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h Resmi ilfinlnr için: l\lnnrif cemiyeti iliinnt 
ij lirosun:ı ınürncnnt cdilınclidiı-. 

ususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
~ıfd;ğı -yer?""(ANADOLU)Matbaa~ 

Telefon: 2776 ~ıl : 3 - No : 795 

Ecnebi 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Londra'da · 
Feci bir otomobil kazası 
olmuş, 6 kişi ölmüş, 20 
kişi yaralanmıştır. 

Fiati (100) Para 

Asiler, dün dört şehir 
daha zaptettiler 

--.-·----~ 

. Her tarafta kanlı çarpışmalaı· oluyor, 

1' yanıy·or 
b- olan 8 {Radyo} - Büyük 
it o 

il\ tnıan yangını vukubul· 
ı.ıştur B·· ··k b" b" ·1 elli · uyu ır ına ı e 

()la sene evvel tesis edilmiş 
like~ değerli bir müze de teh-

A. e bulunmaktadır. 
ltc/k~.r, Jandarma ve Halk, 
aur~'t sondürmek için ciddi 

te çalışıyorhır. 

/./ Cunı~o-v-a-sı 
'lhiye .. d .. , .. ğ .. c mu uru u 

l urnaov h" . ··d- .. Utfj' . ası na ıyesı mu uru· 
~Ct' Ye ışten el çektirilmiş ve 

•ne 
~ak vekaleten Uzunkuyu 

ıyesj rn '"d"' ·· C 'l · Cdjl . u uru emı tayın 
ltııştir 

J~ --.:___. 
~Ponya'da 
~ele partisi 

<:ıky 
~- d 0

: .8 (Radyo} - Japon· 
~''<it ahılıye nezareti, Japon
tltı. ~ . a.rnele partisi teessüs 
t.-..atıı 1 • 

çın bir kanun hazır· 

/ngiltere ile Fransa, Rusya aleyhine anlaşmışlar. Keza, F;an. 
sa ile Lehistan arasında bir misak imzalandığı ve Fransız-Rus 
misakının da bozulacağı söyleniyor. Leh generalı Venedik'te 

İstanbul 8 (Hususi) -Fran
sız başvekili M. Leon Blu
mun yakında memleketimize 
yapacağı seyahata ehem· 
miyet verilmektedir. Türk-İn· 
giliz dostluğundan başka Türk: 
Fransız münascbatının da daha 
sağlam esaslara istinad ettiril
mesi kuvvetle muhtemeldir. 

Bazı , ltaly :ın gazetelerinin 
muhabirleri, Leon Blum'un," 

mufrit sollar tarafından takını
lan tavır üzerine istifaya mec

bur kalacağını yaııyorlarsa da 
başvekil yaptığı beyanatta bil-

akis halk cephesinin planını 
tatbik etmek üzre mevkiinde 
kalacağını, 24 sene bu plan 

için çalıştığım söylemiştir. 
Fransız ordusu, Fransa-Al

manya hudutlarında çok bü· 
yük bir manevraya hazırlan· 
maktadır. Bu manevranın Nu
renbergte toplanacak büyük 
Hitler' ciler kongresine bir 
cevap mahiyetinde olacağı 
sanılmaktadır. 

Manevradan başka, Fransa
nın şark hududundaki müdafaa 
hatlarının 4,500,000,000 frank 
sarfı ile takviye edilmesi ka~ 
rarlaştırılmış ve kabine, reisi
cumhur M. Lebrun'un riyaaseti 
altındaki bir toplantıda bunu 
kabul etmiştir. 

G. Rydz Smigly ve general Gamelin 

Başvekil M. Leon Blu'll 
Luna Parkta iradettiği bir 
nutukta sulhun geçirdiği zor
lukları anlatmış, bu ahval 
karşısında harbın mümkün 
olduğunu, fakat ümidini kesmi· 
yeceğini ve bir barba mani 
olmak için son derece çalı
derece çalışacağını söylemiştir. 

* • • 
İstanbul 7 (Hususi) - Dün 

gece radyoda Londra'dan çok 

garip bir haber verilmiştir. Bu 
habere bakılırsa Fransa ile 
İngiltere arasında Rusya aley
hiı1e bir ademi tecavüz misakı 
imzalanmıştır ve hatta İngiliz 
Sosyalist partisi mensupların-
dan Sılıpon bu hususta bir 
istizah takriri bile vermiştir. 

lstanbul 8 (Hususi} - Var
şova' da çıkan Leh gazetta 
Polska, Leh erkanı Harbiye 
reisi general Ritz Smyglinin 

yüzlerce kişi ölüyor 

Belgrad 8 (Radyo}- Yugos· 
lavya Kralı ikinci Piyer'in do· 
ğum yıldönümü, fevkalade bir 
surette kutlulanmış ve bu mü
nasebetle büyük bir geçit res
mi olmuştur. Krallık naibi Prens 
Pol, yüksek rütbedeki zabitan 
kor diplomatik ve bütün Yu-

goslavya ricali geçid ;esminde 

hazır bulunmuştur . 

Hazırlanan tribünlerde alt-

mış bin kişilik bir halk kitlesi 

vardı. Tayyareler, tanklar ve 

motörize edilmiş kıtaat geçid 

resminde bulunmuşlardır. 

Orak, çekiç 
markalı 

16600 kacak cak· , . 
mak taşı yakalandı 

Şehrimizde kaçak çakmak· 
taşı sat?n bir kaçakçı yaka· 
la.nmıştır. Gaziantepli olan ve 
Ahmed oğlu Fuad adını taşı-

Fransa'ya yapmış olduğu son 
ziyaretten bahseden bir maka· , 
lesinde bugünkü şartlar altında 
mantıkın ve aklın kabul etmi
yeceği garip bir haber vererek 
bu ziyarette generalin, Fransız 
askeri erkanına Rus - Fransız 
misakının mahzurlarını kabul 
ettirdiğini ve Fransızların bir 
Fransa • Lehistan misakını bu
na tercih etmeği daha muva
fık bulduklarını yaz.maktadır. 
Haber, Fransa sol cenah mat-

l
• y&n bu şahsın, lzmir' e kaçak 

, çakmaktaşı getirdiği haber 
alınmış ve takibine başlan-

buatında gülünç olarak kay· 

dedılmektedir. Keza Fransız 
resmi mahafilince de ta~1amile 
gayrivarid telakki olunmakta-

dır. 
Rusya'nın, ordu manevralarını 

tehir ettiği hakkında Faşist 

merkezler tarafından verilen 
haberlerin de hiç aslı yoktur. 
Nitekim, birçok devletlerin 
askeri erkanı, yavaş yavaş ma
nevraları takip için Rusya'ya 
gitmektedirler. Manevra çok 
büyük olacaktır . 

lstabul 8 (Hususi)- Leh ge· 
nerali Ritz Smyglinin, Fran· 
sa'ya yaptığı ziyarette Lehis
tan ile Fransa · arasında yeni 
bir misak imzalandığı söyle 
niyorsa da bunu kaydı ihtiyatla 

mıştı. Fuarı gezmcğe giderken 
takibedildiğinin farkına var· 
ınış ve kaçnıağa başlamıştır. 
Taharri mem\ırları, k6rkutmak 
maksadile arkasından üç el 
silah atarak kendisini yakala
mışlardır. Üzerinde (orak-çe· 
kiç) markalı 166 kağıt torba 
içınde 16600 kaçak çakmak
taşı bulunmuştur. Tahkikata 
devam edilmektedir. 

telakki etmek lazımdır. 
Venedik, 8 (Radyo) - Po· 

lonya erkanı harbiyei umu-
miye reisi general (Riç Smiglg), 

bugün buraya gelmiş ve ltalya 
askeri ricali tarafından karşı-

lanmıştır. 
(Riç Siniglg), burada birkaç 

gün kalacak ve bazı ziyaret
lerde bulunacaktır. 
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1 I' " 1 Tarihteki garip ı 
ispanya ihtilalinden bazı parçalar 

vak'alar 

Sefaletin inleyen pencesinde ihtiyar 
bir kadının kor

2
ku,;ç macernları 1 

~ .. msa• •" 
Me . ida şehr·nde Hislere 

umandanhk eden· kadın 
~una. rağmen profesör za- \ Bu genç hastanın oğlu idi. 

fenne ınanmış bulunuyor ve Ne bu kadın bir aydanberi 
hakikati göremiyordu: Asıl hasta, günden güne de fena-
muvaffakiyeti, genç ve dinç !aşmakta idi. 
bir vücud iizerinde yapmakla Doktor, hastanın muayene-
elde edeceğine artık emin sini bitirdikten sonra, genç 
idil delikanlıya: 

Bu acı, hakikati, profesörün - Hastayı yormıyalım ar-
zevcesi güzel madam Lamp tık, onu 'rahat bırakalımda 
çok iyi anlamrş idi. Bunun sızinle biraz miizakere edelim. 
ıçın Diki bir kurban, bir Dedi. 
magdur addediyor ve zavallı- Genç, bir kelime bile ce
ya çok büyük şefkat gösteri· vap vermeden doktoru takib-
yordu. Zevcinin fen namına etti. Hem bir yatak, hem de 
kurban ettiği bu zavallıyı, bir iş odası halinde olan 
hüsnü muamele ile teselliye bitişik odaya girdikleri za-
çalışıyordu. man, doktor ağır bir eda ile: 

Madam Lamp, kocasının - Meslek ve vazifem, siz-
bu yolda yeni bir tecrübesine den hiçbir şeyi saklamamağı 
clind~n geldiği kadar mani emrediyor; dedi. Valideniz 
olmağa karar vermişti; bir son derecede tehlikeli bir 
insanın daha böyle acınacak vaziyettedir. Beni bundan üç 
bir hale girmesine meydan hafta evci davet etmiş olsay-
vermiyecekti! dınız, hasta her halde bu 

Vakıa, hayatın zorluk ve kadar mühlik devreye gir-
fakirliklerine tahammül ede- mezdi. Bu ihmalinizin sebe-
miyen bazı zavallılar, para bini bir türlü anlıyamıyorum .. 
mukabilinde kendilerini pro- Annenizi bu kadar sevdiğiniz 
fesör Lampın tecrübelerine halde beni • ve yahud başka 
arzetmekten geri kalmıyorlar, bir doktoru neden vaktinde 
fakat bunların hemen hiçbiri- davet etmediniz?. 
sinde profesör lazımgelen ev- Delikanlı, azami bir hadde 
safı bulamıyor idi. gelen yeis ve elemle: 

,. * * * - Doktor, dedi. Bu lüzu-
Alim, müsveddelerin tashi- mu ben de anlamadım değil? 

ni bitirdikten sonra, saatına Fakat... Biz çok fakir insan-
haktı; vakit gelmişti artık. Ve lanz; yevmi ve mecburi mas-
heman kalktı; şeytani yüzünü raflorımızı bile bin güçlükle 
aynada tetkik etti: Profesör, temin edebiliyoruz. Bütçemiz-
derin bir elem ve yoksuzluk den doktor ve ilaç için ay-
içinde intihara karar vermiş rıhnış tek santim yoktur!. 
bir bedbahtı görmeğe gide- işte ihmalimizin en mühim ve 
cckti. O bedbaht gence bir en korkunç sebebi budu~r, 
iblis gibi kendini takdim ede- doktorl 

cck onun vücudunu para ile, 
tecrübeleri için satın alacaktı! 

-2-
Rober Marn'yal 
Mahalle doktoru, felaketin 

kanad gerdiği bu fakirane 
odaya girdiği vakit çok me
yus idi. 

Bu defa teessürün azamı 

ciddiyeti hissetmek sırası dok
tora geldi, ve: 

- Derdinizi anladım? De-
di. Ve maalesef memleketin 
en büyük ve umumi bir der
didir. Ve görüyorum ki anne· 
sizi pek çok sevmektesiniz! 
Annenizin hali çok vahim ol· 
makla beraber, yaşaması ümidi 
büsbütün kaybedilmiş değildir. 
Fakat annenizi çok muktedir 
ve mütehassıs bir doktor kur-

Y uzan: l\1nks Keınınerich 

Orta zamanlarda 
umumhaneler 

16 ıncı asır başlangıçlarında 
umumi ahlak yüksclmeğe baş
lamıştır. Bunun sebebi, fren
ginin zuhuru ile hasıl olan 
korkudur. 

... ------Şehir Asilerin eline geçtikten sonrt;ı kurşuna dizilmeğe götiı" 
rülen kadın:( Henüz ölmiyecek kadar gencim değil mi?) diyordtı 

* * '* 1446 senesinde Frankfurt 
bcledıyesinin Kolonya'ya gön
derdiği bir murahhas masraf 
listesinde umumhane ziyareti 
masraflarını da göstermiştir. 

* * * Orta zamanda umumhane-
lerden çok vergi alınırdı. Bir 
çok piskoposların maaşları bu
raların varidatından tediye 
olunmakta idi. 16 ıncı asırda 
papalı bazen bu menbadan 
20,000 Düka altını varidat 
almışlardır. 

* • • 
Umumha:ıeler varidatı prens-

ler, piskoposlar ve hatta dev· 
let tarafından bazı kimselere 
tevcih edilirdi. 

Würzburg peskoposu Hen
neberg kontuna bir umum
hane varidatını irad olarak 
vermişti. 1577 de imparator 
Michael Kuhle isminde birine 
dirlik olarak bir umumhane 
vermişti. Papkenheim kontları 
iradlarını, bakkallardan, peh
livanlardan, kumarbazlardan ve 
uygunsuz kadınlardan" aldık
ları vergilerden temin eder
lerdi. 

* "' "' Würzburg katedralı Dekan-
ları 1544 senesine kadar arzu 
ettiği zaman_ Martinsheim kö
yünden " Güzel bir kadın ,, 
getirmek hakkına mlik idi. 

* * * Sehaffhansen belediyei 1527 
senesinde civardaki asilzade
lere vetdiği ziyafete "Müpte-
zel fahişeleri,, davet ederek 
misafirlerini memnun etmiştir. 

* .... 
Orta zamanda fahişeler 

hiçbir sebeple, hatta borç 
' yüzünden hapis tarikile dahi 

sanatlarını icradan menedile-
mezlerdi. 

* * * Kilise fahişelerle izdivacı 
dine bir hizmet olarak daima 
tavsiye ederdi. 

Ga prrre ~MI• men•~nt de durcr leş 
milldenne.> sti ""~t ol<>tın4 cın vn!fonn• 

~ nınıllf' •• fl.tJ ... ft1K• ırA ...... ~ ·ıı 

bomba imalathanesinesi ha- lerin altında kalmıştır. Şehı1 lspanya'nıü son isyanı, İs
panyol Fasında Merida kasa· 
basında 19 Temmuzda, isyanın 
çıktığı gün patlak vermiştir. 

O gün, belediye reisi, müna
diler vasıtasile halkı silahlarını 
belediyeye teslime davet et
miştir. Hakikatte cumhuriyetçi 
olan belediye reisi, kraliyetç.i
leri silahlarından tccrid etmek 
gayesini gütmekte idi. Çünkü 

burada general F ranko hare
ket ine iştirak edeceklerin mev
cudiyetinden şüphe ediyordu. 

Ayni zamanda da milis gö· 
nüllüler hemen silahlanarak 
kışlaları, yolları ve köprüleri 

ne~aret altııta almışlar idi. 

Bundan üç gün sonra, Me
ridaya bır hükumet milis kıt' ası 
gelmiş ve hemen şehrin zabıta 
ışlerini üzerine almış ve mü
dafaa hazırlığına girişmiş idi. 

Artık harpta ! başlamakta 
gecikmemişti. Her gün Mad
rid' den mühimmat ve silah 
dolu hususi sevkiyat trenıeri 
gelmeğe başlamış, fakat bir 
trea Meri da) a kadar geleme
miştir. Çünkü Endülüs Falan
jist ( lspanyol façistleri ) bu 
köprüyü berhava etmeğe mu
vaffak olmuşlardı. 

line sokularak binlerce bomba bir tarafı Kızılların elinde, 
yapılmağa başlanmıştı. diğer tarafı da asilerin elin~e 

Yapılan bombalar, istasyon· idi, Cumhuriyetçi milisler e 
dan şehrin hemen her tara- vakia askeri bir disiplin y~k: 
fında dağıtılmış ve bu suretle tu· fakat cesaret ölümü istıh , ' fi•· 
şehir adeta volkan üzerinde kar tamamile kendi tara 
kurulmuş bir vaziyete sokul- rında idil 30,000 Meridalıı 
muştu . siperlere, barikadlar arkas

1118 

Bundnn sonra milis hükumeti çekilmiş asileri bekliyordu!. 
şehirdeki silah, mühimmat ve Buna rağmen şehir asilerıll 
yiyecek gibi harp ve müdafaaya eline düşmüştü. Bu kaniı bi' 
yarayacak ne varsa, hepsini diseyi tarif hiçbir kimse içİ.11 
de müsadere etmiştir. Gücü mümkün olamıyacaktır. Şehıt 
ve kuvveti olan şehir sakinleri yirmi defadan fazla bir eldefl 
siper kazmak, şehri tahkim et- er' diğer geçmiştir. Milisler, 
mek işlerine sevkedilmiş, asi· kO' 
lerc taraftar olanlar da firar kek, kadın ve çocuk f ra~. e· 
etmişlerdi. Kaçanların çoğu nun askerlerine şarkı söY ıY 1 

asker ve zabitlerci. Şehir adeta rek, göğüslerini açarak karŞ 
k d k k l ··1 · b'r kil' 

uman ansız almıştı. Bunun oymuş ar, o meyınce 1 
8 

üzerine bir kadın şehrin mü- rış yer, bir sokak köşesi ved>'. • 1 t I• 

dafaası vazifesini üzerine al- bir kapı arkası vermemış e 
mıştı. Şehrin eczacılarından Zafer, Franko'nun ın°0~~ 
olan bu kadın, Anita Lubez, zam askerlerine tevecr) 
idi. Sol fırkalara kocası Do- (Devamı 4 üncü sah!!2-

miniga tarafından ithal edil- oı· . - cii" 
mişti. Bu kadın güzel, iradesi lVIer Ve '1 ~ 
çok sağlam, korku bilmez bir rekası Limite 
kadın olduğu ıçın, resmi ve tıPJ 
ya komitelerde alınmış bir sı- vapur acen 
f . · kBr at ve mahıyetı olmadığı halde Pasport yolcu salonu 0, 
şehri~ ku.mandasını kendiliğin- şısında Lekol Riz bina

5111
43 

Bu oda da, ihtiyar ve hasta 
bir kadın vardı. Bu kadın 
haştalık yüzünden bir kadide 
donmiiş ve azrailin kolları 
arasında bulunuyor demekti. 

D1.ıktor bu hastaya ancak 
bir teselli için geliyordu. 

Hasta ve ihtiyar kadının 
karyolasının az ötesinde bir 
genç, hareketsiz bir halde 
durmakta ve doktorun yüzün· 
den bir mana çıkarmak için 

tarabilir. 1 
- Bu mütehass1s doktor 

kimdir, doktorum?. 
- Meşhur Biyoloji miite

hassısı profesör Antoni Laınpl 
Fakat bu profesöre bir has
tanın tedavisini kabul ettirmek 
pek güçtür! 

D 
• Bunun üzerine bir kıt'a mi-

Q kto r lis bir yüzbaşının idaresinde 

Ali
• Ag~ L muvasalanın teminine memur 

il.il ve köprü muvakkat surette 

den uzcrıne alıp çıkmıştı. no. 168 Tel. 24 . 
ilk muvaffakıyet olarak faz- Not: Vurut tarihleri ve ''~. 

laca ilerlemiş olan bir Faslı 1 · - l · .. ·0 e değ ı 
k 

, . . . pur arın ısım en uzerı bıl 
ıt asını esır . etmıştır Fakat 'kl"kl d l' t k3 

· ' şı ı er en mesu ıye 

uğraşmakta idi. 

K usk 

BU 
oy 

G 
AM 

ar 

( Arkası var) 

irki 
LDi 
K··ıtürpark'ta 

b ıyacaktır 
~ .. .. ~ . - -

. ,. - . - ·" . ~ ,;; : -

Çocuk Hastalıkları tamir edilmişti. Muvasalanın 
mütehassısı temini üzerine Meridaya mü-

ikinci Beyler Sokağı No. 68 him miktarda dinamit gel-
• Telefon 3452 lı mişti. Ve şimendifer gan, bir 

İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
icar No. 

63 Karataş halil rifatpaşa 308 eski No. lı dükkan 
64 Karantina nazmiye sokak 16 eski No. lı ev 
66 Göztepe akgöz sokak 8/10 eski numaralı ev 
67 Darağaç sepetçi sokağında bila No. lı arsa ha· 

Lira K. 
11 50 
63 00 

117 00 
18 00 

linde bahçe· 
68 Mersinli çamdibi mevkiinde bahçe 42 00 
70 Tepecik halkapınar 3 dekar 237 metre murab- 65 00 

baı bahçe. 
72 Kemer caddesinde 127 eski numaralı kahvehane 155 00 
73 ikinci kordon yeni ·sokak 4 eski No. lı arsa 65 00 
75 Kahramanlar meydan sokak 7 eski No. lı ev 62 00 
92 Alsancak mesudiye halk s. 16 eski ve taj No. lı ev 216 00 
93 Halkapınar çatal çeşme kağıthanc caddesinde 55 00 

284 eski No. lı ev. 
94 Kahramanlar sepetçi sokak 38 eski No. lı dükkan 17 00 
95 Gaziler kemer c. 208/2 eski No. lı ahır 35 00 
96 Bayraklı burnava caddesinde 34 eski No. lı ev 30 00 
97 Karşıyaka alaybey sütçü sokak 19 eski 88 yeni 27 00 

No. lı ev. 
Yukarıda yazılı emvalin birer senelik icarları onbeş gün 

müddetle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 17 /9/936 perşembe 
günü saat 16 dadır. Taliplerin Milli Emlfık müdüriyetine mü-

düriyetine müracaatları. 154 

bu muvaffakıyet devam etme- d'l O . e ı mcz. 1 . mış ve 11 Ağust?.s~~ büyük THE ELLERMAN uNES }., 
çapta obbsler, kuçuk Kala- ıı 15 
mastra köyünü müessir surette .. " OPORTO " vriıU.. vt 
dövmeğe başlamıştır. Biraz agustos ~ 936 L?N.. bOşııl· 
sonra Gardiyama şehri tara- ANVERS ten gelıp yuk 

f ından amele mahallesi obüs- tacvktır. ~tı5' 
Birinci sınıf mutahassıs "FLAMINIAN" vapurıl a ,ıe 
Dr. Demir Afi tos sonunda LIVE.RPO°.tb•' 

SWENSEA' dan gelip yı.ı 

Kamcıoğlu şaltacaktır. ı,l~I~ 
Cilt ve Tenaslll hastalıkları DEUTSCHE LEVANlf." ğ"'' 

ve elektrik tedavisi 1 "SAMOS,, vapuru 23 af>.~· 
lzmir - Birinci beyler sokağı tos 1936 bekleniyor. J1 f>.~ 
Elhamra sineması arkasında BURG BREMEN ve \tll' 

No. : 55 VERS'tcn gelip yük boşa 
___ T_el_e_fon: 3479 caktır. ~ 

evkaf müdürlüğiifl" Antalya 
den: ol'" 

Antalya evkaf bahçesinde yetişmiş ve olgunlaşmakta "ı~ . . k ~ 
tatlı ve kokulu ismet lnönü muz meyvalan satılma 1~f 
1191936 dan 21/9/936 pazartesi gününe kadar artırına)'3 ~11d' 
rılınıştır· isteklilerin o günü saat 15de Antalya evkaf idar~~oıl' 
hazır bulunmaları lazımdır. Şeraiti anlamak istiyenler .. ac9şt 
İstanbul, İzmir ve Antalya evkaf direktörlüklerine mor 

eylemeleri. 8-12-16 



(Ulusal irlik) 
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2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. 

~581181 Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis· 
1 

liğın timsalı olan @ markasını arayınız 
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, ~ Türk Hava Kurumu 
1 Büyük Piyangosu _ 

· ~ S 21 inci tertib biletleri satılıyor = . 1 inci keşide 11-9-936 dadır= 
~8üyük ikramiye 35,000 lira mükô:f at 
120,000 liradır.Ayrıca 15,000, 12,000 
~ve 1 O ,000 liralık büyük ikramiyeler 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

.. DEUTSCH LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 
HAMBURG 

"HERAKLIA.. vapuru 24 
ağustosta bekleniyor, 29 ağus-

tosa kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük 
alacaktır. 

"ART AA,, vapuru 5 eylülde 
bekle,1iyor, 9 eylüle kadar 
ANVERS , ROTTERDAM , 
HAMBURG ~ BREMEN 
limanları için yük a~acaktır. 

"PLANET .. vapuıu 15 ey
lülde bekleniyor, 18 eylüle 
bdar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yük alacaktır. 

"SOFIA,, motörü 24 ey
liilde bekleniyor, 29 eylüle 
kadar ANVERS, ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yük alacaktır. 

F r ate 11 i Sper-
co Vapur Acen

tası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"ORESTES,, vapuru clyevm 

limanımızda olup 4 eylülde 
ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

"GANYMEDES,, vapuru 10 
eyli.ilde gelip 14 eylülde AN
VERS, ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

"HERCULES,, vapuru 3 ey
lülde gelip ayni gün yükünii 
tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KôSTENCE li
manlan için yük alacaktır. 

"HERCULES,, vapuru 19 
eylülde beklenmekte olup 24 
eylülde ANVERS, ROTTER
DAM, AMSTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

"TRiTON,, vapuru 30 ey
lülde gelip 5 birinciteşrinde 
ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
" NORDLAND .. motörü 

28 ağustosta ROTTERDAM, 
HAMBURG, COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNlA, GOTE
BURG, OSLO ve ISKANDI
NA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

" BIRKALAND .. motörü 
14 eylülde beklenmeJ...-tc olup 

' '• - ''. . . 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 

Geyik ve Leylek Markalannı havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telef o . 2211 ve 3067 
Telgra~ a. yrak Izmir 

ı• 
~Eal~3~~,~~~~~~:!İis::mm ........... , 

lzmi 
r·· 

su ata 
tinin 

Jialka la aı: 'vumaş f abri ~ası 
Tarafından mcvsinı dolayısile yeni .. 

çıkardığı kumaşlar: 

Sava 
Zarir 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Y er-leri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 

~d -
11 ~ e vardır. 

r a&iletler hükümet önündeki di--
~~ektörlük gisesinde vebil'umum -

ROTTERDAM, HAMBURG, 
BR~MEN, COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNIA, GOTE
BURG, OSLO ve ISKANDI
NAVYA limanları için yük 
alacaktır. 

IMimar Keı:nalettin caddesinde F AHRıı 
KANDEMiR Oğlu 

i· 
ııl 

O· 
5 

' ve 
o· 

§o , -
~\§ ayilerde satılır 

1 ıııııııı 1111ıı1111111111111111111ıı111111111111m1111111111111111111111111111111111111 iı ı ı ı, 
S ~mir Milli Emlak Miidürliiğünden: 
· No. 

475 Lira K. 
Burnavada eski İstanbullu oğlu namile maruf 2315 88 
Ve şim manda mezarı mevkiindc 51 dekar 464 

4
86 

rnetre boy ve içinde 24 ağaç. 

l3urnava beyler sokağında 20 eski 18 taj No. lı 66 00 

48
5 

1 lD metre murabbaı arsa. 

limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

" DUROSTOR ,, vapuru 2 
eylülde bekleniyor, KÔS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması olarak 
BELGRAD, NOVISAD, KO
MARNO, BUDAPEST, Vl
y ANA ve LINZ için yük 
kabul edecektir. 

"HEMLAND,, m~ö~ 29 
eylülde ROTTERDAM, HAM
BURG, BREMEN, DANTZJG, 
GDYNIA, GOTEBURG QS
LO ve ISKANDlNAVYA li
manları için yük alacaktır. 

EGLUGA POLSKA 
"LEWANT,, motörü 1 ey-

· tülde gelip 5 eylülde AN -
VERS, ROTTERDAM, AMS-

'9-... .......... ll!l!ll~~~~m2!Em!llıillmm;:.'Jll!ana, 
TERDAM ve HAMBURG E~ı 
limanları için ylik alacaktır. W 

"SARMACJA,, motörü 20 Köprü tramvay durak ye-
eylülde gelip DUNKERG, rinde 681 numaralı ev kira-
ANVERS, DANTZIG ve lıktır. Evde her türlü tesisat 
GDYNIA limanları için ylik ve konfor mevcuttur. Görmek 
alacaktır. için Köprü bakkalı bay Ah-

fıandaki hareket tarihlerile mcd'e müracaat. 
navlonlardaki değişikliklerden 

acente mesuliyet kabul tmez. FRA TELLi SPERCO acenta-
Daha fazla tafsilat almak 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tahliye binası arkasıı'ıda 

sına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

T clcfon: 2004/2005/2663 
Kahramanlar eski azizi ye şimdi aydın dcmiryolu 100 00 

487 s. 95 eski 13 taj No. 1ı 99,60 metre M. arsa. 

S. A. ROYAL HONGROİSE 
DE NA VIGA TION DANU

BIENNE MARlTIM 
BUDAPEST ---------------------------------------~---------------------

Burnava topçu kuyu s. 18 taj No. lı 121,31 121 31 
488 rnetre murabbaı arsa. 

Karatina fevziye s. 34 kapı No. lı 278 metre 150 00 
490 ın. mesahalı ev. 

Buca aşağı mahalle çay sokak 4 eski ve taj 60 00 
493 No. lı dükkan. 

Buca aşağı mahalle eski JAccidiyc yeni beledi- 70 00 
• 

Ye c. 62 eski 64 taj No. lı 62,56 metre m. 
494 dükkan ve arkasında arsası. 

Buca yukarı mahalle eski geniş yeni zafer c. 400 00 
495 62 eski jO taj No. h kahvehane. 

Buc\l aşağı mahalle uzun s. 38 eski 28 taj No. lı 100 00 
'y kahvehane. 

terr ukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya iki ne! 
~ttııp tasfiye vesikasile ödenmek üzere onbcş gün miiddetle 
16 ;maya konulmuştur. İhalesi 17 9 936 pcr\embe günü saat 

adır. Alıcıların Milli Emlak müdüriyetine müracatları. 226 

BAŞDURAK 

Hamdi üzh 
Sıhhat Eczanesi 

"SZEGED,, molörü ağus-
tos nihayetine doğru beklen
mektedir. BELGRAD, NO
VISSAT, BUDAPEST, BRA· 
TISLA VA, VİYANA ve LINZ 
için yük kabul edecektir. 

JOHNSON WERREN 
LİNES Ltd . 

LIVDRPOOL 
"JESSMORE,, vapuru Ll

VERPUL ve ANVERS'ten ylik 
getirerek tahliye etmiş ve 
gitmiştir. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarif el eri 
hakkında bir taahhüde giri
şilmez.,, 

Birinci Kordon, 
No. 2007 

telefoon 
- 2008 

•• ·Mücellit 

Ali · Rıza 
Sür' at, zar af et 

•.Ne , 

.... "o 11 ıu ıı•' Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet Ve ehveniyet / 
l ... / 
.~tlcri satar. YENi KAVAFLAR Çarşısı J \\ / -

, 

<e ~ 1 • Numara : 34 #." l .&ir?eti_~,..0 

~\i .. • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
tjeD a aprahatsızve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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iş yerlerinde Son hafta içill· 
Yapılacak tetkikler de • 

pıyasa 
3008 numaralı iş kanunu· 

nun 9 uncu teşkilat faslındaki 
H -Uzüm kurumu ma-

Londra' da bir 
otomobil 
kazası 

Cemiyeti akvam toplanıyor 1 Rusya' da 
Şark anlaşması Cenev- Hummalı tay-

re' de imzalanacak yare inşaatı 

• hükümler mucibince "iş dai· 
resi,, mıntaka teşkilatının ku
rulması için mahalli ihtiyaçları 
tesbit etmek ve kanun tat
bikatını temin eylemek yo· 
lunda vilayet dahilindeki iş 
yerleri hakkında malumat 
edinmek üzere iş dairesi reisi 
Enis Behiç'in bu ay içinde 
şehrimize geleceği lktısad Ve· 
kaletinden şehrimiz ticaret 
odasına bildirilmiştir. 

bayaat yapıyor 
Son hafta piyasa vaziyeti 

hakkında şehrimizde alakad~r 
bir müesses~ tarafından bıt 
rapor hazırlanmıştır. Bu ra: 
p'ora göre üzüm piyasası, i)'I 
bir vaziyette devam etınek· 
tedir. lleride fiatlerin birde..ı 
daha yükseleceği ümid e ı· 20 kişi yaralı, 6 ki

şi ölü var 

~~~-------~----İtalya Habeşistan'ın ilhakının tanın-
masını istiyor. Murahhaslarımız 

Cenevre'ye gidiyorlar 

Paris, 7 (Radyo) - Tay· 
yare fabrikaları sahiplerinden 
M. Lui Brege, Rusya'ya yap
tığı t .. tkik seyahatinden dön
müş ve gazetecilere demiştir 
ki: 

Londra, 8 ( Radyo ) 
Londra' da feci bir otomobil 
kazası olmuştur. 160 kilometre 
süratle yanş sahasında git· 
ınekte olan bir otomobil ida
resizlik yüzünden halkın üstüne 
düşmüş 20 kişi yaralanmış, 6 

lstanbul, 8 (Hususi) - Ce· Kaya, Necmiddin Sadak hazır 
miyeti akvam konseyinin önü- bulunacaklardır. 
müzdeki hafta yapacağı top· Türkiye, Afganistan, Iran, 

"Sovyet tayyareciliğinin kıy· 
meti Fransa'dan yirmi defa 
daha fazİadır. Sovyet tayya-

kişi ölmüştür. · 

---··---
Ankarcı'lı genç 
ler aramızda 
Bayramı beraber 

geçireceğiz 
Ankara Halkevi heyeti evel· 

ki gün akşam 40 kişilik bir 
kafile halinde lzmir' e gelmiş 
ve Erkek lisesine misafir edil

miştir. 
Heyet dün resmi temasla

rını yapmıştır. 9 EylUl kurlu· 
luş bayramına iştirak etmek 
maksadile gelen heyet ayni 
zamanda Ankara Halkevinin 
edebiyat ve temsil kollarına 
mensub san'atkar gençlerden 
de hirçoğunu birlikte getir· 
miş bulunmaktadır. 

Misafirler bu akşam Halke· 
vinde; Ankara'da muvaffakı
yetle temsil etmiş oldukları 
"Hülleci" piyesini temsil ede
ceklerdir. 

Yarın 9 Eylul münasebetile 
yapılacak resmi geçide iştirak 
edecekler Atatürk abidesine 

ve Atatürk'ün annesinin me
zarına çelenk koyacaklardır. ____ .... ___ _ 

Selanik'te 
Fuarda birinciliği 

kazandık 
lstanbul, 7 (Hususi muha· 

birimizden ) - Beynelmilel 
Sclanik panayırında yapılan 
pavyon müsabakasında, Türk 
pavyonu birinciliği kazan

mıştır. Pavyonumuz, hergün 
binlerce Yunanlı ve ecnebi 
tarafından ziyaret edilmekte 
ve mahsullerimiz büyük rağ· 
bet görmektedir. _.... ... ___ _ 
M. Metaksas 
Rarlamento rejimi 

bitmiştir dedi 
Selanik, 7 (Radyo) - Se

lanik fuarının küşad merasimi 
veliahd Prens Pol ve kabine 
reisi M. Metaksas tarafından 
yapılmıştır. 

Bu münasebetle M. Metak
sas bir nutuk iradetmiş ve: 

- Bazı sebepler hasebile 
Yunanistan' da parlamento re
jimi nihayet bulmuştur, kral 
vaziyetin normal şekil aldığı 

bu vaziyeti değiştire· 
Demiştir. 

Yazımızın çokluğu dolayı· 
sile ( Girid ' Hadiseleri ) 
adlı tefrikamızı koyamadık. 
Sayın okuyucularımızdan 
dileriz. 

Irak arasında imza edilecek 
lantıya büyük ehemmiyet ve· 

olan Şark misakı da Cenev· 
rilmektedir. 

Fransız heyeti murahhasası, 

hariciye nazırı M. lvon Del-

boş'un riyasetinde dün gece 

re' de imzalanacaktır. 
Irak, Yemen ve Hicaz ara-

sında da, Şark anlaşması esas 
tutularak bir muadehe akdi 
muhtemeldir. 

recilerinin adedi de bizden 
on defa çoktur. Yirmi bin 
amele ile çalışan tayyare fab
rikaları gördük. Rusya senede 
36 bin ton tayyare inşa et

mektedir. ----·-- --Cenevre'ye hareket etmiştir. 

Bazı devletler murahhasları 
Cenevre'yc gelmiş bulunmak· 

tadırlar. 
Murahhas heyetimiz de üç 

güne kadar buradan Cenev· 
rc'ye gidecektir. Cemiyeti 
akvamın bu toplantısında ha· 
riciye vekilimiz Tevfik Rüştü 
Aras, dahiliye vekilimiz Şükrü 

Cemiyeti akvam genel sekre· 
teri M. Avenol, Roma' da ltal
ya Hariciye Nazırı ile görüş
müştür. Bugün Mussolini ta· 
rafından kabulü de muhtemel
dir. İtalya'nın, Habeşistan'ın 
ilhakı tanınmadan cemiyetiak· 
vam toplantılarına iştirak et
miyeceği sanılmaktadır. 

Bir lngiliz me
muruna suikast. 

---------·~···-------------------Dün geceki yağmur ve dolu 

Birçok sergileri sel gö
türdü, zarar fazladır 

----~------~~·-..----------
Yağmurdan, fuarda panik 

oldu, tiyatrodakilerin 
hali görülnieğe değerdi 

Dün gece saat 9,30 a değru 
yağan şiddetli yağmur, şehirde 
panik husule getirmiştir. Bil· 
hassa fuarda vaziy(!t çok gü· 
lünçtü. incecik elbiselerile do· 
laşan bayanlarla, beyaz pan
talon v,e beyaz ayak kabılar 
taşıyan bayların kaçışmaları, 
ana, babalarını kaybeden yav
ruların feryadları ile Kültür· 
park mahşer yerine çevriliş ti. 

Şehir tiyatrosunda vaziyet 
daha komikti.. Kahkahalar 
arasında temsili seyretmekte 
olan halk, birdenbire bardak· 
tan boşanırcasına yağan yağ· 

mur altında neye uğradığını 

şaşırmış, ka:1apelerin üzerinden 
atlıyarak, sahneye koşuşmuş, 
artistlerin bulundukları yerlere 
sığınmıştır. 

Sirkte, gök gürültüsünden 
iirken vahşi hayvanlar acayip 
sesler çıkarmağa başlamışlar, 
çocukları korkutmuşlardır. Fu· 
arı gezmekte olanlarda rast
geldikleri paviyona girmişler, 
fakat paviyonlar fazla dolarak 

1 

yıkılmak tehlikesi başgöste
rince dışarı çıkarılmışlar yağ
mur altında ıslanmışlardır. 

Bu beklenmiyen yağmur, Fu
arda tam hır panik husule 
getirmiştir. 

Kültürparkın önünde top· 
lanmış olan otobüsler faali· 
yete geçmiş, yağmur dinmek 
üzere iken ıslanmış olanları 
semtlerine taşımıştır. Saat 
11 den sonra fuarda hemen 
hemen kimse kalmamış gibi 
idi, yalnız gazinoda orkestra 
çalıyor, bikaç çift te dahse· 
diyordu. 

• * • 
Civar kazalardan gelen ha· 

berlere göre, dün geceki yağ
mur ve dolu, sergide bulunan 
üzümlerle kütükteki üzümler 

için çok zararlı olmuştur .. 

Bir~ok sergileri sel götiirmüş 

mühim bir kısmı da ıslanmış· 

tır. Henüz yüzde onbeşi kü
tükte bulunan mahsul ıslanmış 
olduğundan artık serilmez bir 
hale gelmiştir. Yağmurdan, 

sergide: bulunan tütünler de 
zarar görmüştür. 

Bugün Borsada üzüm Hatla
rının yükseleceği tahmin edil· 
mektedir. --·· .. ---

Samuel Hoar 
Kıbrıs'ta 

lstanbul, 8 (Hnsusi) - ln
giltcre harbiye nazırı Samuel 
Hoar Kıbrıs ndasına gelmiştir. 

Arap rüesası açlık 
grevi yaptılar 

Kudüs, 7 (Radyo) - lngi· 
lizler tarafından tevkif edilmiş 
olan Arab rüesası açlık grevi 
ilan etmişlerdir. Bunlar: 

- Bizi ya muhakeme etmeli, 
yahud da serbest bırakmalı
dır!" Demektedirler. 

Son 48 saat içinde olan 
müsademelerde birçok İngiliz 
askerleri yaralanmışlardır. 

Kudüs, 7 (Radyo) - Arap
lar, lngiltere fevkalade k~mi· 
serliği katibine bir suikasd 
tertib etmişler ve fakat buna 
muvaffak olamamışlardır. Arap· 
larla lngiliz'ler arasında bu 
hadiseden dolayı vukubulan 
çarpışma çok kanlı olmuştur. 
lngiliz'lerden ağır surette ya
ralananlar hastanelere sevke-
dilmiştir. ----···-----Kuduran bir at 
neler yapmış? 
il 

Sahiplerini ısırdı, 
etrafa saldırdı 

Evvelki gün, Cumaovası'nda 
bir at kudurmuş ve sahibi 
Hüseyin'i eğsesinden ve Hü
seyin'in kardeşi lsmail'i de 
kolundan ağır sorette ısırdık-
tan sonra halka da saldırmağa 
başlamıştır. Kuduz hayvan, 
derhal halk tarafından öldürül· 
müştiir. 

Gençlik kongresi 
Cenevre, 7 ( Radyo ) -

Beynelmilel gençlik kongre.6i 
hitam bulmuştur. 

Kongre ğençlik sulh için 
beynelmilel ~vazifesinde deva
mı kararını vermiş ve bunun 
için de cihan gençlik konkre
sini davet etmek üzere bir 
komite teşkil etmiştir. 

Bu konğrenin müteşebbisi, 
gençliğin sulh için uhdesine 
düşen vazifeden bahis bir nu
tuk iradetmiştir . 

~ 

FUARDA 
iş bankası maden kömürü şirketleri paviyonunu mut

laka görünüz, orada: 

Türl{ Antrasiti 
nin nerelerde kullanıldığını, nasıl yandığını ve s_izlere 

ne faideler temin ettiğini göreceksiniz. 

___ ..... .-.-
liyor. 

incir piyasası da ilerid~ 
çok kuvvetlenecektir. Şiındı· 
den normal satışlar devanı 

Z il k d etmektedir. ava ı a ın Eski mahsul pamuktan piy•· 
Nasıl öldürülmüş? sada 500 balya kalmıştır· 

Yeni mahsul üzerinden alivre 
Değirmendere nahiyesinde 

genç bir kadının bazı kimseler 
tarafından döğüldüğü ve ye
diği dayağın tesirile öldüğü 
müddeiumumiliğe şikayet edil
miştir. Müddeiumumilik, der
hal tahkikat vt: tetkikata baş
laın ıştır. Kadının cesedi, dün 
Değirmendere nahiyesindeki 
mezarlıktan çıkarılmış, otopsi 
yapılmak üzere memleket has
tanesine getirilmiştir. 

Zavallı çoban 
lstanbul, 7 (Hususi muha

birimizden)- Bugün Kartal' da 
feci bir tren kazası olmuş, 
Mehmed adında bir çoban, 
koyunlarını tren hattından ge
çirmek ister iken, şimendiferin 
altında kalmış, kendisi ve 
koyunları parça parça ol· 
muştur. Adliye tahkikata baş
lamıştır. 

/panya ihtilalinden 
bazı parçalar 

( Baştaraf ı 2 inci sahi/ede J 
ettiği sırada, asiler: 

- Yaşasın lspanyat 
Diye bağırmağa başlamışlar; 

fakat Merida'lılarda: 
- Şimdi şehrin ne olaca· 

ğını gör'!ceksinizl Demişlerdir. 
Bunlar, şehrin baştan başa 
dinamitlenmiş olduğunu bili

satışlar hararetli bir şekildedir 
ve fiatı 43,5 kuı uştur. GeÇeıı 
sene mahsulünden piyasad' 
80-90 ton palamut vardır· 
Yeni sene mahsulü, piyasa1' 
az gelmektedir. 15 EyIUld~ 
sonra fazla mahsul gelecet1 
anlaşılmaktadır. 

Arpa, bakla ve buğday sa· 
tışları da iyi gitmektedir. Ge
çen senelere nazaran E~ 
mıntakasında bu mahsuller

1
• 

rekolteleri az olduğu içi~ 
civar kazalar için lzınir °", 
Afyon'dan buğday ve arP 
istenmektedir. 

Zeytinyağı fiatlerinde 5fi~ 
hafta iki kuruş kadar yükse 
olmuştur. Piyasa sağlanıd1~~ 
İtalya' dan zeytinyağı iç.in stı 
parişler gelmiştir. ZeytınY~. 
fiatinin yükselmesinin sebe ~· 
yeni rekolte mahsulünün ~~ 
yasaya gelmesine epi zatı' • 
bulunmasıdır. Stok zeyt~nyske 
tarının, yeni mahsul gelınce1 
kadar ihtiyacı darı-darına kar' 
şıl8:yacağı söyleniyor. d-" 

Üzüm kurumu, piyasa a· 
henüz az miktarda üzüın,;-"i 
bayea etmiştir. Avrupa d 11 
satış teşkilatına geçen se_ne ~· 
elinde bulunan üzümlera g 
dermiftir. • . kB. 

inhisarlar idaresi de adı"b'. 
lite üzümlerden mühim ınll 
ycada bulunmaktadır. .... . . ---- ·~ 

facıa Londra el ..::dllh•' olmamıştı; Franko'nun asker- ~;. 
leri Anitayı bir , hastahanede lstanbul, 7 (Hususi ın~eıı 

yorlardıl 
Fakat, beklenen 

dört kadınla ve silahla muka- birimizden) - Bir müdde~, 
beri şehrimizde bulunın1 •111js 

vemet ederken yakalamışlar 
hemen kurşuna dizilmelerini 
karar vermişlerdir. 

Anita, güzelliğini ileri sü· 
rerek kendisine sarkıntılık 
eden bir askere: • 

- Henüz i;ilmiyecek kadar 
gencim, değil nıi? 

Demiştir. 

Ve gö~lerinin bailanmaşma 
muhalefet etmiştir. 

Anita ve dört kadın arka-
daşı kurşuna dizilmişler ve 
biraz sonra Madrid tayyare
leri asileri bombahyarak Me· 
rida' dan kaçırmış, fakat yedi 
saat saat süren ikinci bir 
harpten sanı a, asiler Merida· 
yı almışlar ve bütün ameleyi 

olan Londra büyük e çı re' 
F etlıi, dünkü Semplon ek5P el' 
si ile Londra'ya hareket 
miştir. , _ _.. ....... -----; ıeı' 

Atina 'da imar ış ti"' 
Atina 8 (Radyo) -: f>. 1'' 

belediye meclisi, şeh.ır~e 1ıS 
pılacak imar işleri . ıçın ıcof 
milyon drahmi tahsısat 
ıpuştur. • ,,,,,,,/ 

Zayi tasdiknattl~. 
Konya mıntaka san'at :.,Je 

tebinden 933-934 se_ne ~f' 
aldığım tasdiknameyı rııd'P 
bettim, Yenisini atacağ•dıJ'ıı1 

e11kisinin hükmü olın' 
ilan ederiıb. . tııı'ıı 

lkiçeşmeli_~ ___ i~!n~ı ff aao/b~ 
yokuşu~"' 

Izmir emra_z_ı-sa-ri-ye hastıı' 
kurşuna dizmişlerdir. 

hanesi başhekimliğinden: ve 
Hastahanenin 936 m;-li yılı ihtiyacından aşağıda ıni~:~r" 

tahmin fiatleri ve muvakkat teminatları yazılı ilaç ve f liPI~ 
açık eksiltmesi on gün müddetle temdit edilmiştir. '1'ıJ1' 
şartnameleri her gün hastahane başhekimliğinden alıP 0

1 ı Jt 
bilirler. Eksiltme 14 eylül 936 perşembe günü saat ,~1"t 
Tepecikte emrazı sariye hastahanesinde yapılacaktır. Mı.ı~siltll'' 
teminatlarını nakit veya kıymetli evrak verecekler e 29Z 
gününe kadar vilayet veznesine yatırmaları lazımdır. 0115i 
Teminat Tahmin edilen bedeli Miktarı 
Kuruş Lira 1(u. 

6919 922 50" 
16264 2169 26 

9000 kilo 
94 kalem 

.. ... 


