemşehrisi ad
dedilmektedir. 

Sovyet Rusya müesseselerinde çalişan ecnebi amele de yerli 
amele hukukundan istifade edemiyecktir. 

Mısır - İngiltere 
müzakert:leri durdu 

. Londra, 8 (Radyo) - Mısır, 
lngiltere müzakeresinin inkita 
ettiği söylenmektedir. Mısır
lılar, Kahire ve İskenderiye' de 
İngiliz garnizonlarının bulun
masına razı olmamaktadırlar. 

Süveyş ve Sudan hakkıda
da Mısır'lılar 1929 uzlaşma
sını esas tutmak istemekte-
dirler. 

Mısır fevkalade komiseri 
Sir Lompson'un Londra seya
hatinin sebebi müzakerelerin 
akamctidir. 

Yal ani 
* * * 

Londra, 8 (Radyo) - Bir 
gazetenin lngiliz - Mısır mü
zakerelerinin inkitaa uğradığı 
hakkındaki haberler kat'i su
rette tekzip cdilmistir. 

Zorla güzellik 
Kadmın evine 
girmek istemişler. 

B." raklı'da Mur,ıılİ\I' eaılılı ~iıı· 
fit' lıi; ''ıık'a olıııu~tuı~ Grı·ı• e:ı.ıt 
21,l:i ılı• \lııııl'I C>'ın:ıl kızı Sdıc
riıı otunlugu P\me sarhoş lıaldP 

git!t'lı ~wliinikli IJa, ri, Felınıi \C 

Hıza, zorln ('\ c (!İrll;Pk i tcıııişlcr. 
k:ı'\1\1 uı;ama,ıııc.ı dnardnıı .ıtla· 
m~ğ~ tt·şelıl;ü c•tınişlı•rılir. Fakat 

~eher, i"tinıılııt iı•iıı iki ı•I 6İliih 
atıığıııdan ı]ı•uh • 'ııı('ıııurları yeti· 

IS'l?r('k ıııütcarızlıırı tutıııu~lardır" 
Talıkikııhı devam ı•ılili) or. Sl'hnjıı 
attığı tahancaıla nlınııııştır. 

Pamuk ve 
Palamutlar 

Ankara Türkofis merkezin
den şehrimizdeki alakadarlara 
gelen bir mektupta Romanya 
hükumetinin yeni kabul ettiği 
qir kararnameye görd Roman-
ya gümrük tarifesinin 378 nci 
pozisyonuna giren Palamutlar, 
385 inci pozisyona giren de
bağatta kullanılan lanenli 
maddeler ve 500 iincii pozis
yonuna giren ham pamuk 
Romanya kontenjan listelerin
den çıkarılmış ve bundan 
böyle Romanya'ya idhalleri 
mikdarla mukayyet olmaksızın 
serbest bırakılmıştır. 

Bir motör battı 
:\lo~ı..o, a il ( Hnıl) o ) Yeni 

Sı•i ıwhri iizyriııılt• ıııotiirlü Jıir 

kayık hatıııı~ H' ıııiirPttchatıntl:ııı 

6 sı kurtıılııııı;-, uııu ela hu~ulııııış· 

tur. ~lotöriiıı snhipl..ri le\ kif t'ılil· 

mişıir. 

Günes Tutulacak 
~ 

Nif Dağında Tetkikat 
Yapılacak .. 

Kız Enstitüsü tabiiye mual
limi Nevzad Dağemre, 19 Ha
ziranda gün tutulu~unu tetkik 
etmek ve ders ,tatbikatı yap
mak üıere Nif dağına çıka
caktır. Kız Enstitüsünün son 
sınıf talebesi de bu tatbikat 
dersine iştirak edeceklerdir. 
Yapılacak ·tatbikatta güneşin 
tutuluşuna aid fotoğrafiler de 
çekilecektir. Londra ve lstan
bul rasathanelerinden detay 
alınmıştır. Güneş tutulması 19 
Haziranda saat 10 veya 15, 
30 da olacaktır. 

Hayatta insana bir dcf a na
sib olan bu tabiat hadisesini 
görmek için şehrimizden diğer 
mektepler tabiiye muallimle
rinin de tetkikler yapmağa ha
zırlandıkları haber alınmıştır. 

Rasad aletleri de götürülerek 
giineş tutulmasının bütün saf
haları tetkik edilecektir. 

Maliye teşkilatı 
Vekaletten emir geldi 
2996 Numaralı Maliye teş-

kilatı kanunu 1 Hayiran 936 
dan itibaren muteberdir. Dün 
Maliye vekaletinden viliiyete 
gelen bir tamimde kanunun 
muvakkat 5 inci maddesinde 
bu kanuna bağlı cetvelde gös
terilen kadroların servis itiba
rile üç ay zarfında tedricen 
tatbik oluna\!ağı ve her servise 
ait tatbikat yapılıncıya kadar 
şimdi tatbik edilmekte olan 
kadroların tatbik edilmesi 
bildirilmiştir. Yeni leşkilatın 
her kadrodaki servise ait 
olanların hangi tarihten itiba
ren ve ne şekilde tatbik edi
leceği ayrıca vekaletten bildi
rilecektir. 
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Birinci FransôVa ': ine bolu vapuru faciası davası. 
l --·~·~----~~~~~ 

, 

BÜYÜK TARİHi TEFRiKA 'Gemi süvarisi, vapuru karaya oturtabilirdi. Filikaları indirme emri-
91 

1 
Çeviren: F. Şemseddin Be.,~io~1u!ni de verebilirdi, deniliyor. Bi~ baba, boğulan yavrusu için dava açtı 

ta ya, maceraperestler ve genele~ .. ıcın • •-- • 
"Adanmış toprak,, addedi/iy~rdu .. ' lnebolu facıasından maznun biçok şeyleri bilmiyordu, tes- aldırclığın,ı söyliyordu. Meh- Tuzla veya Urla istikametine 

ve mes'ul olanların muhake- bit edememiştir. med Ali kaptan, eşya için is- götürülseydi vapur karaya otu-
Başvekil, ayni müşkül vazi- Başvekil Diiprat p·is ve melerine Jün öğleden evvel Binaenaleyh efkarı umumiye tişare falan olmadığını, Antalya rur ve herkes kurtulurdu. Be;ı 

yelten parlamento önünde de elemle: şehrimiz ağırceza mahkeme- müvacchcsinde adli bir hadise limanında fazla yük almak dakikada vapuru karaya oturt-
kurtulamıyordu. Netice itiba- - Madam, Madam! Dedi sinde devam edilmiştir. Mah- olmaktan başka, aynca mü- mes'clesindcn Halit'Ie arasında mak mümkündü, çünkü 20 
rile kral ve parlamento ken- Para .. Para .. Fakat parayı ne- keme salonu, bu davayı din- him bir hadise telakki edilen bir söz geçmediğini söyledi. dakikada battı. Bence filikalar 
disinden tam şekilde memnun reden bulalım?. lemeğe gelenlerle dolu idi: bir hadise olması itibarile Antalya liman reisliğinden endirilse idi yolcular tamamen 
olamıyordu. - Bu size aid bir iştir. Batan ine bolu vapurunun Türkiye' de Deniz işlerinde gelen bir mektup okundu, kurtarılabilirdi. 

Parlamento, kralın Milan'ı Evet; müteveffa kralın Dijonda birinci kaptanı mevkuf Meh- iht!sası olan zevat, bir raporla bunda lnebolunun Antalya Ii- Mehmet Ali kaptan, Be-
istirdad için asker ve top ha- vadettiği veçhile kendilerine med Ali ile gayri mevkuf mütalealarını teshit etmişler- manına geldiği vakit 509 ton sim'le aralarında münakaşa 
z damak üzere istediği 20,000 400 000 Ek" .. k ··k·· b I d " h ' uyu verme · mut- üçüncü kaptanı Rami, birinci dir. Bu raporu ve vapurun ya u u un ugu, mesa a to- geçmediğini, filikaları indir-
altına mukabil, bir nasihat ı k ıA d · b I d h 30 a ·a azım ır. ve ikinci makinist Salim ve vaziyeti uygun olduğuna dair nu ıti ari e a a O ton mek için mürettebat kalmamış 
vermekle iktifa etti. Üniversi- D" b Ek d dd k b ··k 1 I" 'k f 1 d - ortyiiz in ü, örtyüz Halid maznun mcvkiinde otu- musa a ir de planı tak- yu a ması azım ı en az a ol uğunu söyledi. 
te de işe alaka gösterdi; baş- bin Ekü Madam ... Müthiş bir I d B · · n n d dim ediyoruz. ltiramamemiz aldığı, ha? ambarın kaba ha- M"dd · " M l t Al' vekile gelen talebe murahhas- ruyor ar ı. eşıncı maz u e- u eıumumı, e une ı 

rakkaml · II 'd · · · ı tm tetkik edilsin ve bir karar ve- mule ile doldurulduğu, 60 k t t ,ı ı· · ı } · d ları, artık çok olmuşlardı. Bu- nızyo arı ı aresının ış e e ap anın aıı ıyesı a ey un e 
· . k h dd Genç kral, dairede bir aşağı, şefi Zekeriya gelmemişti. rilsin. ton pirincin aynca alındığı, bulunmuş, mahkemece icabı 

nun ıçın, ço i etlenen Düp- b" k k l b' k rat: bir yukarı dolaşıyor ve: Maznunlarla Denii yolları Reisin emrile, maznunlardan ır ·ısını ·amara ara, ır ıs- konuşula-ak itiraz ve tahliye 

Y. "b' l A d k ll 1 b l çarkçı Halid'in önce müstan- mı da güvertelere yerleştiril- h kk d I k I d k - Siz hususi işlerinizle meş- - ımu ın ücret i iman i aresini ve i eri stan u a ın a ge ece ce se e ·a-
k · Al b' k S d tiklikte alınmış olan ifadesi diği, yükleyiş tarzında kusur I k h I d' gul olmalısınız, mühim ve bü- as erı.. tı ın ·işi siyah çe- barosundan inan, Raşi ve rar veri me ve şa it er ın-
d B. k b G k l b okundu. Bu ifadede vapura çok olabileceği bildiriliyordu. I k h k l3 yük işlere karışmayınız. Haydi te en... ır aç in as ·on Hüsameddin ile zmir aro- enme üzere mu a ·eme 

')Ah .. .. V b N N yük alındıgv ı, Antalya' dan ha- Mehmed Ali Kaptan, liman T b k l derslerinizin başına! sı a şoru... e enim maiyet sundan Baha asuh, uri cmmuza ıra ı mı.ştır. 

D k 
askerlerim .. Milano'yu almak Fettah Esen ve Halid Tev- reketten sonra geminin baş reisinin gemiye bile gelmemiş r----------, 

eme ten kendisini alamadı. tarafındaki 89 tonluk tankın olduğunu söyledi. 
B .... k tu"'ccar ve için yeter ve artar bile ... Diye fik'dc yerlerinde idiler. Davacı ı Askere Davet uyu· zengın b ] ı 'k· · k Şahitler ne diyor? 

h ık söyleniyordu. mevkii, ,?"eçen celse tamamen oşa tı masının 1 ıncı aptan 
a ta: V l"d . k l b b Id ~v h Id b 1 d tarafından.eillredildiğini, sonra İnebolu miilazim kaptanı Askerlik şubesi riyasetinden: 
- Bu Lombardiya ovaları- a 1 eı ra i, üyük bir CR- oş 0 ugu a e u ce sc e Bedri, Ş3hit sıfatile dinlendi. Ş dişe içinde, benzi sap-sarı ol- facia esnasında 6 yaşındaki birinci kaptanla aralarında imdiye kadar askere sev-

na mütemadiyen asker ve para duğu halde, oğlunun ltalya'ya oğlu Ali'yi ebediyen kaybeden münakaşa çıktığını, neticede Faciayı anlattı, güverteye alı- kedilmemiş olan 316-327 da-
dökrnekte ne mana vardır?. asker başında gitmesine mu- İstanbul emniyet müdürlüğü kıç taraftaki 71 tonluk tankın nan fazla yükün müvazeneye hil doğumlu yerli ve yabancı 
Sabık kral da bu işe başvur- b it d v b tesir ettiğini, gemi batarken · · IA t ·· tt I 

halefete çalıştı; fakat Fransova: dördüncü şube üçündi kısım suyu oşa ın ıgını, u cm- yük atılmasından tıııııba oldu- gayrı ıs anı era murc ep o -
muş ve boyunun ölçüsünü al- •polis memurlarından 1682 nu- rin süvari tarafından verildiğini, dukları yere scvkedileceğin-
mıştır. - Ben gencim, gücüm ve A t 1 1· d gv unu söyledi ve: d b ld 1 k 1 

k ı ıllarll Necnleddl·n tarafından n a ya ımanın a mavuna- en ayrıca i iri ece o an 
D. 't" ·ı ·uvvetim var, taly·a harbı gibi G · · k t k · · ıye ı ıraz ettı er. dan yük alınırken Halid'in - emıyı ·ur arma ıçın günde gelmek iizere şimdi-
F k 1 ehemmiyetsiz bir harba ben işgal edilmişti. k a at, vücut arı yara izleri süvariye fazla yük alındığını en iyi vaziyet rüzgara arşı den hazırlıklarını yapmaları 

içinde bulunan sabık muharip- gitmez ve yerime başka biri- Mahkeme heyeti, Reis Sü- 1 k 1 dönüp gemiyi kurtarmaktı. · · · d k revva, aA za Sab"ıt · ve lsma"ıl söy iyerc · a ınmamasını rica ve ilişikleri olanların hemen 
J d sını tayın e ersem, ço · ayıp JJ d d' Ş h.t J 1 k t er e: ettiği, biraz sonra vapurun 15 e ı. a 1 ' yo cu arı ur ar- şubeye müracaat etmeleri 

s.. etmiş olurum! Hakkı ve Müddeiumumi mu- k hl 1 d 1 - ır, örümcekler silahla- derecelik bir mil yaptığı yar- ma için ta isiye er ağıtı - ilan olunur. 
. Dedi. avini Şevki Suner' den ınüte- ld ı d f k rımız üzerine ağ kuruyorlar! dımcı adam gönderiip yükle- tı ığını söy e i, a at davacı ~ 

D Fransova, saltanata büyük şekkildi. · d b J ı· N iye şikayet ediyorlar, harb rin aktarma edildiği, yolda yerın e u unan po ıs cc- 1 ~ 
ve şahsi bir zaferle başlamak Evvela istinabe surctile ifa- . Borsada istiyorlardı. (son sür' at) emri verildiği ve mettın, 
istiyordu delerinin alınması için yazılan H p 'k <l Servetini kaybetmiş asılzade- .... emre itaat ettiği, bir aralık - ayır. anı esnasın a __ ..,. ________ _ 

ı "' talimatlara gelen cevaplar k t f I k d'I · · k rt u·· u t f ler de, bu talya macerasından * • yukarıdaki ·amarasının su için- ay a ar en ı erını u arma- z m sa ış arı: 
An do" B 1 h l okundu, bunlardan bir kıs- v b k 1 d y ı I d" birçok şeyler umuyorlardı. 0 yu masum a ve de kaldığı yazılı idi. Bir aralık ga a ıyor ar 1• o cu arı u- Ç. Alıcı K. S. 

tavır1arile genç kralın çok ho- mında şahitlerin başka yerlere H l d M h d Al k .. kt D d' Genç ve maceraperestlerin a i , e me İ aptana: şunen yo u. e 1
• 108 Jiro ve şüre. 8 25 

K. S. 
8 50 
8 25 Şuna · d' T ı gittikleri bildirilmekte idi. M R · k t .. 

hayalinde İtalya yaşamakta idi. gı ıyor ve urne şato- Maznun Mehmed Ali'nin ve Bu kadar yük almamızın se- aznun aını ·ap an, mu- 20 S. Gomel 8 25 
Saç ve sakallarına kır düşmüş sunun sessiz tenha köşelerinde bebini anlamadım. Diye söy- lazim kaptanın stajyer oldu- 128 Bugünkü satış 

k l b l Denizyolları idaresinin vekili ., .. r k b k d f A 
Şövalyeler, gençler.,. İtalya'da ra u giize nedime ile ara- ledim, kaptan: gunu soy ıyere u ·a ar ennı 514899 Dünk yekun 

\;;; Baha Nasuh, söz alarak, uzun · h t · v · · ·· l d' ı 
hayatın ne kadar güzel ve ko- sıra oynaşıyor. şakalaşıyor~u. zamandanberi mevkuf bulunan - Almazsam mes'ul olu- ~aha ~e~l~ı~ecegın~ soy e. ı'. 515027 Umum yekun 
lay olduguv nu anlatmakla bı'tı·- - Sonu var - rum cevabını verdi, diyordu e me, 1 aptan a gemının Zahire sat.şiarı: 

------ Mehıned Ali kaptanın hiirri- A t l d h · t f remiyorlarclı. ltalyan kadınla- F · d · · d · n a ya a angı ara a yattı- Ç. Cinsi K. S. 
Ş B h B yetine kavuşturulmasını, çünkü acıa esnasın a geınının cmır v d b'I l ~ t l 1 

rının güzellik ve uysallıgv71ndan • e men ugün d atlıgvını, vapur mil indiğinden gın an 1 e ma uma 1 
)U un- 81 Bugv day 5 75 ... muhakeme neticesin c suçsuz d v .. 1 d' A k l 

b. ahsediyorlardı. Ayni zamanda /zmı·r'e Ge/ı·yor.. kazanın bir kısmı susuz kalır ma 1 ? 1.nı soy e 1· vu ·at ar, 378 B. pamuk 42 

K. S. 
5 75 

45 50 
670 

olduğu anlaşılacağını, buna k d b II d 1 
ltalya adet ve ahlfıkının gı'zlı' da patlar korkusu ile stimi ·en ısınc azı sua er sor Y ar, 426 k~n. pala. 650 

• .... kendisinin kani bulunduğunu d b d' B 1 1 fk 
kısmından da bahsederek, göl- -Başı 1 inci sahifede- saldığını, yeni emir isteyince 0 a ceva ver ı. un ar s 1 - 54 B. yapağı 62 25 65 25 

söylemiş, tahliyesine karar ve- bal vapurunun halat atmasına .. 
geler arasında sallanan han- bulunmuşlardır. rilmesini istemiştir. kaptan köşkünden cevap gel- ve lnebolu'ya çarpıp ç.arpma- 52 62 25 65 25 
çerleri, karanlıklarda kullanı- Şevki Behmen eksprese bağ- Reis tarafından davacı ınev- mediğini görünce yukarı çık- dıgv ına dairdi. Sahid, çarpma- ~ AT "b t • [ '. 
lan entrika ve zehirleri de l h A b' ·1 tıg"ını, halkın feryadı ve çuval- .. lYO e çı eczane er anan ususı ır va$on 1 e kiinde bulunan polis Necmid- dığını söyledi ve güverteye -
söylüyorlardı. saat 19 da lzmir' c hareket d , 1 . N Iarın denize atılması ameliye-• in e söz veri mış ve ec;- hamule konmaması için emir 

• • etmiş, istasyonda, dış işleri meddı'n·. sile karşılaştığını, tahlisiye verilmiş olduğu halde hata 
Kralın hususi bürosunun bir bakanı, Ankara valisi, dış ba- T . . . . . sallarını indirttiğini, yanaşan d I k k - azmınat ıstıyorum, ıstı- e i ere güverteye yü alın-

kısınında yirmi kadar memur kanlıgv ı protokol ,efi ile ka- k istikbal vapurunun kurtarma ~ dam vardır, o unsun. dığını bildirdi. 
saat onbire kadar çaJı,ıyordu. lem miidürii, Yugoslavya se- Ok d d l k' ameliyesine giriştiğini söyle-~ ·unan ava osyasınc a ·ı Şahit ambarcı Ahmed de 
Bunlardan beşi, gizli ınüzake- firi ve sefaret ~rkanı, dış ba- istidada kaybolan yavrusu Ali yordu. bütiin ambarlara yük alındık: 
reler, muhaberelerle meşgtıl kanlıgv ı erkanı tarafından ugv ur- 6000 l' · · 500 Reis - Bu ifadeni kabul için ıra, eşyası ıçın , tan sonra giivcrtcnin de dol-
oluyorlar; diğer beşi de casus- lanmıştır. üzerinde bulıınub kaybolan pa- ediyor musun? duğunu söyleyerek dedi ki: 

Bu ak~am Keınera1tında Şi
fa, Karantinada Eşref, Ke
merde Kamer, Alsancakta 
Ahmet Llilfi, Eşrefpaşada Eş
ref paşa eczaneleri açıktır. 
-------
Kordon sular 

Altında ların raporlarını tetkik ediyor- Ankara, 7 (A.A) - Şehri- rası için 300 lira olmak üzere Evet. Eakat gemide yiik - Ben bu kadar senelik 
lar ve şifrelerin halline uğra- mizde bulunmakta olan Yugos- 6800 lira isteniyordu. fazla göriiniiyordu. Hacınen gemiciyim. Bir vapura bu ka- Evvelki gün şiddetli lodos-
şıyorlardı. lavya devlet nazırlarından Şev- Polis Necıniddin; arasıra belki öyle idi amma hamule- dar fazla yük alındığını gör- tan Birincikordon, sular içinde 

Günün işleri bitirildikten ki Behmen ve refikası• bugün heyecana düşüyor, çok mütees- nin hesabilc bendeniz alaka- medim. Bundan ikinci kaptan kalmıştır. Öğleye doğru lodos, 
sonra, başvekil, validei kraliye öğleden evvel sureti hususiye- sir oluyor, kendisine bakanları dar değilim. Bundan mes'ul mes'uldür. Fakat suvari de ~iddetini artırdığı için Birin-
dönerek: de orman çiftliğini gezmişler- da müteessir ediyordu, hatta olan ikinci kaptandır. bunu görmüştür. Üç gün, üç cikordon'un Pasaport mevki-

- Madam .. Dedi. Kilyum !erdir. Saat 13,30 da Yugos- bir aralık ağlamıştır. İfadenin mütebaki kısmında gece Antalya'dan sonra hep inden Güzelycr'deki dalgakı-
Büde cenapları Papa hazretleri lavya sefiri, nazır ve refikası - Tazminatı, mes'ulü bil- lnebolu' dan daha büyük olan ayakla uğraştık, durduk. yiik- rana kadar olan kısmını deniz 
tarafından anlatılmıştır! Vaid- şerefine Anadolu kulübünde mal sıfatile Dcnizyolları ida- Çanakkale ve Anafarta vapur- feri aktardık, kaı1tan köşkiinde d 1 1 .. .. a ga arı tamamen ortmuş ve 
lcrine rağmen, hürmetlü papa bir öğlf' yemeği verilmiştir. resine.len istiyorum. Facianın farında bile bu kadar çok yük ikinci suvan, baştankara ede- otobüs ve otomobiller, sulan 
onuncu Leorı hazretleri Sfor- Ziyafette Başbakan İsmen İn- müsebbibi sıfatile :de maznun- alındığını görmcdi~-ini, ıner- lim teklifinde bulundu, Meh- yararak geçmek mecburiyetin-
ça'yı takviye için 1500 atlı önü, Dış- işleri bakanı ·Tevfik Iardan davacıyım. hum ikinci kaptan Besim, bu mcd Ali kaptan ona bağırdı: de kalmışlardır. Zabıtadan 
gönderecektir. Bu haberi im- Rüştü Aras ve Nafıa bakanı Demiştir. Nccmittin, Mer- kadar çok yük almaktan mc- - Sen başa git, demir ata- yaptığımız tahkikate göre de-
paratora götürmekte olan sai Ali Çctinkaya, Yunan, Ro- sin'den lstanbul'a becayiş sııl olacağını söyleyince, Be- cağız, nizdc mühim bir kaza olma-
tutulmuştur. manya ve Çekoslovakya elçi- edilmiş, İnebolu ile lstanbul'a sim 'in : Bu münakaşayı duydum. mıştır. 

Madam: leri, dış işleri bakanlığı erkanı giderken başına bu felaket - Biz; Mehmed Ali kap- Demir atıidı. Sonra ikinci kap-
- Ah .. Dedi. Bizim murah- hazır bulunmuşlardır. gelmişti. tanla istişare ettik, tehlike lan, telsiz memuru Ziya'yı ya-

haslarımız fsviçre'lilcrin impa- Yugoslava devlet nazırı Şev- Maznunlrın ve Dcnizyolla- takdirinde en yakın limana nına ·çağırdı. Ziya, vapur yana 
ratora merbutiyetini bozama- ki Behmcn ve refikası öğle- rının vekili Sinan söz nlarak: iltica edeceğiz dediğini, Kös- yatmış olduğu için geiınedi, 
dılar. Bu Sforça olmasa, im- den sonra atyarışlarında bu- - Bir itirazııaınc vardır. ten adasından geçince vapu- Besim kaplan istimdat etme~ 
paratorun Milano'lılara yardı- lunrnuşlar ve onu müteakip Bu itiraznaım·ıniz hem kanun, run tekrar meylettiğini, belki sini bağırarak bildirdi ve sonra 
nıı ehemmiyetsiz geçecek. Bu- Halkcvini gezmişlerdir. Burada hem de fen cihetindendir. dinamoya su çıkar diye kar- kendisi bir filika ile denize 
nun için lsviçre'lileri itma la- misafirlere Halkevleri hakkın- Evvelce burada ehli vukuf pil lambalarını yaktırdığını, atıldı, boğulmuş. 
zımdır. Para olmayınca, bir da izahat verilmiş ve kendile- tetkikata giriştiği zaman hissi Lombar ve frengi deliklerin- Yükler atılınca gemi iske-
lsviçre'liyi de hizmet başında rinc Halkevleri neşriyatından hareket etmiştir, çünkü ehli- den su girmeğe başladığını, leden sancağa meyil etti ve 
görmek mümkün olamaz! , birer koleksiyon verilmiştir. vukuf bilinmesi lazımgelen ken"disinin sulara karşı tertibat yırmı dakikada battı. Eğer 

Hitler köprüsü 
Berlin, 8 (Radyo) - Ren 

üzerinde kurulan iki Hitler 
köprüsü, bugün fevkalade me
rasimle açılmıştır. Bu mera
simde, miilki ve askeri ruesa 
hazır bulunmuştur. 

Bu köprüler 500 metre uzun
luğundadır ve sevkülceyş kıy
meti büyüktür. 

• 



• 

... Sayfa 6 ........ ._ .. ._._ .............................. ANADO~u .......................................... .. 

Tüccarlar toplandı .. lzmir harici askeri satın alma ilanları lzmir sicilli ti-
----+•--•----

Yeni klering mu-
kavelesini görUştUler .. 

Bt~rliıı Türk ticaret koıı"iy e-i 

\\ui !'.!aknııııı ~"hrimize gdıııiş, 
Turkof i · ticaret fHln-rnda luızı 

lt'tkikl•r ynpıııı tır. Dün öf;lı •ılrıı 

~our:ı şc lırinıizdı•ki ilıraeat~·ı tıll'ir

lt·r. ıirıırct 11<l11-ıııd11 toplanarak 
\lmanyn ile lıükiıınctimiz arusınıla 

ııktt•dilı-n ) Pni klPring nıukaH: lt• i 
hükümleri ctr.ıfın<la güriişnıii~ l~r· 

tlir. \\ui 'akman. kleriug ımıka
H·Je inin Ankara'da mü7..akcrc i es
na mcla hazır lıulunımış olduğu 

ic;iıı im mukındcııiu muhtelif 

ınadclclt'rİ, \lınıın)a ile iş } npan 
ı.ıcirlcriınizin takip edecekleri hallı 

lı.ırekt·t 'r airc hakkmdıı mufas,,al 
ıııalı"ıınııı \ermiştir. A)ııİ 7.amıında 

tiieearlu11ıııı:r.ııı ılil<'klı'rİ lf·slıit t•dil· 
n1i ş tir. 

~----------~~~~---
lzmir 2 inci icra M. dan: 

Halimin emlak ve eytam 
bankasından taksitle satın al
dığı gayri menkulden müte
vellit borç için bankaya ipo
tek eylediği izınir' de rcşadiye 
de faikbey sokağında sağı 2 
numaralı arsa, solu şaban za
de veresesinin 136 metre mu
rabbaında arsa ve kuyu arsası 
4 numaralı arsa önü yol ve 
294 cilt 91 sahife numarada 
kayıtlı 606 metre 50 desimetre 
murabbaında 240 lira kıyme
tinde olan ve geçen seneki 
satışı 2280 numaralı kanuna 
tevfikan geri bırakıldığı halde 
birinci sene taksiti muayyen 
vadesinde ödenmediğineen bu 
hüküm ortadan kalkarak arsa
nın maa müştemilat mülkiyeti 
açık artırma suretile ve 844 
numaralı emlak ve 'eytam ban
kası kanunu mucibince bir 
defaya mahsus olmak şartile 
artırması 15/7/936 çarşamba 
günü saat 11 de icra daire
miz içinde yapılmak üzere 30 
gün müddetle satılığa konuldu. 
Bu artırma neticesinee satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun öeenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten sonraya nıüsa
dif olması hasabile kıymetine 
bakılmıyarak ençok artıranın 
iizerine ihalesi yapılacaktır. 

Satış 844 numaralı emlak ve 
eytam bankası kanunu hüküm
lerine göre yapılacağından 
ikinci artırma yoktur. Satı.ş 
peşin para ile olup müşteri
den yalnız yüzde ikibuçuk del
i aliye masrafı alınır. ipotek 
sahibi alacaklılarla diğer ala-

1 

kadarların ve irtifak hakkı 

Manisa askeri sat. al. komisyonundan: 
Tahmin edil~n Beher kilosunu 

Miktarı 

Kilo 
24000 

118000 

Cinsi 
Sadeyağ 
Un 

mecmu tutarı 
Lira K. 

19920 00 
15930 00 

tahmin edilen 
Kuruş S. 

83 00 
· 13 50 

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

. 
Münakasanın 

şekli 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 

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

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

3 Şartnameleri hergün Manisa'da askeri sat. al. komis
yonunda görülebilir. 

4 İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve
sika göstermek mecburiyetindedirler. 

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

Burnova Tümen Satınalma Komisyonundan : 

l - Tümen birliklerin senelik ihtiyacı olan 38900 kilo 

sadeyağının 4-6-936 Perşembe gunü saat 15 de kapalı zarf 

usulile yapılan münkasasında beher kilosuna verilen yetmiş 

sekiz kuruş seksen dokuz santim fiat komutanlıkça bahalı 

görüldüğünden kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan bir ay 

zarfında pazarlık suretile satın alınacaktır. 

2 - ilk pazarlığı 12-6-936 Cuma günü saat 15 de 

yapılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 29175 lira olup muvakkat temi-

natı 2188 liradır. • 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görulebilir. 

5 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnova Askeri Satın 
Alma Komisyonuna gelmeleri. 1503 
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müsbiteıerile birlikte mcmu- 11-Lö F eniks spanyol -~ 
riyetimize bildirmeleı i icabeder. Hayat Sigorta Şirketi 
~ksi haıd_e hakları tapu sici- Merkez idaresi: Paris 
lınce malum olmadıkça pay-
laşmadan hariç kalırlar. 3/7 /36 
tarihinden itibaren şartname 
herkese açıktır. Talip olanla
rın yüzde yedibuçuk teminat 
akçası veya milli bir banka 
itibar mektubu ve 33/ 13262 
dosya numarasile İzmir 2 inci 
icra memurluğuna müracaat
leri ilan olunur. • 1519 

Ucuz - taze - temiz 

ilaç Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 

Sıhhat 
Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçi oğlu 

hanı karşısında 

• 

31 Kanunuevvel 934 tarihinde sermaye ve ihtiyat akçe
leri 271,107,872,34 Fransız frangı. Türkiye'de 1895 se
nesindenberi hali faaliyette. 

ZARARLAR ÇABUK ÔDENIR 
Yeni sistem hayat sigortaları akdi için lzmir ve havalisi 

umum acenteleri. Kardiçeli hanında 24 numarada. 

Ahmed Besim ve Asım lsmail'e müra 
caat edilmesi tavsiye olunur. 

.. Telefon: 2371 Telgraf adresi: Besasim 

lzmir Memleket hastanesi baş· 
tabibliğinde: 

lzmir Memleket ve Eşrefpaşa hastanelerinin bir yıllık ihti
yacını karşılıyacak olan 41000 kilo koyun etinin temini teda
riki için kapalı zarf usulü ile ve 15 gün müddetle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. isteklisi tarafından verilen bedel layik hadde gö
rülmediğinden ve ayni şerait dahilinde bir ay içinde pazarlık 
surctile tedariki vilayet daimi encümenince kararlaştırılmıştır. 
lstekıisi olanlar 9,6,936 tarihinden 9,7,936 tarihine kadar ge
çen müddet zarf ınpa encümenin toplandığı her pazartesi ve 
perşembe günleri saat 9 dan 12 ye kadar İzmir vilayet daimi 
encümenine müracaatları. 9 12 16 20 

caret memur
luğundan: 

lzmir' de Büyük Kardiçalı 
hanında 59 numarada Hanım 
oğlu Ali Nihat, Köfiincü oğlu 
Ömer Lütfü Fenni inşaat Şir
keti müseccel unvanı altında 
muamele yapmakta iken bu 
kerre yeni soyadile [ Ali Nihat 
Örge, Ömer Lütfü Akad fenni 
inşaat Şirketi ] unvanını almış 
olduğundan işbu yeni ticaret 
unvanı ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicilin 1651 numa
numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

izmir Sicilli Ticaret Memurluğu 
Resmi müdürü ve 

F. Tenik imzası 

1: Sirküler 

Sirküler 
lzmir' de Büyük Kardıçalı 

Hanında 59 numaralı büroda 
bu güne kadar 

( Hanım oğlu Ali Nihat, 
Köfüncü oğlu Ömer Lütfü 
Fenni inşaat Şirketi ) 

Unvanı altında her türlü 
inşaat ve su işleri üstenciliği 
ve proje yapmak gibi fen iş
lerile çalışmakta olan Kollek
tif Şirketimizin unvanı bu 
kerre Devletce kabul edilen 
soyadı yasasına göre 

( Ali Nihat Örge, Ömer 
Lütfü Akad Fenni inşaat Şir
keti ) 

Şeklinde değiştirerek yine 
eskisi gibi ayni konu üzerine 
çalışmaktayız. Şirketimizin ya
pacağı her türlü akıt ve taah
hüt ve sairesinde eskiden 
olduğu gibi yine şirket firma
sını kullanarak her ortağın tek 
başına imza etmeyi izinli ol
duğunu bildirir ve şimdiye 
kadar şirketimiz için gösteri
len değerli güven ve ınancın 
bundan böyle de esırgenme
mesini dileriz. 

Ortaklar şöyle imza ede
cektir. 

Ali Nihat Örge, Ömer 
Lütfü Akad 

Fenni İnşaat Şirketi 
A. Nihat Örge 

Ali Nihat Örge, Ömer 
Lütfü Akad 

Fenni inşaat Şirketi 
Ömer Lütfü Akad 

Genel sayı 6188-Özel sayı 1-62 
işbu sekiz Haziran dokuz 

yüz otuz altı tarihli sirküler 
altındaki imzaların şahıs ve 
hüviyetleri dairece maruf ve 
İzmir' de Büyük Kardiçalı ha
nında 59 numarada kain olup 
İzmir ticaret sicillinin nu
marasında ve tecim ve endis
türi odasının 3389 sicil numa
rasında mukayyet ve müseccel 
bulunan " Ali Nihat Örge, 
Ömer Lütfü Akad Fenni in
şaat Şirketi ,, unvanlı kollektif 
şirketi azaları Ali Nihat Örge 
ile Öme.r Lütfü Akad'ın olup 
bizzat vaz olunmakla tasdik 
kılındı. Bin doku7. yüz otuz 
altı yılı Haziranın sekizinci 
Pazartesi günü. 

T. C. İzmir İkinci Noteri 
Mehmet Emin resmi mührü 

ve E. Erener imzası 
Genel sayı 6189-Özel sayı 1-62 

Bu sirküler suretinin dairede 
saklı 6188 Genel sayılı aslının 
tıpkı olduğu tasdik kılındı. 

Bin do~uz yüz ot~z altı yılı 
Haziranın şekizinci Pazartesi 
günü. 

8 Haziran 1936 
İzmir ikinci Noteri Mehmet 

Emin resmi mühürü ve 
E. Erener imzası 

Demirkapıda İstanbul jandarm-J 
konak komutanlığından: 

Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 3 /6/936 günü saat 15 de mu
vakkat ihalesi yapılmak iizere 19,22,28 mayıs ve 2/6/936 gün
lerinde gazetelerle ilan edilen Demirkapıda jandarma konak 
binasının ikmali inşaatına isteklilerin nafıa vekaletinden ehli
yet vesikası getiremediklerinden ötiirü eksiltmesi 2316/936 
salı günü saat 15 de yapılmak üzere komisyon kararile uza
tılmıştır. Evvelki ilanda gösterilen plan, fenni şart kağıtları 
vesair teferrüat maliyeye yatırılacak 150 kuruşluk makbuz kar-

şılığında komisyondan verilecektir. Bu işe istekli olanların ihale 
gününden en az sekiz gün evvel nafıa vekaletine müracaatla 
ehliyet vesikası almaları ve ilk güvenme bedeli olarak 2170 
liralık banka veya maliye sandık makbuzu getirmeleri ve 2490 
sayılı kanunda yazılı genel hükümlere göre isteklilerin eksilt
me saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplariyle bü
tün vesaiki komisyona vermiş bulunmaları tekrar ilan olunur . 

9-13- 16-20 (1545) 

Kınık şarbaylığından: 
Urayımıza elli lira ücretli bir muhasip mes'ul alınacaktır. 

Usul muhasibe vakıf en aşağı orta tahsilini ikmal etmiş olması 

fazla talipler arasında müsabaka imtihanı açılacak ve imti

handa ihrazı liyakat edenler tercih edileceğinden taliplerin 

18161936 çarşamba günü saat 16 da Uray encümenine müra-
caatları ilan olunur. 9-10-11 (1555) 

izmir sulh hukuk mahke
mesinden: 

lzmir'de Göztepe'de Abdül
ezel paşa sokağında 7 numa-

ralı 5 odalı ve ayrıca mutbah 
ve çamaşırhane ve ayrıca bir 
miktar bahçeyi havi hane ve 

Gumaovası iskele kurbunda 
kain şarkan çay garben eşhası 

mütegayyibeden bağ şimalen 
molla oğlu Ahmed. cenuben 

Hacı Veli tarlasından evvel 
gelen yol ile mahdut 37 dö-

ni.im ve ittisalinde ayni hu
dutlarla mahdut iki dönüm 

bağ ve şarken Abdi oğlu ha

cı İsmail veresesi ve Ahmed 
oğlu veresesi tarlaları şimalen 

çay cenuben demir yolu ve 
garben tarikiam ile mahdut 

40 döniim tarla ve içindeki 
dam izalei şuyu suretile satı-

lığa çıkarılmıştır. Bunlardan 
eve 1800 lira ve 35 dönüm 
bağa 710 lira ve 2 dönüm 

bağa 40 lira tarlaya 190 lira 
tarla içindeki dama 70 lira 
kıymet takdir edilmiştir. Mez
kiir ~ ve bağlar tarlanın 
içindeki damın 10 temmuz 

936 cuma günü saat 14 te İz
mir sulh hukuk mahkemesi 
salonunda satışı yapılacaktır. 
Bu artırmada tahmin olunan 
bedelin °'o 75 verildiği tak-
dirde talibe kat'i ihalesi ya
pılacak aksi takdirde satış 15 

gün daha uzatılacaktır. ikinci 
artırma 25 temmuz 1936 cu-

martesi günü saat 11 de gene 
dairemizde arttırılacaktır. gayri 

menkul üze'rinde hak talebinde 
bulunanlar ellerindeki resmiğ 
vesaik ile birlikte 20 gün için
de dairemize miiracaat etme
leri lazımdır. Aksi takdirde 
haklarında tapu sicili malUm 
olmadıkça paylaşmadan hariç 
kalacaklardır. Şartname 20 
haziran 936 tarihinden itiba
ren herkesin görebilmesi için 

açıkta ve gayri menkullerin 
evsafı da şartnamede yazılıdır. 

Müzayedeye iştirak etmek 
isteyenler tahmin olunan kıy-

metin °o 7 ,5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir banka 

teminatı vermeleri lazımdır. 
0o 2,5 detlaliye ve ferağ harç· 

lan alıcıya ve vergi ve sair 
kanuni mükellefiyetleri de sa-

tıcıya aid olup ihale bedeli 
defaten v~ peşinen ödenecek· 

tir. ihaleyi müteakip müşteri 
ihale bedelini tamamen ver

mediği veya veremediği tak
dirde gayri menkul tekrar 15 
gün arttırmaya konulup tali· 
bine kat'i ihalesi yapılacak ve 

arada tahakkuk edecek ihale 
farkı hiçbir hükme hacet kal· 

maksızın vecibesini ifa etmi
yen müşteriden tahsil oluna· 
caktır. Daha fazla malumat 
almak istiycnler daircmizio 
936/ 1002 sayılı dosyasına mü· 
racaatları lüzumu ilan olunur. 

J zmir zabıta
sına teşekkür ... 

7 /6 /936 da Reşadiye semt· 
!erinde numarasını bilmediği· 

miz bir arabada bırakhğımızı 
zan ve tahmin ettiğimiz ve 

iç.inde birçok kıymetli evrakla 
130 lira para hulunan eşime 

ait kadın portınenini müraca· 
atımdan bütiin meçhüllüğc 

rağmen azami bir çeyrek saat 
zarfında bulup elimize tesli111 

eden Çorakkapı karakolu ko· 
miseri Hidayetle arkadaşlarına 
alenen teşekkür ederim. 

Muğla'lı Saraf Kadri 

Satdık motör 
12 Beygir kuvvetinde (Di· 

zel) markalı az kullanılmış bir 
motör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemi7.e müracaatları 

ilan olunur. 

v 



Pürje~ Şahap 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur 

A mbalaj ve komprir;nelerin üzerinde halis· 

timsali olan O markasını arayınız• 

lstanbul üniversitesinden: 
Teşrih 

Fizyoloji 
Mikrobiyoloii 
Hijyen 
Marazi teşrih 
Umumi emraz 
Farmakodinaını 

Tıb tarihi 

1 inci dahiliye 
2 inci " 
1 inci hariciye 
2 inci " 

Kadın ve doğum 
Deri ve frengi 
Kulak, boğaz 
Göz hastalıkları 
Akıl " 
Radyoloji 
Çocuk hastalıkları 
Fizikotcrapi 

Çocuk cerrahisi 
Tcda,·i seririyatı 

f drar yolları 

Tıp Fakültesinin yukarıda yazılı laboratuvar ve kiliniklerinde 
asistanlıklar açıktır. İstekli taliplerle serbest talebeden bu yıl 
mezun olacaklar fakiilteye başvurmaları. 9 11 13 3093-1544 

Kara Osman Zade H. Mustafa 
vakfı mütevelliliğinden: 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

"HERMES,, vapuru 15-6-36 
da gelip 20-6-36 da AN
VERS, ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li
manları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LİEİN 

"NORDLANT,, motörü 15 
6-36 d8 gelip ROTTERDAM, 
HAMBURG, BREMEN, (Doğ
ru) COPENHAGE, DANTZIG 
GDYNIA, GôTEBURG, OS
LO ve İSKANDİNAVYA li
manları için yük alacaktır. 

"BIRKALANT,, motörü 29 
6-36 da gelip ROTTERDAM, 
.HAMBURG, BREMEN, CO
PENHAGE, DANTZIG, GDY
NlA, GÔTEBURG, OSLO 
ve ISKANDiNAVYA liman
ları için yük alacaktır. 

SERViCE MARİTIME 
ROUMAIN 

''ALBA JULIA,, vapuru 7 
6-36 da gelip 8-6-36 tarihin-
de PiRE, MALTA, MARSİL
y A ve BARSELONE hareket 
edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Handaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci 

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

Tele. 2004 2005 2663 

W. F. H. VAN-I 
DerZEE&CO. 

V. N. 
DEUTSCHE LEVANTE LiNIE 

G. m. b. H. 
"SAMOS,, vapuru 8 hazi

rana kadar bekleniyor 13 ha
ziran<\ kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen 
limanları için yük alacaktır. 

"GALILEA,, vapuru 22 ha· 
ziranda beklenilmekte ve 27 
hazirana kadar Anvers, Rot· 
terdam, Hamburg ve Bremen 
limanları için yük alacaktır. 

"TINOS,, vapuru 7 hazi
randa bekleniyor. Hamburg 
ve Anvcr.sten yük çıkaracaktır. 
AMERİKAN EXPORT STE
AMS HIP CORPORA Tf ON 

NEVYORK 
"EXPRESS,, vapuru 15 ha

ziranda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
SERViCE MARİTIME ROU

MAIN BUDAPEŞT 
"DUROSTOR,, vapuru 10 

haziranda bekleniyor. Kösten
cc, Sulina, Galalz ve ve Ga
latı aktarması Bclgrad, Buda
peşt, Bratislava, Viyana için 
yiik kabul edecektir. 

DEN NORSKE MİDDELHAS 
LINJE (DS. AS. SPANSKE

LfNJEN) OSLO 
"SAN ANDRES,, vapuru 

19 haziranda bekleniyor. Is-

BLACKFLAG 
fes mouches, moustiquee, cafarde, fourmie, punaiees, puca& 

m;~ı'ilJ at toua autras inaac:te• pemlc:laux lnatantanement! Son em· 
....... """'"".-......-. plci aı:t eıın• danser ••• 11 ncı tach• paa ••• r:9 laiaae auc::ane odeut. 

İzmir Birinci icra Memur
luğundan : 
. Emlak ve Eytam bankası 
lzmir şubesine ipotekli olup 
borç ödenmediğinden satışına 
karar verilip 1-6-936 Pazar-

. tc.si günü saat on birde satı
lacağı Anadolu gazetesinin 
25-4-936 tarih ve 6505 sayılı 
nüshasile ilan edilen Nuriye'ye 
ait ~-ayriınenkul, borçlunun 
Ankara' da olduğu beyan ile 
tebligat yapılamadığından sa· 
tışı 11-6-936 Perşembe gunü 
saat 11 e bırakılmıştır. Talip 
ve ilişiği olanların evvelki 
ilandaki şcraitlc o gün daire· 
mizde bulunmaları tekrar ilan 
olunur. 

B ÜTÜN BÖCEKLERİ ÖLD Ü RÜR . lzmir 2 inci icra M. dan: 
Mehmed Adli'nin emlak ve 

eytam bankasından taksitle 

Hellenic Lines 
Limited 

Hamburg, Bremen, Rotter
dam, Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munta
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, lskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi
mento ile eşya kabul eder. 

Angle Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve İskendcriye için 
9600 tonluk "Cairo City., va· 
puru her ay muntazam Pire
den hareket edecektir. 

Yolcu fiatinde tenzilit: 
Pirc-Marsilya seyahat müd· 

deti 7 5 saat, 
Port-Sait ve lskenderiye li

manları için "VELOS,, vapu
ru her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha
reket edecektir. Yolcu ve eşya 

kabul eder. 
Fazla tafsilat için Cemal 

Cendeli hanında No. 14 Naz
mi Topçuoğlu acentasına mü
racaat olunması. Telefon 2548 

··~~~~~----~~~~ 

lzmir Fuarı baş 
kanlığından: 

Kültürpark içindeki fuar 
gazinosunun 1 Eylül 936 tari
hinden 30 A~ustos 937 tari
hine kadar ~l 1 aylık icarı 

Umum deposu: İkinci kordon No. 88 

KASE 

NEDKALMiNA 
Oliver v ~ Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Cendeli Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
THE ELEERMAN LİNES Ltd. 

"GRODNO,, vapuru 10 ha
ziranda Londra, Hul ve An
versten gelip yük çıkaracak
tır ve 25 haziranda avdet 
edip Londra, Hul için yük 
alacaktır. 

"MARDINIAN,, vapuru 20 
haziranda Liverpol ve Swan
seadan gelip yük çıkaracaktır. 

"ARGO,, vapuru temmuz 
iptidasında Londra, Hul ve 
Anversten yük çıkaracaktır. 

"LESBİAN,, vapuru 10 tem
muzda Liverpol ve Swansea
dan gelip yük çıkaracaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

• 
Doktor • Operatör .. 

Yusuf Ziya Ustün 
Merkez hastanesi doğum 

ve kadın hastalıkları 
cerrahi mutehassısı 

Hastalarını pazardan baş
ka her gün öğleden sonra 
ikinci beyler sokağında bey· 
lcr hamamı karşısında 41 
numaralı muayenehanesinde 
kabul eder. 

Ameliyatlarını Alsancak 
Sıhhat evinde yapar. 

Telefon 
:\1 ııu) ı• rw hıııw 

E'i 
~ılıhnt E' i 

3686 
:ı909 
2()74 .............. -..... • Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 

Doktor 
Behcet Uz 

T defon: 3306 

lzmir sulh hukuk mahke-

satın aldığı gayri menkulden 
mütevellit borç için bankaya 
ipotek cyledi;r;.i İzmir'de Balı-mcsindcn: ~ 
ribaba parkı civannda kain 

936/1521 yeni 80 numaralı dükkanın 
Davacı lstanbul'da tüccar sağı bay Kazım'm 78 numa-

F eruzan Ali ve Mehmet Ali ralı dükkanı, solu Karaoğlu 
lvekili avukat Lcbip tarafından zade Mustafa dükkanı arkası 

lstanbul' da Uzun köy Nifos ve üstü askeri k~şlası önü 
karyesinde Yaşar oğlu F et- tramvay caddesi ile mahdut 

.tah'ın kızı ve Serezli Raif 344 arşın murabbaında ve 
ağanın yanında Raifin kardeşi 2300 lira kıymetinde olan ve 
Ismait karısı bayan Hüsniye geçen seneki satışı 2280 nu-
aleyhine açılan izalei şuyu da- maralı kanuna tevfikan geri 
vasının yapılan duruşması 51 _ bırakıldığı halde birinci sene 
rasında müddealeyha Hüsni- saksiti muayyen vadesinde 

ödenmediğinden bu hüküm 
ye 'ye tebliğ edilmek üzere ortadan kalkarak dükkanın 
gönderilen davetiye bila teb- yeniden mülkiyeti açık artırma 
liğ iade edildiği görülmüş ve suretile ve 844 numaralı cın-
müddealeyha ikametgahını terk lak ve eytam bankası kanunu 
ile halen nereye gittiği biline- mucibince bir defaya mahsus 
memiş olduğu davetiye arka- olmak ~artile artırması 1517136 
sında mübaşir tarafından ve- çarşamba günü saat 11 de 
rilen meşruhattan anlaşılmış icra dairemiz içinde yapılmak 
olduğundan ikametgahı meç- üzere 30 gün müddetle satı-
hul kalan müddealcyha Hüs- lığa konuldu. Bu artırma ne-
niye 'yc ilanen tebliğat ifasına ticesinde satış bedeli her ne 

olursa olsun borcun ödenmesi karar verilmiş olmakla muha· 
tarihi 2280 numaralı kanunun 

kemcnin muallak bulunduğu 
mer'iyete girdiği tarihten son-

24/6/936 tarihine müsadif 
raya müsadif olması hasabile 

çarşamba günü saat 10 da kıymetine bakılmıyarak ençok 
İzmir sulh hukuk mahkemesin- artıranın üzerine ihalesi yapı-
de hazır bulunması veya bir lacaktır. Satış 844 numaralı 
vekil göndermesi aksi takdir- emlak ve eytam bankası ka-
de muhakemenin gıyabında nunu hükümlerine göre yapı-
cereyan edeceği davetiye ma- lacağından ikinci artırma yok 
kamına kaim olmak uzere tur. Satış peşin para ile olup 
ilanen tebliğ olunur. müşteriden yalnız yüzde iki-

·-~!""--------o!I•• buçuk dellaliye masrafı alınır. 
ÜniH·nıitı·llı· Dö~l·nt İpotek sahibi alacaklılarla di-
(\lua\"in Profı·~iir) ğer alakadarların ve irtifak 

Dr. A. Saf ittin hakkı sahiplerinin gayri men
kul üzerindeki haklarını husu-

"SOFIA,. vapuru haziranın. 
sonunda Hamburg, Bremen ve 
Anverstcn gelip yük çıkara
caktır. 

AOız ve d iş hekimi sile faiz ve masrafa dair olan 

H 1 l .. 11 30 llıı,tulıırn lwr giin ö~l··ılı•n iddı"alarını ı"şbu ı"laAn tarı·h· ı.nden asta arını ıcr gun , oıırn ı.aknr 

açık arlırmıya konulmuştur. 
Artırma 24 Haziran 936 Çar
şamba günü aat 16 da Bele
diye dairesinde toplanacak 
fuar komitesince yapılacaktır. 
icar bedeli muhammeni l 000 
liradır. 

dan saat onüçe kadar Beyler j.,ıikliıl cadılı· i .l\o. 99 itibaren yirmi gün içinde ev-
Kitaplarınıza zar ifaa sokağındaki kıliniğinde kabul Aıık:ıra :ıparıınuııı 2 inci kı1t rakı müsbitelerile birlikte me-

l- ve ucuz cild yaptır-·- eder. Telefon 3990 T"lı;raf. 1 s T \ :'\ B r L mnriyetimize bildirmeleri ica-Şartnameyi ve hususi mu· 
kavele şartlarını görmek isti
ycnlerin Belediye dairesindeki 

fuar Bürosuna miiracaatları ilan 1 

m1ak istersenim• ı·-.---·------•• ··----T- el-ef_o_n_:._4_92_s_o_ heder. Aksi halde hakları m I~ .- tapu SiCiJince mafUtn olma· 

Kulak, boğaz, bu- K• 1 k dıkça paylaşmadan hariç ka-

run hastalıkları 1 ra 1 ev lırlar 317/1936 tarihinden iti-olunur. 1537 .. _.................. Ali Rıza kenderiye, Hayfa, Dieppe ve 

Norveç limanları için yük ka- 1 
bul edecektir. 

Vapurların isimleri gelme '-~ Milcellithanesine 1 
tarihleri ve navlun tarifeleri 1 uğraymız. Kavaf. 
hakkında bir taahhüde girişi- lar çarşısı No. 34 -
lemez. Telefon No. 2007 2008 

baren şartname herkese açık-
Bi rinci sınıf mütehassısı Göztepe'<le tramvay cadde- tır. Talip olanların yüzde ye-

Doktor sine yakın suyu ve elektrik tesi- dibuçuk teminat akçası :veya 
satını havi beş odalı ve kullanış- milli bir banka itibar mektubu 

Sami Nazif lı bir ev kiralıktır. Talipolan- ve 33/13114 dosya numarasile 

Birinci beyler sokak No. 36 
Telefon 2310, evi 3668 

....................... 
!arın Gazetemiz idare memuru lzmir 2 inci icra memurluğuna 
Hüsamettin 'e müracaatları ilan müracaatleri 1520 
olunur. D: 10 H. iş. N. 289 

AN f(~l\ A B. İ AS 
!ürkiye'nin en birinci birasıdır. Fennin en son keşfiyatına istinaden yapılmış makinelerile en temiz ve sıhhi usullerle ve cihanın en tanınmış mütahassısların nezaretinde imal edilmiştir. 
~çilirken zevk verir, neş'eler yaratır. fştiha açar vücuda faidelidir. Tıaşra "Anlaşmaya göre., ve dahil için siparişler mahallinde teslim edilir. 
lzmir ve hinterlandı umumi acentesi : lzmir Emirler çarşısı karşısında Mıhçılarda Hüseyin Bahri ve Şekip müskirat deposu 


