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Antakya'dan Ankara'ya bir heyet geliyor. lM k . d •• \J • ) ' 

Kardeşlerimiz büyük bir galeyan içindedir. I ar in UŞeCegJ ya an. 
Sancak, esir olamaz. lsmet1ihracatçılar dün toplandıİar. Alman konsolosu, hü-

1 •• •• A k ' .. d •• •• 1 kıimetinin resmi tebliğini alakadarlara bildirdi. 
nonu n ara ya onuyor. Nafıa Vekilimiz Fransa'yaj satışla; vaziyeti hakkrn:la 

-F Bugün İzmir'e vilayet vasıtasile malumat soruldu. 
ellah ve Erme- .. ~ Dün, markın düşee.-~ine ve 

gelecek.. Alınanp"nın klering hesabına para 
ni ler unutmasınlar 

~u saıırları pızdığıuıız ılnkika· 

dn, gözleri )Dflı, tnarruzn ııgrnmış. 

hakaret görmüş, Lir Tiiı k' yı~ıııı· 
uırı, .ı\ntıık)u ve l skcnılerıııı ufok· 

lnrıııdnn Tiirkiyc'ye lı:ıktığıııı gü· 

rii) oru:ı:. 

Bu lıakı~ hir lıa sn't İn ifarkt-iılir. 

Bu Lıal.ışta, nııapınld:ıu, Tiirk 

hu) rıı~ınrl.ııı 8) rı yaşanıaııın cleriıı 

ı;;tırııbı nınlll'. Diiıı) .ula lıiçhir mil

let, TiirL: kacl, r ) urcl ııyrılığınrn 

nııınn mı aul.ımamışlır. Çünkü yıınl 

Be\'gi inin en derin, ı•n sıcak 'ur

lığı ancak Tiirk'liıı kullıiıı<lc ya· 

şıynlıilir. 

Dün varlıksı:.-, yarı nıüstcmlt'

ke, harap 'c halita halinde bir ı·c· 
nıiyı't lıulunıluguınuz zanı:ınlıır<la 

Lilc bizimle beralıer yn~ıyan Tiirk 

sarıcıığııno, bugün şu hiiyük milli 
sandctlere eriştiğimiz günlerde biz

den uznk kulmuınn tahaınıniil e<lı!· 

bilcccğioc kimiu aklı yatabilir: 

.Iı'ranea'nın mı, ulu~lıır eos):e· 
lesinin mi, Surİ) c"ııiıı mi, fclliilıla

rın mı, yok a vatan ız ~c lıain Er
nıeııilcrio \'C buuların var<lakçı· 

larıııın mı? . 

Diin An.ıılolu iituııl:ırınıln hii· 

liin heııli~iıııizi ve milli asabi) eti· 
nıizi şahlımcLran hir hnber rnrılı: 

Fclliilı sürüleri n~ Ermeni ;.er

erilcri, An takva 'c isken<leruu "da· 

ki knrdeflerim
0

İzc ta:ırruz cınıii<lcr: 
E' terinin l'amlnrırıı ıaşlanıı~lar. 

Otonıolıillerinc aldırınışlıır. 

BJzılıırını tloğmü~lı r .. 
\ (; 

Türk ha)ra~ını parç.ılıımı~lor .. 

Bu alç:ıkçu 'c lıaiııec lı:ı re ket 
kıırşısınd.ı, lıüıün l'ürk ıılu ııııuıı 

a ılıi lıir dıılgn lıalinrlc kııııılrla· 
narak ec venlı~i nıulınkknkt!r. 

lHiııl..:li u~:ıl.hırııııızııı H' Jıfılii, 

uş.ıklıktaD ve ıli\nr dirnr koıı.ul-
" J c 

nıakıaıı lı:ı§kn hiçbir mezİHlleri 

olnıı} un tarih İ.l ve ~eref: iz. ecr .. r.· 

rilcrin lııı hareketlerine kıırşı ... n. 
S•ırnn} ız. 

ı . takyıı 'e İ ~kr>ıHlernn 'un 
Türk'tük kokan, Türk'lük ı;nç:ın 
lopraklnrınd.ı Erıneui H: fellah 
ıw·a,e inin t:ışa tuıulıııusı z:ıııı:ını 

gelnıişıir. 

Gölgt>sinclcn koguldukl:ın lıir 

lnıyrağa snlclırmak i ıiyf'nl•rc şunıı 
hatırlatmak isteriz: 

) umru~uınuzu he) inlerine İn· 

uirnıekıen lıizi lıiı;kiın~c ıııenede
ırıez. Dünkü Türk'lc bugfınkü Türk 

oırıısıııdaki ku\'vct "e kmlrel farkı· 

ııı kııfııl , rrnıı sığJırınncLkl:ırı ıak· 

dir<lC', hududumuzun ıJiLiııdc ueft• ' 

olınnk ve )ll§aıııak lıukkını ıla l:ıy· 
hedcccklerdir. 

Difor lrnzuıct;;inler. diler <'tme· 
sinler, bir Tiirkhc ıarılır ki, A • 

)'a'nııı bu kii~;sinde c , frrnliln 

elenıli i dir. Bu gözler kuııı:ı,tırır>1 

lı!i) iik p:ırılıııı •n ılo~uşnııu ı;ekf'· 
llli) enler. kıskıınçlıgın, kiııin. ıle· 

llactin, mcf~cılf't 'c lıalıa et ı;:ı· 

nııırlarına lıııl:ınarak kn raıııp lıo· 

ınurdınıahilirlclr. Ilunn alclırı~ bile 
ctrııc)iz. J 

Fakat lnırtleşkrinıize ' ~ bay· 
rıığımııın uıımacak eli, omuz kiikün· 

den koparmakta da fazla tereddüıl 
edemeyiz. Uir Türk, ) üzbin fell.llı , 
) üz bin Erıneniden üstündür. Teh· 

-Sonu 6 ıncı sagf ada-
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Antakya ve lskenderun haritası 
fsıaııbııl , 30 (IJıı usi) Baş- Antnkya'ılıın ,;elen h:ılıerJere 

H'kil ismet 1ııönii. şark "Viliı,·ctlc· giire, lıfüfüe. Anıakya'daki kanle~· 
cindeki tetkiklerine ılc\·am e;lcrek 
L - :ı. 1 1 

!erimiz ara,ında ela lıii)·iik bir !!a· 
u:,rıuı .t a ııtya iizerintlen Aıl:ııı:ı ·ya v 

gelmiş lmlunnıaktarlır. Gerek para lcyan ll) andırnıı~tır. Yeni lıa7.1 
l k 

\'ak":ılurın ı;ıkması ihtimalinden kor-
a:ıre etJer;ııİn, gerl'kse di ller EOn 
nıühinı nı:ıiyeılerin r;ösıı ~dikleri lrnltı) or. 
lü:ıuın üzerine Ilaşbakanınıız bu Anı ak' a Tiirk 'ieri, nna11:ıluna 
seyahati Lur:ıcla kescrt>k clcrlınl An· k;l\ uşıııak. ve S11riyc

0

nin esaretin-

kara'ya gclP.eck \C hizzııt i~ Laşııı· de h:nlııı:ııııak üzere lıiikıiınctinıizin 
da bulunaı•aktır. te{ebLusatıa bıılunnıasını istemiş· 

Ankara, 30 (H ıısıı•i)- Ermeni, lerıliı·. Ve Lunu temin için Anka· 
fellah lıa1.ı küstah ve hain Türk ra ·) a hir heyet göndermişlerdir. 

dü~manlarııım Antnkyıı ,.c hkende- Eliıziz. 29 (A.A) - D:ışhakao 
run'da kardeşlerimiz" 'e hayrağt· Jsmeı lııünii hugün s:ıat 19 rlıı Ela· 
mıza kıır~ı gösterdikleri hakaret ,.c ziz'tlrn hareket ctıni,ler<lir. Ynnn 
terfıvüz, Türkiye clalıiliııdc •:ok ele- ı::ahah s:ıııt 9 ela Aclaıın"yıı 'arııcıık· 
rin akisler yapmış ,.c hüyük Lir lar "" o giiııii Aılanu"da. gı'ı;ire· 
aqabiyet uyandırmıştır. ccklcrdir. 

afın \'ekilinıi:r. Ali Çetinkııyıı, 

lıugiin şrhrimizı• gcle"ı'k ve parlnk 

nıer:ısiırılı• isıil..lıııl r.ılilecektir. Na

fıa \ ekilitııiı, dün Burhaniye ve 
A) va]ık'ın ba7.ı tctl.ikler yapını~· 

lordır. Gcı·evi orada 'i rrc•·ireıı SO\'JD - Atı ._ • 
Vekiliıui1.i karşılnurnk iiıern vali-

miz Fazlı Güleç tlün ak~aru Ü7.Cri 

Bergaıııa')a giımişıir. llııılulta ı\li 

Çctiııkayıı·yı kar~ılıyarak ve birlik
te l:uııir'e gcl1•('1•kıir. 

;';;nfıa \'d.iliıniz, lıelt.'ıliye rei~i 

doktor Bclıı;et U:7. ile diğı•r zernt 

lara!'ıııd.ııı şehir lıuduılunun başla

dı~\ So~ukkuyu mevkiinde ifıliklıal 
edilecektir. 

Kücük itilafın 
' 

toplantısı .. 
Aralarında tam 
mutabakat var! 

Cımcvre 30 (Radyo) - Kiiı;iil 
itiliif nıurnlıha lan M. Krofta'nın 

riyasetinde toplanarak Bratislav 

kouferansında 'erilmiş -.·e vcrikcı•k 
olun bu kararlan tetkik etıui,lerdir. 

A) ni içtimaıla ulu lıır so~ycte i 
i~kri de tt•tkik ve kiiçük itilaf mu· 
ralıha-ları arasında hn hıısu~tıı 

nıııtlak hir fi1-ir muıahakuıı oldu
ğtı teyid cdilnıi~ti r. 

K üçiik iti laf, uluslar ı;o~yetı•ı;i-

lngiliz sermayedarlar ;::; ı~~;,~~t~~ak
1

:ı;:;::~u;J(~Ju ,(!~ı·l~;;it~~ 
muıtclııdcn tak\'1) c t•dcrckıır. 

Tetkikatını bitiren M. Valden git- Bir tayy~ kaza-s-ın-
ti, diğeri Ankara }·a gecti da 9 ölü, 1 yaralı. 

l 
' Bingazi, 30 (Radyo) - Bir 

.. ıaııbul, 30 (Hu u«i ııııılıahiriuıizd•:ıı) - Küçük hnlıçt·li ıııeııııır ,., .• 
lcri iııı;ıaatı ü:.- criı~e mcııılckeıimizclc iı;ı ~apııı:ık iııık:iııl:ınııı :ır:ıımık ı'.i1:e, nakliyat tayyaresi bir gemi 
re gı•lnıi~ olan İngiliz ıııiiml'ssillcri. Jı;ııııılıııl'ıln nlal.ııllarlarl:ı tema,J:ırıla direğ . ne çarparak denize düş-
lııılunmu~lır.lır. lııgiliz ıııiime~sillnden M. Bnlıh in \ ıılıl· · ıı. lııın•lnl.;i müş, 9 ki-?i ölmüş, bir kişi 
tema l:ırı nclİt'esiııi tl'ınsil •·iliği gurulı o mılııııı ak iı,iıı ılıııı Loııclıa·) :ı 1 
düıııııüşıür. yara anmıştır. .. ................. .. 

Bir gtıl'tılıun münıe~~ili w ayni zomııııcl.ı lngilı<'re parlı1ııwrııosıı ııza· 
sım1aıı oları )l. Smnıncrill <le .ı\ııkara'ya geçmi,ıir • .M. ~unıııınill. Aıık:ı· 

ra'ıla )iik.-.ek makamlarla teıııııslarıla lııılmıor:ıl-tır. ~luıuuilnlı ;ı·hriıniz· 
dı· kaldığı nıü<l<lclc,"«', J..iiçiik hahı;eli memur evini ' n,ıısı i::iıı alfıkadıır 

Gençler 
Her halde okuyun! 

nı:ıkıııııl:ırlıı göıiişmü~ıiir. 

Rus Balllk filosu da ma- A~~,/~:, ğK~~~!~r, 
nevralara başhyor .. 

Afgan harbiye nazırı tank bölüğünü ve 
topçuların manevrasını takdir etti .. 

:\loskova :w (A.A) :\lilli 
miitl:ıfoa konıiH•ri Soqetlcr birli~i 
Merı·~alı Voroşilof B.ılı~k filosunun 

rııanı·\rnlnrınıln hazır bulurıııı:ık 
üzer~ lmgün Lcııingr:ura gdnıiştir. 

.\losko\'a 30 (A. ) - )1 ı ko
vatla lıul unan Afı;aııistuıı lııırhİ) e 
veziri l\lalınrn(l ilan ıliiıı ınotiir-

lı•ştirıııe \"t' ııınkiııele(-tİrnıc :ıkadc
ıııi~iııiıı Lir tınık biiliiğüaiı \•' bir 

ıopc;u kıtasıuı ıcf ıiş ı•tmi:; ve ıııü
teakilıcrı bunların ppti~ı ıııane\'· 
ral:ırda lı:ızır lı11lıııı11111ştur. Marıı·v
rıılanlnn ~on derc:>cc 1lll'lllnıırı ol
ıluğıınu SÖ)liyı•n n:ız.ır demiştir li: 

- Bu kaclar mükemmel rnııkiııa

lıır:ı Ye lıu kadıır İ)i lıazırlanıııış 
a~ker ve kuıııanılıınlnrla Sovvct or-
dıı~uııu tebrik ederim. • 

\ ' ı•1.ir buııdaıı ı;onra Kızılordu 
evini ziyaret ederek burad:ı ılört 

kıılıul eımiyct•eğine dair şehrimize 

cnılişc verici lıaherler gelmiş \'e 

hu ~:ıyi:ılıır, uzum int.'İr s:ıtı~lnrı 

İİz<'rİndc .. ıe~irirıi gü,tcrıııi;;tir. Bi· 
liiharc resmi nınkanıııttnn yapılıın 

tahkikat ıı<'Iİ!'ei'İııdc lıu rivayetlerin 
asıl~ız oldu~u aulsşılıınştır. 

Frank \aZİ)cti ve mnrk. hak· 

kınılaki Ştı) ialar elrafıuıla gürüş· 

mck üzere, ihracatçılarımız, <lün 
ö~lt!deo sonra ticaret oda,ında Yali 

Fuzlı Giilcç'in ri)asetinde hir top· 

lauh ~ apını,lar H! lııı toplaulı du, 

lıaııka direktörleri, Türkofis mü

dürü, Iİl'ar•~t oclu ı umumi kaıilıi 

ve oda he) eti ile borsa he) eti bu-
1 un ın uşt ıı r. 

Toplantı da, fClıri 111 iz Alman 

b:ınka:-ı direktörü mark vaziyeti 

lıakkınJa uzun izahat vermiş, ban· 
kaya tebliğ edilen Alınan hüküme· 

tiııin resmi tebliğini ,·ermiştir. 

Bu tebliğde, mark kıymetinin 

Sonu 3 üncü ~:ı,1ıif ede 1 Maliye vekili Fuad Afralı 
Bu ne hal? 

-------------Kiyef'teki maçta bizimkiler 9-1 
mağlup oldular. 

Evelce lzmir' e gelmiş 
K:ief, 30 (Hnsu i)- Halkevleri 

takımımız, lıugüıı Sovyet llusyu'da 

dördüncü temaslnnnı Dinamo ta· 
kımı ile yaptılar. Hava ya~murlu, 

ı;o~uk ve sisli olduğu haHc sahada 
otuz biııılen fazla seyirci ''ardı. 

Sahanın ortasında ve kale (inlerin· 

olan Rus halk takımı 
de u birikintileri vardı. 

Saat 16,10 da e\'ela Türk. ve 

~onra Sovyet takımları sahaya çık· 
tılar. Mutad merasimden sonra 

16,15 te oyuna baolandı. Türk takı· 

mı ou suretle teşkil edilmişti: 

- Sonu 6 ıncı sayfada-

İtalya ve Habeşistan 

ltalyan'lar bir Habeş ka
rargahını işgal ettiler. 

Esir Habeşler kurşuna dizildi. Ha 
beşler İngilizleri tekzip ettiler. 

Londra, 30 (Hadyo) - DcyJi ' 
~le)l gazetcsioin Adis-Ahaba nııı· 

lıahirinin 'erdiği Lir halıerc göre, 
2000 ki\'ilik ve motörlü bir 6cyyar 

tenkil km veti Valcga'yı işgal f't· 

miştir. Burada Habeş muharipleri 
ile Dezyak Bıılı;iya"oın karargahı 
\'ar idi. 

v:ıffııkıyeıle ilerlemektedir. Bu ha· 

re ket Bıılı;İ) a kuv\•eılerioi ihataya 
matuftur .• rılcenahtan şimdiden bir 
darbe indirilmiş demektir. Habeş
ler yüzlerle maktul bırakarak. çe· 
kilnıişlenlir. 

Mareşal Graçynni'nin verdiği 

emir mucibince esir edilen Habet· 
)erin hepsi <le hcmcıı k:urıuoa di· 

Mareşal Voroşilof Hattan fada kalmıştır. 

Ba~lı ıH·a~ımtz lıu eser keıuli 

hc•nbınız Ye çocuklarınız için ara· 

clığımz hayat 'ı.• aile ımadetinin 

,artlarını aolatat.'akıır ve çok mü· 

him. çok şayanı dikkattir. 
... 1 .................. . 

Diğer iki İtalyan ve yerli kıta 
ormanlık mıntakaaı üzerinde mu· - Lütfen çeviriniz -

• 
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ulJiından tik4yet ediyorlar. Bu safta yıllarca ben de ayni teri 8öyledim: Sosyetedeki dünkü müzakerelerde Ha- Türkive 
Midemize, kılığımıu, ıftı ve lftkıümilze göeterdiğimiz hararetli ve • • 'J' 

..._ inhi·~kin çok küçftk bir parsalllU okum.,. ııarfell_ek. me~ekette be, murahhtıslarının garıp sözlerı : Romanıva 
bet eeaede lrir ~Tiye istibaleei olur! İfratla tefritin bu hazin mieali, ye- 'J 

~==--.-::.~k~·-gibi.khalılllr dab ~,.ı h&yled ... cak? Ha be Ş im para to rtl 1 falya E1t;;~;z;-a::;,.anya 
e: ~=eri~:~:~ 8~i:~e;;e~~ :m~~~ takmak kuvvetini Başbakanı ile 

=:..~~'.yeti, matbuat aaı.m.nnda kuv.ı.aaa bir .... ıh ile anlaşmagw a hazır imiş! K~~=!~~ ( A.A) - Bu 

ETet kitab pahalıdır, evet nepiyatta 'ritamin azdır ve münekkit: • gün Başvekil Tataresko ve 

~har 'C' k •ıh k l h b / D k • Ticaret Bakam, llükreş elçi· hı de bu dflfilnceye bol bol eaplandım \e hala kısmen onda r a at ı a a a ey tar u unuyormuş. rorte ız mu miz Suphi Tanrıöveri kabul 

lll'Ulm TardıT. hh •h h k • b • h b h • etmişlerdir. 
Fabl din millt kGUlphaaenin önilnden geçerken bu fikirlerimin ra QSı, Cı ana Q ım lr arptan a Settı Ôğleden ·sonra elçimiz ile 

hay6k Mr bemı, ç6l orta11Dda ııeyyar kum dağlan o altında kalan ker· - ---

ftalar gibi kaybolub gitti: ıDünkü müzakerelerden sonra /ngiliz hariciye nazırı M. Eden, Romanya ticaret nazırı ve mil· 
Çabmıa kadar bol ve bedava kitabla dolu olan bu fikir ibadetba· • • , k li banka genel direktörü tica· 

.... kat kiti gidyor? Pahalılık tikıyeti nerede kaldı? Burada ne yok ki? Jıı bakanımız ve Ru11 murahhası M. Lıtvınof la onuştu ret nezaretinde toplanarak iki 
Şehir içinde, ayak uğrağında yüzüne bile bakmadığımız bu muazzam Cenevre, 30 (Radyo) - M. Bek de bu mütalcaları larım. memleket arasındaki ticari mü 

f!r•memleket ne •ne~i 0
• paralar earfetmifti~? . . . Sosyete asamblesi bugün sa· tasvib etmiş ve yeni Danzig Meclis yarın toplanmak badele vaziyetini mütalea et· 

de milnevvu geçıuen bol kühürcil ne tıpler var ki, emınım b hl . lO 40 d M S d· komiserinin iraesini M. Eden'e üzere tatil edilmiştir, miştir. Ve bunun neticesi ola· 
" temin ederim, milli kfttalphanenin kapıundan ayak atmamıtlardır. a ey~n '. ~ . ave k r·· k" 'd 1 . h 1 d 
OktnaU. haltalılhna uzetti,ıı.;miz teıhielerin bir k.ıımı yaulıı ve bunu ralama nın nyasetınde toplan· hırakm1ştır. Akşam üzeri de komisyon· ra ur ıye en ma ıt a e en 

e-- """ M d d h tüccarlar lehine geniş müsaa-teTlid eden mikroplar da bafkadır: mıştır. Portekiz hükumeti, Danzig far toplanmıştır. a ri a-
A D 1 delerde bulunmayı kararla\hr· B~ okuma terbiye.inden mahrumuz. Bu bir zevktir, bir itiyatbr ki, Celsede ilk olarak Habeş tahkik komitesinden çekilmiş riciye bakanı M. lvares e • mışlardır. 

INıtka milı.tlerde Ydbek ve uil bir iptila haline girmiıtir. Devamlı murahhası dinlenmiştir. Bu olduğundan yerine lsveç mu· vabo, Paris tariki ile Madrid'e 
-'-L -L ·-L- f1l d L • k fi b lı Türkiye' den mal getiren tüc· 
-- 6ç ... t U&Ulllap 11U111mm e ememe-., yanı a ayı una a ftı· murahhas, sosyetenin nazarı rahl ... sı t .. y:n edilmiştir. gitmiştir. carlar da bu sabah ikinci de-
~-~~. ferd. toma 

0 
ferdin menıub bulundagu cemiyet iıwin dı"kkatı'nı· memleketı"nin vazi· Hayti murahhası da de- Portekiz hariciye hakanı da 

UU' ~ fa elçilikte bir toplantı yapa· 
BD ..ten mi okomıyorus: yetine ve Gora'daki muvak· miştir ki: Lizbon'a hareket etmiştir. rak dileklerini bildirmişlerdir. 
Biç obuua k:umen. fakat ekseriyetle, bunun için... G. kat hükumetin mukavemetine - Fransa hükumetinin si- M. Eden, bugün M. Litvi- A.T • 

celbetmiştir. lahların tahdidi hakkındaki nof ve doktor Tevfik Rüştü l Tecaşı Mark hakkında doktor Diğer taraftan Habeş hüku· teşebbüsünü takdirlale karşı· Aras'la bir mülakat yapacaktır. 30 milyon liralık 
metinin Londra sefarethanesi aht beyanat yapacak .. vas•tasile matbuata verdiği bir Karabük'te inşa edilecek demir Mücevherat getirmiı 
beyannamede : .r Atina, 30 (Radyo)- (Elin kon 

Necaşi, ltalya ile bir uzlaş- Tabrikası mukavelenamesi.. Melon) gazetesi, Londra'dan Doktor, diJn M. Hitler'le konuıtu. Al-
manya'da İf hizmeti neticeleri. 

Berlin, 30 (Radyo) - Dok· 
tor ş.ht, bugün tayyare ile 
~den'e gitmiş ve Hit· 
ler'le mfllikat etmiştir. 

Bta mülikattl cumuartesi 
alnü doktor Şabt'ın Alman 
meclisinde yapacağı beyanat 
tetkik edilecektir. 

Bu beyanat, Almanya' da ve 
hariçte çok iniilıim olacakbr. 
Çünkü markın kıymeti ile 
alibdardır.1 

Berlin, 29 (A.A) - M. Hit· 
ler iı hizmetinin devamı ve 
ba lel"Yİ8in kadın ve erkek 
miktarı hakkında bir emirname 
n•etmiştir. iş hizmetinin müd
deti 1936 dan llkteşrin 19-37 e 

ILlsıMIU 230 bin. lllcteşrin 1937 
clea 1938 teae1iain ayni ayına ........... 

Dayak B.ıçiya, ihata hareke
..._ kanetlerile beraber kwtul· 

•11flar· Tak.ip yeniden baılamııtır. 
Mln'li aakerlu de Gala - Cumur 
mmlak••nda Gonı'ye dogru ileri

lf·1-*'4Mlk' ler. 

Roma, 30 (Radyo)- Müs· 
bakam M. Lesona 

Franaızca Depeş Ko
~..-.-1 mub.biri ile bir müli-

t yapmıı ve: 
- ltalya Habeşistan' daki 

- Ye adetleri muhafaza ve 
imaye edecektir. Böyle ge· 

ve zengin bir kıt' ada, ltal
'mn mesaisi mühim netice

verecektir. 
Habqistan'a ltalyan kanun· 
nın aynen tatbikini tasav· 
etmiyoruz; fakat medcni
uullerini tamamen tatbik 

Rleleceliz. 
Alllab'da yapılacak yeni 

ve Ahub.Dessie yolu· 
gelince, bu Cibuti yolunun 

• aca gayri kifi olmasından 
· aelmiftir, demiftir. 

Cenevre, 30 (Radyo)- Ha
delege heyeti, Eden'in 

...,_•na cevap teşkil eden 
teb&t neırederek, garbi 

ima' da bnpidıklar ol· 
lllıımu tekzip etmit ve lngi

mandası istenmesinin baş· 
aebebinin istikbal için 

brtuLq ve istildil imki· 
elde edilebilmesi oldupnu 

e,femiftir. 

M. Hitler 
kadar 275 bin kişi olacaktır. 

Şimdilik ihtiyari olarak ka· 
dınlara mahıuı iş hizmeti ile
ride mecburi olacaktır. iş biz· 
metinde çalışan kadın miktarı 
Nisan 1937 den itibaren artı· 
nlacaktır. 

Berlin, 30 (Radyo) - Dok· 
tor Şabt, bugün bura matbu· 
atına beyanatta bulunarak de· 
miştir ki: 

- Alman finansel tedbirler 
çok yerinde bir harekettir, bü
yükler daha bir müddet evve· 
lisine kadar bütün dünya ik· 
tısadiyatını ellerine almak is
temişlerdi. Bugünkü vaziyet, 
o hırsın tabii neticeleridir. 

Doktor· Şaht; bundan sonra 
Amerika'ya naklikelim etmiş 
ve Amerikanın aldığı vaziyeti 
tenkit eylemiş, Almanya' nın 
bu tedbirlere karşı fedakarlık 
yapmak mccuriy~tinde kala· 
catJnı, lngiltere, Amerika ve 
Fransa arasında bisıl olan son 
antantın Hitler'in bundan evel 
ileri sürmfiJ olduğu fikir ve 
kanaatteü başka birşey olma· 
dığını beyan etmiştir. 

Radek 
Tevkif edildi •• 

V&rfOva, 30 (A.A) - Le
histan matbuatı M. Radck'in 
tevkif edildiği hakkında Ha
vas tarahndan Moskova' dan 
verilen telgrafı neşretmekte
dirler. 

ma elde etmek için icap eden J aldığı bir haberi neşrederek, 
Dün Londra'da Faik KurtoX-lu ve ngiliz Habeş imparatorunun, Adis· 

bütün fedakirlıklan yapmağa 5 Ababa'dan otuz milyon lngİ· 
hazırdır. ıirketi mümessili tarafından imzalandı. liz lirası kıymetinde mücevhe· 

Bu fedakarlıklar arasında Londra 30 (Radyo) - Türldye'nin Karabük kasabasında rat getirdiğini iddia etmek-
Necaşi'nin •Habeş tahtından inşa edilecek olan demir fabrikası için, bir lngiliz şirketi ile tedir. 
istifası vaki değildir. 25 haziranda Ankara'da esasları tesbit edilen mukavelename 

Fakat makul her fedakarlığı bugün Türkiye lktısat Vekaleti müsteşarı Faik Kurtoğlu ve 
yapacaktır. Aksi takdirde hiç lngiliz şirketi mümessili tarafından imza edilmiş ve bu vesile 
bir zaman ltalya'ya iltihakı ile Türk-lngiliz dostluğundan bahis nutuklar söylenmiştir. 
kabul etmiyecektir . ., Denilmek· 

Fransa'da 
Köylüye yar
dım ediliyor .. 

tedir. 
Portekiz murahhası Habeş 

murahhastan sonra söz alarak 
cihan üzerinde hakim olan 
barb tehlikesine nazan dikkati 
celbetmiş, devletlerin birbirle
rinin dahili işlerine karışma· 
maları lüzumunu ileri sürmüş 
ve: 

"Portekiz devleti bu husus· 
ta çok riayetkirlık göstermiş
tir. Portekiz sosyete misakının 
kuvvetlenmesine taraftardır. 
Mütecavize karşı zecri tedbir
lerin de sıkı surette tatbikini 
istemektedir." Demiştir. 

Arjantin murahhası doktor 
Kampillo da şunları söyle
miştir: 

•Uluslar sosyetesi her fır
sattan istifade ederek takviye 
zarureti büyüktür: çünkü cihan 
sulhu büyük bir tehlikeye ma
ruzdur." Demiştir. 

Londra, 30 (Radyo) - in· 
giliz siyasal mahafili, Habeş 
imparatorunun ltalya ile uz· 
laşmak istediği hakkında neş· 
reylediği resmi tebliği hayret 
ve biraz da istiğrapla karşı
lanmıştır. 

Cenevre, 30 ( Radyo ) -
Konsey bugün toplanmış ve 
Uluslar sosyetesi ikinci sekre· 
teri lspanyol murahhası yerine 
Danzig komiseri M. Lestr'in 
tayini teklif edilmiştir. 

lıpanyol murahhası Londra 

Belrika' da Vaziyet .. ,~a:;~:. .<~~~e_zi-k!:rı:; 
, bu sabah hır teblığ neşrede· 

Askerlik 18 ava cıkarılıvor Amele rek haller~ zahire. v~rnmem~si 
..,, , ..,, • hakkındakı grevm ancak ılk 

LJ k tl • k f JL. • [ d bir ihtar mahiyetinde oldu· 
rıare e erıne arşı eauır a ın ı. ğunu ve sebze fiatlerinin ar· 

Brüksel, 30 (Radyo) - M. Vanzeland sendikalar reislerini tmlması kabul edilmediği tak
ve Sosyalist partisi liderlerini davet etmiş ve Belçika hüku- dirde bütün memleket halle· 
metinin bundan sonra grev ilanını ve müesseselerin işgalini rine karşı grev yapılacağını 
kabul etmiyeceğini şiddetli bir lisanla bildirmiş ve aksi tak- bildirmiştir. 

• 
tirde muhim tedbirler ittihaz edileceğini de ilave etmiştir. ltalvan ele, isi 

Brüksel, 30 (Radyo) - Askerlik müddetinin 12 aydan 18 'J' 

aya çıkarılması hakkındaki kanun hazırlanmıştır. Bu hususun Stoyadinoviç'le 
temini ve yeni motörlü silahlar için 4 milyar Belgalık bir tah- G 
si sat ta kabul edilmiştir. örüş tü •• 

Bu kararları tasdik için Belçika meclisi Teşrinievel ortala- Belgrad, 30 (Radyo) - ltal· 
rında toplanacaktır. ya'nın Belgrad büyük elçisi, 

Bulgaristan'da affı umu
mi ilan edilecek .. 

Sahibi nüfuz birkaç Bulgar gene
ralı tekaüde sevkedilecekmiş .. 
Belgrad 30 (Radyo) - Kralın senei devriyesi münasebctile 

yakında bütün Bulgaristan'da şenlikler yapılacaktır. 
Deremenin istihbaratına göre, bu münasebetle affı umumi 

ilin olunacak ve zabitlerin birçokları terfi ettirilecektir. 
Belirad 30 (Radyo) - Sofya' dan haber verildiğine göre, 

tanınmış sahibi nüfuz birkaç general yakında tekaüde sevke· 
dilecektir. Bulgar yüksek askeri şurası, bu sebeple sık-sık 
içtima etmektedir. 

• 
lngiliz 
tayyareleri .. 

bugün hariciye nezaretine gi· 
derek Başvekil M. Stoyadino· 
viç'i ziyaret etmiştir. 

Franaız saylavları 
Belgrad'da 

Belgrad, 30 (Radyo)-Yu ·os· 
lavya'ya gelmiş olan Fransız 
say!avları bugün Semedenf'e 
giderek şarap sergisini gez· 
miş1er ve akşam Belgrad'a 
dönmüşlerdir. Saylavlar yann 
Zağrep yolu ıle Viyana'ya 
gideceklerdir. 

Büyüli bir yangın 

sefiri olmuştur. v alos sultanlıtı 
M. Eden. Londra sefiri ta- • • • b b 

Fen uğrunda 
kurban gidenler 
Geminin enkazından 

Çankırı, 30 (A.A) - Bir 
yangın neticesmde llgaz'ın Co· 
mar köyünde 28 ev yanmıştır. 
Yangında 70 yaşlarında bir 
kadınla birkaç hayvan yanmış· 
tır. Yanan evlerden eşya kur· 
ta'ılamamışhr. 

yin edilen sabık ikinci sekreteri arazısını !'m ar. 
methetmiş ve M. Lestr'e mu- dıman ettıler .. 
vaffakıyet temennisinde bulun· Aden 30 (Radyo) - Valos 
muştur. sultanlığı arazisi, lngiliz tay· 

M. Eden ayni zamanda M. yareleri tarafından bombardı
Lester'in yerine Danzig komi· man edilmektedir. Bu hadise· 
serliği için bir halef gösteril- nin sebebi, bir lngiliz memu· 
mesini istemiştir. run katli ve istenilen tazmi· 

M. Delbos da M. Eden gibi natın verilmemesidir. Bombar
sabık ve lihik ikinci sekreter· dıman üzerine sultan lngiliz-
leri metbetmiftir. lere boyun eğmiştir. 

abide yapılacak .• 
Paris, 30 (Radyo) - Sala

hiyettar mahafilin bildirdiğine 
göre doktor Şarko ve arka
daşları namına Sen Malo' da 
büyük bir ibide dikilecektir. 

Bu abide, Purkıa·Pa vapu
runun bekayaıile vücude ge
tirilecektir. Belçika sahillerinde 
lngiliz kruvazörü Vendiktiv 
bekayasile yapılan ibide bu 
yeni abideye model ittihaz 
edilecektir. 

Pamuk iıleri 
Londra, 30 (A.A) - Bey· 

nelmilel pamuk komitesinde 
onbir memleket temsil edil· 
mektedir. Komite amele en· 
temasyonalinin raporunu tet· 
kik ettikten sonra mensucat 
ve pamuk endüstrisinde 40 
saatlik hafta mesaisini tatbike 
imkan olmadığını ittifakla ka· 
rarlaftırmıftlr. 
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ed_e_I__ · Meşbu · çlar 7 e sonra mey- Kültür lisesi 
Maliye nazırı, bunun bir zaruret- Ve diğer kanun- d k • t Bakanlık 
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tendoğduğunu,Frans nınbundanlar bugiin tatbik ana ~I an Clnaye miisa~de v~rdmiu··du··ru·· 
l k k b • • • •• l d • M vk · • iri yor --.. J Kız lısesı eskı ve 

eve ço ay ettığını soy e ı. e - ıdıne 1 ~anunile T~ k. Sazlıklar arasında bulunan cesed erkek lisesi tarih öğretmeni 
Paris, 30 (Radyo)- Bugiln 

ayan medisinde frank hak
kındaki kanun müzakeresi he· 
Yecanlı olmuştur. [Sabahleyin, 
Maliye encümeni raportörünün 
İzahatından ve bazı tenkitler· 
den sonra müzakerat akşama 
talik edilmiştir. 

Ayandan Lümeri ikinci cel
sede söz almış ve demiştir ki: 

- Buraya tenkit ve hücum 
için gelmedim; Fakat bu mü
him mes' el ede fikirlerimizi 
dermeyan etmek vazifemizdir. 
Hükumet, bence bu hususta 
acele etmiş ve kurtuluş yolu
nu frankı fedada bulmuştur, 
Parlamento, böyle bir tedbire 
taraftar değildir. Memleket bu 
tedbir yüzünden dehşet için· 
dedir. 

Belçika ve lsviçre bizi he· 
nıen takib etmişlerdir. Bu ha
ıdise şayanı dikkattir. Müstem· 
Jekeleı im izde de derin akisler 
vardır. 

Bu kanunu kabul etmemek 
nasihatini arkadaşlarıma ver
meği vatani bir borç biliyorum. 

Demiştir. 

Ayandan Korkad'da bu ted
biri muzır bulmakta olduğunu 
ve aleyhte rey vereceğini söy
lemiştir. 

M. Vensan Oryol bu ten
kitlere mali~~ bakanı sıfatile 
cevab "V~nniş ve demiştir ki: 

- tllt:nkitleri, mugalatayı bir 
· tanıfa bırakalım, söylenen söz· 
let~ edebiyattan ibarettir. Yap
t~ .. ımız İş lüzuml•J idi; bekle
nen netice de mühimdir ve 
bir zaruiettir. 

Frankı birtakım eskimiş usul
lerle kıymetten düşürmek dü
şünülmüştür. Hem de birçok 
defalar, her yerde yapılan 
deklasyonlara rağmen, liizum 
şiddetli olmadığı için biz bu 
hareketi yapmadık. Fakat şim
di, muhakkak ve mutlak bir 
lüzum vardır. Bununla, mesai 
erbabını zarara sokacağımızı 
zannetmek, haksızlıktır. 

Hadisatın icbarı karşısında, 
frangı eski vaziyetinde tutmak, 
manasız bir inatt1r. 1932 Ti
caret müvazenemiz 50 milyar 
frank iken şimdi 19 milyara 
düşmüştür. iş de böylece çok 
daralmıştır. Bunlar, mecburi 
olarak bütçede büyük bir açık 
husule getirmiş ve Fransa' da 
iktısadi ve mali bir buhran 
doğurmuştur. 

Büdçeniıı müfrit bir silfıh
lanma ile ne kadar ağır yük 
altında bulunduğunu da unut
mamak lazımdır. Büdçede on
milyar frank açık görülmüştiir. 
Bütün bunları biz mi yaptık? 
Bunların mes'uliyeti bizde mi
dir? Yapanlar dururken şimdi 
bize mes'uliyeti yükletmek na
sıl mümkün olur? 

iktidar mevkiini alır alm,ız, 
biz altm'ın harice akmasının ,. 

önüne geçmeğe çalıştık, bu 
yüzden 8 milyar franklık bank
not yükü altında kalmıştık. 
Almanya'nın son silahlanma 
hastalığı, franga yapılan te· 
cavüz ve taarruzlar Fransa'nın 
ihracatını yarıya indirmiştir. 

Birleşik Amerika maliyecisi 
M. Murgen Tav, frank üzerin
de verdiğimiz kararın Fran
sa'nın diğer devletlerle iktısadi 
vaziyetini ıslah edeceğine şid
detle kanidir. 

"Size hemen söyliyeyim ki 
istediğimiz, frank hakkındaki 

tedbirlerin memlekette bir pa
halılık husule getirmemesidir. 
Herkesten sükunet, d 'siplin ve 
hüsnüniyet bekleriz. Bu sayede 
hükfımet ne lazımsa yapmakta 
tereddüd göstermiyecektir.,, 

Kısa bir istirahattan sonra, 
ayan mali encümen reisi M. 
Kayyo kürsüye çıkmış ve: 

"- Burada cereyan eden 
münakaşaların hedefi hiçbir 
kimsenin izzeti nefsini kırmak 
değildir; fakat vaziyeti tetkik-
dir. Maliye bakanının samimi
yet ve gayretini takdirle zik· 
rederim. Bize, bu kıymetten 
düşürme keyfiyetinin mübadi-
sini de izah etmiştir; yalnız 
böyle bir tedbiri bize t:velden 
ihsas etmemiştir. Maamafih 
şimdi bu kararı kabul mecbu-
ridir. Eski deflasyona gitmeğe 
lüzum yoktur; yalnız Belçika 
başvekili Deflasyondan evel, 
içtimai ve iktısadi vaziyetlerde 
mühim ıslahat yapmıştır. 

Maliye encümeni fiatlerde 
yükseklik husulüne meydan 
verilmemesini teklif eder. Bil-
hassa imtiyazı andıracak hare
ketlerden te\·akki lazımdır. 

Mitletc hakikati her vakit 
söylemek lazımdır. Çünkü, bir 
tedavi, ikinci bir tedaviyi ica
bdtirir; bunu her vakit nazar 
dikkat önünde bulundurmalı
dır. E,ğer millet bu tedbiri 
kabul etmezse, vaziyet müş
kül olacaktır; . bu vaziyette 
elimize ne geçeceğini hepimiz
de biliyoruz! Demiştir. 

M. Kayyo'dan sonra ayan
dan Boş, Kaşcn, Linycr söz 

almışlar<lır. Miinakaşalar bit
miş ve şimdi kanunun lctki
kine başlanmıştır. 

Paris, 30 (Radyo) -- Fi
nanse! tedbirler hakkındaki 
layihayı müzakere etmekte 
olan ayan meclisi, birinci macJ
deyi muhalif reylerden 9 rey 
fazlasile kabul edilmiştir. lkin
c:, t:çilncü ve be~inci mndde
lcr dı: ınuvaf ık görülmiiş ve 
yedinci maddenin müzakere
sine geçilmiştir. Celse, gece 
yarısından sonraya kadar de
vam etmekte idi. 

İnhisarlar Vekili 
Kars, 30 (A.A) - İnhisar

lar Vekili Ali Rana Tarhan 
maiyetindeki zevat ile bera
ber bugiin kasabamıza gel
mişler vı• incelemderde bulu
ııarak Samsun'a clönmüşleıdir. 

' ELHAM 
Bugün yeni mcv iuıiıı ilk lıiiyiik ı ilrııi 

GönUI Dedikoduları 
MARTJ-IA EGGERTH 

Me~hu suç ar r Haydar Candanlar tarafından 
ceza kanununun ve ceza mu- kimindir ve katil kimdir? şehrimizde açılmasına teşebbüs 
hakemeleri usulü kanununun 

edilen hususi {Kültür lisesi).nin 
bazı maddelerini de~iştiren 929 senesinde Menemen'in İbrahim tarafından öldürül· açılmasına Kültür Bakanlığınca 
kanunların bugünden itibaren Suçer ova mevkiinde ilçe saz- düğü bildirilmiştir. Adliyeye müsaade edilmiştir. Kayıd mua· 
bütün Türkiye' de tatbike baş· Jıklan arasında bir cesed bu- bu haberi veren şahıs, ci· melesi 15 birinci teşrine ka-
lanmıştır. Meşhud suçlar ka- lunmuştu. O zaman yapılan nayeti bilen bazı şahitlerin d d d kt' t · 'd ar evam e ece ır. zmır c 
nunu, miiddeiumumilerle ha- tahkikatta birkaç gün sazlık adlarını da bildirdiği için ya- böyle bir hususi liseye haki· 
kimlere, bu suçların davalarını içinde güneşte kalan ve tefes· pılan tahkikat, cinayeti örten katen ihtiyaç vardı. Bu lise, 
siir'atle görmek için yeni bir suh ederek vücudunun bazı esrar perdesini yırtmış ve hak- güzide birçok muallimleri top-
çok vazifeler tahmil etmiştir. kısımları vahşi hayvanlar ta- kında tahkikat evrakı tanzim lıyacak, leyli ve nihari muh-
Müddciumumilik, bu kanunla- rafından parçalanmış olan bu edilmiştir. telit bir lise olacaktır. 
rın iyi bir şekilde tatbiki için cesedin hüviyetini tesbit et- Yapılan tahkikata göre Af-
tertibat almıştır. Di.in akşam mek mümkün olamamıştı Ne- yon'lu Mehmed, muhtar lbra- Memur tayinleri 
kısım amirlerile polis komi- ticede ilçeden istifade etmek him'in ortağı olan Zeynel oğlu · Hususi muhasebe müdür

lüğünde 25 lira asli maaşlı 

merkez tahsil memurluğuna 

Ziya, onun yerine Mustafa, 
ve Mustafa' dan boş kalan me· 
murluğa da Müzeyyen terfi et· 
tirilmişlerdir. Küçük memurlar 
arasında da müteselsilen terfi 

serleri, ağırceza mahkemesi üzere oraya gelmiş olan bir Hasan'a tokatla vurmuştur. 
~alonunda toplanmışlardır. C. hastanın sazlıklar ara .. mda Bundan kızan İbrahim de Af-
müddciumumisi Asım Tuncay ölmüş olduğuna hiikmedilmiş yon'lu Mehmed'i öldürerek 
tarafından yeni kanunlarımızın ve mes' ele böylece kapan- cesedini geceleyin ilçenin saz-
hükGmleri hakkında kendile- mıştı. Fakat aradan yedi sene lığına atmıştır. Dinlenen bazı 
rine izahat verilmiş ve bu ka- geçmiş olmasına rağmen saz- şahitler, İbrahim'in, Afyon'lu 
nunların tatbiki nıünasebetile !ık içinde cesedi bulunan şah- Mehmed'i öldürdüğünü yanla-
kendilerine terettübeden vazi- sın hüviyeti anlaşılmış ve bir rında söylediğini ifade ctmiş-
f eler anlaşılmıştır. cinayete kurban gittiği mey- lerdir. İbrahim, Adliye tahki· 

ve tayinler yapılmıştır. 

Menşe şehadetnameleri 

iktısad Vekaletinden şehri· 
miz Ticaret odasına gelen bir 
mektupta Yunanistan' a yaP.ılan 
ihracat için bazı belediyeler 
ve gümrük ida'releri tarafla· 
rından menşe şehadetnameleri 
verildiği bildirilmiştir. Bu ha· 
reket, mevzuata mugayirdir. 
Menşe şehadetnamelerinin ih· 
racatçı memleketler Ticaret ve 
sanayi odalarınca. oda bulun;
mıyan yerlerde de mümessillik 

veya azalıklarca tanzim edil· 
melcri lazımdır. 

Bir kaza dana çıkmıştır. Adliyeye ya- katı esnasında rnç faili olmEt-
pılan bir ihbarda bu cesedin dığını söylemekte ısrar etmiştir. 

At öldü, çocuk 
kurtuldu r 

Afyon'lu Mehmed adında bi- Yakında İzmir'e getirilerek 
rine aid olduğu ve katilin de Ağırcezada muhakeme edile-
şimdi Foça'da muhtar olan cektir. 

Salhane ile Bayraklı ara-
sında bir kaza olmuştur. Halı Markın 
fabrikası arkasında oturan d • / 
Ahmed oğlu Mehmed, kendi- üşeceğ~!a an 
sine aid beygiri, bin:p gezin
mek üzere Ahmed oğlu 11 
yaşlarıııda Mehmcd'e vermişti. 
Çocuk, bindiği atla şöse üze
rinde dolaşırken hayvan ansı-
zın ürkmüş ve çocuk zaptede
meyince alabildiğine koşmağa 
başlamıştır. O sırada hayvan, 
karşı taraf tan gelen bir ara
baya çarpmış ve arabanın oku, 
hayvanın göğsüne -~aplanarak 
derhal ölümünü intaç etmiş

tir. Çocuk, kaza esnasında 
at üı erinden yere yuvarlanmış 

-Başı 1 inci sahifede-
cliişiiriilıı.iycc"ği ve Lir nınrkın es

J..isi gilıi 50,'l kuruş he alıilc Türk 

li)',ısı kıırşılığı olar:ık hernh edilc

cı•t!i 1.ildirilınektedir. 

Alııı:ırı lıiikuıncıiniıı tdıliği w 
lıa •ı l a ıııü,'iiriiııiln İ71ıhatı, ilıracııt· 

çılnıı ıııımı ı•urlişclcıini tamamen 

ortnıhın lrnhlırrnı~tır. Bııgiin. 

mühim satı~lnr yapılııcu~ı ümid 
ı·ılilııwl.ıcılir. Ayni zamanda, hugiiıı 

Alıııaoya')a rnülıim miktnrcln incir 

\C ii1r.ıiuı ılc ihrııı; t'tlilecekıir. 

Jtıracatçılarıınızın, fratıl İİZl'· 

riııdı · ıı laalılıiiılcriııi ifa ey li}ecek· 
lcri hakkııulıı 1J..tıı;:ııl Vekaleıiııe 

ise de hiçbirşey olmamıştır. vnki ıniiracaatlcıiuc hcuii.r. Lir r.e-

valı gdını:miştir. f lırarntı:ılnrımız, 
lıugüııkii toplanlııla da valimizin 

delaletini ve hu husu~ta 'Yeknlcte 

11 yaşında bir çocuğa hayvan 
veren ve vak' aya sebep o~an 
hayvanın sahibi Mehmed tu
tularak hakkında tahkikata tekrar müraC'aat edilme ini iste· 

başlanmıştır. ---
İnebolu faciası 

/stanbul ve Antalga'da11 
bazı şeyler soruldu. 

İnebolu vapurunun batmd 
hadisesi üzerinde ağırccıa 

mahkemesinin kararile tedki
kat yapmakta olan mutahassıs 
denizcilerden mürekkep ehli 
vukuf, tedkiklerinde hayli ile
rilemişlerdir. İstanbul deniz 
ticaret müdürlüğile deniz yol
ları işletme müdurlüğündcn ve 
Aptalya liman reisliğinden 
bazı mcs'elelerin sorulmasına 
lüzum göriilmüş ve bu malu-
mat gelinceye kadar ehli vu
kufça tc<lkikal durdurulmuştur. 

Fransa'ya ihracat 
Fransa'ya ihracatta bulunan 

bazı tacirlerin ticaret ve sa
nayi odasından aldıkları menşe 
şahadet namelerini İzmir' deki 
Fransız konsolosluğuna vize 
ettirmedikleri ve bu yüzden 
bazı zorluklarla karşılaştıkları 
görülmektedir. 

Alakadar makamlardan diin 
şehrimiz Ticaret odasına gelen 
bir mektupta Fransa'ya ihra
catta bulunan tacirlerin aldık
ları menşe şehadetnamelerini 
bchemehnl İzmir' deki Fransız 

wi~lerılir. Frank üzerine mal @al· 

ınış ve t:ıalıhiitlcrJc hulunnıu~ 

okm ilıracaıçılurııı endiil'1cri ıle· 

'anı ııııııı•ktcılir. 

Buraya gelen haberlere gö
re, Maliye Vekaleti, İktisad 
Vekaleti ve Merkez Bankası 

ııe gibı bir karnı vrı ilm c:ini 
düşünmekte ve hadisatı büyük 
bir hassasiyetle takibetmekte
dirler. 

Dün, Cumuriyet Merkez 
bankasındaki Fransız ve İsviç
re frankları ile florin üzerine 
muamele yapılmamıştır. Bun
dan başka paralar üzerine iş 

yapılmış ve gümrükten mal 
çıkarılmıştır. İngiliz lirası, bek
lendiği gibi bugün cüz'i bir 
tereffü göstermiş ve 622-625 
kuruşa yükselmiştir. 

Ellerinde kağıd para bulu
nanlar, bu parayı altına tah· 
vil etmek istediklerinden dün 
altın piyasası birdenbire yük
selmiştir. Yükseliş otuz kuruş 
kadar olmuş ve 950-960 ku
ruştsn 980-990 kuruşa kadar 
çıkmıştır. 

İstanbul'da vaziyet 
İstanbul, 30 (Hususi muha

birimizden ) - Bugün Bor
sada İngiliz lirası 622 - 625 
iizerindrn muamele görmüştür. 

Tavukculuk 
t 

Satış kooperatifi 
1 ····----
1 Tavuk istasyonu 
Yaptırılacak .. 

Vilayetçe Burnava Ziraat 
mektebinde 900 liraya modern 
bir tavuk istasyonu tesis edil· 
mek üzeredir. Bu istasyon için 
Ziraat Vekaletinden 4 bin li
ralık alat ve edevat da gel· 
miştir. fzmir' de bir tavukçuluk 

satış kooperatifi teşkil edile
cek ve kaza merkezlerile bazı 

nahiyelerde bu kooperatifin şu
beleri bulunacaktır. Halk ve 
bilhassa köylüler, bu koope-

ise ve ortamekteplerde 
derslere bugün başlanıyor .. 

Şehrimizdeki ortamektep-
lerle lisPlerde bugünden itiba· 
ren derslere bnşlanacakbr. Dün 
ortamckteb ve liseler talebe
leri, yeni tadilata göre mek
tt>plerine gitmişler ve kendile
rine sınıfları gösterilmiştir. 

ratifin ucuzca satacağı ve ta- 1 
vuk ıslah istasyonlarında üre- 1 
teceği tavukları alarak yetiş- ------------• 

Borsada 
tireceklerdir. Tavukçuluk ko- Üzüm satışları: 
operatifi, halka ucuzca cins Ç. Alıcı K. S. 
tavuk yumurtaları da sata- 309 Alyoti bira. 12 40 
caktır. 276 F. z. Abdul. 9 625 

lzınir'de kooperatifin tavuk 202 2 T. H. Alan.13 25 
ve yumurta satmak üzere bir 120 B. S. Alaz. 11 
nınğnzası da olacaktır. 68 D. Arditi 12 75 

Ehli hayvan scrgi~i 45 S. Emin 9 
16 Birinciteşrinde Burnava 44 Beşikçi z. 7 50 

Ziraat mektebi bahçesinde açı- 36 Üzüm kuru. 1 l 75 
lacak olan ehli hayvan sergi- 28 J. Kohcn 9 25 
sine hayvan kaydına bugünden 27 Mani. B. ko. 14 
itibaren baytar müdürlüğünde 10 Gevgili. Ab. 6 75 
başlanacaktır. Dün bile ıniira- 17 Cevdet Alan.12 25 
caatlar olmuştur. Buseneki ser- 9 Albayrak 15 
giye alaka fazla görünmek- 9 M. J. Taran. 14 25 
tedir. 6 İ. Galemidis 10 50 
...... m:J ............. .. 

tertibat alınmasını hükumet-
ten istemişlerdir. 

Liihey'de 
Lahey. 30 (Radyo) - Para 

kanununu son defa olarak 
gözden geçiren nazırlar mec· 
lisi, kanunu parlamentoya 
verınişlerdir. Kanunun büyük 
bir ekseriyetle kabul edileceği 
tahmin olunmaktaciır. 

1214 Yekun 

178319 Eski yekun 

179533 U. yekun 

incir satışları: 
Ç. Ahcı K. S. 

450 Şerif Remzi 7 25 
314 F. z. lzzi 9 25 
150 A. Muhtar 7 625 
113 S. Süleyma. 1 O 

1027 
103527 
140554 

Zahire satışları: 
Ç. Cinsi K. S. 

1397 Bğday 5 25 
31 Susam 14 50 
17 Bakla 4 75 

K. S. 
15 50 
14 
·1 5 25 
11 
13 75 
9 
7 50 

13 50 
9 25 

15 
6 75 

12 25 
15 
14 25 
10 50 

K. S. 
9 50 
9 25 

12 50 
16 

(~Porg ı\lck@anclcr - Fı•lik Brc!'~ııt - Frnı1t Ycrclws 
Pornmunı Jurn:ılıln: 1 pnnyo clıılıili Jıarl>• V. S. 

1 konsolosluğuna vize ettirme
p leri lazımgcldiği bildirilmiştir. 

İstanbul ihracatçıları bugün 
bir toplantı yapmışlar ve za
rarlarının önüne geçilmesi için 

Cenevre, 30 (A.A) - Mil
letler cemiyeti bütçe komis
yonu İsviçre frangının kıymet
ten düşürülmesi mes' el esini 
tetkik etmiş ve bunun Millet
ler cemiyeti bütçesinde yapa
cağı tesirlerin tetkikini mura
kabe komisyonuna havale et
miştir. 

100 K. darı 4 50 
1211 B. pamuk 46 

K. S. 
6 75 

14 50 
4 75 
4 50 

47 

• 
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·nirli iii Mmfİre. Son lliıvga 
Cinayetin faili yok! 

Paria'in Bualo 
~D .. genç 
bir kadımn biyük 
bir kf;>rku ve heye
cr.n içinde: 
-Kazkardeşimi 

öldürdüler! Diye 
batırchjı görülmüı 
ve zabıta ile halk
taıı baıları hemen 
bidise yerine koı
muştu. 

Bu bidiae, sa
bahm saat yedisin.: 
de Ye lüks bir dai- Ôltliriilen icadın ve öltlilrliltliifiJ ev. 
redeolmuştu. Zabıta ve halktan hadiseye kapıa müdahale et
bMcaç ldfi, birinci icatta, lüks miş, fakat iki hemşirenin ara
bir oda içinde, güzel ve genç smı bulmağa muvaffak olama
bir bdtn1n, göj'sünün ıol ta- ~uşhr. Bundan sonruı malum 
renda bir hançer yaruı ol- delildir. 
dafu halde yalfıtını görmüş· Yalmz cinayet sabahı, orta-
lerdir. lık atanrken botuk bir sesin: 

ilci anirli lte,,,,;re - Kapıcı.. Kapıcıl Diye 
Birimi 34, dileri 38 ya1111da bağırdığı duyulmufhır. 

olm Luiz ve Terez Rolando, Hemen yobnya koşanlar, 
iD ltat,an bıemfitedirler, Bualo Luiz'i fevkalade helecan ve 
...... da iki aenedenberi otur- heyecan içinde, bir deli gibi 
d ..... halde halclannda fazla ve Terez'i yerde, zabıtanın 
bir malnmat Yoktur. Yalnız bulduğu ıekilde görmüşlerdir. 
b• iki .U...irenin yübek bir T erez, bu sırada son nefesini 
ı...,.. .aileaine •emup olduk- müthiş ihtiliç •nde ve br
lan, ve ksd~rinin ltalya' da kunç hınlblarla vermiştir. 
Foter bir .&e.atireferioin de bir Zabıta, cesedi 1catyo'ya 
F.....m maden mühendisi ile yabrtmış ve tahkikata başla
~ old+ mahlmdur. mışbr. Tahkikat, herhangi bir 

Buadanbqka iki bemfirenin noktadan kalın bir esrar per
çok titiz ve sinirli olduklan desile ~ılatmaktadar. 
biliniyord•! iki siairli kadmm, Maktul kadın 38 yaştnda 
İJİ geçinmiyecelderi de pek olmakla beraber çok güzel ve 
tabiidir. duldur .. Maamafih bazı müna· 

Kanlı hadisenin akşamı, nasebetleri oldufu ve bu ınti· 
Luiz bir salona kapanmış, nasebetlerin biraz da reziline 
Tera de dlfAJ'ıdan gelince bulundufu söylenmektedir. 
ba alonun kapuım açbrama- Bu kadın nevrastenik oldu-
mıfbr. Bu münasebetle iki 
hfH.llfire mühim bir ağız kav- ğu için garib acayib bazı ah· 

lak ve heveslerle tamnmışbr. 
pmna ıirişmişler, bundan son- Münasebet tuttuğu erkeklerin 
t& T crez bir keserle bpıyı hemen hepsi de pespaye kim
lmmata ietebbill etmiftir. B• seler imiş. Kendisine k1Z1l 

şeytan da deniliyormuş. 
Terez'in bunlardan biri.; ta

rafından katledildiği sanalmak
..-.... ~Sa~hi~.,-v.;..e""ba...-ty.;;.ug.a.;;;a;;;;,;nı;,;;. __ " tadı!· Fakat henüz bir ip-ucu 

Haydar Rüşdü ÔKTEM bulunamamıştır. 

ANADOLU 

Vm11111! nqriyat ve yuı itleri - Sona ""' ------------------------•8dör6: Hamdi ibhet 

·~-- · · . -MlllftlDGI~: 

Lnür Waci Beyler ıokağı 
Balk partin binası içinde 

T .... r: İzmir - A ADOLU 
~il: 2776 - Poıta katu&u 405 

ABONE ŞERAiTi 
;rıJhtı 1200, altı ayh~ 700, üç 

ayhgı 500 kuru~ 
~ memleketler için eenelilt 

abone iicreti 27 liradır 
Her yerde 5 klll'Uftur -geçıaiı nilehalar 25 kuraıtur. 

ADOLU MATBAASI DA 
BASOMIŞTlB 

Franaa'da 
Hala yafmur 
Yatıyor .• 

Paris, 30 (Radyo) - Fran
sa'nın büyük bir kısmına kar 
yağmaktadır. Samberi'de br 
ve yatmur vardır. Kar, 900 
metre kadar alçaklarda don
muştur. Dağlarda kar vardır. 

Jüra dağlannda kar bin 
metreden aşağı mmtakalan da 
tutmuştur. 

HO:k<ımet, umumi ıef erberlik ilan etti. 

Madrid civarında kanlı 
muharebeler başladı. 
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Birinci Fr so a 

* * * b Gant sefirleri nihayet kralı 
~ ~ldular ve Gant'lıların Şarl-
b~~ a~eyhina kıyamını, eğer 
~1?ncı F ransova isterse bütün 
llı~nder'in Fransa'ya ilhakı 
~kün olacağını bildirdiler! 

ı~ akıa, Fiander'lerin yarıdan 
~ lası Fransız'dı; fakat kral, 
~~ kıt'anın veraset tarikile 
tansa'ya ilhakını daha kolay 

. .. 

t:Jl"lllK 

* * * Navar kraliçesi, mcyüs bir 
tavırla: 

- Monsinyor, dedi. Navar'ı 
kocama vereceğinizi vadetmiş 
idiııiz. Sözünüzü tutmadınız. 

Kızımı benden uzağa gönder
diniz; Bir İspanyol Veliahdile 
evlenmesinden korktunuz . .Şim
di de şairleri mi, nedimleri mi 
de Kiliseye uygun hareket et
memek suçile takip ettiriyor
sunuz.. Dedi. 

- Sonu var -

• 

• 
20 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

Ilı Sonra ortadaki tahta, adi 
'\\'saya yaklaştı ve oradaki 
~ lltasını açtı. Bazı evrak çı
~·tdı bunlardan bir tanesi, 
rıı'~an'ın göniierdiği şikayet 
li ~.ktubu idi. ~üzbaşı, cake-
~ıtı .. l b" d b" r ust ve so ce ın en ır 

~~~ük çıkarıp burnuna yer
b lttdi. Tavanda asılı gaz lam-
'sı lı~ nın altına yaklaştı. Ka-

~ak' havalandırdı ve imzaya 
lı: 

~~ Bu senın mektubun ola-

' Evet efendim. 

Sonra evraktan diğer bir 
tanesini çıkardı. Onu da ayni 
şekilde tetkik etli. Burada 
bir sürü imza görünüyordu. 
Yüzba~ı bu defa onbaşıya 
yaklaştı: 

- Bu da senin galiba .. 
Onbaşı ses ı;ıkarmadı. 
- Söylesen c be adam! 
Onbaşı sanki dilini yutmuş-

tu .. Yüzbaşı başını salladı ve 
biraz daha yaklaştı: 

- Bu hanımı tanıyor mu
sun? .. 

Hafif bir inilti duyuldu: 

A dagide 'de beıe. 
diyenin çalııması .. Sosyete ve Rusya 

Adagide, ( Hususi ) - Be· 
Alman lediye heyeti vazife başına ye· 

ni geçmiş olmasına rağmen 

l.avüze karşı korumak için 
bitaraflık ilan etmek teşeb

büslerinden tahzir etmiş ve 
Alman :emperyalizminin çiz
meleri altında çiğnenmiş olan 
Belt;ika'nın elim bitaraflık mi
salini zikretmiştir. Bütiin mil
letleri sulhun faal ve fili mü· 
dafaasına davet eylemiştir. 

Litvinofun bu nutkunu ta· 
savvur edilebilecek en fcc" 

Almanya, henüz 
evap vermemiştir 

-·-İtalya da, konferansın bir an evel toplan
masını istiyor. Mançester Guardiyan'ın 

şayanı dikkat bir makalesi .. 

memleketin iman hususunda 
epi çalışmış ve kıymetli eser· 
ler vücuda getirmiştir. Kasa· 
banın medhalinde bulunan 
bir boş arsa mezbele halinde 
iken tesviye edilmiş, park ha· 
line konmuıtur. içine mükem· 
mel bir havuz da yaptırılmış, 
muhtelif ağaçlar. ve çiçekler 
dikilmiştir. , 

Bu arsanın sağ kı~mındaki 
arazide dut ağacı yetiştirilmiş 
ve fidanlarını _köylülere da· 
ğıtınıştır. Par.kın sol kışmın-

daki arazi imar edilmiş, muh· 
telif ağaç dikmiş ve bu ağaçlara 
milli mücadele şehid düşenlerin 

1 isimlerini havi birer levha asıl· 
mıştır. Burası birkaç sene 
sonra tam manasile bir orman 
olacaktır. Parkın arka tarafın· 
daki arazi de istimlak suretilc 
spor sahası yapılmıştır. On 
kısımda da çok mükemmel 
bir kıraathan~ inşa edilmiştir. 
Kasaba medhalinde soldalei 
bir arsa çocuk bahçesi haline 
konmuş ve burada salıncaklar 
kurulmuştur. Ayni zamanda 
civar köylere de giden yollar 
gayrı muntazam olduğundan bir 
hayli para sarfedilerek on ki- . 
lometrelik kısım tamir edil· 
miştir. 

Umumi helalar tam pazar 
mahallinde inşa edilmiş, şim
di de asri bir hamam ınşa· 
sına başlanmıştır. Heyet; ikinci 
seneki mesai programını ayni 
şerait dahilinde tatbik ederse 
çok şirin olan Adagide tam 
nıa 1asile asri bir kasaba ola-
caktır. 

<;:inde Japon gemileri 
ınsan kasaplığınııı gölleri 
önünde hazırlanmakta o' du
ğunu gören biitün memleket 
lt•ı in hal kütlesi anlı) a.;aktır. 

Cenevre, 29 (Radyo) -
As:?ınblenin dünk"i toplantı

sında Mılletler cemiyetinin 
faaliyeti hakkında ınüz:ıkere

ler cereyan etmiş, M. Litvinof 
devletlerden birçoğunun, tcca
vÜzkarane emelleri malum olan 
bazı devletlerin taarru zları teh
likesini takdir etmemekte ol-

Şanghay 29 (A.A) - Ôğ-
1 rcnildiğine göre son 36 saat 
1 zarfında Şanghaya dokuz Ja· 
1 porı destroyeri ile 600 asker: 

M. Mussolini 
Rorrın, 29 {A.A)- ftalya'nın lirak etmek niyetinde bulunan 

Beşler konferansı hakkındaki İtalya, hazırlıkların sür'atle ve 
duklarına tccssiif clmi.ı;, müş- vaziyeti değişmiş değildir. Bu tam olarak başarılmasını te-
lerek müdafaadan bahsedil- konferansa faal bir şekilde iş- menni etmektedir. 

11--------cm-----------··~ Londra, 30 (Radyo) - Lo-

öğ retm enler okusun! ~a;~;a k;:fi~:nsık~d:~ınh~; ~:; 
ilk, Orta, Lise okullarının bütün kitapları geldi cevap vermemiştir. 

Ah t Ete k•t • Londra, 30 (Radyo) - Ye-
me IID8D l ap eVI ni Lokarno konferansı üzerine 

~tüştcrilcriııin ıleğcrli iJ~ilc.rine ı1ayanımık h:mir-c yaraşacak Mançestcr Gardiyan gazete-
. §l'kildc genişlcıilmi,tir. sinde çıkan bir makalede; 

Ahlnet Etiman kitap evi "Berlin siyasi mahafilinde 
Külliir Bakaıılı~ının okul kitaıılıırı ile ıli!!cr lıiiıiiıı ı·scrleri "il· İngiliz'lerin hattı hareketi et-

~ . • ., o 
ııü gü nüne takip cclcıı w~ <'n ıniiGaıt liııtlcrJe e:ı}ııı ıııiiştı'ri- rafında gösterilen temayüller 

lı'rİoİ ıııcıınııııı cıleıı lznıir"]n hiridk kitap \C .kırtasiye dqıo ııılur. şayanı dikkattir. lngiliz'lerin 
Hariçten siparişler iskontolu fiatlerle ve sUr- konferansın biran eve! içtima 

atle gönderilir. etmesi hususundaki mesaisi 
Hükumet caddesi No. 58 - 60 Telefon (25359'- ancak sulhu takviye içindir. ·-Evet.. Muhtar, onbaşıya baktı: 

N ısıl bilirsin onu? - Ben böyle bir mühür 

('.·vab vermiyorsun de· 
mek .. I la!buki bak, neler yaL-

mışsın .. 
Yüzbaşı bundan sonra muh

tara yaklaştı: 

- E muhtar efendi, sen 
söyle bakalım, bu sizin . mu
allime nasıl? 

- Nur gibi .. Melaike gibi.. 
Allah nimet diye başımıza 
göndermiş .. 

Yüzbaşı dik dik ona bakı· 
yordu: 

- Yal.. Mademki öyle idi, 
buraya bu mühiirü nası l bas· 
tın!.. 

Muhtar sendeler gibi oldu. 
Başındaki sargıyı düzeltti: 

Beı: ha? 
- Evet, sen ... 

basmadım.. Yalan.. Bcııirn 
nıülıürüın esasen bende d.-ğil.. 

- Ya kimde'? 
- Onbaşı<la .. Askerlik r.ecl -

vellerini dolduracakmış, hen
den aldı .. 

Bu cevab yüzbaşıyı çileden 
çıkarmıştı. Onbaşının yanına 
koştu. Yakasından yakaladı, 
şiddetle sarstı: 

- Muhtarın miihiirleri sen
de ha? .. Ve sen bu miihür
leri, böyle sahtekarlıkla ... Tüh 
Allah belanı vcrsın kazık 
herif .. 

Onbaşı titriyor, sallanıyordu. 
- Ya bu imzalar?!. Öbür 

imzalar? .. 
Onbaşı, hangi dilini yut· 

muştu.. Yüzbaşı evraktaki 
isimleri sıra ile okudu ve ba-

1 şını muhtara çevirdi . • 
- Şunlardan bazılarını ça-

ğır bakalım bantt!.. 
Muhtar bir tcnlf•nna savurdu: 
- Peki efendim. 
Riıaıı şimdi gülmek, katıla 

katıla, kahkahalarla gülmek 
istiyordu: 

Aman Allahırn, şu onbaşı
nın hali ne idi? .. Neler duyu· . 
yor, neler görüyordu? Muhtar, 
ihtiyar bir kedi ağırlığı ile dı
şarıya çıkınca yüzbaşı, Rizan'a 
doğru yaklaştı: 

- Hangi mektepte oku
muştun kızım .. 

- lstanbul Amerikan kız 
kollcjinde .. 

- Ne dedin, kız kollejin
de ha? 

- Evet efendim .. 
- Allah Allah ... Allah Allah .. 

Yüzbnşı bir sandalye alıp 

yüklü bir nakliye gemisi gel· 
miştir. 

s-. .................. .. 
Alman'lar, bu isticali, ltalya 
ile Almanya arasında bir iti· 
laf husulüne mani olmağa ma· 
tuf bir tedbir addetmektedir· 
ler. Halbuki, • Nuremberg'te 
iradedilen nutuklar, sulhper
verane değildir. Bir taraftan 
Bolşevizme, diğer taraftan da 
Demokrasiye hücum edilmJştir. 

Lehistan'ın siyasetine gelin
ce; Briç Smigli Lehistan'ın ba
şında bulundukça, Almanya 
Lehistan' dan düşmanlık gör
miyecektir. Bı.r vaziyet, Alman 
ııüfuzunun Lehistan, Balkanlar 
ve Baltık devletleri arasında 

artmasını kolaylaştıracaktır. 

Alman'lar sade ihracatın 

artmasını değil, fakat siyasi 
maksatlarda takibetmektedir-
ler." Denilmektedir. 

Rizan'ın tam yakıninc oturdu: 
- Adın neydi kızım, bir 

daha söyle! 
Rizan .. 
Mektebi ne vakit bitir· 

d. ? 
ın .. 

iki sene eve!... 
Ben sana bir isim soy

lesem tanır mısın? 
- Belki .. 
- Lamia Nişantaşı'nı bilir 

misin?. 
Rizan bir çığlık attı. 
- Lamia... Lamia ·Diye 

bağırdı- biz ona ay çi.;cği 
derdik .. O mu, sakın o mu?. 
121 Ay çiçeği. .. 

Yüzbaşı heyecandan boğu
luyordu: 

- Ta kendisi .. Ta kendisi .. 
Arkadaşlarmın yazdıkları mek
tuplarda ona ., Ay çiçeği " 

- Sonıı t1ar -
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----··-·----Baştarafı 1 inci sayfada-" 
d;ıl etmiyoruz, hal.:ikati söylüyorull 

Anı:ıkya ve İskenderun 'j'ürk'ıl 
esir dcgil, hür yaşıyaoaktır, haki.111 

olacaktır. Çünkü bir ekscriyeJW'ı 
çünkü m6deuiclir ve jptiılai millet• 
lerc kul, köle olama:.1. 

/(f}münistlerin müzahereti .. Kanundan 
bazı maddeler ve lsviçre'liler 

/ıı1lçr• Ftlderal meçlisitıdo 
Bern, 30 ~Radyo} - Frank, 

f'lorin'in kıymetten dü§ürfil· 
meıi hasebile laviçre Federal 
meclisinde dün büyük müna· 
kaşalar olmuştur. Federal mec• 
lisinin 90 azası, yeni mukar· 
rerat lehindedir. 60 aza da, 
vaziyete göre hareket ede· 
cektir. 

/ngiltere'de kanaat 
Londra, 30 (Radyo) - Fran

gın sukutu Londra' da az tesir 
yapmıştır. Mali mahafil, cihan 
iktısadiyatının istikbalile nik
bindirler. Kanun Fransız mec-

f 

6- Yeni kanunun altın ile 
,...yapılması meşrut beynelmilel 

tediyelere şümulü yoktur, 
7- Mü&temlekat bankaları 

stoklarına yeniden kıymet tak 
dir olunacaktır. 

8 - Her türlii altın alım 
satımı ancak Bank de Frans'ın 
hususi surette vereceği mü
saade ile yapılabilecektir. 

9- Altın veya ecnebi dö· 
vizi olarak mevcut olan bü-
tün ticaret bonoları için mo
ratoryom ilan edilmiştir. 

10- Nakid veya külçe ha
lindeki bütan altınlar hüku-

lisinden çıkarsa, başvekil M. met tarafında satın alınacaktır. 
Blum, büyük itimad kazanmış 11-12 - Yukarıdaki karar 
olacak ve iktısadi, içtimai tek- muhalif harekatta bulunanlara 
lifler yapacaktır. 

Fransa' da 
Paris, 30 (Radyo) - Fran

sız meb'usan meclisi, bugün 
ayanın kararını belCleyib ka
nuna kat'i şekil verecektir. 

Amerika' da 
Paris, 30 (Radyo) - Nev

york Taymis gazetesine göre, 
Amerika mali mahafili, Fran
sız kararının iyi netice vere
cek, Amerika dolar istikrarın
dan ayrılmıyacaktır. 

Japonya' da 
Tokyo, 30 (Radyo) - Ja

pon maliyecileri para vaziye-
tinin olduğu gibi muhafazasını 
kararlaştırmışlarsa da altın 
mübayeası hummalı şekilde 
devamdadır. 

Amerika maliye nazırı 
dedi ki; 

Vaşington, 30 (Radyo) -
Amerika maliye nazırı beya
natında, bu kararın, henüz 
sterlin ve dolar anlaşmasını 
teşkil etmediğini, ancak- istik
rar akçesi ile yüksek temev· 
vüçlerin önüne geçilebilece
ğini, üç devlet müzakeresinde 
harp borçlarının konuşulma
dığını söylemiştir. 

Cenevre, 30 (Radyo) -
Öğrenildiğine göre, gümrük 
kontenjanının ve para kontro
lünün kaldırılması hakkındaki 
İngiliz - Fransız teklifi hazır
lanmaktadır. 

Paris, 29 (A.A) - Meb'u
san meclisi para kanununun 
ücretlere ait müteharrik mik
yas fıkrası yerine hükümet 
tarafından konulmuş olan yeni 
maddeyi 299 reye karşı 355 
rey ile kabul etmiştir. Şimdiye 
kadar kabul edilmiş olan mad
deler münderiç ahkamın baş
lıcaları şunlardır: 

1- 1928 tarihli para ka
nunu feshedilmiştir. 

2- Fransız frangının ihtiva 
ettiği altın miktarı 49 milig
ramı geçmiyeceği gibi 43 mi· 
ligramdan da aşağı düşmiye
cektir. 

Meb'usan meclisi frangın ne 
miktar altın ihtiva edeceğini 
tesbit etmek işinin meclise 
bırakılmasına dair sağ cenah 
tarafından yapılan tadil tekli
fini reddetmiştir. 

3- Bir istikrar sermayesi 
ihdas olunacaktır. 

4- Devlet ile Banka De 
Fransa arasında aktedilmiş 
olan Eylul 936 tarihli muka
velename tasvib olunmuştur. 

5 - Bank de Frans'ın al
tın ve ecnebi dövizleri stok
larına yeniden kıymet takdir 
olunacaktır. 

karşı cezalar tertip edilmiştir. 
13- 20 EylUl ile 26 eylUl 

arasında yapılmış olan spe
külasyon esasına müstenit 
muameleler maliye nazırının 
tetkikine arzedilecektir. 

14-15 - · Ücretlerin müte
harrik mikyasına müteallik 
olan bu iki madde yerine yu
karıda metnini yazmış oldu
ğumuz yeni madde kaim ola
caktır. 

16-17- Eski muhariple
rin tekaüdiyeleri artırılmıştır. 

18-19-20- ihtiyarlık do
layısile tekaüde sevkedilmiş 

bulunanlar lehindeki ahkam. 
21 - ldcıri ahkam. 
22 - Son hazine istikra· 

zına iştirak etmemiş olanlara 
bahşedilen imtiyazlar. 

23 - ihtiyarlık tekaüdiye
lerine ait kanunun basitleşti
rilmesi. 

24 - Hükumet iptidai mad
deler ve mekülat rüsumunu 
icabında tadil etmek salahi-
yetine malik olacaktır. 

25 - Devlet Oredit Fen-
derinin medyunlarından almak
ta olduğu faiz nisbetinin İn· 
dirilmesi için bu müesseseye 
üç milyarlık bir kredi aça
caktır. 

Fransız komünistlerine göre 
Paris, 30 (Radyo) - Ko

münistler, Blum kabinesinin 
istifası takdirinde, bir sağ ce
nah hükametinin teşekkülün
den korktukları için frangın 
düşürülmesi kanununu kabul 
ettiklerini söylemektedirler. 
Benzin /ialleri; 

Paris, 30 (Radyo) - Fran
gın sukutu dolayısile benzin 
fiatleri hektolitrede 12 frank 
yükselmiştir, 

Çek erkanı harbiye 
reisi Liyon 'da 

Paris, 30 ( Radyo ) - Çe
koslovakya Erkanı harbiyei 
umumiye reisi general Kresti 
bugün Liyon'a gitmiş ve Fran· 
sız generallarından birkaçına 

nişan vermiş ve Şalon'da öğle 

yemeğini yimiştir. Buradan da 
general Gamelen ile birlikte 
endaht tecrübelerinde ve bir 
tayyare manevrasında hazır 
bulunmııştur. General Kresti 
buradan Verdiln mevkiini zi
yaret etmiştir. Buradan Meç'e 
gide€ektir. 
• Paris, 30 (A.A)- Çekoslo

vakya genel kurmay Başkanı 

general Kresti bu sabah ge· 
neral Gamelin ile birlikte is
tihkamları ziyaret için doğu 

hududuna gitmiştii 

Fil istin' e gönderilen General Dil' e t1k hücumu takımımız yaptı. 
Fakat bunu Rus'ların seri akın-

VÔ.Si sefahiyet Verildi. ları takibetmeğe başladı. Daha 
ikinci dakikada Sovyet'ler ilk 

Londra, 29 (A,A)- Kudils'ten Daily Herald gaLetesine bildi· gollerini yapıvermişlerdi, 
rildiJ-ine göre Filistin' de örfi idarenin ilanından sonra on Arap Oyuncularımız, çamurlu sa• 
prensi Malta St·Helen'e ve Jerin adalarına nefyedilınişlerdir. hada oynuyorlar, topu haslm· 

Londra, 29 (A.A) - Kahire'den bildiriliyor: }arına kaptırıyorlardı. Bu go• 
Bazı Filistin unsurlarının nizamsız olarak Mısır muhaceret· lün akabinde kalemiz iki teh· 

lerine mani olmak için Filistin • Mısır hududundaki muhafaza like daha atlattı. Bir Rus 
teşkilatı ehemmiyetle takviye 'edilmektedir. oyuncusu, kalemizin beş met· 

Kudüs, 30 (Radyo) - Filistin' deki İngiliz kuvvetleri kuman· re yakınine sokulduğu halde 
danı General Dil, gayri mahdut selahiyet almıştır. Kanun topu dışarı çıkardı, Sovyet'le· 
haricinde istediği tedbirleri alabilecek ve bunlardan dolayl rin ikinci golü çok güzel oldu 
adli hiçbir makam kendisini muhakeme edemiyecektir. 

ve şiddetle alkışlandı. General, muhaberata sansör koymak selahiyetine de malik-
h Bu golden sonra, takımımız tir. Lüzum gördüğü kadar Arap veya Yahudi'yi hapis, te cir 

f arka-arkaya birkaç akın yaptı 
etmeğe veya esir kamplarına sevke selahiyettardır. Yalnız ör i 

fakat hiçbir netice alamadı. idarenin Filistin'de ht!nÜz ilanı mevzuubahis değildir. Fakat 
Topu tam Rus kalesine atabu geniş selahiyet, idarei örfiyeden de şiddetlidir. 
cağı sırada oyuncumuzun ayağı 

ingiliz'lerle anlaştık! kayıyor ve top dışarı gidiyor
du. Haftaym 2·0 aleyhimize 

Karabük'te kurulacak bitti. 
ikinci haftayımde takıml-

d emir, çelik fabrikamız mızda ufak bir değişiklik ya-
pıldı. Lütfü beke, Hakkı da 

Londra, 30 (A.A) - Karabük'te kurulacak demir çelik fab- santerhafa alındı. Gene ilk 
rikaları için 23 Haziran 1936 da imzalanmış mali aranjman akını biz yaptık. Fakat ça· 
mucibince talib şirketle esaslarını tesbit meşru kentuvar mu- murda birkaç metre bile koş-
kavelesi bugün Franite House binasında H. A. Brassert And. mağa imkan yok. Beşinci da-
Co. Ltd. ve iktısad müsteşarı Kurtoğlu tarafından imzalan- kikada Hüsnü'nün ayağı kaydı. 
mıstır. Yetişen Sovyet oyuncusu üçün-

lmza merasiminde sefaretimiz erkanı Expert Credit umum cü golü yaptı. iki dakika sonra 
müdürü Mr. Nikson, muavini Sommervil Smith, Five Bug de- ayni şekilde dördüncü golü 
nen beş büyük İngiliz bankası mümessilleri ve city iş ve finans de yidik. 
alemine mensub mühim zevat hazır bulunmuş ve müteakiben Oyun Sovyet'lerin hakimi-
Brassert tarafından ayni zevatın hazır bulunduğu bir ziyafet yeti altında geçiyordu. Kale-
verilmiştir. Ziyafette Mr. Nikson tarafından bilhassa dostane mizc şiddetli akınlar yapıyor· 
ve Türkiye'nin sermaye ve iş adamlarına arzettiği büyük em- Jar. Birkaç dakika sonra Se-
niyet manzarasından bahis bir nutuk irad etmiş VI! Brasscrt şinci golü de yaptılar. 
şirketi namına söylenen ayni vadideki sözler bunu takibctmiş Bir akınımız, Sovyet bekleri 
ve Faik Kurtoğlu tarafından mukabele edilmiştir. tarafından hatalı olarak dur-

M. Krofta asamblede mü 
him bir nutuk söyledi 

Küçük itilaf, uluslar sosyetesi paktının 
değiştirilmesine razı değil .. 

Belgrad, 30 (Radyo) - Ce
miyeti akvam asamblesinin 
toplantısında, küçük itilaf na
mına söz söyliyen küçük iti
lafın şimdiki reisi ve Çekos
lovakya hariciye nazırı M. 
Krofta demiştir ki: 

- Cemiyeti akvamın yeni 
teşkilatının yapılması husu· 
sunda küçük antandın müta
leasını söylemek üzere söz 
alıyorum. Küçük itilafın siya
seti malumdur ve takibettiği 
siyaseti, istihdaf ettiği gayeler 
ve vasıtalar bakımından hiçbir 
zaman şüpheye sebebiyet ver
memektedir. 

teşebbüsatta bulunmasını ıs
etmiştir. 

M. Krofta sözlerini şu su
retle bitirmiştir : 

- Küçük itilaf, cemiyeti 
akvam misakında tadilat ya-
pılması lüzumuna kani değil
dir. Bilakis, misak ahkamının 
tam olarak tatbikin'i istemek
tedir. 

Kudüs'teki 
çarpışmalar 
IArab'lardan 20 ölü 

birçok yaralı var 
Kudüs, 30 (A.A) - İngiliz 

askerleri ile Arap gönüllüleri 
ara~ında çok siddetli bir çar
pışma olmuştur. lngiliz'ler bu 
çarpışmada tayyare kullanmış
lardır. Tahmin olunduğuna 
göre Araplardan 20 kişi öl
müş ve birçok kişi yaralan
mıştır. İngiliz'lerin zayiatı üç 
yaralıdır. 

duruldu. Hakem penaltı verdi 
ve biz de ilk ve son golümü
zü bu suretle atabildik. 

Rus'lar, üç dakika sonra 
mukabele ederek altıncı ve 
iki dakika sonra verilen bir 
penaltıdan yedinci gollerini at
tılar. Sovyet akınları devam 
ediyor. 3 dakika sonra bir 
gol daha! Etti sekiz. 

Oyunun bitmesine alh da
kika var .. Kalemizin yakınla
rına kadar gelen Sovyet mu· 
hacimleri dokuzuncu gollerini 
de atıyorlar.. Artık galibiyet 
değil, beraberliği temin ümidi 
bile kalmadı ve Halkevleri 
takımı, 9-1 mağllıb vaziyette 
sahadan ayrıldı.. Bugünkü 
mağlubiyetimizin sebebini de 
sahanın ç'amurlu olmasına at
fedebiliriz! 

Yarın (bugün) Kief takımı 
ile yüz kilometrelik bisiklet 
yarışı, eskrim müsabakalar ve 
güreşler vardır. 

Yugoslavya'da altın 
istihsalô:tı 

Belgrad, 30 (Radyo) - Bu 
sene Yugoslavya'da 63 kilo
gram altın ve 129 kilogram 
gümüş istihsal olunmuştur. 

.,. 
Tarihin y.tpraklannı açmak 1 

tiy~nler, fesndlannın ve kanlı nı~· 
lıaaebelorinin ağırlığı ııltıncla eıı• 
leceklerdir. 

Bu bövlo devam edemez. Şilll' 
diki halde. ya Suriye namına dof' 
tumuz 1''ranıa 'nın. yahut ta bizı.Jl 
komşumuı Suriye'nin tarziye ,·et' 
meBini istiyoruz. 

Ve tekrar edelim; 
Bu tarziye, sadece dostlu~JIJi" 

zu temin ve tatmin içindir. Yo\.&'f 
sancak Türk'leri ve arazisi hakkıo<' 
daki dileklerimiz bakidir. 

Oraya ve onlara, haklan ~ 
hiirrivetlcri iade edilmelidir. Bıt• 
Suriy~'ııiıı kendi menfcati \kti~•· 
sıdır. Ayni zamanda vazife.,idıt· 
Ak.si takdirinde, Türkiye 'yi kazl" 
namıyacak ve bizi anlamamı~ ol•· 
caktır. 

Orhan Rahmi Gökçl 
Tuhilı ve itizar - Evelki giill 

"Tarihin yüzüne tükürdüğü babı• 
başlıklı yazımızıla maatteessüf bası 
yanJı,Iıklar olmuştur. "Had na~io•~ 
kelimesi "Iladııinas,, ıeklinde, ••Kil: 
çük: bir tarih sadakası,, cümle81 

"Küçük bir tarih Hadekası,, ••M&t· C 

a~erct edepleri,. de ••Muaşeret adaf" . . " lan,, olarak 91knııştır. Mana " 
kclimelf'rin asılları hakımından fıs• 
kik.aten çok müuaııcbeteiz kaçan bıJ 
yanlışlığı düzeltir, özür ılileriz. 

O. R. G. _y 
------
Kanada, 
sulh hakkında 
ne düşünüyor .. 

il 

~~ Şiddet taraf tarı 
değil, amma! ~. 

Cenevre, 30 (A.A) - Ka· "1iy 
nada mümessili ve konser ~Ilı 
başkanı M. Mackensie Krin~ 
milletler cemiyeti asamblesi' 
nin bu sabahki celsesinde söı 
alarak demiştir ki : 

- Kanada hükumeti hiçbir 
zaman milletler cemiyetinirı e 
başlıca vazifesinin statükoy\J 
idame etmek ve harbınlönüne 
geçmek için şiddetli harekette 
bulunmak gibi kanaatlar beS' 
lememiştir. 

Bunun içindir ki Kanada 
ne Cenevre protokol una, ne de 
Kellog paktına iştirak etme· le 
miştir. Maamafih bu, Kanad8 ~i 

hükumetinin bir mütearrıza kar~ •ita 
yapılacak harekete istirak et· ~ 
miyeceğini ifade etmez. 

Mıntakavi paktları 11\evzo\J 
bahs eden K ring bunlarm aS' 
keri taahhütleri doğrudarı 
doğruya menf eatlerle alakad•' 
hadiselere inhisar ettirme~ 
itibarile realist bir müfekkire' 
ye tercüman olduklarını söf 
lemiştir. 

M. Kring sözünü bitirirke~ 
beynelmilel münasebetler jtı· 
matsızlığı izale etmek içİl1 
Versay. muahedesini Milletle' 
cemiyeti statusundan aıırmB~ 
lazımgeldiğini kaydetmiştir. 

Son bir sene zarfında Ce
miyeti akvam çerçevesi dahi
linde vukubulan hadiselere 
rağmen kanaatimiz sarsılma

mıştır. Cemiyeti akvam, mil
letlerin hayatı bakımından 
bila kaydüşart yaşatılması la
zım olan bir müessesedir. Ak
vam cemiyeti haricinde hiçbir 
şey yapılamıyacağı ve yapılsa 
bile muvaffakıyet elde edile
miyeği kana::.linde bulunuyoruz. 

Küçük itilafın diğer devlet
lerle olan münasebatı, millet
ler cemiyeti prensiplerine uy
gundur. Küçiik itilaf devletleri, 
her zaman olduğu gibi, bun
dan böyle de cemiyeti akva
ma müzaherete devam ede
cektir. 

~'ZINGAL,, Parkeleri 

M. Krofta, küçük itilaf dev
letlerinin teslihat sahasındaki 
rekabetten kurtulmak istedi
ğini söylemiş ve silahlanma 
yarışına nihayet verilmesi hu
susunda uluslar sosyetesinin 

En modern ve en son sistem usulle fırınlanmış ve kurutul
muş, içinde haşerat yaşatmaz, şeklini kat'iyyen değiştir

mez, çok uzun müddet en modern konförü temin eder. ----···----
EVLERİNİZİN TABANLARINI 

ZINGAL Parkelerinden 
YAPTIRINIZ 



~l/tW~6 AN~OW~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~-&~7~ 
, A\tus a harici e nazı-'~~~ız_m_,~·r~Kı_om-:-uta_nı!J!. ;ıa:ııııarı - •• 

... , 1 Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: Mektep Kı·tapları 
ıl flın asam le e ,· nutku l - Manisa merkezindeki kıtaat ve müessesat ihtiyacı için _ -•. · 

kapalı zarfla münakasaya konulan 392 ton una verilen 
lrf ·ıı • fiat bahalı görüldiiğünden 2490 sayılı kanunun 40 mcı 

l etler cemiyetine esas olan paktın, maddesi mucibince bir ay zarfında pazarlıkla alı-
~lllumi harbe nihayet veren muahede- nacaktır. 
l 2 Şaıtnamesi 255 kuruş mukabilinde Manisa askeri satın 
ere bağlı olmasını doğru bulmuyor alma komisyonundan alnnalinir. 

Ce 3 İhalesi 14 11. Teş./ 936 çarşamba günü saat 11 de 
ıcu nevre, 30 (A.A) - Mil- karıştırmak tehlikesini göste- Manisa' da askeri satın alma komisyonunda yapı-
~ er cemiyeti asamblesinde ren maddelerini derin bir tet- lacaktır. 

' lfJı. nada başbakanından sonra kike tabi tutması lazımdır.,, 4 _ Muvakkat teminatı 3798 liradır, beher kilosunun mu-
• tak alan Avusturya hariciye Avusturya dışbakanı sözle- hammen bedeli 13 kuruştur. 
~ 11anı Smit, sulhun ancak rini Milletler çemiyetinin eko· 5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
l ~: etler cemiyeti gibi kuvvetli nomik ve sosyal vazif el eti hak- vesika ve muvakkat teminatlar ile birlikte belli gün ve 

t beynelmilel teşekkülün fi- kında bazı mülahazalar ser- saatte Nanisa' da askeri satın alma komisyonuna mü-
lllesaisiyle garanti edilebi- dederek bitirmiştir. racaat etsinler. 580 27 1 5 10 

~ceıc.j • •• l d"k d B d ç· h • 6. nı soy e ı ten sonra e- un an sonra ın mura - 1 k 
'•t Müstahkem mevki satın a ma omisyonundan: 
-v ır ki: hası bir mıtuk söylemiş ve 

f 1 - Garnizon cratının ihtiyacı için 78,000 kilo sadeyağı 
~ ı •. ~ Maamafih beynelmilel celse talik olunmuştur. 

"it k k 13 -1 O- 936 tarihine müsadif salı günü saat 15 te '·ıt~ İ. mesai prensiplerinin bildirilece tir. 
~'il k B k 'd b · kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

r t..1 
1 ı ciddi bir hale maruz ozga a a ır 

~"' ç l d 2 - Tutarı 70200 lira olup teminatı muvakkatesi 4760 
t.U '<lakt~dır. Avrupa' da hü- oban ağır gara an ı liradır. 
.. ~~ su.·· ren gerginligv i ve mu- Bozyaka' da eski lzmir mev- h l k '"l(k k d K B • d b' Şartnamesi i a enin yapılacağı An ara levazım 
b';;. at olacağını ümit ettiği- iin e emer oğazı n a ır _ 
~ b G amirliği satın alma komisyonundan 351 kuruş muka-
0 çok kıymetli unsurların vak'a olmuştur. Renç er İ· 
~ bilinde isteklilere verilir. 
"'ll

1

evre'de bulunmnyışını bu rid'li Arabaki Süleyman adında f 
"'es l birisi, Girid'Ji Bahar Ahmed'in 3 steklilerin teminatı muvakkate makbuzu ve teklif 
t e elerin tetkikini kolay- b p · ') A ğl mektuplarını ve 2490 No. lı kanunun iki ve üçüncü 
~htacak mahiyette göremi- ço anı riştıne i yet o u 
Otu Omer'i uzun bir silahla bel maddelerindeki vesikaları en az saat 14 de kadar 

•' 
1 ıy z. Bunun içindir ki Avus- kemiğinden yaralamıştır. Ya- mezkı'.ir komisyona vermeleri. 27 1 6 1 564 

a hükumeti asamblenin 4 ralı memleket hastanesine kal-
•ıtıınuzda verd ·ğ· ka ·· , f I S I Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: · ı ı rar uze- dırılmış ve vak a ai i Ü ey-
:ııe l k f 1 - İzmir' de yaptırılacak olan altı yapı kapalı zarfla ek-

i ~ açı an an ete mu assal man Zabıtaca tutulmuştur. 
. "'ahını vermeyi tehir etmeyi ------- siltmeye konmuştur. 

e bu hususta Avrupa hava· İzmir belediyesinden' 2 Keşif bedeli 17452 lira 14 1<uruş olup ilk teminat 
nın A parası 1309 liradır. tı • vrupa sulhunu kurucu Beher metre murabbaı iki 
ır t k 3 Keşifname ve resimleri 87 kuruş mukabilnde M. M. V. 
, eş ilata raptetmek üzere yüz kuruştan 62 sayılı adanın k d l b l 

ıJ ~t.. satın alma omisyonun an a ınıı i ir. 
Un mes'ul unsurlar arasın- 586,50 metre murabbaındaki 
d 4 İhalesi 8 /Birinci teşrin/ 936 pazartesi günü saat k ostane ve objektif bir 15 sayılı arsası 1173 lira be- 15 tedir. 

~ lai .nazar teatisine imkan deli muhammenle başkatiplik- 5 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayıla kanunun iki ve 

1meyı beklemeği muvafık teki şartnaame veçhile 13/ üçüncü maddelerinde istenilen belgelerle Bayındırlık 
muştur. 10/936 salı günü saat onaltıda Bakanlığından alacakları fenni ehliyetname idari şart-

1.~vusturya Hariciye Bakanı açık artırma ile ihale edile- namede behemehal verilmesi mecburi olan vesailde 
1 !etler Cemiyetinin sulhu celdir. iştirak için seksen se· birlikte teklif ve teminat mektuplarını ihale saatinden 

~alıbaf~za ~o~u~daki vazifesini kiz liralık muvakkat teminat en geç bir saat evveline kadar M, M. V. satın alma 

~
Pabılmesı ıçın hangi şartla- makbuzu ~veya banka teminat komisyonuna vermeleri. 20 26 1 6 483 

mevcut olmaH hususun- mektubu ile söylenen gün ve Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
~ · hükumetinin noktai na· saatta encümene gelinir. 1 - Mst. Mv. in göstereceği yerde 13853 lira elli kuruş 
rı/1rıı bildirerek, Milletler Ce- 27 1 6 10 12543 bedel keşifli telefon hattı inşası kapalı zarf usulile 
b:etine esas olan paktın Deri ve Tenasül Hasta- • eksiltmeye konmuştur. 

uıni harbe nihayet veren Iıkları Mütahassısı 2 - İhalesi 16 /Birinci teşrin/ 936 cuma günü saat on altı 
lıabedelerle hala bağlı kal- Doktor buçukta İzmir' de kışlada Müstahkem mevki satın alma 
a~1na teessüf etmiş ve bu komisyodunda yapılacaktır. 

tın 1919 da imıalanan Osman Yunus 3 Sartname, keşifname ve resimleri her gün komisyonda 
-~abedelerden ayırt edilerek Hergün hastalan sabah görülebilir. 
~t .. 
e Un azanın kendi rızalarile saat 10 dan akşam altıya 4 Teminatı muvakkate akç~si 1040 liradır. 

larn bir müsavat dahilinde kadar kabul ve tedavi eder. .
1 

5 İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
~a edecekleri bir vesika ol- Adres: Kemeraltı Şamlı vesikalarını ve ihaleden laakal üçgün evvel bu işi ya· 
ası lazımgcldiği mütaleasını sokak No. 19 pabileceklerine dair kışlada inşaat komisyonundan ala-
tdttmiştir. ••l3z1111m•ir:ız:zln•h•iasa!i'llr•la•r11111B•a•ş•m•iı•. dmürar·ı• cakları ehliyetname vesikalarını komisyona göstermek 

i~illetler Cemiyetinin mesa· lüğünden: mecburiyetindedirler. 
bakk d d d · t• 1 6 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki m a a şunu emış ır: daremizcc 936 mali senesi 

ll"Avusturya hüküıneti Mil- içinde alınacak kuru üzümle- ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi-
~r cemiyetinin siyasi faali- rin idare ambarlarından rıh- kalarile teminat ve teklif mektuplarinı ihale saatinden 

~ı:tıin sahasının tahdidine ta- tıma ve şimendiferle gelecek en az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

Yavuz Kitapevinden: 

1 24 senedir lzmir ve hinter'andmm kitap 
ihtiyacım temin etmeği şerefli bir vazife 
bilen müessesemiz busene : 

-Devlet Kitaplarının 
dahi sahcıhğmı üzerine almıştır. 

ilk ve orta mektepler ile liselerde oku
tulacak bUtUn kitapların emirlerine ama
de olduğunu sayan öğretmenler ile taşra 
bayilerine arzederim. 

Adres: Yavuz kitab evi 
Fahri Kitapçı 

' ~ Numara 56 Kemeraltı.._ı 
İzmir harici askeri satınalma ilanları 
Bumava Tümen satın alma komisyonundan: 

1 

Miktarı 
Kilo 
215 
430 
600 

1025 
310 
220 

45 
9 

1300 
1500 
1300 
560 
215 
550 
253 

23065 
3100 

16500 
9900 

21000 
26070 

8690 

Cinsi 

Zeytin tanesi 
Kaşar peyniri 
Şeker 
Gaz 
Sabun 
Kuru üzüm 
Soğan 
Çay 
Bulgur 
PirinÇ 
Makama 
irmik 
Şehriye 
Sadeyağ 
Yaş sebze 
Ekmek 
Et 
Arpa 
Kuru ot 
Odun 
Beheri ikiyüz gramlık yalancı 
dolma kutular içinde. 
Beheri ikiyüz gramlık ton ba
lığı kutular içinde. 

Yukarda cins ve miktan yazılı yirmi iki kalem erzak 
vesaire pazarlık sureti le satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 2/10/936 cuma günü yapılacaktır. 
3 - Yiyecek maddeler sabah saat 9 dan 12 ye kadar yem 

ve mahrukat öğleden sonra akşama kadar yapılacakbr. 
4 - Taliplerin nümuneler ve teminatlarile birlikte muay· 

yen vaktinde Burnavadaki askeri satın alma komisyo-
nuna gelmeleri. 627 

Çaınalb Tuzlası müdürlüğün
den: 

Keşif bedeli 4033,08 liradan ibaret olan 
Bir fırın ile 5.684 lira 56 kuruş keşif bedelli bir ahınn Tuz

lada yapılacak inşaatı artırma ve eksiltme kanunu mucibince 
kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

lnsaatın kıştan evel bitirilmesi matlup olduğundan müstacel 
kaydile ihale günü ilk teşrinin 7 inci çarşamba günü olarak 
tesbit edilmiştir. 

Tuzlada mevcut bulunan keşif ve projelerini tetkik ettikten 
sonra talip olacakların sözü geçen günde saat 14 te Çamaltı 

ar olmamakla beraber şu incirlerin istasyondan idare l 4 9 13 636 
~ilattadır ki, Milletler cemi- ambarlarına ve ambarlardan Taş 
1 

Vazifesini yaparken her iskelesine nakletme işi tekrar 

müdürlüğünde toplanacak eksiltme komisyonuna müracaatle 
Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: bu gibi işler yaptıklarına dair ehliyet vesikalarını gösterme· 
ı Mst. Mv. kıtaat hayvanatının 461760 kilo saman ih- leri ve kanunun şeraiti mucibince muhammen bedellerinin % tas' 

~ld ı vaziyete has olan sup- pazarlığa konulmuştur. 
ı en mahrum kalmamalıdır. İsteklilerin 8/ 10/936 günü 
~ıın · · d. k' k !(• ıçın ır ı, pa tın tat· saat 15 de 370 liralık tami-

;~ haline esasen 'pek sarih natlarile Başmüdürlüğümüzde-
t'~an vaziyeti daha ziyade ki komisyona gelmeleri. 624 

~ınir vi ayeti Muhasebei hu
Jltsiye müdürlüğünden; 
lleı· li 1 muhammeni 
S ta Ku. Yeri Cinsi No.su 

Jd O~ Karantina tramvay C. Eski M.H. şube birası 477 
~ıı ilteı hususiye akaratından olup yukarda yer ve cinsi gös· 
Jetı akar üç sene müddetle kir~ya verilmek üzere 20 gün 
detle artırmaya çıkarılmıştır. isteklilerin şeraiti öğrenmek 

t her ğün Hususi hesaplar miidüriyeti varidat kalemine 
İPey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 12-10-936 ta
~ ~b· müsadif pazartesi günü saat 10 da depozito makbuzla
~ •rlikte Daimi encümene müracaatları. 29·1 -3-5 (596) 

~ tııi Vakıflar direktörlüğün
~tı· 
19 , 
~? lira keşif bedelli Salepci ağlu camiindc yaptırılacak 
~l lı~ik tesisatı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 
t11k8

'.. 12/10/936 pazartesi günü :saat 15 te lzmir vakıflar 
•lı torlüğü binasında müteşekkil komisyon önünde yapıla-
·/· lstekliJcrin % 7,5 teminat paralarile o gün komisyona 
~' Şartnamesini görmek üzere her gün V ..ıkıflar direktğr-

l'le nıüracaatlan ilan olunur. 27 l 4 8 578 

7 ,5 ğu ile birlikte kapalı zarflarını vermelerini lüzumu ilan tiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
olunur. 1 3 633 

2 İhalesi 19 /Birinci teşrin/ 936 pazartesi günü saat ı ~=----::::----:::--:::-------=--==--------------
16 da lzmir'de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyo· lzmir Liman işletme müdür-
nunda yapılacaktır. ı•• v • • d 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 6926 lira 40 kuruştur. UgUD en: 
4 - Beher kilosunun tahmin edilen fiatı bir kuruş elli 3023 No. lı kanun mucibince liman dahilinde serbest iş 

santimdir. göremiyecek olan beş tona kadar 18 adet salapurya idaremiz 
5 - Teminatı muvakkate akçesi 519 lira 48 kuruştur. tarafından satın alınacaktır. Sahiplerinin bütün vesikalarile 15 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. gün zarfında idaremize müracaat ederek isimlerini kaydettir-
7 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair meleri. Bu onbeş gün zarfında müracaat vesikalarını ibraz et-

vesika göstermek mecburiyetindedirler. miyenlerinin haklarının zayi olacağı ilan olunur. 632 
8 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi- 1 - Mst. Mv. in göstereceği yerde 25085 lira 54 kuruş 
kalarile teminat ve teklif mektuplarinı ihale saatinden bedel keşifli telefon hattı inşası kapalı zarf usulile 
en az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. eksiltmeye konmuştur. 

1 6 11 16 635 2 ·- ihalesi 16 /Birinci teşrin/ 936 cuma günü saat 16 da 
lzmir' de kışlada Müstahkem mevki satın alma komis· 
yonunda yapılacaktır. Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 

1 - 1500 adet arka çantası ve 1800 adet ekmek torbası 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 11370 lira olup ilk teminat 852 
lira 75 kuruştur. 

3 - İhalesi 19 -1 O- 936 pazartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Şartnamesini görmek ve almak istiyenler ya bizzat veya 

bir vekil vasıtasile M.M.V. satın alma komisyonundan 1 
alabilirler. Muhabere ile şartname gönderilmez. 

5 Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde istenilen belgelerle teminat ve teklif 
mektuplarını ihale günü saat ona kadar M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. · 

1 6 10 15 618 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 1882 liradır. 
4 - Şartname, keşifname ve resimleri her gün komisyorrda 

görülebilir. 
5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

sikalarını ve ihaleden laakal üçgün evel bu işi yapa
bileceklerine dair . kışlada İnşaat komisyonundan ala
eakları ehliyetname vesikalarını komisyona göstermek 
mecburiyetindedirler. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve-
sikalarile teminat ve teklif mektuplannı ihale saatin· 
den en az bir saat evel komi yona vermiş buluna-
caulardır. 1 4 9 13 637 



... Sayfa 8 ANADOLU,---------------~------• 

W. F. H. V AN-lffellenic Lines Fratelli Sperco ~ İZMİR .. ...... : 

Der ZEE & CO. Limited Vapur Acentası =l=zm=ir='in= K ·· ıtiir Lisesi V. N. Hamburg - Bremen, Rotter- ROY AL NEERLANDAİS k en 
1
. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE dam-Amsterdam ve Anvers KUMPANYASI * ıgmet 1 Yatılı - Gündüzlü : Kız ve Erkek 
Müessisi : Eski Kız lisesi direktörü 

HAYDAR CANDANLAR 
.. ANGORA 21 limanları için her ay munta- "HERMES,, vapuru 30 ey-

,, vapuru lulde gelip 5 birinci teşrine 
eylulde gelip HAMBURG, zam iki sefer yapacaktır. kadar ROTTERDAM, AMS-
BREMEN ve ANVERS'ten Ren, lskandinav ve Baltık TERDAM, ve HAMBURG 
yük çıkarmıştır. limanları için doğru Konşi- için yük alacaktır. 

"TINOS,, vapuru 24 eylul- mento ile eşya kabul eder. "CERES,, vapuru 2 birin-
de bekleniyor, 29 eylule ka- Anglo _ Egytian Mail ci teşrinde gelip yükünü tah-
dar ROTTERDAM, HAM- L liyeden sonra BURGAS, VAR-
BURG ve BREMEN için yük ine NA ve KÖSTEN için yük 
alacaktır. Marsilya ve fskenderiye için alacaktır. 

"KYPHISSIA,, vapuru 6 9600 tonluk "Cairo City" va- "SATURNUS,, vapuru 11 
Bci. teşrinde bekleniyor, 10 ;>uru her ay Pireden munta- birinci teşrinde gelip 14 bi-
Bci. teşrine kadar ANVERS, zaman iki sefer hareket ede- rinci teşrine kadar ANVERS 
ROTTERDAM, HAMBURG, cektir. ROTTERDAM, AMSTER-
ve BRFMEN, için yükliyecektir. Yolcu fiatinde tenzil3t: DAM ve HAMBURG için 

"GERA,, Vapuru 15 ı·lk p· M 'l h d yük alacaktır. ıre- arsı ya seya at mü -
tesrinde bekleniyor, 20 ilk deti 75 saat, "CERES,, vapuru 21 birin-
teşrı·ne kadar ANVERS, ROT- ci teşrinde gelip 25 birinci 

Port-Sait ve lskenderiye li- t · k d ROTTERDAM TERDAM, HAMBURG, ve eşrıne a ar • 
manian için "VELOS,, vapu- AMSTERDAM ve HAMBURG 

BREMEN için yükliyecektir. ru her hafta pazartesi günü saat limanları için yük alacaktır. 
ATHEN,, motörü 26 ilk 12 de muntazam Pireden ha- SVENSKA ORIENT LINIEN 

teşrinde bekleniyor, 3 son reket edecektir. Yolcu ve eşya "HEMLAND,, motörü 29 
teşrine kadar ANVERS, ROT- kabul eder. eylulde beklenmekte olup 
TERDAM, HAMBURG ve Fazla tafsilat için Pasaport ROTTERDAM, HAMBURG, 
BREMEN için yükliyecektir. yolcu salonu karşısında Lokal BREMEN, COPENHAGE, 

AMERiKAN EXPORT LINES Riz binasında. No. 168 DANTZİG, GDYNIA, Gô-
"EXAMINER,, vapuru 26 Umumi Deniz Acentahtjı TEBURG, OSLO ve fSKAN-

eyliilde doğru NEVYORK'a Limited DİNAVYA limanları için yük 
hareket edecektir. alacaktır. 

acentasına müracaat olunması. V "EXMOOR" vapuru 17 " ASLAND,, motörü 13 
Telefon : 3171 b' · · · d ı· ROT 

ilk teşrinde bekleniyor, NEV- ----------• ırıncı teşrın e ge ıp • 
YORK ve BOSTON için yük eyhilde BURGA, y ARNA, TERDAM, HAMBURG, BRE-
alacaktır. KôSTENCE, SULİNA, GA- MEN, COPENHAGE, GÔ-

"EXMINSTER,, 30 ilk teş- LAÇ ve BRAILA limanlarına TEBURG, OSLO, ve İSKAN-
rinde bekleniyor, NEVYORK hareket edecektir. DİNAVYA limanları için yük 

alacaktir. 
ve BOSTHN için yük ala- SERViCE MARITIME SERViCE MARITIME 
caktır. ROUMAIN 

PiRE AKTBRMASI SERi 
SEEERLER 

"EXOCHORDA" vapuru 
9 ilk teşrinde PiRE' den BOS
TON ve NEVYORK' a hare· 
ket edecektir. 

"EXCALIBUR.. vapuru 23 
ilk teşrinde PiRE' den BOS
TON ve NEVYORK' a hare· 
ket edecektir. 

Sefer müddeti: 
PiRE - BOSTON 16 gün 
PiRE - NEVYORK 18 gün 

DEN NORSKE MIDDELHAVS 
LINJEN - OSLO 

"BANADEROS,. motörü 
halen limanımızda olup HA
VRE, DIEPPE, DUNKERK, 
ve NORVEÇ limanlarına yük 
alıyor. 

"BOSPHORUS,, motörü 
22 ilk teşrinde bekleniyor, 
HA VRE, DIEPPE, DUN
KERK, ANVERS, DiREKT 
ve NORVEÇ limanlarına yük 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"DUBURG,, vapuru halen 
limanımızda olup ROTTRR
DAM ve HAMBURG liman
larına yük alıyor. 

KENDIVIAL MAiL LINE 
.. ABOUKIR,. vapuru 30 

eylul öğleyn hareket edecektir. 
PORT-SAl'f. HAYFA, BEY
RUT ve · tsKENDERiYE için 
yükliyecektir. ---
S.A. ROYALE HONGRO-

ISE DE NAVIGATION 
DANUBİENNE-MARITl~E 

BUAPEEST 
"DUNA,. motörü 22 ey

lulde bekleniyor, BELGRAD, 
NOYISAD, BUDAPEŞTE, 
BRA TISLA VA, VIY ANA ve 
LINZ için yükliyecektir. 

"SZEGED,. motörü 13 ilk 
teşrinde bekleniyor, BELGRAD 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRETISLA VA, VIY ANA ve 
LINZ için yükliyecektir. 

JOHNSTAN W ARREN Li
NE L TD. -- LIVERPUL 
.. KENMORE" vapuru 27 

ROUMAIN BUCAREST 
"DUROSTOS,, vapuru 30 

eylulde bekleniyor, KôSTEN
CE, SULINA ve GALAÇ 
limanlarile GALAÇ aktarması 
olarak BELGRAD, NOVl
SAD, BUDAPEŞTE, BRA
TISLA VA, VIYENA ve Lf NZ 
için yük alacaktır. 

GANADIAN PACIFIC 
STEAMSHIP LTD. 

QUEBEK ve MONTREAL 
için her hafta LIVERPOL' dan 
hareket eder. KAMADA'nın 
limanlarile dahili şehirlere İz
mir' den direkt konişmento 

verilir. 
Vapurların isimleri gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakında bir taahhüde girişi
lemez. Telefon No. 2008 2008 

Jlırı -

.,. 
.l~ . 

"ALBA JULIA,, vapuru 25 
eylulde gelip MALTA, MAR-
SJL YA ve CEZAIR için yük 
alacaktır. 

"SUÇEAVA,, vapuru 20 
birinci teşrinde gelip 21 bi-
rinci teşrinde PiRE, MALTA 
MARSIL YA, ve CEZAIR için 
yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
"SARMACJA,, vapnru 2 

birinci teşrinde doğru AN-
VERS, DANTZIG ve CDY
NIA için yük alacaktır. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul et
mez. Daha fazla tafsilat için 
ikinci kordonda tahmil ve 
tahliye binası arkasında Fra
telli Sperco vapuru acentasına 
müracaat edilmesi rica olur. 

Telefon: 2004 2005 2663 

Orta ve lise sınıflarına talebe kaydı başlamıştır. Ecnebi dillere hususi bir mevki veril· 
miştir. Sınıflara 40 dan fazla talebe alınmaz. Kızlarla erkeklerin yatı daireleri ayrıdır· 
Çocuklarını sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir malumat ile yetiştirmek istiyenleriıı 
hergün sabahtan akşama kadar Kemeraltında Birinci 8t'yler, Numanzade sokağında 6 
numarada (KUltUr Lisesi) ne müracaatları. 

Derslere Birinciteşrinin on beşinci günü başlanacak/ ır. 

Olivier v E Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel 2443 

LONDRA HATTI 
"DIDO,, vapuru 29 eylule 

kadar Londra ve Hul için yük 
alacaktır. 

"IRAGO,, vapuru 30 ey· 
lulde Londra, Hul ve Anvers
ten gelip yük çıkaracaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 9 bi
rinci teşrine kadar Londra ve 
Hu! için yük alacaktır. 

"MARONIAN,, vapuru 19 
birinci teşrine kadar Londra 
ve Leith için yük alacaktır. 

LİVERPOOL HATTI 
"DRAGO,, vapuru 7 bi

rinci teşrine kadar Liverpool 
ve Glasgov için yük alacaktır. 

"EGYPTIAN,, vapuru 15 
birinci teşrinde Liverpool ve 
Swanseadan gelip yük çıka
racaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINİE 
"HERAKLEA,, vapuru bi

rinci teşrin ortasında Hamburg 
Bremen ve Anverstl!n gelip 
yük çıkaracaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de
ğişikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastallk
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı -
Elhamra Sineması ·arkasında 

No. : 55 
T elcfon : 3479 

__ ııımıııııııııııııııııııııııı.. Doktor 

A. Kemal Tonay -
-

Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassl = Basmııhane istaS)'Ontı kıım~ınduki diLck okak Lnsıııda 30 s:ı)1' - • • d r = lı ev ve ıııu:ıyenelıaucsimlc sabah saat 8 den akşauı saat 6 a kıı ş = lıastalıınm kabul eder. = Müracaat edcu hnstıılnra yapılmnsı lazımgelen sair tahlil6t (t 
mikro kopik muayeneleri ilı• ..-crcmli hnsııılarn yapılmasına cerı' 

= görülen l'JJomoıoraks muaycnehnnc~ııdc muntazaman ''ııpılır. 

•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll1 Telefon: '417 5 111111 

Burnava Ziraat mektebi mii 
dürlüğünden: 

Adet Nevi Muhammen bedeli 0o 7,5 temirı 
Lira K. Lira K. 

70 - 80 Takım Yerli malı laci- 19 114 
vert elbise 

70 - 80 Takım Yerli malı ke- 5 30 
ten haki iş tulumu 

70 - 80 Adet Lacivert mektep 2 50 15 
kasketi 

70 - 80 Çift Yerli siyah vidala 5 50 38 
iskarpin 

Talebe ihtiyacı için yukarda cins ve miktarları yazılı eş~ 
23/9/936 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltme)' 
konulmuştur. 

İhalesi 8/10/936 perşembe günü saat 15 buçukta mektept' 
yapılacaktır. Şartname ve nümunesini görmek istiyenler her 
mektep miidürlüğüne müracaatlcırı talipler yüzde yedi buç~~ 
eğreti teminatını mal sandığına teslim ederek makbuzları!~ 
birlikte ihale günü komisyonda hazır bulunmaları. 23-27-1-7 51 

lzmir Muhasebei hususiye mii 
dürlüğünden; 
Bedeli muhammeni 

Lira K. 
Cinsi Yeri 

150 Fort makalı otomobil Sıhbat garajıod' 
Sıhhat ve İçtimai muavenet müdürlüğüne ait olup istiırıll1 

den sakıt bulunan F ort markalı bir adet eski otomobil b' 
deli peşinen tediye edilmek şcırtile 7191936 tarihinden 8/1 o/9 
tarihine kadar bir ay içinde ve pazarlık suretile satılmak üzer" 
arttırmaya çıkarılmırtır. 

Talip olanların şeraiti öğrenmek üzere her gün Muhaseb'
1 

hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve istekli olanların dl 
encümenin toplandığı her pazartesi ve perşembe giinü dairı11 

eneümene müracaatları ilan olunur. 27 19 30 1 577 

Tahlisiye U. müdürlüğündeıı= 
F encrlerinin mevkileri Muhammen Muvakkat temirı11 

Çanakkale boğazı haricinde 
ve Midilli kanalında Baba 
burun mevkiinde Baba bur· 
nu feneri. 
Çanakkale geçidinde Bakır
köyün güneyinde Galata sığ-

bedelleri Lira Kr. 

10 460 784 50 

lığında Galata feneri. 19 936 1487 70 fi 
Yukarda muhammen bedellcrile mevkileri yazılı iki adet feoe 

·ıe inşaat ve mübayeasile yerlerine konulması kapalı zarf usıılı 
ve 45 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. lı 

Karakterlerile ruiyet mesafeleri fenni şartnamelerinde yaı~i 
bulunan bu iki fenerin ihalesi 16 teşrinisani 936 pazarte . 
güna saat 15 te Galata' da merkez rıhtım hanının 4 üncü ~:, 
tındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartname . 
Tahlisiye umum müdürlüğünde 152 kuruş mukabilinde ~1ı11:, 
cak ve teklif mektupları 16 teşrinisani 936 pazartesi günU !aJI 
at 14 e kadar k~misyon reisliğine tevdi edilecektir. 1672/'P' 


