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l imtiyaz. sahibi : ŞEVKET BİLGİN • il l Olimpiyatlar 
Siyasi hadiseJer hazırlıyor1 

1 Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 1 

1 _ _ HAK~ OCAKOGLU 1 

1 

_A..'.EIC>rıJE:: ŞE::~İT!__ . I 
Deva~ müddeti Türkiye için IHar!ç için 

Senelik . . . . . . . 1800 2o00 
Altı mıl1k . . . . . . 700 - . 1800 

Olimpiyat meş'alesinin geçmesi esna

smda Naziler Viyanada nümayiş 

yaptı. 300 kişi tevkif edildi 1 _ TELEFON : 2&97 

Fiyatı " s ,, kuru,tur. Cumlmriyetin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siya.8' Gaeetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 
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Kamutay 
Boğazlar 

--------------------------~--~~ .. ~~~--------------~--------~~ 
dün . fevkalAde toplandı 
mukavelesi · görüşüldü 

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

Dr. Aras bugünkü toplantıda mühim bir nutuk söyliyecek ve boğazlar 
emniyetine ait kanun liyihalariyle boğazlar mukavelesi tasdik edilecek .. 
Ankara, 30 ( Yeni Asır - Telefonla ) - Ankara, bugün yine fevkalide devletlerın memleketlmlze kar,ı gö•terdlklerl dostane 

günlerinden birini yaşadı. Daha sabahtan itibaren şehir baştan başa allka ve yardımları izah ederek bunların dejterlerl Uzerln-
donanmış bulunuyordu. Halkın, memleketin yüksek müdafaa meseleleri de tevakkuf edecektir. 
önilnde gösterdiği hassasiyeti ifşa eden bu güzel hareket gözleri okşıyordu. Bundan başka Montrö mukavelenamesinde tasrih edilen, boğazlardan ge-

BUtUn saylavlar Ankarada toplanmış olduğu için Kam&atay çecek harb gemilerine tatbik edilecek kontrol hakkındadır. 
heyeti umumlyesl saat on dörtte, beklenen fevkalade top- Yarınki (bugünkü) toplantıda boğazlar mukavelesi tasdik edilecek ve 
lantısını yaptı. Bu toplantl fazla uzun sürmUş değlldir. fevkalade toplantıya son verilecektir. 
Boiazlar meselesinin mes'ut ve şerefli neticesi görUşUI- Yarın acele olarak görüşülecek dört kanun layihası vardır. Bunlardan 
dUkten sonra bu hususta hazırlanan 13ylhalar, Kamutay ha- ikisi, kamutaym tatil devresine girmesinden önce kabul ettiği fevkalade 
rıclye ve mllll müdafaa encümenlerine havale edllml,tlı-. tahsisat kanunlarıdır ki bazı maddelerinin rleğişmesi zarureti hasıl olmuştur. 

Ankara, 30 (Yeni Asır - Telefonla) - Kamutay yarın (bugün) öğleden Ankara, 30 (A,A) - Fevkalide toplantıya çağmlmış olan Kamutay 
sonra tekrar toplanacaktır. Bu toplantıda Boğazlar konferansı neticesile bugün saat 14 te Abdülhalik Rendanm başkanlığında ilk toplantısını 
Boğazlar projesi görüşülecekbr. yapmıştır. Toplantıya başlanırken yoklama yapılmış ve bunu mütakip başkan 

'BU münasebetle hariciye veklllmlz doktor T. RUştU Aras Abdülhalik Renda Montrö konferansında hükumetimizin elde ettiği çok 
harici siyasetimiz ve Bo§cı.zlar meselesi hakkında çok önemli ve kıymetli neticeleri bildirmek ve yüksek tasvibe arzetmek için 
mUhlm bir nutuk söyllyecektlr. Kamutayı toplantıya çağırmıı olduğunu kaydederek demiştir ki: 

Doktor Araa nutkunda Türklyenln Milletler arası mUna- Bugünkü ruznamede müzakere edecek madde yoktur. Yalnız Montrö 
sebetlerlnl anlatacak, Boğazlar konferansına iştirak eden Doktor Alııs Monlrö m11ka11flrsıni imza edetken - Sonu 3 üncü saı•Jada 
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lzmiri 
•••••••• 

Darlıktan 
kurtarmalıyız 

lzmir, 1929 da baılıyan dünya 
buhranından en çok müteessir 
olmuş şehirlerimizden biridir. 
Türkiyenin, hemen hiç bir şehri, 
iktısadi varlığının, dünya buh
ranı yüzünden, l:ımirinki kadar 
daraldığını görmemiştir. Akde
nizin incisi seneden seneye sol
muş, kudretinin bir nevi durgun-

luk geçirdiğine şahid olmuştur. 
Şehirde gayri menkul kıymet· 
lerin başdöndüren sukutu, gı.miş 
imar faaliyetinin kesilmesi 
bugünkü kazanç darhğının 
nişanesidir. ŞP.hrin. umumi ha
yatma tesir eden bu vaziyetin, 
bir az da, psikolojik sebepleri 
olduğunu kabul etmeliyiz. 

Psikolojik sebepler, büyük 
bir inkişaf devresinden sonra 
bekleıımiyen darlığm, birbiri 
ardınca kaybedilen faaliyet sa
balarınm uyandırdığı şaşkınlık 
sebepleridir. Bu müşahede bizi 
yeise düşiirmiyerek daha azımlı, 
daha enerjili olmıya sevketmeli
d ir. Zira muhakkaktır ki, lzmirin 
hususi vaziyeti ne olursa olsun, 
ınemleketin umumi vaziyetinde 
elle tutulur inkişaflar va:-dır. 

Devlet, lzmirin hususi vaziye
tini, muhtelif sebepler tahtında 
olarak iktısadi varlığından ne
ler kaybettiğini pek güzel bilir. 
Şu halde şehrimizin genişliyen 
ihtiyaçlariyle elbette meşgul 
olacaktır. 

lzmir, eski kudret ve ihtişa
rnınl kazanmalıdır. Bu sadece 
lzrnirliJerin davası değildir. Bü
tün Türkiye bu divanm zafe
riyle alakadardır. Türkiyenin 
en zengin, en geniş istihsal 
tnıntakasının ihrac iskelesi bü· 
Yük bir kaynaşma, büyük bir 
canlılık merkezi olmalıdır. 

Fakat i>ir şehrin kendi inki
._fiyle alikadar olan hareket
leri, teşebbüsleri her şeyden 
Öoce kendi varlığında, memle .. 

- Sonu 2 ıncı salu/eae -
lli!ievke 1. .Eli.It!lrt» 

BOÖAZLAR MUKAVELESiNi TURKIYEDEN SoNRA 
DOST VE MUTTEFIKLERIMIZ DE TASDiK EDECEK Alman gazetelerine göre 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vergilere zam yapılacağı ş~~· yalandır.. lngiliz - Sovyet anlaş-
Hükômet, tahkimatıvatandaşlarakül- ması abloka içindir 
fet tahmil etmiyecek şekilde yapacak Bu ittifak Almanya ve Frans~nın 

lstanbul, 30 ( Hususi muhabirimizden· Tele· 
fonla ) - Belgraddan bildiriliyor : 
Boğazlar projesinin biran evvel tasdiki için, 

boğazlar mukavelenamesi akidlcri arasında 
diplomatik muhaberat cereyan etmektedir. 

Öğrenild iğine göre Türkiye bu mukavelenameyi 
derhal tasdik edecek, bunu Moskova, Belgrad , 
Bükreş, Atina ve Sofya takib edecektir. Fransa 
ve lngilterenin de derhal tasdik edecekleri 
muhakkak görülmektedir. 

lstanbul 30 (Yeni Asır) - Boğazların tah
kimi ·dolayısiyle vergilere zam yapılacağı etra-

fındaki şayıalar üzeıine Maliye vekili Fuad 
Ağrah şu beyanatta bulunmuştur: 

- "Hükumet boğazlar için Jazımgelen tah
kimat programlarını vatandaşlara hiç bir kü!
fet tahmil etmiyecek şekilde hazırlamıştır. Yeni 
vergi ihdas edileceği etraf mda ortaya çıkan 
şayıalar, bazı bedhahlar tarafından kasten 
çıkarılmış yalanlardır. Bunu katiyetle tekzib 
ederim.,, 

anlaşmalaına mani olacakmış .. 

Soı•pet askerleıi ma11rı1raln1da 

Ber!in, 30 (Ô.R) - Alman dükleri hizmeti teşekkürle kar• 
matbuatı lberay yarım adasında şıbyorlar. 
büyük tehlükeye maruz kalan Bir Berlin gazetesi İtaJ-
Alman te';,aalarını ispanyadan yanın Beşler konferansma işti· 
Almanyaya taşımak hususunda ıaki kabul etmiş bulunması 

f-inans bakam hıal Ağıalı 

lstanbul, 30 (Yeni asır muhabirinden) - Ta
nınmış ecnebi bir milessese ile Milli müdafaa 
vekaleti arasında, bedeli vade ile ödenmek 
şartile bir anlaşma yapıldığı söylenmektedir. ltalyan harb sefinelerinin gör- - Sonu 3 ıincii sahi/ede -
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PARIS BUYUK ELÇiMiZ 

SUAD DAVAS 
•••••••••••••••••••••••• 

Fransız 
Bat ve dış bakanlarlyle 

görUştU 

Türkiye 
Fransa 

Arasında yeni bir 
pakt yapılacak 
Paris 30 ( A.A ) - Havas 

ajansı bildiriyor: 
Başbakan Blumla Hariciye 

bakanı Delbos bugün Türk bü· 
yük elçisi Suad Davas ile uzun 
ve samimi bir mü'Akatta bu-

Fıansa baş11r.kili Lron Blum 
lunmuşlardır. 

Roma -30 (Ö R) - Paristen 
alınan bir habere giSre Türkiye
F ransa arasında yeni bir pakt 
milzakere edilmek &zeredir. 

Bir lngiliz komisyonu 
Filistine giderek Arapların dilekleri 

hakkında tetkikler yapacak 
Yahudilerin ( Gözyaşı ) dıvarı 

yapmalarını komiserlik 
önünde iyin 

menetmiştir 
Kudüs, 30 ( Ô.R ) - Resmi 

Yahudi mahafi!inin emri üzerine 
önümüzdeki Yahudi bayramın-
da gözyaşı dıvan önünde Ya
hudilerin iyin yapmalan me-
nedilmiştir. Bu tedbir yeni ka
nşıklıklara sebebiyet verme-
mtk için ittihaz olunmuıtur. 

Kucla., 30 ( Ô.R ) - Arab-

ların dünkü hücumlan esna
ımda 22 arab ölmüştür. lngil
terenin Filistine bir tahkik ko-

misyonu göndereceği haberi, 
yahudiler &zerinde memnuni-

yet uyandırmışbr. Arablar 
grevde devam ediyorlar. 

Din bqinci defa olarak 

petrol yolu hasara uğradd
mışhr. 

Londra 30 ( Ô. R ) - Müı
temlekit nazın Onaly Filistin
de tahkikata memur komisyo
nun teıekkül ettiğini bildir-
miıtir. Bu komisyon Filistinde 
ıük1in takarrür ettikten ıonra 
faaliyete bqbyacakbr. 
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iz miri 
-· ••• 11 

Darlıktan 
kurtarmalıyız 

- Baş taratı bırina sahiJtde 
keqamul bir sevgide araması 
lizımdir. Ôn&ne geçilmesi im· 
kinsız olan sebepler, lzmiri, 
kadret kaynaklannm mtihim 
bir kısmından mahrum etmişse 
ona kaybettiğinden fazlasını 
bzandumak yine lzmirlilerin 
elindedir. 

Memleketin umum1 inkişafını, 
umumi refahını düşüneo devlet 
en küçük köyden en büyük 
tehre kadar hepsine inkişaf 
yollarım hazırlamakla mükel
leftir. Devlet bu vazifesini ya· 
parken bir şehrin mazhar ol· 
doğu inkişaf, bir diğerinin ka· 
zanç sahasını daraltabilir. Me
seli yeni yapılan ve yapılmakta 
olan demiryoUarı ıüphe edile
mez ki, düne kadar lzmirle iş
liyen bir çok şehirlerin faaliyet 
merkezlerini kendilerine daha 
pkın ve daha az masraflı olan 
iakelelere çevirmiştir. Bu o de
mektir ki, lzmirin kaybettiğinj 
başka iskeleler kazanmıştır. 

Bununla beraber şuna ka
niizki lzmir, bugünkü duru
mu ile mukayese edilmiye
cek kadar geniş bir inkişafa 
namzettir. Bunun için, zamanın 
telikkilerine uygun canh ha
reketleri besleyen bir teşebbns 
kabiliyetine yer vermeğe mec
baruz. Şahsi menfaat dOşUnce
lerimizde d~ğişiklik yapmak 
zarureti vardır. Şehirde ne ka
dar bnynk hareket yaratabilir
sek kazanç seriyesinin o nis
bette yükseleceğine, refahın 

o nisbette •rtacağına inanma· 
lıyız. 

lzmir, bu bakımdan mtlkem
mel Wr uerle karta ka....,adsn 
Araıulusal lzmir Fuvan yu• 
karıdanberi izahına çabştığuaız 
hareket ihtiyacının renit bir 
saiki, tükenmez bir keynağı 
olabiir. Her lzmirli Faan az 
varlığı kadar sevmek, be
nimsemek, bu eaeria memleke
tin kalkmmasiyle alikadar ol
du;ana düşünerek onun ma• 
vaffakıyetine çabpDak vazife· 
siyle mlkelleftir. bmire kayb 
ettilderiai fazluayla Yermek içia 
bundan clalıa eyi bir fırsat ta
savvur edilemez. Ba eseri genif
letmek, yiiceltmek lzmirin di· 
vaalDI kazanmasına yardım et
meldir. 

Diifünmeliyiz ki, Favar vesi
lesiyle bltnn Tiirkiyenin allka
sım lzmir şehri tizeriae çevir· 
mek kabildir. lılemeyi bilmek 
şartiyle, Fuvar, taluninlerimizin 
fevkinde faydah ve verimli 
olabilir. 

$evke'& El:llgb:a. ---
Zabıta haberleri: 

Bir çocuk denize du,w 
Barinci Kordoada Camariyet 

meydaaa önünde buikletle do
latan Celil oğlu IS yaıında 
Birhan acemilik yüzünden bı

sikletle beraber denize düşmüş 
ve yetişilerek kurtaralmıfbr. 

Sarho' narası 
Arab furunu caddeaiade Ya

tar oğlu lb~an, Mutafa oğlu 
HU.eyin ve Mebmed Durmut 
oğlu Hllseyin sarhoı olarak 
sokak!arda nara athklanndan 
tutulmuşlardır. 

Dirhem çall,ormu' 
Yeni tuhafiyeciler çupada 

sabıkalılardan Hasan oğlu Şerif 
Beşikçi oğlu Mustafamn Gziim 
fabrikasına girmiı, hamalbqa 
Ali Osmanın meşguliyetinden 
istifade ederek ikı kiloluk bir 
dirhem çalarken yakalanmıllJr. 

Btçak tatıranlar 
Keçecilerde Arif Alide bir 

bıçak ve lkiçeşmelikte lbrabim 
oğla Kimilde bir kama buJa
narak zabıtaca alın•ııbr. 

YENi ABIR 

ŞEBİ BABBR E 
• 
1 

Fuvarda -···-inhisarlar ve Yunan 
Pavyonları 

Fuvar komitesi dün öğleden 
IODra doktor Behçet Uzun bq
kanhğmda toplanarak Favar 
işleri etrafmcla görüşmelerde 
bulunmuştur. 

Fuvann açılma zamanının 

yaklaşmakta olması hasebiyle 
dünden itibaren fuvarda gece
leri dahi çahşılmağa başlan

mıştır. 

YUNAN PAVYONU 

Şehrimiz Yunan konsolosu 
dün belediye reisi Dr. Behcet 
Uzla birlikte fuvar yerine 
giderek yapılacak olan Yunan 
pavyonu yerini intihab etmiş
lerdir. Konsolosun ifadesine 
göre bu sene yapılacak olan 

Yunan pavyonu muvakkat ola
caksa da gelecek sene daimi 
bir pavyon yapılmağa çalıp
lacakhr. 

iNHiSARLAR PAVYONU 
inhisarlar idaresinin deposunun 
arsıulusal lzmir Fuvarına geniş 
mikyasta iştirake karar verdi· 

ğini yazlDitbk. Haber aldığı· 
mıza göre inhisarlar idaresi de 
pek yakında Fuvarda intıbab 

edilen yerde büyük bir paYyon 
İofuına bapyacaktu. 

BÜYÜK HAVUZ 

Kültiirparkta inşasına başla
nan bilyük havuzun inşaatı ya-

landa bitecektir. Beş bin liraya 
Almanyap •parit edilen havu

zun rnkli su fııkırtacak Aleti
nia maJzemeai Almaayadan gel· 
miştir. 

TRAKYA PAVYONU 

Fuvarda inşası takarriir eden 
Trakya Pavyoaunun inşaab 
milteabhide ihale edilmiştir. 

' .. 
Küçük haberler 

Kanallzasron 
Doktor Muatafabey cadde

sindeki kanalizuJOD inpsı ile· 
rilemektedir. Y alnnck ikmal 
edilecektir. 

Mezunlret 
Belediye reis muavini Suad 

Yartkoruya sıhhi mazeretine 
binaen iki ay izin veriluıiştir. 
On hnncı cezalandırlldı 

Belediyenin tesbit ettiği ev• 
safta ekmek çıkarmadığı giril· 
len on fınncı cezalandmlmışbr. 

Kum getlrtltecak 
Kültürparkta kurulacak olan 

fuvu ile civarında inşasına baş· 
lanan cadde ve meydanlar için 
fazla kum ihtiyacı bat gö•ter• 
miştir. Kumların mülhakattan 
getiıtilmesine vilA7etçe milaaa· 
de edilmiştir. 

it bankasında 
it bankasının şehrimiz şubesi 

ikinci müdürli oJup epey müd
dettenberi miidür vekilliğini 

dirayetiyle ifa etmekte olan 
bay Osmanın Samsun şubesi 
müdllrJüğüna ve Bursa müdllrll 
bay Hakinin de lzmire tayin 
edilcliii haber abnmışhr. 

lzmirde kendisini herkese 
sevdirmiş olan değerli banka
cılarımızdan bay Osman Dard· 
ganı terfünden dolayı tebrik 
eder ve yeni Yazifeıinde de 
muvaffak olmasıru diltriz. 

Tepekör a191r depoları 
T epeköy aygır deposundaki 

aygırlar için mukavele muci
bince müteabhidden alınmasına 
karar verilen 11 bia kilo arpa 
ile 16750 kilo yuWtan ilk parti 
teslim edilmiştir. Bunun için 
T orbahya giden vilayet baytar 
müdllrO Adil telırimi&e cl&ımüt
tlr. 

Bir genç ....... 
Tren altında kala

rak ezildi 
Evelki aktam Muradiye-Emir 

alem arasında bir tren kazası 
olmuş, 16 yaıında genç bir 
mektepli tren altında katarak 
çiğnenmiştir. Hadise hakkında 
şu malümab aldık: 

Aktam lizeri Afyon treninin 
53XSOOüncü kilometreye mu· 
vasalatında hayvanlarını dolaş

tırırken bat boyunda uyuya
kalmış olan 16 yaşlarında Afet 
adındaki genç trenin gürül ü
sünden uyanmış ve hayvanlarını 
battan çekmeğe çalışırken hen 
alhnda kalarak ezilmiştir. Ad
liyece tahkikata başlanmıştır. 

ı~ llRll 

Bir çocuk 
Çetme yalaAında 

boluldu 
Kartıyaka nahiyesinin büyük 

Çiğli köyünde Nuri oğlu iiç 
yaşında Hüseyin, köy içindeki 
çeıme yalağında oynarken içi· 
ne düşmüş ve boğulmuftur. 

Tahkikata el koyan Müddei
umumi muavini Ati Akkaya 
dftn akpm geç vakte kadar 
bu· tahkikatla meıgul olmuıtar. 

ı ı • ı ı r 

Kızı ni~anlısı 
kaçırmış 

Menemen kazasının Hatun 
Dere köyünde bir kız kaçırma 
vak'aıı olmuştur. Akbaş kızı 

Fatmayı nitaalısı Hüseyin, ya• 
nında Harahasan oğlu Halil 
ve damadı Halil oldukları halde 
ıorma kaçırmıştır. Üçü de r.a
bıtaca tutulmuşlardır. . · -··· . 

Vasıf Çınar 
bulvarı 

Vasıf Çınar bulvarının b;r 
tarafının kesme Bandırma taşı 
ile inşaSJna belediyece karar 
verilmiştir. Bu bulvarın bir 
yola eski kordon kesme taşile 
tefriş edi1miıtir.Diğer bir yoluda 
Bandırma kesme taşile tefriş 
edilecektir. Ve buna mukabil 
mulaahhide arsa ver:lecektir. 

•••••••••••• 

Şehitler 
••••• 

Yangını tahkika
tında alınan 

neticeler 
Şehitlerde 

Mehmede aid 
Mütevelli oğla 

kereste Kutu 
fabrikasında çıkan ve elli bin 
liraya yakın zarara sebebiyet 
veren yangın tahkikatına dün 
müddeiumumi muavini Yılmaz 
tarafından devam edilmiştir. 

Fabrika sahibi Mebme-
din yangından kurtarılmış 
olan defterleri tetkik edilmit 
ve ticari vitziyetinin iyi bir hal
de bulunduğu anlaşılmıştır. 

Yangman nasıl çıkbğı hakkında 
ehli vukufa tetkikat yaphral-

1 mıştır. Bu tetkikata göre yan
gın ekzost borusunun üzerine f 
konmut olan mazot deposun
dan çıkmıştır. 

Dinamonun çok yakınında 

bulunan tabtalann bile zamanla 
ve kızgın halde bulunan boru
nun tesiriyle yanarak k5mfir 
haline gelmiş olduğu görül- ı 
müştür. 

Fabrika sahibi ile makinisti 
motörün montajı yapdırken ma· 
zot deposunun plina göre ye
rine konmuş olduiunu ve hata 
varsa planda olduğunu söyle· 
mitlerdir. 
Yangının tedbirsizlik ve dik

katsizlik yüzünden çıkbğı ne
ticesine vanlmışhr. 

Yaoan fabrikanın ittisalinde 
Üzüm kurumuna aid depodaki 
35 b n liralık keresteden dörtte 
biri yanmıf •e a:.:ütebakisi kur
tanlmış isede bunların da yan
gının tesirile kullanılamıyacak 
bir hale geldikleri görülmüştür. 
Tahkikata devam olunaeaktır. 

" 1 ••• 1 •• -

Tapu tayinleri 

1 

Su işi 
••••• 

Vezir ve Osmanağa 

suları için yeni tesisat 
Vezir ve Osman ağa suları· 

na tapu senedile sahip olanlar
dan bazılarının sulan masara 

taksimatı ile ötekine berikine 
sattıkları görülmüştür. 

Su menbaında çok mebzul 
o1makla beraber şehire isalesi 

için vaktile yapılan tesisatta 
küçük borular ku11am1mış o1mR· 
smdan ihtiyaç tamamen kar
şılanamamakta ve bu yüzden 
bilhassa yukarı mahallelere su 
çıkmamaktadır. 

Belediye reisliği, halkuı bu 
mühim ihtiyacını nazarı dik
kate alarak yeniden geı.:iş bo 

rularla tesisat yaptırılmasını ka
rarlaştırmış ve keşfini yaptırmış 

ise de Avrupadan getirtilecek 
boruların döviz tutarı Nafıa 
Vekaletince fazla görülmüş ve 
keşfin indirilmes\ istenmiştir. 

Keşif ikinci defa yapılan tet• 

kikatta indirilmiş ve muna
kasaya konulmuş ise de 
talih çıkmamıJdır. vaziyet 
belediyece tekrar Nafıa vekl-

letine bildirilmiştir. Bu defa da 
vekalet verdiği cevabda Avru
padaki boru fabrikalan ile 
muhabereye girişilmesini bil
dirmiştir. 

Otobüsler 
Konak • Basmane ve Tepe· 

cik arasında işliyen otobüslerin 

fazla yolcu aldıklan ve Konak 
Alsaocak arasında iıliyen oto-

büslerin de yolcu toplıyabilmek 
için yollarda haddinden fazla 

yavaş gittikleri şikayet edildi
ğinden belediyece meselenin 
tetkikine başmemur vekili me
mur edilmiştir. 

Soyadı 

Bayrakla polıs memarlanndan 
51 numarah Alinin eski soyadı 

öz Türkçe olmadığından bu 
defa ltılman soyadım ahnıfbr. 

Ağır cezada 

Bir cesed bulundu 

lzmir grup tapu sicil müdür
lüğü kontrol memurluğuna To
kat tapu müdürü Salih, lzmir 
dördüncü mıntaka tapusu sicil 
muhafızlığına, birinci mıntaka 

muavini Temk, birinci mınta
ka muavinliğine üçtincti mınta
ka muavini Sami, tapu sicil 
muhafızlarından Fevzi Seyhan 
tapu müdürlüğüne, birinci mın
taka tapll sicil muhafızlığına 
Manisa tapu sicil muhafızı Rah
mi tayin edilmişlerdir. 

Bir clnayeUn muhakeme
sine dUn de r1evanı edlldı 

1 Seferihisar kazasının Kayak· 
Tire kazasının Urfalla kl>ytl 

civarında bir cesed bulunmuş
tur. Doktor tarafından yapılan 
muayenesinde iki giin evvel 
öldüğüne dair rapor verilmiştir. 
Cesedin kadın mı, erkek mi 
olduğu ve neden öldüğü hak
kında henh tafsilit alınama

mıştır. Tahkikata devam olun• 
maktadır. 

•••••••••••• 

Iran konsolosu 
lzmir Iran kon~olosu lsmail 

Mecdi bir müddet evvel me
muren gittiği Adana ve hava
lisinden ba kere tehrimize dön
miiştür. 

TAYYARE 

........... 
Muhasebei 
hususi yede 
TaltH edllenler 

Muhasebei hususiye müdür· 
lilğünde vazifelerinde muvaf· 
f akıyet ve çahşkanlıklan gö
rülen bazı memurlar terfi etti
rilmek suretile taltif olunmuı
lardır. 

Bu memurlann başında mu· 
hasebei hususiye tahsilat mn
meyyizi Atıf bulunmaktadır. 
Maaıı 35 liraya çıkanlmqbr. 
Atıfı bi~ de tebrik ederiz. 

•••• 
Bu hafta dünyaca tanınmış iki pbeser filim birden 

1- Çardaş Fürstin 
Marta Eırgerth'in giiıel sesi ile yarathğt meıhur operet 

2 - Ekmekçi Kadın 
B6tnn dünya dillerine çevrilen büyük romanın canh kopyeai 

FiYATLAR ıa - 20 - aa KURUŞTUR 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS SAATLARI 
Her giln 16-19.40 Ekmekçi kadın 17.50-21.25 

Çardaı FUrstin 
Cumartesi pazar günleri 14 te Çardaı füHtin 

dere köyünde Giritli Hasanı 
61dürmekle maznun muhtar Is
mailin muhakemesine dia ajtr 

cezada devam edilmiştir. Geçen 
celsede verilmiş olan karar mu
cibince ehlivukuf tarafından 

şahitlerden Abdurrahman maz· 
nunu kaçarken görmllt olduğunu 
söyJediği yerde yapılan keıfe 
aid rapor dünkü celsede okun· 
muıtur. Bu raporda ehli•ukuf 

ağaçların ve bağların filizlenmiş 
olduğu için şahid şabid Abdür
rahmanın bulanduja yerden 
hadise yerinin görtinmemek-

te olduğunu işaret etmekte 
fakat bidise ikinci kanunda 
olduğuna göre o zaman ağaç 
ve bağlano yaprakSlz Ye filizsiz 
olduğu nazan dikkate alınınca 

maznunun belki görüne bile
ceği mütalaası da dermeyan 
olunmuıtu. Maza:unua •ekili 
raporun müdahale bakımından 
kendileri için kili olduğunu, 
imme hukuku namına lüzum 
görülürse ikinci kinuoda ay
rıca keşif yaptırılabileceğini 
söylemiftır. 

Ehli vukuf sıfatile raporu 
tanzim etmiş olanların da şahit 
aıf atile dinlenmelerine mahke
mece karar verilerek muhake
menin devamı bqka bir ıüae 
baraka 'llllfbr. 

"' _______ _ 
1 KÖŞEMilEN 1 
~--... -_.------~ 

Apandisit-- Sünnet 
Nereden de bizimkilerin ak

lına esti bilmiyorum; Ortaya 
bir apandisit babsı attılar, aç• 
tıklan b~ mühim anketle c!ok
torları seferber, knilari deme
raklı kıldılar. Simdi harıl harıl, 
ankete cevab veren doktorlann 
mütalaa kıymetleri okunuyor, 
aranıyor. Sıcak günlerde sraze
te okumasını unutan halk; biç 
birisinin de bu vebimden m&s
tesna olmadığı için, YeniaSlra 
sarılıyorlar. Dikkat ettim: çok
ları; mühim sıyasi havadisler
den önce, gazetenin sahifelerini 
çevirip "Apandisit,, anketini 
gözden geçiriyor. 
Şunu yazdığım r_;iine kadar 

iki doktorun mutaleasmı oku-
dum. ikisi de bir neHcede bir· 
birlerinin ellerini sıktılar: Vak· 
tinde tedavi, vaktinde ameli· 
yat, ve 'Vaktinde ameliyatın 
kurtarıcı oldu~u ... 

&.kahm bundan sonra neler 
okuyaca~z. 

Doktorların sert ifadel~rine 

S!öre: Bu hastalık; önceden 
önüne ~eçilib, meydan bulma· 
ması imkinı elde edilmiyecek 
bir derd olduğa anlaşılıyor. 

Doktorlar bunu çok tabii 
görüvorlar. Hastahğ'ln kendi 
kendine tabii yürüyüşü ile mey• 
dana geldiğini söylüyorLır. 

Horada benim kanaabm; ger• 
çi doktor de;ilim a! biraz de
jjişiyor. Soranm o doktorlara: 
Karnında bir a~rı hissedip, 
ortalıktaki apandisit evhamına 
kapılanlar: 

- Aman, aman! Aman! Ben
de apandisit var, aman dok
t4Jr bir çare! 

Diye doktorlara kosması, 
doldorlardan baı.ılarmın ela al· 
~amb hiç yoktan, cart! diye 
karın yarıb, barsak deşmeleri 
ve ne yazık ki; hiç bir şey bol· 
mamaları az mıdır? Ortalığı 
saran evham yalnız apandisitle 
de kalmıyor ki .•. Her ne ise-

Ben eu kanaate de sahibim: 
Ecel geldi, cihane, ba, ağnıı 
bahane feheva!nnce, apandisitin 
ilk an'!ında kendini masaya 
atan ve fakat b6tün ihtimam 
ve dikkatlere rağmen ölenler 
vardır. Amma, iş yine tedavi 
ve ameliyata dayanmıyor. işin 
içine bir azda, bizim mukad
derat dediğimizin fenni ve 
medeni kisveye bürüniib •Fa
ta1izim., ded;kJeri esrarıengiz
likle karşılaş1yor. 

Kim ne derse desin: Kası· 
ğında ilk ağnyı hisseden nice
leri; ameliyat masalannda, kıy
metli ve yüksek doktorlar eJin
de bayata g6z yummuşlardır, 
o; onlann takdiridir. Can ~at
lasa başka türl& olmaz, akal-
rürken, tükürürken, söz söyler
keu, su içerken, yemek yerken 
ölen sağJam ve hastalıksız 
adamlar, bir dondurmaya, bir 
süte, bir yoğurda, bir şekere 
l<urban giden kimseler tedavi
siz, ihtimamsız mı kalmışlardı? 
Hepsi kuru laf .• 

Okudum mu birisi mi siy
ledi; bu seferler biraz dalgın 
olduğumdan ötürü habrhya· 
mıyorum Avrupada bazı ai· 
lelerin çocuklarına stinnet eder· 
cesine daha küç&k yaştan 
ve arazı belirmeden apandWit 
ameliyatı yaphrarak çocuklan· 
na sünet barsaklannı çıkardık
larına vakıf o}muı~um. Yalanma 
bilmiyorum. Bunu yapanlar o 
insanın ölümünü geciktirmiı mi 
oluyorlar? Hayır, ancak muh· 
temel bir istırabdan kurlan· 
yotlar. lıte o kadar ... 

Zaten bu yazıyı yazdırmağa 

saik olan da budur. Bana ka· 
lırsa apandisit bizim " Sünet ,. 
ameliyatı gibi bir şeyd:r. Haai 
fazla bir uzuv neye vücudu
muzda dursun, neye yaşaSln di• 
ye bir şey l " Sineti " n de 
buna benzemesi benim akluna, 
bu anket bittikten sonra, sünet 
uğuruna ! Bir anket açmak 
meramını doğurdu. Apandisit 
anketine kıymetli mu ~alaalarıDI 
okuyacağımız ve çoktaoberİ 
görüşmelerine hasret kaldıi"ID 
üstad doktor Abdi Muhtar b• 
ankete •ereceği kıymetli ce•ab 
ğibi o ankete de baarlaaa 
dursun •• 

TOKDIL 



at Temmuz t••• 
Alman 

Gazetelerine göre 
lnglllz-Sovyet anıa,ması 

abloka içindir. 
- Baş taıa/ı 1 incı sahıfede -

münasebetiyle yazdığı bir ma
kalede diyor ki: 

"ltalya blok politikasının ih· 
yasına taraftar değildir. Bina
enaleyh 1914 den evvel mev· 
cud olan müselles ittifakın ye
niden ihya edileceği haberleri 
Romanın sarih tekzibine uğ
ramıştır. Bilakis Almanya gibi 
ltalya da büyük garp devlet
leriyle elbirliği yapmak arzu
sundadır. 

Bununla beraber Alman ga
zeteleri yeni " lngiliz - Sov
yetler ,, anlaşmasını şiddetle 

tenkid ederek bu vesikayı Al
maoyanın muhasarasını istih· 
daf eden gayri coğrafi bir an
laşma şeklinde tavsif etmek· 
tedirler. Yine ayni gazetelere 
göre bu anlaşma daha mühim 
ve Fransa ile Almanyayı bir
birine yaklaştıracak bir anlaş
maya mani olacaktır. 

Duçe 
Hitler ve Şaşniglel 

görüşecek 
Paris, 30 (Ö.R) - Bazı ma

hafiJde zöylendiğine göre Duçe, 
Romagne'deki ikametinden isti· 
fade ederek ziyaretini Tiriyes
teye kadar uzatacak ve bu· 
rada Adolf Hitler ve Şuşnigle 
mülakat edecektir. 

Andre Malro 
Otomoblll içinde taarruza 

uğradı 

Paris, 30 (Ô.R) - Maruf 
Fransız romancılarından Andre 
Malraux'nun bindiği bir otomo· 
bile ateş açılmıştır. 

Garbi Habeşistan 
hükumeti 

Hartom, 30 (A.A) - Habeş 
Kızılhaçındaki eski lrlanda 
ataşesi Brooklin'nin bildirdiği· 

ne göre, garbi Habeşistanda 

müstakar bir hiikiimet teessüs 
etmiştir. Bu hükumet Galla 
kabilelerini temsil etmekte ve 
160 bio kilometre murabbaı 
toprağı kontrolu altında bu
lundurmaktadır. 

Fransada 
Askerlik müddeti 

Paris, 30 ( Ö.R ) - Sosya
listler, sosyalist de!egeleri is
tihkamlar mıntakasında yap· 
tıkları tahkikattan memnun 
kalmışlardır. Askerlik müdde· 
tinin indirilmesi için parlamen· 
toya bir teklif yapılacaktır. 

Son Telgra~ Haberleri 

Kamutay grubu toplandı Attle 
Rusyaya gitti 

Başvekil ve Dr. Arasın Montrö vesi
kası hakkındaki izahatı dinlendi 

Londra 30 (A.A) - Avam 
kamarasındaki muhalif amele 
partisi Jideri binbaşı Attlee bu· 
gün Sovyet Rusyaya hareket 
ededektir. Mumaileyh birçok 
Sovyet liderleri ile görüşelıek· 
tir. Bu izahattan sonra hükumetin siyaseti, sürekli 
Komünist · alkışlar arasında tasvio edildi 

Ankara, 30 (A.A) - C. H. Partisi Kamutay · 
grubu idare heyeti başkanlığından: 

C. H. Partisi kaır.utay grubu bugün kamutay 
umumi heyeti içtimaından sonra Hasan Sakanın 
başkanlığında toplandı. Boğazlar rejimi hak
kında Montröde imza edilen mukavelenameye 

dair başbakan ismet lnönü ve dışişleri bakanı 
Dr.Tevfik Rüştü Aras taraflarından verilen izahat 
dinlendi. 

lideri döndü 
Parİ!4, 30 (Ö.R) - Bir müd

dettenberi ispanyada bulunan 
Fransız Komünist partisi lider

·ler inden Vaillaot Couturier dün 
akşam Parise dönmüştür. 

Montröde alınan muvaffakıyetli neticeler sü
rekli allcışlarla takdir ve hükfunetin takip ettiği 
siyaset tasvib olundu. .............. M~;;ş~f ... F~·;;i····ç~k~·;k ............................... ""}~;~;;·i~··· ·y~r .. ··~i"~·~·ü";ü···· ........... . 

Anadolu sahilinde as- Bu gün Paris belediye
kerj kıtaları teftiş etti sinde toplantı yapılacak 

Çanakkale, 30 (A.A) - General Kurmay başkaı Maresal Fevzi 
Çakmak refakatında Albay Nizamettin Ataker, Ôzkomutanı 
general Fahreddin Altay ve tüm komutanı Hüseyin Hüsnü 
Kiikis bulunduğu halde dünkü gün Anadolu sahilini gezmiş ve 
bugün karşı sahile geçerek askeri kıtaatı teftiş etmişlerdir. 

Arab kızları ve yahudiler 
Kudüs, 30 (Ö.R) - Arab genç kızlarıyla kadınları yahudiler 

aleyhindeki mücadeleye faal bir ıurette iştirak ediyorlar. Yahudi 
aleyhtarı grevden zarar gören küçük Arab tacirlerinin istirabla
rıeı önlemek maksadıyla elmaslarını milli müdafaa komitesine 
vermiş '.erdir. 

Fransız dış siyaseti 
lngiltere, Fransa ve Belçika 

tesanüdünde ısrar edecek · 
Paris 30 ( A.A ) - Bugün için aktı mukarrerken bumartesiye 

tehir olunan kabine toplantısında, hariciye bakanı lyvon Delbos 
lngıliz - Fransız - ·Belçika tesanüdünde ısrar edecek ve ltalyanın 
beşler konferan11na iştiraki kabul etmiş olmasını ehemmiyetle 
kaydedecek ve Almanyaın müsbet bir cevab vereceği ümidini 
izhar edecektir. 

ispanya hadiselerine gelince; hariciye bakanı Fransamn en 
kat'i bir bitarafhk muhafaza edeceğini ve muhariplerden hiç 
birine ne mahiyette olursa olsun hiç bir şey verilmiyeceğini 
kat'i surette beyan edecektir. 

Ankara baştanbaşa bay· 
raklarla donanmıştı •. 

- Baştara/ı 1 inci sav/ada - . 
konferunsına aid o!an vesaik Ye onun mütemmimi olan layıhalar 
gelmiş ve evrakı varide meyanında olarak hepinize takdim 
edilmiştir. Encümenler bu~ün kanunla meşgul olacak'ar, yarın 
sabahleyin hepsini verecekler ve derhal sizlere tevzi edilecektir. 

Montrö konferansına aid olan vesaiki matbu olarak hepinize 
takdim ettim. Bugün de zabıtlar gdmiş ve takdim edilmiştir. 
Diğerleri de dün dağıtılmıştı. Mü~aade ederseniz Montrö kon· 
feransına aid layıhayı tetkik için milli mildafaa ve hariciye 
encümenleri müşterek çalışsınlar, kanunu o suretle tetkik etsinler. 

Başkanın bu teklifi Kamutay heyeti umumiyesince tasvib 
edilmiş ve yarın saat 14 te toplanmak üzere müzakereye nihayet 
verilmiştir. 

Paris, 30 ( Ô.J{ ) Ya. m Paris belediye dairesinde meşhur 
Fransız sosyalisti Jores'in ölümünün yıldönümü münasebetile bü
yük bir toplantı yapılacaktır. Jores'io büyük barba tekaddüm 
eden yıllarda, 1934 senesi temmu.unun 31 nci günü öldürüldüğü 
malumdur. 

osyalis liderlerinden Jiromky bir nutuk söyliyecektir. Bunu 
komünist partisi namına Dnclos'un söyliyeceği nutuk takib ede· 
cektir. Leon Blum'un da mühim bir nutuk söyliyeceği ve Jo
res'in hatırasını tezkar ederken demokrasinin zaferi uğruna ölen 
büyük sosyalistin izleri üzerinde çalıştıklarını tebarüz ettireceği 
söyloniyor. 

İtalyan - lngiliz ticaret görüşmeleri 
inkıtaa uğradı 

Roma 30 ( A.A ) - lngiliz - ltalyan ticaret müzakereleri 
hakkında tasrih olunduğuna göre ltalyanlar, sanksiyonlardan 
evvel ve sonra ki borçlar arasında fark gözetmek istiyorlar. 
ltalyanlar sanksiyooların konulma_sile itfası sekteye uğrayan 
borçların, ancak ltalyaya müsait !bir · harici ticaret plançosu 
üzerindeniitfa edilebilaceğinde ısrar etmişlerdir. Müzakerat inkıtaa 
uğramıştır. 

Almanya, Lokarno konuşmalarında 
mutavassıt bir devlet istiyor 

-·-·-·· Londra 29 (A.A)- Siyasi mahafil Almanyamn Lokarno mese
lelerinin Avrupaya müteallik diğer meselelerden tefrik edilmesi 
hususunda ısrar etmekte olmasına rağmen ltalya ile Almanyanın 
beşler konferansına iştirak etmeği kabul edeceklerini tahmin 
etmektedirler. 

Öğrenildiğine göre, Alman hükumeti Lokarno meselesinin 
halli için başka bir devletin mutavassıt sıfatı ile hareket etme
sini arzu etmektedir. 

Fransız başvekili bugün parla-
mentoda nutuk söyliyecek 

Paris, 30 (Ô.R) - Başvekil Blum ve hariciye nazırı Delbos 
bugün öğleden sonra meb'usan ve ayanın hariciye encümenleri 
huzurunda izahat verdiler. Yarın meb'usanda beyanatta 
bulunacaklardır. 

Leon Blumun ispanya hadiseleri münasebetiyle ispanyanın 
dahili işlerine ademi müdahale lehinde sözler söyliyeceği tahmin 
ediliyor. 

,1------------~.--.... ----.... ------·- diyerek odasına çekildi. çalışsınlar biz yine evlenecek, sesim üzerinde fena tesiri ola-
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'------·---------------------~ Lorans ilk ziyaretinin inti· manüel burada... O şimdi dı· 
balarını anlatmağa başladı: şarıya çıkarak bize birşeyler 

- Madam Mustiye ile tanış- tedarik edebilir. Hep birlikte 
tım. iki saat s-ör~ştük. Çok yerız. 
sevimli ve münevver bir kadın.. Emmanüel itiraza cesaret 
Yarın da birliktP çıkacağız. bulmadan bu emre itaat etti. 
Pnris modasına daha uygun Evin ihtiyacını tedarik eden 
bir tarzda giyinmemi temin bir hizmetçi gibi canı sıkılarak 
İçin bazı mağazaları ziyaret sokağa çıktı. Yemekten sonra 
edeceğiz. Loransla birkaç dakika başbaşa 

Lornns annesine döneıek kalmak ümidiyle müteselli idi. 
sordu: Fakat eve dönüb de yemek 

- Anne yiyecek var mı? bahsi bitince takımları topla-
. - Yemeği nasıl hazırlayım mak için Loransa yardı.m et-
ıstiyt•rsun kızım? Bu mahalle- meğe mecbur kaldı. Odaları 
llin tamamen yabancısı.yım. Er- birlikte düzelttiler. Tozları al-
~akı nereden alacağımı bile dıJar. 
bilmiyorum. Sonra evin bu bin Karyolaların takımlarım koy· 
türlü işlerini yalnız başıma ha- dular. Vakit epeyce geçti. I.:o-
Şarabilir miyim sanıyorsun? . 

ransın annesı; 

- Peki anne üzülme... Em· - Çok yoruldum, yatacağım 

Emmanüel sevgilisiyle yalnız mes'ut bir yuva kuracak ve bileceğini söyledi. 
kalınca onun kolları . arasına çok para kazanacağız.Bugünkü ÇALIŞMA GÜNLERi 
atıldı. Başını genç kadının vaziyetim, muvaffak•yet ümit- Lorans haftada iki defa 
göğsüne dayayarak annesiyle lerim çok cicididir Emmanüel.. Notrdam dö Loret sokağındaki 
geçen sahneyi anlattı. Bunu sadece ben söyliyorum. miıansenlerde hazır bulunuyor 

B d idi. Hersabah saat onda Mus-Emmanüel bu kötü kalpli ugün beni dinliyen ma am 
kadının sırf bahtiyarhklanna Mustiye de samimiyetle aynı tiyelere giderek derslerini alı-
göz koyarak izdivaçlarına mani söz!eri söylemiştir.Hepsinin ba- yordu. Sabah saat yedide tu

valetini ikmal ederek piyano· 
olmak için Loransı sahneye sev· na, muvaffak olacağıma son nun başına geçiyor, dersine 
kettigv ini, Mustiye ı'le şerı'kı·n·ın derece itimatları vardır. d Ş h b' 

çalışıyor u. ayanı ayret ır 
birer aletten başka birşey ol· Loransın sözleri gibi sesi de kabiliyetle az zamanda nota-
madıklarını söyledi. Sonr3 an- kandırıcı idi. ikisi başbaşa ver- ları öğrenmiştir. Do • Mi - Sol 
nesinin yanından kalbi bin par· mişler, sessizce kalplerinin Do • Mi - Sol - Fa • R~ - Si 
ça olarak nasıl ayrıldığını, nasıl darebanını dinleyorlardı. Emoıa- Sol - Fa • Re - Do... Ağzından 
sevdiği kadını bulmağa koştu· nüelin dikkatle tıraş edilmiş çıkan bu notalar sanki göğsün

de toplanıyordu. ğunu iyzah etti. yanakları kızarmıştı. Gözlerinde 
Musfye talebesinin muvaf-

Lorans bütün bunlarİ şayanı derin bir ihtiras, bir şehvet fakiyetinden pek memnundu. 
hayret bir nikbinlikle dinledi. arzusu yanıyordu. Metresini Eve dönünce dersin bütün 
Nişanlısının alakasından mem· daha sıkı sıkıya sardı. Kula- safahatını kendisine mahsus 
nundu. Beyaz ellerini Emma- ğına aşk nağmelerini okudu. mesleki nükte•erle Emmanüelc 
nüelin saçlarında dolaştırarak: Fakat Lorans hafifce irkildi. anlatıyordu. Delikanlı asıl bu 

- Üzülme hazinem, dedi. Elleri tedafüi bir vaziyet almıştı: nüktelere hayrandı. Lorans az 
Annen felaketimizi hazırlama- - Hayır sevgilim, bu gece zamanda ne kadar çok değiş· 
ğa çalışırken saadetimize, ik· olamaz... Yorgunum. Sonra bi- miş, ne kadar tanınmaz bir hale 
halimize sebep oluyor. Onlar raz daha uslu hareket etmemize gelmişti. Emmanüel büyük bir 
ne isterlerse yapsınlar, ne de ihtiyaç vardır. Madam Muııı- sabırla bütün bunları dinleyor, 

"' manialar yaratmaja çalı11rlana _ tiJe çok heyecaab dakikaların_. - Bümtdi -

Bir gazeteye göre 
•••••••••••••••••••••••• 

lngilterenin -· -Müstemlekelerde 
vaziyeti nazik .. 

Londra, 30 (Ö.R) - Cenu· 
bi Afrika ittihadının milli mü
dafaa nazırı ha!en Londrada 
bulunmaktadır. Mumaileyh Ber
liner Zeitung'un Londra mu
habirine beyanatında Londra 
rnüstemlekeler mehafilinin müs
temlekelerin ve ilk maddelerin 
taksimi meselesini halle amade 
olduklarım söylemiştir. 

Yine mumaileyhin beyana
tına göre lngiltere kendisi hali 
harpta bulunduğu 7aman Ce
dubi Afrika ittihadı ile diger 
Dominyonların barba girib gir
memek hususunda serbest ol
malarını da kabul ettiğinden 

bu da mühim bir avantaj teş
kil etmaktedir. 

Berliner Zeitung diyor ki: 
lngiltere 1914 ten beri vaziye
tin çok değiştiğine kani bu· 
lunduğundan bir konferans hu
zurunda kendi müstemleke müd· 
deiyatını izah ederken bu nok
tayı nazarı dikkatte bulundu· 
racaktır. 

Yunanistan.da 
Yahudilere toprak 
satalmasının 

men'i isteniyor 
Roma, 30 (Ô.R) - Yuna· 

nistanda Yahudi aleyhtarı bü
yük bir hareket başgöstermiş
tir. Bazı Yunan mehafili Yahu
dilere toprak satılması aleyhin
de olup hükumetin bu hususta 
tedbir almasinı istemişlerdir. 

İtalya - Türkiye 
ticaret mukavelesi 

lstanbul 30 ( Yeni Asır ) -
ltalya ile yeni ticaret mukave
lesi akdı için Ankaradaki ltal
yan sefiri ile müzakerelere baş
lanmıştır. 

lngiltere gemi 
yaptırıyor 

Londra 30 (Ö.R) - Sir Sa
muel Hoare Avam kamarasın· 
daki beyanatında, amiralhğıo 

iki büyük saffı harb gemisinin 
bu sane inşaat tezgahlarına 
konulacağını söylemiştir. 

Yunanistanda 
Mllll blrllk hUkOmetl 
Atina, 30 (A.A) - Bir milli 

birlik hükumeti tesisi maksa-
diyle siyasi liderler arasındaki 
müzakerelere tekrar başlanıl
mıştır. 

Fransız - ltalya 
ticareti 

Roma, 30 (Ö.R) - Fransa 
ile Italya arasında şu veya bu 
şekilde prensibler mevzuu bahs 
edilmeksizin ticari mübadele-
lerin tekrar iltiması için müza-
kereler devam ediyor. Etrafli 
müzakereler bilahare yapıla-

caktır. Fransadan ltalyaya şim
diye kadar hiç birşey ihraç 
edilmediği halde ltalyad an 
Fransaya bazı irsalat vuku bul
muştur. 

, ' Acele satılık 2 ev 
Babribaba parkı civarında 

Memleket hastenesi yakının-
da Ali ağa mahallesinde birisi 
beş odalı 1000 liraya dığeri 
altı odalı büyiik bahçeli ha· 
vuzlu 2500 liraya satı'ıktır. 
Her iki evde de elektrik te · 
sisah, hamam, mutfak ve 
Osmanağa suyu vard•r. Sağ-
tam ve kullanışlı havadardır. 

Nakli memuriyet dolayısiyle 

satılıktır. Arzu edenler Mem-
Jek et hastanesi civarında Ali 
ağa mahallesinde Yağcılar 

sokağında 10 nnmarah ha
neye müracaat. 1-2 (1576) 

• 



Köylerim· zin ka kınması 

Beşer s •• o 

iç bakanlığı 
tamimde 

vilaye ere verdiği bir 
bundan ha se iyor 

Dalulive Vekilı Şükı ü Kara 
Dahiliye vekaleti; köylerimi- Mahalli ihtiyaçlar, iktisadi 

zin kalkınmasını temin edecek bünyeye uygun bir tertib al-
ve köy kanununu tamamlıyacak tına alınır ve seneler şamil 
olan sistemli bir çahşmanın proğramlara bağlanarak tatbi-
başlaması yolunda yeni ve katinda hassasiyet ve teccl üt 
esaslı tedbirler almış ve bu gösterilirse muvaffak net:ce 
maksatla bir de vekalete bağlı emri vaki haline gelir. Aksi 
olmak üzere merkezde "köy- takdirde plansız ve karıştk 
cülük,, şubesi kurmuştur. mesaiden eser ve netice bek· 

iç bakam B. Şükrü Kaya bu lenemez. 
sabadaki çalışmanın değerini Çizilecek mesai proğramlan-
ve yapılması lizımgelen işleri nm tatbik kabiliyetini haiz, 
vilayetlere verdiği bir emirle bilhassa mahalli ihtiyaçlara, 
şöyle anlatmaktadır: iktisadi bünyeye vebalkın tediye 

" ... N\lfusunun yüzde 78 zi kabiliyetine uygun olma31 ne 
köylerde yaşıyan Türkiye cu- kadar lazım ve zaruri ise tat-
muriyeti sayısı 40 bini geçen bikahndan ferdin istihsal faa .. 
bu varlıkları 18 mart 340 tarih Jiyetioin müteessir olmaması 
ve 442 sayılı kanunun çevre- devlet vergileri tahsilatma sek .. 
led:ği iktidar ve salahiyetlerle te vermemesi ve umumi mabi-
techiz ederek faaliyet ve inki- yeti haiz amme hizmetini mn-
şaf sahasını hüviyet ve icab- tevazin şekilde inkişafını mü-
larıyle m&tenazır hale gefudi. 

Saltanat idaresinin -her sa
hada olduğu gibi .. asırlara 
şamil ihmaline uğrıyan köyJe .. 
rimizin planlı hareketle kısa 

bir zamanda kalkınması yeni 
rejimin önemle üzerinde dm .. 
duğu umdelerdeodir. 

Ancak her faaliyet hareke
tinde olduğu gibi müspet ne .. 
tice ihtiyaç ve iktidar ile mü
tenasib mesai programlarından 
elde edilebilir. Çizilecek kal
kınma planının hayali şekille
rinden uzak kalması ve reali
telere uygun olması şarttır. 

idare amirlerimizin yüksek 
bilgi ve iktidarlarından bunu 
beklemek çok haklı ve yerinde 
bir temenni ofur. 

Köylerin faaliyet proğramı 
~izilirken mahalli ihtiyaçların, 

nufus kesafetinin ve iktisadi 
bünyenin dikkat nazarına ahn
ması, her viiiyeti teşkil eden 
köylerin bu esaslara uygun 
tasniflere tabi tutulması zaru-
ridir. 

teessir etmemesi lazımdır. Bü
tün bu icabları gözönünde bu
lunduran programlardır ki mu
vaffakıyet vadeder. 

Binaenaleyh: 
A - Her vilayet kendine 

bağlı olan köylerin yukarda 
gösterilen esaslara uygun şe
kilde tasnifini yaparak bölge
lere göre beşer senelik mesai 
programlan tanzim ettirecektir. 

B - Köy kanununun köyün 
mecburi işleri arasında saydı

ğı köy hizmetlerinden her se
nenin faaliyet programına alı

nacak kısımların tahakkuku 
büdcelere o işleri başarabile

cek miktarda tahsisat konması 
mümkün olabileceğinden pro
grama alınacak işlerin köy ge
lirleri Te halkın tediye kabili
yetiyle mütenasib olınası li· 
zımdır. 

C - Köy büdcelerinde nak
di tahsisattan J:İyade iş ve ay
niyata yer veril.melidir. Ancak 
bunların derece ve ni~betleri 

·········•••••L~-······························· Mı"ll~ı Roman •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Karımın, Nerkis adasında o çirkin adama uzattığı 
arzulu balnşların beni o saniyede nasıl öldür

mediğine hala hayret ediyorum 

- Hayır ... 
- Nedenmiş acaba? Sakın 

araları açık mı? .. Çifte aşıklar 
bu kadar mühim bir zamanda 
kımuşmuyorJar mı? 

- bilmiyorum. 
- Sen acele doktora haber 

gönder. 
*. .. 

- Ne imiş doktorum .. 
- Hiç .. 
- Nasıl hiç. .. 
- Şimdilik birşey söyleme2'e 

mezun değilim .. 
- Neden ? 
- Hasta sizi alafrndar ehni· 

yor da ondan 1 
- O, J,enim karım ... 
- Olabilir ..• 
- Rica ederim doktor.. Ba-

na hakikotı söyle .. Karım teh· 
likedemi ? Yoksa, yoksa öie
cek mi? 

- Hawmınız çok ha.sta, ağır 
hasta ... 

Nesi var 1 

ı 
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yağmalar ... 
are atın . c a edil

mıntakası ilin e ti 

Baısdon hOdise./e1inacn ıki ilıtıba'. Ya!aklala barikatlar kafaıak nımşuyorlnr 
Paris, 30 (Ö.R) - Sevil rad- KAT ALONY ADA tün vapurlar harbiye nazırının 

yosunun verdiği bazı haberlere Paris, 30 (Ô.R) - Katalon- emrine verilmiştir. 
göre Toledo ite Kadiks arasın- yada yağmalar olmuştur. Bar· Madrid, 30 (A.A) - Gazeta 
daki bütün toprakJar asilerin selondaki Fransız konsolosu, Madrid üç kararname neşret· 
elindedir, Asiler şimdi fe· şehirdeki Fransız tebaasma mektedir. Bu kararnameler 

dailer filosu namı altında lspanyay, terketmelerini tavsıye şunlardır: 
hava filoları teşkiline baş- etmiştir. 1 Harbiye b~kanı asilerere 
lamışlardır. Bu filolan teşkil Henüz teeyyüd etmemiş olan karşı askeri harekabn icra 
edecek olan tayyareler, hükii- bazı haberlere göre, on iki edildiği mmtakafarı harb mın· 
mete sadık olan harp ge- küçük Fransız ve Alman fab- takası ilan edebilir. 
mileri üzerine saldıracaklar rikası, komünistler tarafından 2 - Endüstriyel kredi ban-
ve İcab ed~rse bu gemileri musadere edilmiş ve bu fabri- kası hükumetin resmen müda-
babrmak için kendilerini de kalarm sahiblerl kurşuna dizil- halede bulunduğu işçi yevmi-
feda edeceklerdir. mişlerdir. yelerinin verilmesi için andüstri 

Ayni zamanda fedai tayya· MADRIDDE müdahale komitesine 250 pe-
reciler, milis hükumet kuvvet- Madrid, 30 (A.A} - Hükü- çetalık bir kredi açacaktır. 
lerinin en müh1m sevkulceyş met Banker Yuan Marcbin em- 3 - Şimendifer idaresi yük· 
ve istinad nokb!Janna da taar- val ve emlakini müsadere et- sek ruemurlamdan 15 gibi az-
ruz edeceklerdir. miştir. Limanlar idaresi ile bü- ledimiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
de hiç.bir zaman istihsal baya- dıkkate alınacak hususattandır. blokaje edilmesi ve nihayet 
t.na müessir olacak veya sar- F - Köy yollan çok iyi he- köprülerin kurulması gibi fay-
saah yapacak şekilde o!ma- sablanacak bir programa göre dalı kısımlara inhisar ettiril-
mıthdır. yaphrıfmalıdır. Birinci plana bir melidir. 

D - Köy sınırlan içinde çok köyleri alakadar eden pa- J - Köy bntçelerinin ve iş 
yapılacak işler için salınacak zar yollarının sokulması ve gü- programlarının ihtiyaca ve mev• 
paralar totanmn köy kanunu- zergabına tesadüf eden köylü- ıaata uygun şekilde zamanında 
nan on altıncı maddesini de- ferin bir devrede kendi sınırları ve merkezi murakabeye tabi 
ğiştiren 2491 sayılı kanunun içinde ve fakat aynı tul üıe- tutulması muvaffakıyetin yük-
birinci maddesinde gösterilen rinde çalıştırılması basıla nok- sek amilleri arasındadır. Bunun 
arami haddin fevkine çıkma- tasından çok ameli ve faydalı için yukarıda işaret edildiği 
ması üzerinde dikkatle durula- bir tedbirdir. gibi her şeyden evvel köylerin 
cak hususattandır. Aksi hal Toprak tesviyesi çok zaman ihtiyaç ve istitaatleriyle müte-
takip ve mes'uliyeti muciptir. çiğnenmiş ve Ü%erinden geçi- nasib beşer senelik mıntakavi 

E - Köylünün birleşmesi ve len yolların da iptalini mucib mesai programları tanzim etti-
imeci suretile yaptmlacak iş.. olmakta bulunduğundan ve kky rilerek köy bütçelerine bunlara 
lerde iş pıogramlanna göre tan- yollannın şose haline kalbi de muvazi surette tahsisat koydu-
zim edilerek bedeni mesaiden imkansız bulunduğundan bu rulması ve bu şekilde tasdik 
azami randıman alınması esbabı kabil yollar üzerinde yapı!acak edilecek bütçe ve prograınlar-
tcmin edilmelidir. iş devreleri- ameliye manii mürur avarızm dan b;rer örne~inin merkeze 
nin köylünün ziraat işlerile uğ.. izalesi, tekerlekli vesaitin geç- gönderilmesi İcab eder. 
raşbğı zamanlara tesadüf etti- mcsine müsaid şekle sokulma- V - Köy büdceleriyle iş 
rilmemesi ehemmiyetle nazan sı, bilha_ssa bataklık yerlerin programları kaza merkezlerinde 

- Tüberkülos ... 
- Kim, Sabiha mı 1 
- Külçe ile kan çıkarıyor. 

Siz bu kadını mahv etmişsiniz. 
Aranızda mühinı bir hadise mi 
geçti ? 

- Hiç, hiç bir şey •• 
- imkanı yok ? 
- Hiçbir şey doktorum •.• 

O kadar hiçbir şey geçmedi 
ki kendisinin yanma, iki sene
denberi girmedim. 

- Ne zaman hastalandı? 

- Bilmiyorum ki? 
- içerideki hanım, sizin zev-

ceniz değil mi? 
- Zevcemdir. 
- iki senedenberi odasına 

girmediğiniz hanımınızın ... 
- Evet doktor ..• Bir çocuğu 

olacak, değil mi? Doğrudur. 
iki }'lldanberi odasına girme
dim, iki yıldanberi kendisiyle 
konuşmadım. Bu müddet zar-
fında kendisiyle belki de en 
fazla elli defa selamlaşbk. 

Onunla selamlaştık. .• O ka
dar-. Şimdi çocu~u oluyor. Bir 

çocuğu oluyor.. Tüberkülos ... 
Bu neden? Ben onu üzecek bir 
hareket yapmadım ki. .. 

Anhyorsunuz tabii... Çocuğu 
başkasrnındır. Fakal.. Elem 
içindeyim.. Daha faıla konuşa
mayacağım •. 

- Devam ediniz ... Zevcenize 
tam bir tedavi yapabilmem için 
herşeyi öğrenmem lazım. Böyle 
daha iyi .•• 

- Karım, çocuğunu dünya• 
ya getirdikten sonra evimde 
bir değişiklik olmıyacak-. O 
çocuğu kendi çocuğum gibi 
kabul edeceğim. Böyle olması 
daha iyi... Esasen, esasen böy
le bir iitenin vereceği netice 
bundan daha iyi olamazdı. Her 
şey, bütün kabahat benimdir. 
Anlıyorsunuz değil mi doktor •• 
Buna sebeb benim .• 

Sebeb ben"mdir, çlinki ken
dimi idare etmesini bilmedim. 
insan saadetle kucaklaştığı za .. 
man kadrini bilemiyor. Saade
tin muayyen bir ölçüsü olma· 
dı2ı ipu, en müsait zamanla-

rında bile saadetin gelmesini 
bekleyor. Ben saadeti evimde 
bulduğum gün onun kıymetini 

takdir etmiyerek başka yollarda 
dolaştım. Netice ue oldum Gö
rüyorsunuz işte ..• 

inci gibi güzel bir eşiniz 

önünüzde yolunuzu beklediği 

halde, siz bilmem hangi kaba-
·radaki Meluşkanın hatırım aor
mağa gidiyorsunuz. Ben şu 

dakikada kendi karımın hisle
rine mukabele edemediğim 
için çıldırıyorum. Hiç düşün· 
medim ki evlenirken haya
tıma ortak edeceğim insa• 
nın da bir kalbi, hisleri 
ve sevilmek istiyen yerleri 
vardır. Cemiyet kaıdeleri için
de eşit ve yaşit ilan ettiğimiz 

karımız, kızımız ve anamız için 
hususi hayabmızda ayni hakkı 
kabul etmediğimiz gün vaziyet 
işte böyle oluyor. 

Bu çok müthiştir Doktor •.. 
Başkalarının yuvasına dişi 
kuş olan kadınların arkasın· 
dan ümide düşdüiüm zaman-

3t Temmuz 193& 

p 

H erg Ün -=:!E:!!!I~ 
llSSl:lmr.m~ Bir fıkra 

'Yaza11: Eı zncr k.f'maı lıkrns 
•••••••aııaıııııııaıııı••••••ıımı 

Sıcak ve sinir tr 
Sıcaklar bashrdıkca bashrdı, 

hararet derecesi gölgede (3S)e 
dayandı, ter, sıkıntı hepsi var. 
Dikkat ederseniz sıcak s

0

nir
leri bozuyor, bunalmak dediği-

miz durumlar sinirleri gevşe

tiyor. Sıcaktan biddetienenler, 
olur olmaz şeylere kızanlar 

oluyor. Sınirleri bozan şeylerin 

arasında sıcağı göste mek pek 
tuhaftır. Sıcak mizaci manada 
iyi, ;atkın, munis ve uysallık 
~f ade eder, kanı sıcak, bu 
iş sıcak der"z, soğuk da 
tamamiyle sıcağa karşı ba 

~ aşnğıdır. Amma soğuk davrandı, 
ı mı, bu ne soğuk şey deriz. T ath-
1 Iı~J, iyiliği ifade eden sıcağın 

sinir bozması garib gibi görü
nür, biç te öyle değildir. Her 
şeyın ifratı itidal tesirlerinin 

1 tabiatiyle dışına çıkan birşey 

' olacakbr. lzmirde hararet de
recesi böyle (35) etr fmda do· 
}aştıkça üıümleriaıiı, incirleri
miz piştikçe bazı asabı bozuk-

lann da sinirleri çalmadan oy-
my acakhr, ne yapalım mah
sullerimiz para etsin de bak 
bu sıcağın üzermden nasıl 
bir poyraz geçecektir. iz-
mir bu 1 Mevsiminde sıcağını 
yapacaktır. Bozuk sinirleri oy· 
natacak, mahsulleri pişirecek, 

memlekete para sokacak, sinir
leri oynıyanlara para, k&zanç 
getirerek yelpaze salhyacaktır. 
Öyle ise yaşasın sıcak. .. 

Mişikan'da 
On be' klfl boğuldu 

. Şikago, 30 ( Ö.R ) - Mişi· 
• kan'da bir mavna batmıştır. 

Mürettebatını teşkil eden yirmi 
üç kişiden onbeşi boğulmuştur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hususi muhasebe memurları 

vilayet merkezlerinde hususi 
muhasebe müdürleri tarafından 
toplanarak mevzuata uyguo 
şekle sokulması temin edilme
lidir. Program ve bütçelerin 
tatbikatına nahiye müdürleriyle 
hususi muhasebe müdür ve me· 
murlan daimi nezaretle mükel
leftirler. 

1 - Her vilayet senelik 
program tatbikatını mali sene 
sonunda gözden geçirerek Ye· 
saik ve erkama müstenid bir 
raporla keyfiyeti merkeze bil
dirir geri kalan ve yaptlmıyan 
işler hakkmda izahat verir. 

Umumi müfettişlikler bölge
sine giren vilayetler iş prog· 
ramlariyle büdçelerin ve senelik 
icraat raporlarımn örneklerini 
mensup oldukları müfettişliğe 

de gönderirler. 

larla, şimdi gözlerim önünde 
benim karıma aşk yapan ar· 
kadaşlanm, hayır arkadaşlarım 
değil; arkadaşım aıasında bir 
bağlantı noktası arıyorum. 
Arada hiç mi hiç, bir rabıta 
yok ... 

Düşününüz ki benim karıma 
göz koyan, karımı çirkin çeh· 
resile kandıran insan benim 
arkadaşımdır. O arkadaş ki 
ahlaki akidelerine karşı derin 
bir hayranlığım vardı. Karımla 
tanrşh.. Konuştu.. Önceleri çe· 
kingen bir tavır takında. Sonra, 
sonra .. 

Deniz gezintilerinde, arala
rında başhyan derin alaka öyle 
çabuk ilerledi ki, hayret eder· 
siniz... Onlar Nerkis adasının 

nefis kumsalı üzerinde aşıl<daş· 
hk yaparlarken ben onlnnn 
yanında, onların ta yambaşla
rında gi7.lice oturur da on· 
lan bütün aczimle seyreder
dim. Buna sebeb neydi; bir 
hareket yapmak fı krinde miy 
dim? 

-Somı Var -
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Olimpiyat:ar siyasi hadiseler hazırlı.yor 
di MG PSAllfd!J R 

limpiyat meş' alesinin ~eçmesi esnasında Naziler 
iyanada nümayiş yaptı. 300 kişi tevkif edildi 
hadise, Alman-Avusturya yakınlaşmasını tehdit edecek mahiyettedir 

Avusturya 
~erlin, ~O ( A.A ) - 205 
den mürekkep olan Fransız 
115 kişiden mürekkep olan 
h olimpiyad takımları dün 
ilye gelmişlerdir. 

kabinesi acele bir toplantı akdetti 
şahlctan mes'ul olan Nazi lider
lerine karşı : şiddetli tedbirler 
almağa karar vermiş olduğunu 
ve bu tedbirler yeni Alman, 
Avusturya itilafı için bir teh
lüke teşkil etse bile bunları 

tatbikte tereddüd etmiyece
ğini beyae etmektedirler. 

Berlin, 30 (A.A) - Maarif 
lırı E. Rust beynelmilel 

Piyad komitesi reisi Kont 
let Latour dün Yunan spo
sergisinin açılma töreninde 
Unmuşlardır. 

KAYlDLAR KAPANDI 
Berlin, 30 (A.A) - Olimpi
d oyunlarının kayıd muame
~ kapanmıştır. iştirak eden-
11 mıktarı 4503 erkek ile 
l kadındır. En kalabalık 
ib Alman ekibidir. Bu ta-

ltı 385 erkek ile 45 kadın
lı terekkb etmektedir. Al
il ekibindsn sonra Ameri-

11 ekibi geliyor. Bu takım da 
3 erkek ile 44 kadından 

\" litekkeb bulunmaktadır. 
. Viyana 30 ( A.A ) - Olim
. Yad meşaleşi gece yarısından 
r az sonra Avusturyada kiia 
l'tıa gelmiştir. 

aelgrad 30 ( ô. R ) - Be
i terbiye nazırı bugün öğ

Ldtn sonra, Berlin Olimpiyat
~nda hazır bulunmak üzere 
~)Yare ile Berline bitmiştir. 

OLIMPIY ADIN SiY ASI 
MANASI 

8erlin 30 (Ô.R)- Olimpiyad 
~tanlan, muhtelif memleketle
~ en maruf ve en mümtaz 
~ Çok şahsiyetlerinin bir ağus-
a günü Berlinde toplanmala

"• temin edecektir. Mussolini
~ıı iki oğluyle Italya prope
f'nda nazırı Dino Alfierry 
~lı~ada bulunuyorlar. ltalyan 
~Uahtı prens Hümberton 'ın da 
t akşam gelmesi bekleni
g~r. lngiliz ricalinden Van 
~ 1\anın da hususi mhiyette 
1-rak Berline geleceği ve ye

!ı~~i. olan lngilterenin Berlin 
~ısı Sir Erik Filipse misafir 
' Cağı haber alanmıştır. 

Ayna mahafilde söylendiğine 
tGre Sir Robert Van Sittarm 
~inan ricalile temaslarda bu
~ınası da muhtemeldir: 

Kabine derhal bir toplantı 
yapmıştır. 

Viyana, 30 (Ö,R) - Olim
piyad meşalesinin burndan geç
mesi münastbetile yapılan nü

mayişler siyasi mahafildc dl!rin 
aksülameller uyandirmıştır. Sa
lakiyettarlar Nazilerin nümayiş 

teşebbüsleri, Avusturya - Al
manya münasebetlerini ıslah 

yardım etmekten uzak olduğu
nu söylüyol'lar. 

Zabıtaca tevkif edilen 300 
nümayişciden yüz ellisi hak
kında tevkif kararı muhafaza 

Olim!Jlvat meş'alesinin Aiinadan hmekdine ait bir intıba d • e itmedi. Bu nümayış sistema-
N AZlLERlN MARŞI halde bulundurulmuştur. tik faaliyette bulunan bir teş-

Viyana, 30 (A.A) - Olim- Hükumet memlekette sükun kilatm eseri sayılmaktadır . 
piyad meşalesinin goçmesi mü- ve huzur temin etmesini bek· Vıyana 30 ( ö. R) _ Olim-
nasebetiyle Nasyooal Sosyalist- lemekte olduğunu, Almanya • piyad meş'alesinin nakli esoa-
lerin yapmış oldukları bir nü- Avusturya itilafının imzası fer- sında hadiseler olmuştur. Nas-
mayiş esnasında polis kordonu dasında Nazilerin bu hareket- yonal sosya istler nümayiş ya-
yarılmışbr. Bunun üzerine polis ferinin pek ziyade ciddiyetle parak polis kordonunu yar-
kuvveti nümayişçileri dı, arron- nazarı dikkate almaktadır. mışlardır. Polis yeni kuvvetler-
disf!!anlara sevketmiştir. Viyana, 30 ( A.A ) - iyi Je takviye edilmiş nümayişçileri 

Bazı tevkifat yapılmıştır. Po- malümat almakta olan mahafil dağıtmıştır. 
)is kHmen harekete amade bir Avuşlurya hükumetinin karga- Bazı tevkifat yapılmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bazı Avrupa Devletleri 

lngiltereyi endişeye dü
şürmekten hili kalmıyor 

Londra, 30 ( A.A ) - Avam Kamarasında liberal Manderi'in 
bir sualine cevab veren hariciye nazırı Eden, Avrupa devletle-
rinden bazılarının vaziyetinin lngiliz hükumetini endişeye düşür· 
düğünü itiraf etmiştir. 

Milletler Cemitinin tensikine aid projede akalliyetlerin vazi
yetlerini ıslah hususunun da nazarı itibara alınmasını istiyen 
ayni hatibe cevabında Eden, bu meselenin munhasıran akalli
vetler muahedelerioi imza edecek devletlere aid bulunduğunu 
söylemiştir. 

Istanbul Osmanlı bankası muhasebe 
şefi ölü bulundu 

lstanbul, 30 (Yeni Asır) - Osmanh bankası muhasebe şef 
muavini Levi, Cıhangirdeki evinin banyo dairesinde annesiyle 
ölü bulunmuştur. Ana ve oğlu da hava gazından zehirlendikleri 
ve kazaya kurban gittikleri bildirilmektedir. 

Fran.sız 
Yüksek müdafaa 

ıneclisi 
Paris 30 (Ô.R)- Heryonun 

riyasetinde toplanan parlamento 
müdafaa komisyonu yüksek bir 
müdafaa meclisi kurulmasına 
karar vermiştir. Bu meclis 
memleketin müdafaasına aid 
işleri görüşecektir. 

Portekiz harıcİ}'e 
nazırı 

Londra, 30 (Ö.R) - Şehri
oıizde bulunan Portekiz hari
biye nazırı, öğle yemeğini dış 
bakana Eden'!e yemiştir. Ye
mekten sonra ispanya hadise
leri etrafında konuşmalar ol-
muştur. 
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Yalnız fırsat kolhyordu. Öldü
rücü darbeler indirmeğe çalı
şıyordu. Bir taraftan da siper 
ala ala geriliyordu. Biçare ih
tiyar Pardayan yavaş yavaş 

arkadaki açık kapıya dogru 
süzülüyordu. Birdenbire ani bir 
çarpışma ve ileri atılış hare
hetini yaparak açık kapıya dal· 
d•. Kapı süratle yüzlerine ka
pandı. Kapıyı kapayan ihtiyar 
Pardayan değil Höket idi. 

Hoket kavganın şeklini gö
rünce hemen sokaktan ve deh
lizden dolaşarak bu kapıyı aç• 
mıctı. Bu kapı gizli bir yolla soka 
<Ta çıkardı. Deviniyerde yapılan 
bazı g"zli top'autılar hep bu <rizli 
yola çıkan odalarda yapılırdı. 
ı .. te Hoket te sokağa çıkan 

kapıyı açmış ve tekrar Par
day an «irince, kilitlemişti. 

Hoketi tanıyan ihf yar asker: 
- Siz misiniz ? 
Diye bağırdı. Güzel kadın ... 
- Kaçınız! 
Dedi. 
ihtiyar asker lnlmcını kınına 

sokarak: 
- Size teşekkür etmeden 

gitmiyeceğim. 

Dedikten sor.ra güzel kadı

nın iki yanağından öptü; 
- Biri beniın, diğeri de şö

şövalye için ! 
Diverek Sende Nis sokağı 

boyunca hızlı hızlı gitmeğe 

baş adı. 
Morever kapıyı kırmağa baş

ladı. Hoket diğer taraftan yeli
şeı-ek : 

- Nafile zah:net etmeyiniz! 
Kapıyı anahtarla açayım. 

- Bu hizmetinden dolayı 

mükafat göreceksin, fedakar 
kadın! 

Diyen Moreverdi. 
Kapı açılınca, üçü de içeri 

girdiler. Dehlizi gördüler ve 
ihtiyar tilkinin kaçtığını anla
dılar. Yine her üçü de sokağa 

Üçler komisyonu 
Danlzlg meseleslnl ko
nqşmak Uzere toplanacak 

Cenevre, 30 (Ö R) - Millet
ler cemiyetinin Dantzig komi
s«>rİ Milletler cemiyeti umumi 
katibliğine Dantzig hidiselerı 
hakkında istenilen izahatı ver
miştir. Portekiz, Büyük Bri· 
tanya ve Fransa dan müteşek· 
kil olan üçler komisyonunun 
toplanması için hiçbir· karar 
alınmamıştır. 

Londradan gelen haberlere 
göre, Eden Dantzig mesele· 
sini tedkike memur bulunan 
bu üçler komisyonunu gelecek 
hafta toplanmağa çağırmak ni
yetindedir. 

fırladılar. Fakat iş işten geç
mişti. Pardayan, kendine yeı 
bulmak için değil, mareşahn 

gidişini emniyete almak üzere 
arkadaş bulmak maksadiyle 
T eruanderiye doğru koşaralf 
uzaklaşmıştı. Tabiatinden vaı. 

geçerniyerek Deviniyerdeki sof
radan çaldığı bir et parçasını 

agzında tutan Pipo sokakta 
kendisine iltihak etti. 

Bir müddet 'Sonra Hoket 
mutfa~a girdi ve kocasını hid
detinden mosmor bi)' halde 
gördü. Durmadan küfürler sa
vuruyordu: 

- Ah! Mösyö dö Pardayan 
artık bor unu vermeği aklma 
getirmi yecek ! 

Dıye de söyleniyordu. 
Hoket gülerek: 
- Neye öyle söyliyorsun? 

Her halde borcunu ödemelidir. 
Böyle bir paradan geçecek ka
dar zengin değiJiz ya .. 

Diyordu. Landeri elindeki 
hesab puslasına göz gezdiri
yordu: 

- Ya! öyle mi sanıyorsun? 

Ne vakıt para vermcğe gel
diyse Lokantada kıyametler 

koptu, tabaklar kmldıl 
- Adam sen det bunlan da 

hesaba dahil et! 
- Hakkın var kancığım! 
Usta Landeri içini çekerek: 
- Ne çare! Bu sefer de 

kısmet değilmiş! 
Diyerek masanın başına geçti. 

kırılan, dökülen şeyleri şöyle 

bir hesap ederek yüksek bir 
fiatle listenin altına yazdı. He
sabı bir parça daha kabartb. 
Kocasının omuzu üstünden ba
kan Hoket pusulaya göz gez
diriyordu. Landrinin elinden 
kağıdı alarak kendisi de bir 
kaç rakam ilave etti. Yatak 
odasındaki dolaba koydu. 

ihtiyar Pardayan akşamıo 

saat altısına doğru Monmoran
sinin konağına döndü. Teru
nnderide hayli müddet k:ılarak 
burada bulunan birçok ipten, 
kazıktan kurtulmuş adamlarla 
gizli gizli görüştü: 

Bakalım bu planımdan ne 
netice çıkacak!, 

Diye mırıldandı. 
• • • 

lbtiar kurd Ternanderi'ye 
gideceğini soyliyerek oğlun

dan ayrılmıştı. Ve sonra da 
pipoyu almak bahanesile te~-
rar odaya uğrıyarak Devini
ye're gitmişti. 

Şövalyenin odasından ilk 
çıl.bğı zaman ihtiyar Par
dayan tekmil konağı dolaşarak 
Lüize tesadüf edinceye ka
dar bir çok küfürler savur
muştu. Mühim bir endişe ile : 

Bıfmedi -

~ 8crline hareket eden Yunan 
--~liahdı da Belgraddan geç
~ir. 

n -r= 
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.._ Demeyin! 

.._ Bu böyle paşam! Paşam 
)lkJarınıza kapamrız .. 
~ Ll<öylülerin h'!psi birden kal-

1 lQ paşanın dizleri dibine yüz
~t' . 

•nı koydular ve bağırdılar: 
P Allah aşkına bizi kurtar! 
aşa ayağa k~lkdı. 

.._ Kalkın! dedi kalkın! 
b.~aşlarını kaldıranlar ellerini 
·'taya uzatıb: 

......., Paşa! 

......., Paşa! Senin merd oldu
.u, kimseye zulüm ettirme
ııi duyduk. 

Tefrika No: 43 

mışsın! 

- Zulmeden baş hain, Sul
tanı ezmeği göze almışsın! 

Biz seninle beraberiz .. 
- Bizi kurtar. 
- Dilaver paşanın yaptık-

ları canımıza tak! dedi .. 
Diyen ve birbiri arkasına 

söylenen bu şikayetleri Vardar 
sabırla dinledi ve nihayet: 

- Peki! dedi, anladım .. Siz 
dönün yerlerinize.. Yahud du-
run benim askerlerim yanında 
ve bize katılan.. Yarından tezi 
yok, ben o mendebur Dillveri 

IAyeti onun zulmünden kurta
raryn. Hele siz rahat edin .• 

Bu vaad ve teskinle kö~Jii
ler, köylerine gitmediler, asker
lerin çadırlarına misafir oldular. 

' . . 
Tanyeri ağarırken Vardar 

Ali paşa otağının yanından 
akan bir çayda abdestini almış, 
kıblesini güneşe göre tayin 
ederek sabah namazına dur· 
muştu. Bu dört rikitlık nama• 
zının ikinci rikitını çimenlerin 
üstüne alnmı dayıyarak Alla
hına secde ederek tamamlar-

koptu: 
- Geliyorlar, geliyorlar, kar-

şıdan yüzlerce atJı ... 
- Yollar toz duman içinde .. 
- Geliyorlar •• 
- Geliyorlar •• 
- Silah baıına .. 
- Tetik olun.: 
- Paşa nerede?. 
- Toplanın1 
- Dağıhn! 
Feryatları yükseJdi, bir kaç 

giirllltücll silih patladı .. Vardar, 
namazını bozmadı, bin velvele 
arasında son rikatını tamamlı
yarak selim verdikten sonra 
duaları bırakarak yerinden bir 
zıpladı, koşarak askerlerin ara
sına atıldı ve haykırdı: 

- Ne var! ne oluyorsunuz! 
durun! bre insanlar, durun bre 
arkadaşlar .. 

Vardara birisi sokuldu; karşı 
yolun toz. dumanlarını gösterek: 

- Görllyor musun paşam, 
dedi! gelenler var. 

Paşa: 

feri de vardır, durun bakalım 
kimlerdir, seçelim, demeye kal
madı, karşıdan dehşetli bir 
nara yükseldi,. 

- Heyyy! Vardar! Heyyy 
Vardar, biz geliyoruz karşı çıkl. 

Ses durdu ve bir saniye 
sonra tekrarladı: 

- Heyy! 
Toz duman açılmış, gelenler 

belirmişti.. 
- Heyyl bana Katırcıoğlu 

derler paşa! sana geliyoruz •• 
- Bana da Haydaroğlu 

derler .. 
Bu sözler çok yakından du

yulmuı ve karııdan gelen yüz
lerce atla efelerin önünde iki 
yiğit; birisi çok genç, birisi ka
şarlı ve deli iki Efe birdenbire 
atlarından inib orduya sokul
muşlardı .. 

Haydaroğluyla Katırcıdan 
başkası olmıyan bu deli efeler 
Vardarla buluştular, Vardarın 
elini öptüler .. 

Her ikisinin de ününü duyan 
Vardarm sevincine payan yok
tu, ellerini 6pillmek için uzat-

- AUaha bin şükür, sizin 
gibi kahramanlarla buluştum .. 
Yürüyün şimdi benim çadırıma, 
benim kahramanlarım, yiğit

lerim, sizi bana Allah göoderd;. 
Diye sırtlarını okşıyarak iki

sinin ortasında ve ellerini efe
lerin sırtlarına vererek çadmua 
girdi ... 

Katırcıoğluyla Haydaroglu
nun ortasında çadırına henüz 
girtn Vardar çadırın kapısın
da beliren bir münakaşaya dik
kat edib gözünü geri, kapıya 
çevirirken, çadırm kapısından 
Efendili oğlu ile kara Memo
nun salla sırt ettikleri eli, ayağı 
bağlı birisinin içeri sokuldu-
ğunu seyretti, fakat bu bağh 
adamın ortaya kadar getirilib 
de yüzünü görünce: 

- Dilaver diye haykırdı. 
- Kahbe Dilaver diye tek-

rarlayıb silkindi, iki Efenin or
tasındaki Dilaver paşaya so· 
kuldu, gözlerini hiddetle 
açarak: 
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Bir suikastın . esrarı Müze 
Gördes icra memurlu§undan: 
Borçlu - Kıdırcıklı Mekmet Ali hoca. li 
Alacaklı - Akhisar tütüncüler bankası ve Akhisarda Gördes 

Ma ahonunmuhakemesi 
yeni birşey öğretmiyor .. 

Tanzim edilecek 
lzmir ve mülhakatı tekke· 

!erinden toplanıp lzmir Antiki
teler müzesine konmuş olan 
eşyaların antikitelerle alakası 

olmadığından Antikite müze
sinden kaldırılıp lnkılab müze· 
lerine verilmesi için Müze
ler direktörlüğünün Vekalete 
müracaatı üzerine keyfiyet 
Vekaletçe muvafık görülmüş ve 
bu eşyaların lzmir vilayetinde 
ilk kurulan Tire Halkevi inkı
lap müzesine verilmesi Veki· 
Jetten Müzeler direktörlüğüne 

bildirilmiştir. Eşyalar yakında 

Tireye gönderilecektir. 

kasap oğlu Hilmi ve birinci derecede ipotek sahibi zıraat bankası 
1 - Araplı köyü hududu dahilinde Araplı kuyusu mevkiiP~: 

şarkan Mustafa bacı şimalen kuyu garben yol cenuben dere 1 

mahdut 
Tapu dö metre mu muhammen dö takdir kıymet 

1 920 100 lira kesik 
2 - Araplı köyü hududu dahilinde köy kıyısı mevkiinde şar· 

kan yol şimalen koca Mehmet ve ibiş oğlu Mahmut çavuş gar· 
ben koca Mehmet damı cenuben yol Giimüşili kadın diyor ki: "Suçlu isteseydi Sa Maje,;teyi 

kolayca öldürebilirdi.'' Bir mektub 
Tapu dö metre mu muhammen dö takdir olunan kıyıntt 

2 1840 50 lira 
3 - Araplı köyü hududu dahilinde topraklık mevkiinde şal' 

kan Raşit şimalen lbrahim veresesi garben Mehmet cenııbeO 
Mehmet veresesi ile mahdut 

16 Temmuz tarihinde, lngiliz 
kralının Hayd Parkta askeri 
kuvvetleri teftişi esnasında 
meydana çıkarılan suikesd 
hadisesi, henüz gizliliğini mu
hafaza etmektedır. Dahiliye 

Sir Co11 Saı·mm 

nazırı, başmüddeiumumi, Lon· 
dra Emniyet teşkilatı, bu ha
dise etrafında bemon hiç bir 
şey öğrenmiş değillerdir. Or
tada bir suçlu, gümüşi renkte 
giyinmiş bir kadın ve suçlunun 
Bow - Strest'te oturan yaşlııca 
zevcesi vardır. Suikasd hadi.esi 
esnasında yere düşen tabanca 
da m-eydandadır. Bütiın bu 
açık delillere rağmen ortaya 
çıkan hakikat hiç bir şey an
latmış değildir. 

Suçlu Georges Andriyu Mak 
Mahon 32 yaşındadır. Eski 
bir gazetecidir. Gün görmüş 
zevcesi, eyi bir kadın-1ır. Koca
~ının bir sineğin ölümünde bile 
alakası olacağına inanmıyor. 
Müddeiumumi Sir Donalt So
mervell suçluyle başbaşa saat
lerce görüşmüş, onun maksat
larını öğrenmek için derin bir 
tahlilden geçirmiş. fakat neti
cede vardığı netice, bildiklerini 
arttırmıştır. 

Suçlu, dahiliye nazırı Sir Con 
Saymen'e gönderdiği bir mek
tupta onu bu hadisenin biricik 
mes'ulü olarak göstermiştir. 

Con Saymen, h>iyatı ve men· 
iyeti kendisine teslim edilen 
Kralın şehir içinde yapacağı 

bir gezinti esnasında bile onun 
tehlükelerden masun olmasını 

icabettiren tertibatı hemen hiç 
almamıştır. Bu itham, hükümet 
mahfellerinde istihza ile karşı

lanmıştır. 

Müddeiumumi, hadisenin şu· 
mulü hakkında henüz bir şey 
söylüyecek va:!İyette olmadığı· 

nı ileri sürmektedir. Suçlunun, 
hadise günü veziyeti şüpheli 
miydi. Hakikaten krala kastı 

varmıydı? Bunlar meçhuldür. 
Müddeiumuminin hazırladığı 

rapor, hadise hakkında bize 
bir fikir verebilir. Suçluya so
rulan suallerden biri şudur : 

- Krala suikast teşebbü· 

sünden suçlu3uııuz. 16 Tem
muz günü sabahı Hayd parkta 
ne arıyordunuz. Rovelveri taşı
maktan maksanız neydi, neden 
krala ateş edecek bir tavır ta
kındınız? 

Suçlunun cevabı her şeyi 

anlatmıya kafi sayılıvor . 

- Krala suikasd yapmayı 

hatırımdan geçirmedim. Ta
banca taşırım. Ötedenberi ade
timdir. HerkeR ıribi ben de 
kra!ı yakından görmek istedim. 
Fakat kendisini öldürmek ve 
hatta ateş etmek maksadını 

taşımıyordum. Maksadım, sem
bolik bir hareketle kralın ha
yatının emniyette olmadığı hak
kında alakadarlara bir fikir 
vermek ve protestoda bulun
maktı. 

Maksadımda samimi oldu-
ğum, hadiseden sonra takındı
ğım hareket tarzından da belli 
idi. Belki de yanlış bir hareket 
veya bir kaza,• krala bir zarar • 
vermiştir diye, bu hususta polis 
memuru Dick'ten malumat iste
miştim. 

Daha sonra, hapisheneden 
dahiliye nazırına gönderdiğim 

mektubda çok samimi olduğu· 
mu da isbat ettim. Ona her 
şeyi olduğu gibi anlattım. Ve 
şunu söylemek istedim ki, va· 
tandaş kötülemekten ziyade, 
bir dahiliye nazırına düşen 

vazife, onun zannettiğinden 
daha mühimdir. Ben asıl yapı
lacak hareketten tegafül et· 
mekle, maksadımın kafi dere
cede vazib olmasına mani ol· 
dum. Ben, kralın hayatının her 
zaman tehlükede olduğunu 

anlattıktan sonra derhal ka
fama bir kurşun sıkacaktım. 

Fakat bu sırada aklımı kay• 
betmiş gibiydim. Teessürüm, 
kralın neş' esinin kaçırdığım 

içindi.,, 
Gümüşili kadının şimdiye ka

dar ifşa edilmiyen ismi de or
taya atılmıştır. Bir görüşe göre 
bu kadın, kralın havatını kur
tarmış, suçlunun tabancayı ta· 
şıdığı eline kuvvetli bir yumruk 
indirerek, tabancayı yere dü
şürmüştür. Şimdi bu kadını 
dinliye biliriz: 

- Hadise esnasında, yani 
kral tam yanımızdan geçeceği 
sırada, müttehemin sağ elinde 
bir cisim vardı. Bunun bir ta
banca olup olmadığının cidden 
farkında değildim. Hareketi 
şüpheliydi. Ben ilk anda bunun, 
bir beze sarılmış bir bomba 
olması ihtimalini düşündüm. 

işte bu sırada, müttehem bu 
cismi önümüzden geçen hay
vana doğru fırlattı. 

Bu hayvan kralın hayvanı 
idi. Ben su kanaattayım ki, 
eğer suçlu istemiş olsaydı, Sa 
Majesteye kolayca ateş ede
bilirdi. ,, 

Suçlu Mak Mahon tarafın
dan içişleri bakanı Con Say
men'e gönderilen mektub Si· 
mon, hitabile başlamaktadır. 

Suçlu bu mektubunda hadise 
hakkında malumat vermekten 
kaçınmakta, nazari bazı itham
lar altında bıraktıktan sonra: 

- Acız, insanlara kötü işler 
yaptırır. Siz adil olunuz. Beni 
birkaç ay hapisane köşelerinde 

süründürmekten çekininiz. Ben 
masumum ve kralını seven bir 
vatandaşım. Doğru konuştuğu
ma emin olunuz, demektedir. 

••• 
Suçlunun muhakemesi baş· 

lamış ve ilk celsede, şahitle
rin ifadelerine müracaat edil
miştir. Hadisenin en kuvvetli 
şahidi, gümüşili kadındır. O da 
fazla birşey bilmediğini söyle
mektedir. Zabıtanın hazırladığı 

itham raporu ise hep faraziye
lere istinat etmektedir. 

lngiliz gizli teşkilatı tarafın
dan hazırlanan rapor, suçlunun 
mazisini aydınlatmaktadır. Bu 

lngiliz krnlı 

rapora göre, suçlu Mak Ma
hon hayatının geri senelerinde 
kötü veya şüphelı bir hadiseye 
karışmamış; hatta bir kedinin 
bile ayağını incitmemiştir. Suç
lunun en fazla bir ay hapse 
mahküm edileceği zannedil
mektedir. 

Ayrıca haber aldığımıza gö· 
re Antikiteler müzesinde bulu
nan resim tablolarının da Anti
kitelerle alakası olmadığından 

müzeda yer kaplayan bu tab
lzların da mekteb müzelerine 
veyahud yeni yapılacak bir 
resim müzesine verilmesi için 
müzeler diretörlüğünden veka
lete başvurulmuştur. 

Eşek kuduz mudur? 
Dündar sokağında seyyar 

sebzeci Salamon oğlu Franko 
sebze satarken belediye temiz
lik amelesinden Kırşehirli Ha
san oğlu ihsanın idaresindeki 
çöp taşıyan Eşek Salamonun 
elini ısırmıştır. Eşeğin kuduz 
olması ihtimaline karşı Eşeğin 

müşahede altına alınmasına ka
rar verilmiştir. 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satışlar 
~ 

Zahire 

5 50 
3 

Fi at Çu. Cinsi 
667 Buğday 
293 Arpa 
207 Bakla 4 1875 

6 75 
3 30 
4 25 

20 ton" " " 
184 balye pamuk42 

41 Kumdan 4 875 
67 kilo balmumu 97 

.. .. 
44 
4 875 

97 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tapu dö metre mu muhammen dö takdir olunan kıymet 
6 5520 200 lira 

4 - Araplı köyü hududu dahilinde topraklık mevkiinde şat' 
kan Mehmed Ali kızı Emine şimalen Çarık Halil ve Hacı oğl~ 
Mehmed veresesi ceouben Kara Abd 1 tarlalariyle mahdud 
Tapu dö. metre mu. muhammen dö. takdir olunan kıyı:Jlet 

7 6440 16 500 lira 
5 - Araplı köyü hududu dahilinde Kcaalan mevkiinde şard 

kan Hacı Hasan oğlu Osman şimalen harman garben Mehıııe 

Ali hoca cenuben Emine ile mahdud 
Tapu dö. metre mu. muhammen dö. takdir olunan kıyıııet 

4 3680 6 200 lira 
6 - Araplı köyü hududu dahilinde Uzunkuyu mevkiinde şar· 

kan Hasan çavuş oğlu Mehmed şimalen ve garben ve cenubeO 
Veli oğlu Mehmed Ali ile mahdud 
Tapu dö. metre mu. muhammen dö. takdir olunan kıyı:Jlel 

6 5520 300 lira 
1 - Kadırcık Köyü dahilinde Gögercinlik mevkiinde şarkad 

Kör Mezar ve Eset köyüne giden yol Ali Hoca oğlu Mebıııe 
veresesi şimalen Mehmed Emin garben Abacı oğlu ve çaltılı 
dere cenuben Mahmut veresesi ve Efe dayı veresesi ile mabdıı1 

Tapu Dö. H metre mu. muhammen Dö. Takdir olunan kıyııır1 

100 9 2000 300 500 Lira 
2 - Kıdırcık Köyü hududu dahilinde Pazarlı mevkiinde şarkaP 

Mahmud veresesi şimalen efe dayı garben Kabadayı oğlu OsıııaP 
cenuben dere ve Mehmet veresesi ve Hasan Ali tarlalariyle 
mahdut.. 
Tapu Dö. H 

20 1 
Metre Mu. Muhammen Dö. Takdir olunan kıyı:Jlet 

8400 200 Lira 
3 - Kıdırcık köyü hududu dahilinde köy civarı ve alan me~· 

kiinde şarkan sahibi mülkün validesi Emine ve Cennetin oğlll 
Aptullah şimalea sahibi mülkün babası kabadayı oğlu Mehnıed 
ve koca Mustafn veresesi garben koca kuyu ve izzet ve meıst 
ve tahminci oğlu ve balen sahibi mülk ile mabdud. 

Tapu Dö H Metr~ Mu Muhammen Dö Takdir olunan kıyoıet 
30 2 760 500 Lira 

4 - Kıdırcık köyü hududu dahilinde köy civnı yokarı tarl~ 
mevkiinde şarkan molla Mehmed veresesi şimalen Hasan Ah 
veresesi cenuben Mahmud zezcesi Emine ve balen sahibi mülk 
Mebmed Ali garben koca harman ve kabadayı oğfo Osma11 

tarlalariyle mahdud. 
Tapu Dö Metre Mu Muhammen Dö Takdir olunan kıymet O 

Dört Kra)cı General 8 7360 15 300 Lira 
1 - Artırmanın yapılacağı yer ve gün 21 Eylül 936 pazartesi 

saat 14 

ispanyayı hangi akibete 
sürüklemek istiyorlar? 

2 - Şartnamenin açık bulunduğu ilk yer ve gün ve saat 
24 - 7 - 36 Cuma 

Akhisar Tütüncüler Bankasına borçlu Gördesin Kıdırcık kÖ' 
yünden Mehmet Alinin yukarda cins ve evsafı ve muhammell 
kıymetleri yazılı Palamutlu ve Palamutsuz tarlaları alacakJıııtll 
talebiyle açık artırmaya konulmuştur Canehulla Cumhuriyetciyim diyor fakat 

geçici, muvakkat bir cumhuriyetçi •.. 
1 - Artırmaya iştirak için bu evrakta yazılı tarlaların kıy· 

metinin yüzde yedi buçuk pey akçası veya milli bankanın te' 
minat mektubu tevdi edeceklerdir. Madde 124: 

Paris - Burgos'ta asiler 
adına olarak teşekkül eden 
muvakkat lspanyol hükümetinin 
reisi General Canebellas "Pa
ris • Soir,, muhabirine şunları 
söylemiştir: 

"Şimdilik biricik gayemiz 
gasıpları Madridden kovmaktır. 
Ondan sonra askeri bir direk
tuvar teşkil edel·eğiz. Bulduğu 

nazik saatlarda milletin sela
meti namına ordunun visayeti 
altına girmesi zaruridir. 

"Yeni intihabatı ne vakit 
yapacağımızı bilmiyoruz. Ben 
eski bir Cumhuriyetçiyim ve 
Cumhuriyetçi olarak öleceğim. 

- Şu halde zafer kazandı
ğınız zaman rejimi değiştirmi· 

yecek, memlekette sulhu hakim 
kılmak için kralı çağırmıyacak
sınız? 

General mesai arkadaşları· 
nın listesini uzattı. Ve bu suale 
cevab vermek istemedığini ih
sas eden bir tarzda ben : 

- Cumhuriyetçiyim dedi. 
General Molla ise : 
- Vermos (göreceğiz) de

mekle iktifa etti. 
Yeni hüküm eti muvakkate 

de general Canebelladan başka 
daha dört general ile iki kolo
nel vardır. 

Generallar Mola, Davila, Se
nöres Ponte de Salikedir. Ko
loneller ise Montaner ve Mo· 
reno Calderondur. 

Bir kralcı bir digerine 2 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer alacaklıların ve irtifa~ 
- Slike de bizimle bera· sahibi ve irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki 

berdir dedi. Diğeri Mola, Da- haklarını hususiyle faiz ve masarıfa dair olan iddialarını işb11 

vila, Montaner ve Calderon da ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbiteleriyle 
beraber cevabını verdi. Gördes icra dairesine bildirmeleri icabı aksi takdirde haklat• 

Öteki: tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasmdall 
- Öyle ama Calderomın hariç kalırlar. 

vaziyeti biraz şüphelidir dedi. 3 - Satış gününde artırmaya iştirak erlenler artırma şartna' 
Canebelladan kimse bahset- mesini okumuş ve lüzumlu malümat almış ve bunları tamamell 

miyor. Zira hepsi şu kanaatta- kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 
dır ki onun cumuriyetçiliği bü- 4 -- Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa bağırıldık• 
tün muvakkat hükümetler gibi ıı· 
muvakkattır. tan sonra en çok artırana ihale edilir ancak artırma bedeli Dl 

,ıı•mı•--------, hammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulnıaz veya satış istiye• 
Memuı· nin alacağa ruçhan olan diğer alacaklılar bulunupta bedeli bıın• 

aranıyor ların o gayri menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundall 
Türkçe, Fransızcayı ve fazla çıkmazsa en çok artıranın teahhudu baki kalmak üzre ar• 

usulü muhasebeyi bilir tica· tırma on beş gün daha temdit ve on beşinci günü ayni saatte 
ret usullerine vakıf yazı ma- yapılacak artırmada satış bedeli satış istiyenin alacağını rücb:J11 

kinesi kullanabilir bir bay olan diğer alacaklıların o gayri menkul ile temin edilmiş alac:Jk• 
lazımdır. Bunlarla beraber ların mecmuundan fazla çıkmak şartiyle en çok artırana ib:Jle 
Almancayı bilenler tercih edilir böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve sııtıŞ 
edilecektir. tabii düşer. 

istekliler ikinci kordon 5 - Gayri menkul üstüne ihale olunan kimse derhal veya fe~ 
Şahi zade sokağında No. 18 rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesih olunara. 
de Ahmet Rağıp üzümcü ti- kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetı:JlıŞ 
carethanesine müracaatları, olduğu bedelle almağa razı olursa ana razı olmazsa ve bulun~ 

4~5 1557 S.6 mazsa hemen on beş gün müddetle artırmaya çıkarılıp en ço 
::s:-Y-a~n!::g::ıı!!<n.ı..;ı;scö_ndUTuİdU artırana ihale edilir. iki ihale arasındaki fark ve geçen günler 

lkiçeşmeiikte büyük Camgöz içinde yüzde beşten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıcll 
sokagında 11 numaralı evde bükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil 010' 
Kamil karısı Eminenin avluda nur. Madde 133 

11 yaktığı mangaldan sıçrıyan kı- 6 - Dellal ücreti ve ihale pulları alana aittir. Talip olanlar• 
vılcımlar bahçedeki kuru otla- yukarıdaki şeraite göre işbu gayri menkullere pey sürmeleri 6~ 
rın tutuşmasına ve yangın çık- fazla izahat almak istiyenlerin Gördes icra dairesinin 93?~.ııı 
masına sebebiyet vermiştir. numaralı dosyasında mevcut şartnameyi tetkik eylemelerı ı 
Yangın derhal söndürülmüştür. olunur. 
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Gördes icra memurlufiundan : 
Borçlu - Gördes La~mcı oğlu Mehmet Emin. 
Alacakla - Akhisar Tütüncüler Bankası ve Akbisarda Gör

desli kasap oğlu Hilmi ve birinci derecede ipotek sahibi Gör• 
des Ziraat bankas1. 

1 - Arapla köyü hududu dahilinde Akça~1l mevkiinde şarkan 
Acem Hacı lbrabim yetimleri, garben yol şimalen Hüseyin cenu
ben Yetim Mustafa tarlatariyle mahdut 
Tapu Dö. H Metre Mu. Muhammen Dö. takdsr olunan l<1ymet 
20 1 8400 35 450 Lira 

2 - Araplı köyü hududu dahilinde Hacı mazak namı difreri 
Arap Hasan Kobalığı mevkiinde şarkan, Ma7akh garben Hacı 
Kad=r yetimleri, timalen Meryem cenuben, Süleyman kerimesi 
Elif ile mahdut 
Tapu Dö, Metre Mu. Muhammen Dö. Takdir oluna" kıymet 

8 7360 100 Lira 
3 - Arapla Kövü Hududu dahilinde Yörük yurdu namı 

diğeri Su Çıkan mevkiinde Şarkan Konak kac;ı garben Yol Şi
malen Mehmet Cenuben lb~ş Oğlu Osm;1n Tarlalariyle mahdut 
Taou Dö H metre Mu muhammen Dö. Takdir olunan kıymet 

20 1 8400 30 300 Lira 
4 - Araplı Köyü Hududu dahilinde Köy civarı Mevkiinde 

Şarkan Koca Hüseyin kıu AyşP. Garben Koca Hüseyin k111 Emine 
Şimalen Yol Cenuben Kadir Hoca o7ullan ile mahdut 
Tapu Dö, metre mu muhammen Dö. Takdir olunan kıymet 

5 4600 250 Lira 
5 - Araplı Köyü hududu dahilinde Karye civarı mevkiinde 

şarkan Koca Hilseyin kızı Sultan garben Hafız karıqt Raziye 
simalen Koca Hüseyin kııı Ayşe cenuben yol ile mahdut 
Tapa Dö. metre mu. muhammen Dö. takdir olunan kıymet 

2 1840 100 Lira 
6 - Araple hududu dahilinde Kaı namı diğeri Taşlı tarla 

mevkiinde şarkan Hasan garben yol şimalen koca Hüqeyin oğlu 
lsmail cenuben Veli pehlivan oğulları tarlalariyle mahdut 

Tapu dö metre mu muhammen dö takdir o1unan kıymet 
5 4600 75 lira 

7 - Araplı köyü hududu dahilinde Konak kaşı mevkiinde 
şarkan Nazmi garben yol şimalen Veli cenuben tlere ile mahdut 

Tapu dö metre mu muhammen dö takdir olunan kıymet 
3 2760 50 lira 

8 - Araplı hududu dahilinde Kaı mevkiinde şarkan Veli 
pehlivan o~lu Rıza hoca ~arben Ali oğlu lsmail şimalen Veli 
pehlivan oğulları cenuben Veli boca yetimleri tarlalariyle mahdut 

Tapu dö metre mu muhammen dö takdir olunan kıymet 
5 4600 4S lira 

9 - Araplı Hududu dahilinde Kaı mevkiinde şarkan Ali 
Usta, garbe:ı AJi oğlu lsmaiJ, ıimalen Veli Hoca Yetimleri, 
cen uben yol ile mahdut 
Tapu Dö. Metre mu. Muhammen Dö. Takdir olunan kıymet 

7 6440 70 lira 
1 - Çomar köyü hududu dahilinde Mecek mevkiinde şarkan 

Efe zevcesi Ay,e, garben Hao Ömer, şimalen Hacı Hüseyin, 
cenuben yol ile mabdat 
Tapu dö. Mubam:nen dö. H. Metre mu. Takdir o!unan kıymet 

2 15 1 3800 30 lira 
2 - Çomar köyü hududu dahilinde Düğün yurdu mevkiinde 

ıarkan Sarı Hoca oğlu Abdurrahman oğullan lsmail ve Mustafa, 
garben yol, şimalen Hacı Ômer, cenuben yol ile mahdut 

Tapu dö. H. Metre mu. Muhammen dl> •. Takdiri kıymet 
9 8280 50 Lira 

3 - Çomar köyü hududa dahilinde Çirişli mevkiinde 
§arkan dere garben kara .ffuaa oğlu Hasan şimalea Nizam oğlu 
Ahmed cenuben Kutludan Kar• Ses oğlu Ha1an ile mahdud 

Tapu 06 H Metre Mu Muammen Takdir olunan kıymet 
12 1 1040 120 Lira 

4 - Çomar köyü hududu dahilinde Egerci me•kiinde prkaa 
yol garben hea Ômer şimalen dere cenaben JOI ile mabdatl 

Tapa D6 H Metre Mu ·Muhammen Takdir olunan kıymet 
12 1 1040 50 Lira · 

5 - Çomar köyü hududu dahilinde kiremitli dere namı 
diğeri Çirifli mevküade prkan dere garbe:ı dere f malen ebe 
ottu Mustafa cenuben dere ile mahdud 

S. tarla Tapada biaeJi ghterilmekte iaede borç)anun mll•· 
tekillen uhdesinde olduğu ehli vukuf beyanabndan anJqılmışhr. 

Tapu Dl H Metre Mu Muhammen 06 Takdir olaaan kıymet 
20 1 3400 180 Lira 

6 - Çomar kiSyll hududa dahiHnde Kıran mevkiinde şarkan 
hacı Kadir kızı Münibe garben yol şimalen bacı Süleyman oğlu 
ldiçük Ahmet cenuben ve sabıkan bacı Mustafa ve Ahmet zeY· 
cesi Hatice ile mahdut 
Tapu dö metre muhammen kıymet takdir olunan kıymet 

6 5520 30 lira 
7 - Çomar k6yll meTkiinde Kepir mevkiinde şarkan Hara• 

lambo halen Kacar Hasan garben Halil bafaz fimaJen lıaa Ah· 
met cenuben yol ile mahdut 

Tapu da metre mu takdir olunan kıymet 
5 4600 75 lira 

8 - Çomar köyii dahilinde harman yeri namı diğeri harman 
tepe mevkiinde şarkan Nizam Şerif oğla Ahmet şimalen yol garbeP 
N•zam Şerif oğlu Ahmet cenuben Mustafa kızı Emine ile mahdut 

Tapu dö metre mu takdir olunan kıymet 
6 5520 75 lira 

9 - Çomar köyü hududu dahilinde Bakacak mevkiinde 
prkan yol garben Softa oğfa Mehmed şimalen Softa oğlu Mus• 
tafa cenuben Ahmed oğlu Mebmed tarlalariyle mahdud 
Tapa Dö. metre mu. muhammen dlS. takd;r olunan kıymet 

6 5520 25 lira 
10 - Çumar kay& dahilinde Aktaş mevkimde ıarkan ve ıa· 

bıkan deli Ali halen Koçak oğlu Mahmud garben Yuvakim halen 
Mehmed boca oğJu Ahmed ıimaleo dere cenuben yol ile mahdud 
Tapa dö. Metre mu. takdiri kıymet 

S 4600 50 lira 
11 - Çomar köyü hududu dahilinde Aktaı namı diğeri Kara 

dal mevkiinde ,arkan hacı Mustafa oğlu Hacı garben Veli çavuı 
halen lağımcı Emin kız kardeşleri şimalen Sanoğlan kızı cenu
l>en Kerim kıza Rahime hududu ile mabdud 
Tapu dö. metre mu. muhammen dö. takdir olunan kıymet 

1 920 5 SO lira 
12 - Çomar köyii hududu dahilinde Ebe Koyusu mevkimde 

tarkan Veli çavuş hemşiresi Hürü şimalen dere cenuben Mehmet 
oğla Mustafa garben yol ile mahdut 
Tapu dö. metre mu. muhammen da. takdir olunan kı1met 

2 1840 5 50 lira 
. 13 - Kurtlar köyü hududu dahilinde Kula harmanı mevki
•nde şarkan yol garben dere ıimalen Kula harmanı ve Çomarh 
Sarı molla Mehmet cenuben dere ile mahdut 
Tapu dö. H metre mu. muhammen dö. takdir olunan kıymet 

20 1 9400 40 300 lira 
14 - Kurtlar köyü hududu dahilinde Taş kazılın mevkiinda 

tarkan yol garben Topça Veli şimalen dere cenaben hacı Veli 
~T llarının evi ile mahdut 

apu dö H metre ma muhammen dl takdir olunan kıymet 
4o 3 6800 60 300 lira 

- YENi Asit 
• 

1 - San Aliler llududu dahilinde Güncebllkll mevkiinde şar· 
lran dam yeni ıahibi aened tarlası, şimalen 11Jukaddema Hacı 
Hatice elyeym Y etimoğlu Ahmad ye halen sahibi .ened Te Sa· 
rığkaş yoJu, garbeo San Aliler yolu, ceauben kuyu ve dere ve 
Alaiyeli Hüseyin mülklerile mabdud 
Tapu dö b metre mu muhammen dö takdir olunan kıymet 
150 13 3 000 250 600 lira 
2 - Sarı Aliler köyü hududu dahilinde GBncebilkll mevkiin• 

de tarkan Yetim Ahmed halen emvali milliye tarlası, timalen 
ve sabıkan Topalağa Hacı Hatice, elyeTm ıahibi ıened ve Sar
gaç yolu, garbeo dere ve Alaiyeli Hüseyin, cenuben Yetim Ah· 
med tarlalarile mahdud · 
Tapu dö h metre mu muhammen da takdir olunan kıymet 

• 50 4 6.000 100 300 lira 
3 - Göncü bükü namı diğeri Nurullah oğlu Hacı lbrahim 

çiftliği - şarkan Hacı lsmail ağa çiftliği ve halen sahibi senet 
şima len çay cenuben Sargaç yo!u - garben Hacı Hüseynin Ali 
tarlalarile mahdut iki yüz döntim tarladan Ova kısmında 
tahminen 120 dönüm ve dağ kısmında 80 dönüm miktannda 
tarla ve dağ kısmında 80 dönüm tarla derununda tahminen bin 
aS!'aç palamut ve her tarafı kabili ziraat olup mezkur çiftlik da
hilinde tahtani 7 fevlcani iki oda çiftlik ebniyesi mevcut olup 
Tapu kaydı veçhile beş hisse itibarile iki hissesi ehli vukuf ta· 
rafından mezkur arazi ve ebniyelere Oç bin lira kıymetli. 

H. 18 metre murabbaı 4000 
4 - Harman kaşı mevkiiode şarkan lsmail çavu' kız lcardeti 

Ayşe halen sahibi senP.t garben ve cenuben lsmail çavu<ıun 
Mu'ltaf~ ve ha'en sahibi senet cenuben Ayıe Te halen sahibi 
ı:ıenet ile mahdut. 
Tapu Dö H Metre mu. Muhammen dl. Takdir o'unan kıymet 
32 21 9420 100 lira 
5 - Ada mevkiinde şarkan lsmail çaYUf hemşiresi Ayşe 

şimalen çay cenuben lsmail çavuş ve balen sahibi senet garben 
cay ve vol ve hacı Hüseyin o~lu Ali tarlalarile mahdut, 
Tapu dö. metre mu. muhammen det takdir olunan kıymet 

7 6440 l 00 lira 
6 - Çiftlik dam civarı namı diğeri Kalaycı bükü ve kesik 

mevkiinde. Şarkan Süleyman ha1en sahibi senet Emin ve şerik
leri şimalen çay garben ve cenuben Süleyman ve halen sahibi 
!'enet Emin ve şeriklerile mahdut. 
Tapu dö metre mu. muhammen dö. takdir olunan kıymet 

1 ~o ~ıra 
7 - Çiftlik Güncü bükü hacı lsmail ağa çiftliği etrafı erbaası 

sahibi mülk Emin ile mahdut iki dCinüm arz üzerinde fevkani 2 
göz ve tahtani 4 göz odalı bir bap çiftlik evi ve bu evin civa
randa bir adet palamut ma~azası ye ebniyelerin vazıyeti itibarile 
500 lira k1ymet takdir edilmiştir. 

8 - Güncü bftkü mevkii ve hacı lsmail a~a çiftliği şarkan 
garbındaki bacı Nurullah oğlu lbrahim tarlasından bedi ile 2100 

· hatve ilerisindeki Gördes çayı şimalen cenuptakİ bacı lbrabim 
tarlasmdan bedi ile 500 hatve ilerisindeki Gördes çayı garben 
hacı Nurullah oğlu lbrahim halen sahibi senet Emin ve ıeriJderi 
cenuben hacı lbrahim ve sahibi senet Emin ile mahdut. 

Tepu dö H metre mu muhammen da takdir olunan kıymet 
800 73 6000 5000 3000 

9 - Kıdırcı köyü hududu dahilinde Bakalan mevkiinde şarkan 
ve sabılcan esetli bacı Halil ve halen bacı Halil vereseleri garben 
bacı Veli şimalen molla Mahmud veresesi Mustafa cenuben ve 
sabılcaa Hamza ve balen kabada'p oğlu Mehmet Ali hoca tarla-
larivle mahdut :.1 

Tapu dö H metre mu muham1J1en dö takdir o!unan kıymet 
40 3 6300 100 100 lira 

1 - Arttırmanın yapılacağı yer ve gtinU: 21 Eyliil pazartesi 
ıaat 14 

2 - Sartnameaia açık bulwıduğa ilk yer ~e glhl Te ıaat: 
24-7-936 Cuma. 

Akhisar Tütüncüler Bankasma borçla Glrdesde mukim 
Mehmet Eminin yukarda cins ve evsafı ve muhammen kıymetleri 
yazıh palamutlu Te p.alamatmz tarlalariyle çiftlik ve ~ftlik 
binaları alacaklının talebiyle açık &ttbrmaya konulmaştar. 

1 - Arttırmaya i.ttirlk içia bu evıakta yazda tarla Ye çiftlik· 
)erin kıymetinin yüzde yedi buçuk pey akçesi veya milli 
bankanan teminat mektuba teYdi edeceklerdir. Madde 124. 

2 - ipotek sahihi alacaklılarla diğer alikadarlann ve irtifak 
salaibi Te irtifak bakla sahiplerinin gaJrİ menkal iizeriodeki 
haklarını hususiyle faiz ve muarife dair olan iddialannı iıbu 
ilin tarihinden itibaren yirmi pn içinde evrakı müabiteleriyle 
birlikte Gördes icra dairesine bildirmeleri icabı aksi takdirde 
haklan tapa aicilile sabit olmadıkça sabf bedelinİD paylapna
sından hariç kalırlar. 

3 - Sattı gününde arttırmaya iıtirik edenler arttırma tart• 
namesinini oknmaı Te lüzumlu malumat almış ve bunları tama· 
men kabul etmit ad ve itibar olunurlar. 

4 - Tarin edilen zamanda gayri menkul Oç defa bağınldık· 
tan sonra en çok arbrana ihale edilir. Ancak arbrma bedeli 
mabammea kıymetin JÜ%de yetmiı beşini bulmaz veya sahı ısti· 
yenin alacağa ruçhan olan diğer alacakhJar bulanmayıb da be
deli tunların o gayri menkul ile temin edilmit a!acaklarnua 
mecmuundan fazla çıkmazsa en çok artıranın taabbüd6 baki kal
mak ftzere artırma on beı gün daha temdid ve on beşinci günü 
ayni saatte yapaJacak arhrmada •bf bedeli sabf iatiyenin ala· 
cağanın ruçhan olan diğer alacak?aların o gayri menkul ile temin 
edilmiı alacakların mecmuundan fazla çıkmak şarlile ençok ar· 
tırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezıte ihale yapıl
maz ve sahı tabii düşer. 

5 - Gayri menkul listene ihale olunan kimıe derhal veya 
Yerilen mühlet içinde parayi vermezse ihele kanr1 fesholuaarak 
kendisinden evvel en yüksek teklifde bulunan kimse arzetmiş 
olduğu bedelle almağa razi olursa ona, razi olmaua ve bu!un· 
mazsa hemen on beş güa r»lddetle arbrm•ya çıkanhb ençok 
artırana i~le edilir. iki ihale arasındaki fark ve geçen günler 
için de yüzde beşten hesab olanacak faiz ve diğer zararlar ay
rıca hükme hacet kalmaksıma memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
olunur. Madde 133 

6 - Dellil ücreti ve ihale pullan alana aittir. Talip olanların 
yukardaki şeraite göre işbu gayri menkullere pey sürmeleri ve 
fazla izahat almak istiyenleria GiSrcles lcra dairesinin 935/260 
numarah dosyasında mevcut prtnameyi tetkik eylemeleri iJin 
olunur. 

lzmir Kadastro müdürlüğünden: 
Gözlepe tramyay caddesinde .971 numara tajlı bir arsa 793 

ve 893 numaralı Hakkı yalıcı oğlu eviyle 789 sayılı Mehmet 
Şerif evinin arsasındadır. Arkası denizdir. 135 murabba metre
dir. Adı bilinmiyen ve tapu kaydı da elde edilemiyen kimseler
den kalma olarak hazine adma yazıJrnıstır. Şimdi de hazine bat
kasma satmışhr. Bu sebeple müşteri adına tescili yapıJacakhr. 
Bu arsa ile kimin alika11 varsa belgeaile birlikte ilin tarihinden 
itibaren iki ay ipnde saçmacı lıaamam sokağmda 20 numaralı 
biaada lzmir Kaclutro koaaia.Yonuna miiracaatlan. 
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Karfısında derhal ricale mecbur olur 

RESSAl\t - DEKORATÖR 

Kadri Atamal veŞr. 
lsTANBUL VE MÜNİH GÜZEL SANATLAR 

AKADEMİSiNDEN MEZUN 

iNŞAAT. DEKORASYON. BOYA VE sorun 
1 ESISATI KABUL EDER. 

ŞERITCILER - 5. 7 - TELEFON 3482 
........ ·. - . 
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iktisat Vekaletinden: 
1 - 2054 numarah kanunla Yerilen sa1aWyete mllsteniden 

mezkür kanunda yazılı maddelerden kalıvenia aşağıda yazılt 
esaslar dairesinde bir elden memlekete ithaline devam eclilmesi 
hükumetçe le arar1aştırılmıştır. 

2 - Bu husustaki teklifler 7 ilk tqrin 1936 tarilüne kadar 
doğrudan doğruya iktisat vekiletine yaptlmahdır. 

3 - Bu teklifler vekiletçe teşkil otunacak bir komi.yoa 
tarafından tetkik edilerek icra vekilleri heyetine ar.zeluaacaktu. 
ihalenin icra edilebilmesi için teklif sahip!erinin en müsait teklifi 
yapmış olmakla beraber deruhde edecekleri işi emniyetle ifa 
edebilecek elıtiyet ve iktidarda bulunmaları da meşruttur. Bu 
husuibn takditine ve yaptıkları teklife ve haiz o!duklRrı ehliyet 
ve iktidara g5re talipler arasında işin dilecliğine ihalesine b6-
k6met serbesttir. 

4 - Teklifler, Tlrkiyenin bütün kahTe ihtiyacını tatmin ede
cek mahiyette olacak Ye piyasa için herhangi bir darhğı macih 
olmayacak surette me.Jeket dahilinde en at 10,000 ça•al atok 
bulundandacakbı. 

S - Tlrki1eye ithal olanacak kahvelerin bedeUeri allkadar
lann aam we heaamna oluak millt bir bankada bloke edilecek
tir. Ba para, ancak albna maddede yaat. oldap veçlaile ur-
fedilebilecek ve kahve mukabilinde bi~ bir suretle diSTiE Teril
miyecektir. 

6 - Memlekete ithal edilecek kahve mukabilinde memleket 
mabsul6t ve mamulitından muadil kıymette eşyamn kalıYenin 
mentei olan memlekete veya Tilrkiye e11..... heaia p1t&al' ol
m1yan m~mleketlere ihraca mecburldil'. 

7 - Memlekete ithal edilecek kahveler, memJeket dahiliade 
beynelmilel fiat ve team6llere göre toptana tticcarlaıa satıla
caktır. 

Tekliflerde, beynelmilel teamüle göre tesbit olunacak fiata 
ne nisbette 2am yapılmak istenild 'ği dahi va21ban gösterilmelidir. 

8 - Hlik6met, ba esular dahilinde ve üç sene müddetle 
aktedilecek mukanleaame blklmlerinin tatbik ni dilediği gibi 
kontrol ettirmek hakkını haizdir. 

9 - Beynelmilel piyasa teamüllerine göre hareket olunmaması 
veya ba piyasa fiatJarından fazla fiat'.a sahş yapılması veyabud 
her hangi bir sebep ve •uretle mnkavele ahkimına riayet edil
memesi haUerinde tarafeyn arasında tabbüddils edecek ibtillf 
Hakem vasıtasile haUedilecek ve lçUndl hakem lstanbal Ticaret 
Odası Rt-isi tarafından intihap olunacaktır. 

10 - Taliplerin, tekliflerine iktisat Velriletince makbul ve 
muteber bir Banka teminatı rapteylemeleri .. rttır. Bu teminabn 
miktarı teklif yapılırken asgari elli bin lira ve mukavele akte-
dilirken asgari iki yüz bin liradır. Ba ıon temiut knl halinde, 
milteabbit mukavele blllrümlerine riayet etmediği takdirde irat 
kaydedilecektir. (1646) 

15 - 31-15-31-15-30 2117 (1470) 

Türkiye 
şu besinden : 

Ziraat Bankası lzmif' 

Bankamıza müsabaka ite stajyer alınacal<tır. Müsabakaya 
girmek için tercihen Lise mezunu olmak veya orta Ticaret mek
tebini veya orta mektep tahsilini bitirmiş bulunmak ve Lise 
mezunları 18 ve orta mektep mezunları 16 dan az ve 15 dan 
fa.da yaıta olmamak ıartbr. 

Müsabaka imtihanı iki eylül 936 tarihinde şubemizde yapıla
cak ve kazananlar 30 lira aylakla stajyer tayin edileceklerdir. · 
Bu stajyerler en az altı ay en çok bir sene müddet:e şubemiz 
serviılerinde staj gördükten sonra mesleki imtihana tabi tutu
lacaklar ve bunda da muvaffak olanlar aylıkfarı 60 liradan az 
olmamak üzere muhtelif yerlerdeki bankalarımızda münhal olan 
memurluklara tayin olunacaklardsr. 

Nelerden imtihan edileceği, ne gibi vesikalar aranacağı Ban
kamızdan alınacak şartnamelerden öğreniJir. 

Şubemize en ıon müracaat müddeti 29 ağustos 936 dır. 
2246 (1568) 31-28 



Sahife • -= 
lzmlr beledlyeslnden: 
1 - Karşıyaka ıubesi te• 

mizlik hayvanları için beher 
kilosu iki buçuk kuruştan 375 
lira bedeli muhammenle on beş 
bin kilo kepek alınacaktır. 

Başkitiplikteki şartnamesi 
veçbile açık eksiltme ile ihalesi 
14-8-936 Cuma günü saat 16 
dadır. iştirak için yirmi sekiz 
buçuk liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatta encümene gelinir. 

2 - Karşıyaka şubesi temiz
lik hayvanl:!rı için beher kilo
su dört kuruştan altı yüz lira 
bedeli muhammenle başkatip

likte şartname veçhile on beş 
bin kilo arpa alınacaktır. Açık 
eksiltme ile ihalesi 14 8-936 
Cuma günü saat on altıdadır. 
iştirak için kırk beş liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta encü
mene gelinir. 

3 - Karşıyaka şubesi temiz
lik hayvanları için beher kilosu 
bir kuruştan yüz elli lira be· 
deli muhammenle on beş bin 
kilo saman alınacaktır. Başka
tiplikteki şartname v~çhil açık 
eksiltme ile ihaleli 14-8-936 
Cuma günli saat 16 dadır. işti
rak için 12 liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile eöyleuen 
gün ve saatta gelinir. 
28-31-4-8 2350 (1555) 
- Çayırlıbahçede 84 sayılı 

adanın 219 metre murabbaın
daki 34,35 sayılı arsaları beher 
metre murabbaı yüz yirmi beş 
kuruştan iki yüz yetıı>iş üç lira 
yetmiş beş kuruş bedeli mu· 
hammenle başkatiplikteki şart
name veçhile. 7-8-936 cuma 
günü saat on altıda açık artır
ma ile ihale edilecektir. iştirak 
için yirmi bir liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile ı:ıöylenen 

gün ve saatta encümene gelinir. 
22-25-28-31 2254 (1509) 

Cinai Miktarı T 011u Lira 
Font 25 12 300 
Hurda demir 6 4 24 

324 
Hava gazı fabrikasında mev

cud yukarıda cinsi ve miktarile 
muhammen bedeli yazılı font 
ve hurda demirler baıkatiplik
teki şartname veçhile 7-8-936 
cuma günü saat on altıda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için yirmi beş liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta encü
mene gelinir. 

24-28 - 31-4 2299 (1530) 
1 - Bedeli mubammeni bin 

beş yüz lira ve yüz on iki in
celik kaptı kaçdı şasesi üzeri
ne karuseri başkatiplikteki 
şartname veçhile imal adilmiş 
bir iş otomobili satm alınacak
tır. Açık eksiltme ile ihalesi 
7-8-936 Cuma günü saat on 
altıdadır. iştirak için yüz on üç 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya Banka teminat mek
tubu ile söylenen gün saatfa 
encümene gelinir. 

2 - Temizlik işleri hayvan
larının bir senelik ihtiyacı için 
kilosu bir kuruştan bin beşyüz 
lira bedeli muhammenle baş
kitiplikteki şartname veçhile 
yüz elJi bin kilo saman alına
caktır. Açık eksiltme ile ihalesi 
7 - 8 - 936 cuma günü saat on 
altıdadır. iştirak için yüz on 
üç liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya Banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatta encümene gelinir. 

3 - T emizJik işleri hayvan· 
larının bir senelik ihtiyacı için 
kilosu dört kuruştan beş bin 
lira bedeli muhammenle başka· 
tiplikteki şartname vl!çhile 
yüz yirmi beş bin kilo a rpa 
alınacaktır. Açık eksiltme iJe 
ihalesi 7 - 8 - 936 cuma günü 
saat on al tıdadır. işti rak için 
üç yüz yetmiş beş liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 
Banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatta encü
mene gelinir. 
24-28-31-4 2300 (1531) 

1 - Sükrü Kaya bulvannda 

=·· 
RADYOLIN 

Bayan Radyolinden o kadar memnundur ki başka hiç bir diş 

macunu kullanmaz. Dişlerinizin inci gibi beyaz, parlak, güzel ve 

sağlam olduğunu isterseniz, siz de yalnız ve daima RADYOLIN 

kullanınız, fakat sabah akşam günde iki defa dişlerinizi fırça
lamak lizımgeldiğini unutmayınız. 

RADYOLIN RADYOLIN RADYOLIN 
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TAZE TEMiZ UCUZ 
llAC 

HAMDİ NÜZ~IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 
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Tevfik 
ağzına rastlıyan meydanlığa 

kesme kordon taşı çekilmesi 

ve orta parterinin ve etraf 
yaya yollarının imla ve tesviyesi 
başkatiplikteki şartname ve 

keşfi veçhile 14-8-936 cuma 
günü saat on altıda açık ek
siltme ile ihale edilecektir. işin 
bedeli keşfi altı yüz yirmi yedi 
lira kırk beş kuruştur. iştirak 
için kırk yedi liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatta encümene ~elinir. 

2 - Metre murabbaı elli 
kuruştan kırk dokuz lira elli 
kuruş bedeli muhammenle Tire 
kapusu sokağında 509 adanın 
on bir sayılı arsası başkatip· 
likteki şartname veçhile 14-8-
936 cuma günü saat on altıda 
açık artırma ile ihale edile
cektir. iştirak için üç yüz yet
miş beş kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatta encümene gelinir. 

28-31-4-8 2351 (1556) 
- Hava gazı fabrikasının 

936 yılı ihtiyacı için beher 
tonu dokuz yüz elli kuruştan 

otuz beş bin sekiz yüz on beş 
lira bedeli muhammenle üç bin 
yedi yüz yetmiş ton Zonguldak 
zerodiz lava maden kömürü 
başkatiplikteki şartname veç
hile 14-8-936 Cuma günü saat 
16 da kapalı zarfla ihale edi
lecektir. iştirak için iki bin 
altı yüz seksen yedi liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile 2490 sayılı kanunun tarif 
dairesinde hazırlanmış teklifler 
o gün saat on Leşe kadar en
cümen başkanlığına verilir. 

26, 31, 4, 7 2328 (1547) 
1 - Çocuk yuvasmm 936 

yılı ihtiyacı için başkatiplik
teki şartname veçhile ve ilişik 
cedvelde otuz üç kalemde cins 
ve miktarı yazılı mualece 
18-8-936 salı gücü saat on 
altada açık eksiltme ile ihale 

edilecektir. Bedeli muhammeni 
bin iki yüz on iki lira beş ku
ruştur. iştirak için doksan bir 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzu veya banka teminat mek• 
tubu ile söylenen gün ve sa
atte encümene gelinir. 

2 - 95 sayılı adanın 325 
metre murabbaındaki 2 savılı 

arsası beher metre [r)Urabbaı 
yirmi beş knruşlan seksen bir 
lira yirm1 beş kuruş bedeli 
muhammenle başkatiplikteki 
şartname veçbile 18-8-936 salı 

günü saat on altıda açık art
tırma ile ihale edilecektir. 
. iştirak için altı liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile söy 
lenen gün ve saatte encümene 
gelinir. 

31-4-8-12 2409 (1574) 
- Bayındırlık sahasında Va

sıfçmar caddesinin ikinci kor
donla Şükrü Kaya bulvarına 

kadar bir şosasınm Bandırma 
granit taşile döşenmesi işi 18 -
8 - 936 salı günü ,.aat on altı
da kapalı zarflı eksiltme ile 
ihale edilecektir. işin bedeli 
keşfi on bin yedi yüz elli sekiz 
liradır. 

Keşif ve şartnamesi 54 ku
ruş mukabilinde başmühendis
likten tedarik edilir. 

işin bedelinin yedi bin do
kuz yüz yirmi lirasına mukabil 
müteahhit, başmübendislikce 
verilecek istihkak raporlarile 
bayındırlık sahasında müzaye· 
deye çıkarılacak arsalardan ala-
caktır; mütebaki iki bin sekiz 
yüz otuz sekiz lirası nakden 
verilecektir. iştirak için sekiz 
yüz yedi liralık muvakkt temi-
nat makbuzu veya bankc:a te
minat mektubu ile 2490 sayılı 
kanunun tarifi dairesinde ha
zırlanmış teklifler ihale günü 
saat on beşe kadar encümen 
başkanlığına verilir. 
2 - Cinsi Mıktarı 
Beygir keçesi 75 
Semer " 200 110 
Hamud " 7 top 23, 1 O 

185,60 
Yukarda cinı ve miktarlari-

w 

lzmir ithalat Gümrüğü müdürlüğünden : 
Kaplann 

Tesbit Adedi Nevi 
Kıymeti muhammenesi Sıkleti 
Markası No. Lira k. Kilo g. gayri safi Cinsi eıya 

No. 
99 

" 
" 

" 
it 

" 
" 

" 

" 
" 
" 

ı 

1 
1 

s. 

s. 
s. 

AAR 1 

M J A 726 

" 1 kafes " " 
1 s. 

" " 1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

s. 
s. 
s. 

s. 

" " H P 23 
H R O 101 
c w 278 

W AL D 
R B F 3335 

kutu S P 
kutu H R 
torba Villa 

10 

30 
22 
20 
21 
30 

• 3 
2 

10 

97 
53 

5 

50 
50 

16 

67 500 
48 
31 
33 
24 
6 
3 500 

85 

6 500 
3 500 
o 300 

Kilo g. 

1 
940 1 

10 1 

00 

::ı 
~ 
::ı 
bO 

Demir tel ile mürettep cilalı 
ağaç prese makinesi aksamı 
Biçaksız ağaç rende 

" " 
" " 
" " " 

Biçaklı ağaç rende 
Kesme ram bardak ve kadeh 
Cam boru 
Boyalı resimli demir reklam 
Esau Jirolf ( tenekede ) 
Esan Romaren ( tenekede ) 
Bo~ teneke 
Ç ğ boyasız kahve 

" " 
il " 
" " 

127 225 10 600 , Üzeri çuvalla dıkilmiş tütün taşı· 

" 
" 

" 
" 

136 

" ,, 

86 

174 

" 
" 
" 
" 

202 

208 

186 
204 
206 

" 

19 
74 

4 
1 

6 

1 
1 

30 

1 
1 
3 
1 
3 
5 

5 

1 
15 

2 

4 

139731/1 

3 
100 

4 
2 

35 

3 
5 

çuval S R 1377 60 -----y ektin 1843 60 
s. 15 
s. 1 60 
K 3 
K 3 

kutu J T C 1-3 
S. S R 442-46 25 

S. E L 55-59 40 

S. A K Z 10 200 
S. FD/MM810/24 150 
v c p c 15-18 

1 R N 
v c p c 8-9 100 

L R A 12·13 

50 
3 400 

222 
80 

~ ~ mağa mahsus bayt sepet 
·:ı ~ Amele oturağı ( ayaksız ) 
;~ $" Demirle mürettep ağaç prese · 
be u. makine aksamı 
ın-\0 

.;:; M El arabası 
ıu O'\ 
Wl Baskül 

t"-o ıu • 3 300 I ' Safi ipek mensucat 
::ı B ( madeni tellerle mtirettep ) 

11 O .g B Safi ipek örtü ,, 
350 l)O~ Safi ipek yatak örttisü 

""°' - . -:;; cıo 
2296 Wl Kına 

324 300 3267 100 
20 
61 500 
2 580 
2 850 
8 500 

433 

368 

650 
1452 500 

85 
104 
105 

, Tönbeki (Harice) 
• ·5 Piro sigarası (barice) 
. '5 Avaya sigarası (harice) 
.::S N • (h • ) :g [ Avaya sıgarası ance 
bO Piro sigarası (harice) 
E~ Maden suyu (harice) 
: ( Vileunger Helenen ) 

Istampa boyası ve muhallili 

Değirmen makinesi 
Adi demir çivi 
Adi su kupası 

...... ~ Adi su sürahisi 
r:ı B 
.; :ı " " 
'tıe :G Adi su kupası 
"" u. Adi su kupası 
~ Adi su sürahisi ., 

46 250 adet F C 5944 125 

88 
105 
88 
70 Dolu gramofon pliğı 

Yekun 2564 60 3970 230 3267 150 
Yukarıda yazılı eşya 3-5-7-10-12-8-936 ıncı günlerin~e saat on dörtte açık artırma ıuretile 

dahile satılmadığı takdirde ayni günde de ecnebi memlekete götürülmnk üzere satılacağından 

işine gelenlerin ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 2181 (1482) 

...................................................................... 

IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 
- uınaı a n aıı ,.. 

1.,arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGLAD -------- :zABIF -------
y : v:ı;:: !;#'l~#.!w!zZz!2~H21 

eni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
f/////////;//J 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

SATIŞ YE E 
................. . 
• ••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 

• VJ.L/L/.7.L/.LL.J RL RI . :::::::::::::::::: 
Birinci Kordonda ŞARK HALI T A ş 
186 Numarada • r ·,... 

Mimar Kemaled- FAHR• 
din caddesinde l Kandemir oğlu 
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Ayni kumaşlar lznıir~de Sağıı·zade ve Asını ltiza ~ 

•• 

• 

le bedeli muhammeni yazılı eş
ya baıkitiplikteki şartname 
veçbile 18 - 8 - 936 Sah günü 

saat on altıda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
on dört liralık muvakkat te-

minat makbuzu ile söylenen 
gün ve satta encümene gelinir. 
31 - 4 - 8 - 12 (1572) 2407 



aı Temmuz 1e3e ........ 
F artelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
VULCANUS vapuru 13 tem· 

muzdan 18 temmuza kadar 
limanımızda olup Anvers, Rot
terdam, Amsterdam, Hamburg 
limanlar1 için yük alacakbr. 

CERES vapuru 27 temmuzda 
gelip bu ağustosta An· 
vers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limanlan için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Linien 
GOTLAND Motörü 20Tem· 

mmda Rotterdam, Hamburg, 

Copenbag, Dantzig, Gdynia, 
Goteburg, Oslo ve lskandi
navya limanları için yük ala
caktır. 

V ASLAN D motörü 30 tt-m· 
muzda beklenmekte olup yü· 
künü tahliyeden sonra Rotler
dam, Hamburg, Copenbage, 
Dantzig, Gdynia, Goteburı< 
Oslo ve lskandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
ALBA jULlY A vapuru 30 

temmuzda gelip 1 Ağustosta 

Pire, Malta, Marsily ve Bar
selona hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

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

Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acentesine mftracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplarl 

MuMlter Eroğul 
Kenıal Çetindağ 
Hastaların1 her gla sabah 

raat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehaneleriacle 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

N V. 
W. F. H. Van ller 

Zre & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ANGORA vapuru 20 tem

muzda bekleniyor. 25 temmuza 
kadar Anvera, Rotterdam,Ham 
burg ve Bremen limanlarına 
yük ;1lacakhr. 

ACHAIA vapuru 31 tem
muzda bekleniyor. Hamburg ve 
Anversten yük b0$altacaktar. 

CHIOS yapuru 10 ağustosta 
bekleniyor. 15 ağusto•a kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük a acak.4r. 
~ 

Amerikan Export Unes 
EXMISTER vapuru 31 tem

muzda bekleniyor.Nevyork için 
yük alacaktır. -· ~ ,. 

Service Maritiin Roumain 
Bugaresl 

DUROSTOR vapuru 1 ağus
tosta bekleuiyor. 

Köstence, Sulina, Galas 
ve Galatz aktarması Belgrad, 
Novisad, Budapest, Bratislava, 
Viyana ve Linz için yük kabul 
edecektir. 
~ 

S. A. Royal Hongroise de Na
vigation Danubienne- Maritime 

Budapest 
BUDAPEST motörü 28 tem

muzda bekleniyor. lskenderiye 
için yük alacaklar • . 

DUNA motörll Danub liman
ları için yük almak 6zere 1 
ağustosa doğru beklenilmek• 
tedir. 

V apurlann iaimleri, gelme 
tarihleri Ye na•lun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhlde gi
rişilmez. 

N. V. W. F. Hami Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

.,._,.,... ·~lDJ(....,,..,.,.,...,.,....,,u,,...,,..,,...,..~T":l >ll'I• .. ......_., ,...., *....,..48!ra 

lzmlr slclll Ucarat me
murluftundan: 

lzmirde Kara osman oğlu 
hanmda 19 numarada iplikçilik 
yer mahsullen ve Bursa ku
maşları Ticaret ve Komilsyon
culuğunu T okatbzade Faik un
vani altında yapmakta iken bu 
kene Faik Tokatlıoğlu unva
DIDI almıf olduğundan işba yeni 
Ticaret unvanı Ticaret kanunu 
hOkümlerine göre sicilin 1792 
numarasına kayıt ve tescil edil· 
-diği ilin olunur. 

2394 (1573) 

lzmirli ler lstanbulda nerede buluşurlar 

~~Bristol otelinde 

Sirkecid:.Osmaniyeotelinde 

Her iki otelin mtlateciri Tllrklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
lldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konakhyacaklar kendi 
evlerindeki rahab bu!acaklardır. 

BütOn bu fevkalideliklere ilAYeten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Akciğeri olmıyan her bay· 
vam öldüren keıkin f'Jitlerin 
pek çok çeşitleri, ufak bü· 
yük luatmucla. fiıelenle Ye 
dökmesi ehven fiatla satılır. 

Mevsimi geçmek üzere 
olan ve hepinize ilzam naf
talini almakta 1-iru acele 
ediniz. 

Kullanışh Ye dayanddı Flit 
tulumbalan, sivrisinek müca· 
clelesi için her eYde bulun-

ma11 mecburi olan mikrop 
lld&rUcil mazot, asidfinik, 
karaolin ile göktaı, benzin, 
alkol, her nevi asic:I, oksijen kaynağı için karpit, su, macun 
•e buğday tanesi halinde fare zehirlerini bizden arayınız. 

(40) rCDk lzeriae Kız markah met'll• • Arti " kumq 
boyasına _. .. yımz. 

Kolonya, dit macunları, krem, kokulu Mbunlar •e daha 
pek çok çeşitlerimizi görmek istiyenler bir defa depomuza 

lli••••lllr~ her laalıı!le memam o!acatdmdlr. Te'efoa: 3882 

' 
YENi Alltrİ 

Oliver Ve Şü. 
LIMİTET 

Vapur Acentası 
CENDELI HAN BıRINCI 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

GRODNO vapuru 25 hazi-
randa beklenmekte olup Landra 
ve Hull içiu yük alacakbr. 

MARDINIAN vapuru 27 ha
ziranda bekJenmekse olup Li· 
verpool ve Glassrov lcin yük 
alacal...br. 

DRAGO vapuru temmuz or-
talannda Londra, Hull ve An-

ı• Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaamaı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞlTlK çocuklara Ultra -
Viole tatbak Ye Rontken 
ile KEL tedaYileri yapıhr. 
ikinci Beyler sokak fana 

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. '182) 

• 

versten gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra, ve Hull 
için yük alacakhr. 

LESBIAN vapuru 15 tem· 
muzda Liverpool ve Svansea· 
dan gelip yük çıkaracakbr. 

- -
Deutsche Levante • Linie 
TOFIA vapuru 25 baıiran

da Hamburg, ve Bremenden 

gelip yük çıkaracakllr. 
NOT : Vürut tarihleri, va

purJarm iaimleri Ye navlun üc
retJerinin değitiklikJerindeıı me 
suliyet kabul edilmez. 

ID 

Bütün dünyanın tanımış olduğu 
V•TLER Marka her boy Lüks ve ucuz bisiklet

) leri ZüNDAP marka motosiklet petro-
maks lüks fener lambaları sıhhi Apostel ağızhğı her çe1it 
gramofon plaklan hediyelik zarif saat ve kristal likör, kom
posto, çay, paflta takımları. Kıymetli vazo, fenni çocuk oyun• 
cakları, elektrikli titii çaydanlık ve ocaklan yemek ıadmak 
çay yeaaire mağazamızda her vakıt bulunur. 

No. 156 Balcılar 

NECİP SADIK 
DAMLAPINAR 

·, . . "~ .,\~_, .. •'"ı . ' 1 • • • ' ' • • 

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk Alemini şafirlmıf herkesi hayret içinde b1r&kmışhr 
F eminen Dişi Maskülen Erkek 

lki cins koku 

Hilil Eczanesi 

( Baharçiçeği ) ( Gönül ) ( Fulya ) ( Sonhabra ) ( Menekşe ) 
( Akşam güneıi ) ( Leylak ) ( Limon çiçeği ) (Yasemin) 

Kemal Aktat kokuları yerine başka şeyler verilirse kabul et· 
meyiniz, benzer isimlere aldanmayın1z, Kemal Kamil kokulan 
yerine ver'lecek şeyler, HilAI eczanesinin kıymetini bir daha is
pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkışlatacakbr. Zevk, 
Sanat, bilgi taklit kabul etmiyor vatanda, 1 

Çil, leke, buruşuk ve güneş 
yanıklar.na karşı fevkaladedir 

TOPTA PERAKENDE 

1 

t 
1 

1 
1 
1 
• 
1 

) 

1 

-

.--- mukabilinde bOyOk bır tOb PER: 
lODENT dı' macunu alabılirsınız: 

PERLODENT fenni bır tarzda hazarlan· 
mat, iyi, idareli ve çolı ho' lezzete maltk 
'olub, nefesi serinletir ve dltlerl mG
kemmel ,aurette tem izler. -·-

TURAN Fabrikalan mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarım, trq sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanımı. Her yerde sahlmaktad1r. Yalmz loptan sa

bslar için lzmirde Sahbağa bananda umum acentelik Nef'i 

Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 
Posla Kut. 22• Telefon 8488 

ödemiş cezcı evi ekmek satın alma 
komisyonundan: 

936 mali senesi içinde Ödemiş ceza evinde mevcut meYkvf 

ve mahkümune verilecf'k ekmeğin pazalık suretiyle ihalesi için · 
muayyen olan giinde talip zuhur etmediğinden kapala zarf um6fe 

ve 2490 sayılı kanun bükümleri c!airesinde ve ilk münakasa 

tartları nzerinden OD beş gün müddetle 7 Ağustos 936 Cuma 
günü ihalesi yapılmak üzere tekrar münakasaya konulmasına 

komisyonc,a karar verı 'm iş olduğundan örnekleri lzmir, udemiı 

Tire ve Bayındır C. Meddeiumumiliklerinde saklı bu'unan şart

namede yazıb ıerait dAiresinde kapab zarf usLJJiyJe beheri 960 
gram üzerinden ekmek vermeye talip olanların ıbale güutincien 
evvel teklif maktuplan imza mukabilinde komisyon başkanhğnıa 

vermeleri liizumu ilin olunur. 30-31-3-4 (1567) 

MEYVA 

En boı meyva tuzudur. lnkıbazı def eder. Mide, bağlnak. 
karacigerden mütevellit rahatsızhkları önler. Hazmı kolaylaflınr. 

lngiliz Kuzuk eczanesi Beyoglu - lstanbal 
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. 1 
ispanyada dahili harp dün de devam etmiştir 

• 
1 

Madridin şimal dağla 
yakındır. Asiler 

ı d başlıyacak olan muhar be 
galebeden bahsediyorlar .. 

Londra, 30 (Ö.R) - ispan
yadan alınan haberlere göre 
asilerle hükümet ordusu ara
sındaki mücadele sonuna yak
laşmış değildir. Asiler ispan
yanın yarısına hakimdirler. Bu
na mukabil hükumet Akdeniz
deki başlıca lspanyol Jimanla
nnı elinde tutmaktadır. 

lngiliz ve Amerika efkarı 
umumiycsi komünistlerin Sala
manktaki üç Angloamerikan 
bankasının kasa mevcudJarım 

müsadereye karar verdikleri 
hakkmdaki haberden heyecan 
içinde bulunuyorlar. Vaziyetin 
günden güne daha vahim ihti
mallere yol açacağından kor
kuluyor. 

HÜKÜMET BEY ANNAMESI 
Liıbon, 30 (A.A) - lspan

yol hükumet tayyareleri Sara
gosse üzerine asi askerlere hi
tap eden bir takım risaleler 
atmışlardır. Bunlar da, isi as
kerlere kardeşlerine karşı silah 
atmamaları ve kendi amirlerine 
karşı isyan etmeleri tavsiye 
edilmektedir. 

SÜKUNET VAR 
Madrid 30 (A.A) - Bir kaç 

gündenberi beklenilmekte olan 
kati hareket henüz başlama
mıştır. Dün vaziyette hiç bir 
değişildik olmamıştır. Yalnız 

Asi Oeneıal Mollamll kuvvet/eti 
memleketin bazı noktalarında 

ehemmiyetsiz bir takım müsa
demeler vukua gelmiş ve hü
kimıet kuvvetleri tarafından 

asilerin elinde bulunan bazı 
tayyarelerin tahrib edilmiş ol
duğu haber verilmektedir. Her 
iki taraf yakında yapılacak ha
reket için mevzilerini tanzim 
ve tahkim etmektedir. 
ASiLER GALICEYE HAKiM 

Seville, 30 ( A.A ) - Asiler 
telsizle neşretmiş oldukları bir 
beyannamede vaziyetin salah 

Madrid kapısı oltlll Ouadarramada 
bulmuş olduğunu bildirmekte
dirler. Asiler Huelvayı ele ge
çirmiş olub Alhacete ile Mad
rid arasındaki münakalatı teli
did etmekte ve bütün Galice· 
ye bakim bulunmaktadırlar 

General Molla'nın kuvvetleri 
Sierra, Guadarama mıntaka
takasında hükumetin bir tay· 
yaresini düşürmüşlerdir. 

Asiler Portekiz hududunda 
Ayamanteyi ele geçirmişlerdir. 

Madrid, 30 (A .A) - Ceuta 
ve Melilln dün hükumetin harb 
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lsyanc t y e en biri 
Hükiimete sadık denizaltı ge • 

ı erın-
• 

de birini,m-- atırdı 
Vatikan hükumetleri Ispanyanın Fransa, Meks .. ko ve 

nezdindeki elçileri istifa ettiler 

Baıselonanın asiler taıaJmdan i.şkali11de nıev/w/lamı serbest hı1akılma/nmıa nid bır i11lıba 
Cebelüttarık, 30 ( Ö.R ) - Gebelüttarık 30 ( Ö. R ) - meşru ve kanuni ispanya hü-

Bugün öğleden sonra isyancı- itimada şayan menbalardan bil- kiimetinin Ramon De Pujdazı 
ların bir deniz tayyaresiyle hü- dirildiğine göre, bir asi tayya- azletmiş olduğunu bildirmiştir. 
kümete aid iki denizaltı gemisi renin bombardımanı üzerine Ordaz gazetecilere beyana-
arasında musademe olmuştur. gözden kaybolan denizaltı ge· tında, esasen Meksiko hariciye 
Tayyare, on beş dakika müd- mi:inin te-~ra.r meydana çıktığı nazırının Dö Pujdazın teşebbü-
detle tahtelbahirleri bombardı- dogru ~egıldır. sünü kabul etmemiş olduğunu 
man etmiştir. 

Bunlardan biri dalmış ve bir 
daha su yüzüne yükselmemiştir. 
Binaenaleyh, bu t~htclbahirin 
battığı zannediliyor. Diğeri ise 
Malagaya doğru yol alırken 
görülmüştür. 

Sevil, 30 (A.A)- Hükumete 
aadık bir denizaltı gemısı 
isyancıların bir deniz tayyaresi 
tarafından batırılmışhr. 

Meksıko 30 (A.A) - ispanya söylemiştir. 
sefareti mli3teşarı Ramon Dö Roma, 30 (Ö.R) - Vatikan 
Pujdas general CaRlbanellas- nezdindeki Ispaoyol büyük el 
dan bir telgraf almıştır. Gene- çisi istifasını verdi. Bu istifayı 
rnl mumailey? lı-pan.y~ w ~ıyam- eJçilik sekreterlerin 'n ve diğer 
cılarım Meksıko sefırhgıne ta- )arın istifaları tak"ıb t-
. t k d' M'' t b memur e yuı e me te ır. us eşar u 

t&.yini kabul etmiş ve hemen miştir. 
hariciye nezaretine gitmiştir. Paris, 30 {Ö.R)- ispanyanın 

Fakat şimdiki ispanya biıyük büyük elçisi, sefaret müsteşarı 
elçisi Ordaz hemen Meksiko ve katipler istifalarını vermiş-
hükumetine bir nota vo;:rerck )erdir. 
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KONTROL KOMiSYONU 
Roma, 30 (Ö.R) - Tancada 

te§ekkül eden bir kontrol ko

misyonu ltalya konsoloshane-
sinde toplanmıştır. Bu komis · 

yonda bitaraf mıntakayı idare 
eden devletler arasında fikir 

ayrılığı çıkmaması için tedbirler 
alınmıştır. 

BÜYÜK HARB 
Hendey 30 (Ö.R) - Madri-

din şimalinde büyük muharebe 

gecikmiyecektir. Her iki tara

fın da tayyareleri büyük faali
yet gösteriyorlar. Asiler gibi 

hükumet erkanı da mütekabil 

tarafa ecnebi memleketlerden 

silah ve mühimmat gönderil-

Asi ordllnllll topçuları Madrid kapılarında diğini iddia ediyorlar. 
gemileri tarafından bombardı- verildiğini gösteren vesikalar Tanca, 30 (Ô.R) - Fransa -
man edilmiştir. bulunmuş... Asi kuvvetler ku- lngiltere ve ltalya hükumetleri 

Barselon, 30 (A.A) - Kata- mandam bu vesikaların fotoğ- Tancanın üssülhareke olarak 
fonya generalitesi reisi Cam- raflarını çıkar~arak muhtelif kullanılmamasını rica için lspan-
pany dün Katalonya kuvvet- devletlere göndermek niyetinde ya hükümeti nezdinde bir le-
lerine Saragosse şehri yakının- imiş... şebbüste bulunmuşlardır 
daki sevkulceyş noktaları te- •••••••u•••u• ••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••• ••• • •••• • • ••• •••••••• •••• 11
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min etmek için büyük bir mil- ltalyan harb gemileri 
cadele yapılmış olan mıntaka 

üzninden uçmuştur. ı d k • Al t 
Katalonya tayyareleri asi spanya a } man a-

kuvvetleri bombardıman etmiş-

1";;~~ÜMET vALANSİYEDE baalarını Kiyele getirdi 
YERLEŞiYOR 

Roma; 30 (Ö.R) - Furniye 
ajansı tarafından ve kaydı ih
tiyatla karşılanması iycab eden 
bir habere göre hükümet Gu
adalayarada general Molla or
dusunun tatbik etmekte olduğu 
muhasara hareketinden içtina
ben Madridi terkederek Va
lansiyada yerleşmeğe karar 
vermiş... Mamafih Madridden 
gelen haberleri bu ihtimalin 
asla düşünülmediğini gö~ter
mektedir. Hükumetçiler muvaf
fakiyetin ve askeri üstünlüğün 
kendi taraflarında olduğuna 
kanidirler. 

SiLAHLARDA YABANCI 
DAMGASI VAR 

Roma 30 (Ö.R) - lspanyol 
asileri kaynağından verilen ha
berlere göre Sierra Guadala
yarada vuku bulan muharebede 
maktul düşen hükumet askeri
nin Üzerlerinde yapılan araştır
malarda hükumet kuvvetlerine 
ait silahların ve mühimmatın bir 
yabancı hükumet tarafından 

Italyanın ispanya hadisatında bita
rafiığı şayarıı memnuniyettir 

Bir /la/yall lıaıb gemisi 
Roma 30 (Ö.R) - Barselon- ı ye bir teşekkür telgrafı çek-

dan alınarak Kiyele bir ltalyan mişlerdir. 
harb sefinesi içinde getirilen Paris, 30 (Ö.R) - Frans z 
Alman nasyonal sosyalist şef- matbuata ltalyan matbuatının 
leri ve diğer Alman muhacirleri lspanyol hadiselerini objektif 

ltalyanın insani muamelesi hak
kında çok hayranlık ifade eden 

beyanatta bulunmuşlardır. Di
ğer taraftan yine ispanya li-
manlarından bir ltalyan vapuru 
ile ltalyaya nakledilen diğer bir 
çok ecnebi tebaaları da Duce-

olarak takib etmelerini mem· 
nuniyetle karşılıyorlar. Ayni 
zamanda Faşist Italyanın dahili 
bir lspanyol meselesine asla 
müdahalede bulunmıyarak sa· 
dece mültecileri ispanyadan 
çıkarmakla iktifa etmesini tak
dir edivorlar. 

----------------------------------------~--, 

'' 
ZINGAL ,, Parkeleri 

En modern ve en son sistem usulle furunlanmış ve kurutulmuş, 
içinde haşarat yaşatmaz, şeklini katiyen değiştirmez, çok 

uzun müddet en modern konforu temin eder. 
------~~~~~~--iiiiiiii!~!!!5~======-------

E VLERIN İZ İN TABANLARINI 

ZINGAL P ARKELERiN' den 
YAPTIRINIZ 


