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Ingilizserm!1ye: Antakya ve lskenderun'daki 
darları ve lzmır 

Türkiye ile İngiltere arasında 
yeni, temiz ve meşru emellerle do· 
hı bir milılasebet devresi açılmıştır. 
Her iki milletteki mil~terek ve 
) üksek meziyetler, uzun yıllardan 

sonra, araya giren bir takını yan· 
lış telakkileri ortadan kalılırnnş 

ve her hususta esa<.lı bir mesai iş· 
tiraki imkanlarını hazırlamıştır. 

Sa Majestc"nin şefimizi ziya· 
retleri bundan mülhemdir. 

Başbakanımızın yapacoklan Lon· 
dra seyahatinde de ayni ruh Jı,ikim 
olncaktır. 

Türk · İngiliz ticaret anlasm:ısı 
<la. ycui başhyan Ye karşılıklı nıı:ll· 
fentlere müstenit müna~ebetiıı ikti
sadi ccphedt·ki tezahürlerindcu Li
ri<lir. Ilatta <lcniliyor ki, .-İngiltere 
kar~ılıklı menfcat esa~lıınna tama· 
men uygun olmak şarıile, ilk <lefa 
olarak bö)le Lir mukavele imza· 

laıııı~tır. 

Biitün hunlara ihi ve ten, ~imdi 

dı· lngiliz scrııı:ıye,.,iııiıı memlekc
tiıııi..:.'c ı;alJ':'ııı•t-ı ve planL.ırınııza 

dnhil ı-anayi kalkınma ve te · İıaıı

mızlla, liman ve ınadeu1erimi.ıı.le 

rol alması ıa-a \ nırları \ardır. Bu-
11 u lemin rnal.~aılı ile de, bazJ 

grup müınes~illl!ri mcmlcketinıi;-,e 

gı·lmiş bulunuyorlar. 
'aıiyet ga) et sarih \C sami· 

midir: 
Biz, birçok Lü} iik i~lere atıl· 

mışızdır. Çünkü bunlara muhtacız. 
Limanlarımızı ıslah edeceğiz. Bir 
sanayi hayatı kuracağız. Büyük in
şaat yapacağız. Toprak altındaki 

ecrveLlcri iş' cteceğiz. İptidai m:ıdıle 
istihsalatıoı artıracağız vesaire ve· 
flaire ... 

Ilükumet bunlara başlarken, 

elbette ki bunun icabettirdiği mas
raf ve tahsisatı da düşünmüştü ve, 
planın mevzmına yıllara ayırarak, 
hiçkimsedcn yardım beklemeden 
Lu davayı tahakkuk ettirebilece· 

ğini hesaplamıştı. 

Esas itibarile, bu vaziyette her 
hangi bir degi~iklik olmuş değil· 
dir. Diz, bu işi gene başarabiliriz 
\e ba~aracağız. Fakat, İııgiliz eer
nıayedarlannın tasanur ettikleri 
şekilde, hiçbir siyasi ve iktı~adi 

laviz istemiycn ve makul kazanç· 
larla iktifa edecek herhangi bir 
l!ermayenin iş iştirakini de reelde· 
dec•ek değiliz. Bilhassa dost millet 
sermaye ilinin .. 

İsmet İnönü kalıiııesiııin ei ya· 
setinde teenni ve basiret vardır. 

Maceraya benziyen ,-e gün· 
delik va.ıiyeti kartarıp istikbali te· 
nıclsiz bırakan her hangi bir lıare· 
kııtiu, her hangi bir tecrübeler sis
teminin hu idarede yeri kalmamış· 
lır. Türk maliye~inin temin ettiği 

otorite ve itimat ta ancak bu su
retle doğmuştur. Bugün her serma· 
ye, e'\ ham içinde, emııi yetsizlik ve 
itimatsızlık içindedir. Bankalardan· 
iş ııaluısınıı girebilmek için yüksek 
lazan~·lar \"e azami teminat iste· 
ınektedir. Hatta huna rağmen .k.a· 
hıığundan dışarı çıkmamaktadır. 
llnlhuki, İııgiliz ı.ernıayedarları 
keneli sermayeleri ıçın en emin; 
en muteınecl iş salıasınıu Türkiye 
olduihınu açıkc;a itiraf etmi:;lerdir. 
Cihanın bu emniyctşi7. havası için· 
de böyle Lir itimad kazanmış ol
rnak, elbette ki bir <le,·let için 
lHıhti) nrlıktır. KalJı ki, büyük scr
ıııaye guı-uplarımn l.ıuna kşeh

lıi.isleri de, Türkiye 'nin hal 'c is· 
tiklıalini kuvvetli ve emin giirmc
lerinden ileri gelmiştir. 1ngiliz"ler, 
Lunda da aldanmamışlardır. 

Memlekeıimize gelen sermaye· 
darlardan hiri de, küçük ve hah· 
<;eli ey şirketini temsil ediyor. Öyle 
~arınediyoruz ki, ana şartları, dev· 
letin eiyasi ve iktısadi dileklerine 
uygun çıkarsa, bu miieseese için 
'fürkiye'nin brrçok yerlerinde ve 
hu meyanda lzmir·de büyük işler 
)apmak imkanı vardır. 
. Iliç şüphesiz, Jzmir hugiin 
1tnara muhtaçtır ve bu cihet dü· 
llinülürken hatıra ilk gelen, şehrin 
ortasındaki boş ve büyük yangın 
&abasıdır. 

- Sonu 3 üncü sahifede -

300,0 O Türk'ün dileği. 
• • 

ismet lnönü, Adana'dan Ankara'ya hareket etti, 
Sancak Türk'leri namına heyet geliyor. 

~~~~----------~~~~ 
Suriye heyetinden, Hariciye Vekilimize teşekkür telgrafı geldi, 
Fransa, Ankara itilafnamesile Sancak Türk'lerinin milli ve ic-, 
timai ihtiyaçlarına uygun idare temin edilmesini kabul etmişti. 

Antakya' dan güzel bir manzara 
İ1'tauhul, l (Hususi muhabiri· surlar olmak üzere elli bin ki§iyi 

mizdeıı)- Antakya ,.e Jsken<leruu- zor bulur. 
daki Türk ckse~iyetinin ... hakkını Sanca~ın bu hususiyeti, Ana· 
müdafaa etmek ve buradaki Türk- dolu henüz kurtuluş kavgasında 
]erin de Türk idaresine ka\ uştu· iken mandater devlet olan l<,ran· 
rulmaları temennisinde bulunmak sız'lar tarafından Ankara itiliifna· 
üzere Antakya ve Jskendcrun mesile ta:;Jik ve kabul edilmişti. 
Tiirk'leri namıua hir heyet Anka· Antakya ve İskenderun Türk 

ekseriyeti, Sancak'ta tatbiki isteni· 
ra'ya gitmek üzere yola çıkmı~tır. 
Bu heyetin, Antakya ve İskP-nde· len idare şekli hakkında umumi 

reye müracaat edilmesi iı;in <le 

___ , ________________________ __ 
f A 

Asilere kimler 
yardım ediyor? 

Sosyete, vesikayı 
neşretmiyor .. 

Cenevre 1 (Ra<l}o) - l\Iadrid 
lıaril'iye bakanı, ı\l. Alvares Del 
Vayo giJerken ulmlar sosyetesi 
sekreterliğine hir muhtır'l vcren•k 
İe.panya'da 5.si'ere yardım eden 
dı vletlerio isimlerini 'e y:ıptık.lan 
yardımları hildirmi~tir. 

Sosyete sekreterliği bu veı:ika· 

mn neşrini muvafık bulnınm.ş ve 
bu nıcs'eJeııin uluslar sosyetesi se· 
Jalıiyeti haric-iude olduğunu bildir· 
miştir. 

İngiltere 
Yeni deniz ve hava 

üsleri kuruyor .. 

run°un zengin \C çok muhterem U mi etler cemiyeti umumi l..ıitipli- 1 
sayılan selahiyeıli kimselerinden gine miiracaat edeceklerdir. 
mürekkep olduğu haber veriliyor. 

Başhakammız Jsmet 1nönü'nün 
Bu heyet, Fransa-Türkiye ara· 

sında akid ve imza edilrui~ olan Adaoa'dan Ankara'ya dönüşlerinde 
921 tarihli Ankara ililli.fnamesi Antakya ve İskenderun mes'elesile 
mucibince Sancak' taki ekseriyetin ehemmiyetle alakadar olacag-t kat"i 
milli ve içtimai ihtiyaçlarına uygun olarak söyleniyor. Saneak'ta Ar11b-
bir idare tarzının temin edilmesi· lann son çıkardık.lan lıacliseuin 
ni istiycceklir. Bu idare tarzı, An· bunda amil olduğu söyleniyor. 
takya \c İskenderun'un tamamen Başbakanımız, şark vilayetle· 
Türk idaresine geçmesidir. San· rinde devam edecekleri seyahati, 
cak'ta 300 bin Tiirk vardır. Diğer şimdilik geri h!rakmışlardır. 
nüfus, Arap. Ermeni ve diğer un· -Sonu 6 ıncı say/ada-

Necaşinin hükümdarlıktan çekile
ceği ve heyetini çekeceği yalandır. 

Londra, 1 (A.A) - Habeşistan delegasyonu tarafından neşredilen 
resmi bir tebliğde Necaşi'nin istifa etmek niyetinde olduğuna dair olan 
haberler kat•i bir lisan ile tekzib edilmektedir. Bu tebliğde Necaşi'nin 
hükümdarlık hukukundan asla vazgeçmiyeccği ve Cenevre'deki Habe~ 
heyetini geri almıyacağı ilave edilmektedir. 

M. Ruzvelt meydan okuyor 

Komünistlik ittihamları-

M. Ruzvelt 
San Fransisko, 30 - Reisi tukta kendisine komünist te

cumur M. Ruzvelt intihabat mayülleri atfedilmesini şiddetle 
mücadelesinde verdiği bir nu· - Sona 6 ıncı sa fada-

lngiliz bahriye nazırı 
Sir Samuel Hor 

Londra 1 (Radyo) - Hava 
hakanlığı müsteşarı Sir Filips San· 
son bugün yakın Şarkta teftişe 

başlamıştır. Kıbrıs ve l\Iıeır'dan 

sonra, Sudan'daki ve Genyada'ki 
tayyare merkezlerini de teftiş ede
cektir. Sir Filips Sanson'un bu se· 
yahatj, fngiltere'nin yeni hava üs· 
leri hakkında mahallerinde tetkik 
ile alakadardır. 

r--------------------------------
ispanya' da 

Harp çok korkunç bir hal aldı 
Halk açlıktan .. inliyor. 

• 
lktısat Vekilimiz bildiriyor 

lhracatçllarımız 
miisterih olabilir!. 

Hükumet, para mes 'elesini hassa
siyetle takip etmektedir. 

Frank kıymetinin düşürülmesi 
yüziinden Jfransa ile ticaret yapan 
ve satışlarda bulunmuş olan bazı 

ihracatçılanmızın zarar görecekleri 
hakkındaki endişeleri üzerine iktı· 
sad vekaletine müracaat edilmiş ve 
bu işte zarar görmi yecek bir ;,ekil 
buluoması için ricada bulunulmuştu. 
Şark nla}Ctlcrimizde tetkik seya· 
hatiı11le bulunan İktı1oat \·ckilimiz 
Celal Bayar'dan şchriınizı.lcki bazı 
ihracatı.;ılara huııu:.i ~ekilue gelen 
telgraflarda Ankara'da alakadar 
daire müme,.sillerinJen te~kil olu
nan Lir komi,.yon tarafırul:m bu 
mcb'ele üzı•riuclc tetkikler yapıl· 
makta u)Jugu ve ihraca ıı;ıJ:ınmızm 

zararlarını mucip olmıyacak şekil

de mes'elenin halli iı;in tedbirler 
bulunacağı lıilclirilıuiştir. 

Alı.lığımız malfımata göre, ve· 
kaletten şehrimizde bazı makam· 
lara da bu şekilde telgraflar gel· 
miştir. 

Vaziyet şudur: 
Ecnebi devletlerden bazılarının 

paralarının kıymetlerini düşürme

leri sebebile bu memleketlere şim
di kıymetleri düşürülmesi mevzuu
bahs olan paralarla yapılmış olan 
satışlar üzerinde hasıl olan tesirin 
izalesi çareleri büyük bir dikkatle 
ara~urıl.maktadır. Maliye ve İktısat 
vekaletlerile Cumuriyet Merkez 
bankası mümessilleıinden mürek· 
kep olarak teşkil edilen komisyon 
tetkiklerine devam etmektedir. İh
racatçılanmızın evelce bu paralar 
üzerinden yapmış olduklan eatışlar 
sebebile haklarını korumak için 
alınacak tedbirler tesbit olunmak 

lktısat Vekili Celal Bayar 
üzeredir. lBu mes'elede ihracatçıla
rımızın zarar etmelerine meydan 
verilmiyecektir. Bu arada mesela 
Fransa ithaliitçılannın, Türkiye ta· 
cirleri ile hüsnü münasebeti idame 
için böyle bir vaziyetten istifade 
etmek iı;temiyecekleri kuvvetle muh· 
temeldir. 

Artık Almanya parası olan 
mark kıymetinin düşürülmesi ihti· 
malinin §imdilik kalkmış olduğu 

anlaşıldığından evelki güne nazaran 
dün piyasada sak.in bir hava vardı 
ve ihracatçılar, Almanya'ya yapa· 
cakları sevkiyat için borsadan mil· 
him miktarı.la incir ve üzüm eaun 
almışlardır. 

- Sonu üçüncü sagf ada -

İngiliz ve Fransız dış bakanları 
dün neler konuştular? 

Cenevre l (A.A) - Eden dün M. İvon Delbos'u yemeğe alıkoy· 
muştur. Her iki nazır kontenjanın kaldırılması hakkında müşterek 

bir İngiliz-Fransız tasavvuru mevcut olduğunıı dair çıkan şayialan tek· 
zih etmişlerdir. 

M. Delhos silahlan bırakma konferansı bürosunu mümkün olduğu 

kadar sür'atle toplantıya çağırmak tasavvurunda sabittir. 

Milletler cemiyetinin ekonomik konseyi cuma günü ancak muhtelif 
paralann kıymetten düşürülmeleri emrivaki olduktan sonra toplanacaktır. 

İspanya meclisinden sesler 

Madrid 1 (Radyo) -· Largo 
Kabelero kabinesi bugün kortez 
meclisinde hazır bulunmuştur. 

Kortez meclisi, bu sabah saat 
onda reis M. J\larıinez Baryu'nun 
riyasetinde toplanmış ve büyük İn· 
zibat terlbirleri alınmıştır. l\leb· 
u,,lar, ancak hükumete mensub 
olanlardan mürekkepli. 

Tribünlerde bazı siyaset ricali 
'\'e hi:-çok halk vardı. Sefirlerden 
Sovyet Ma<lrid sefiri M. Rozon· 
berg bulunmuş ve kortez meclisi 
azası tarafından alkışlanmıştır. 

Kortez meclisi reisi bir nutuk 
ile son hadiseleri iptidasından iti· 
haren izah etmiş ve yeni kabineyi 
meclise takdim etmiştir. Bundan 
sonra, reis; 

- Pasyonara'nın dedigi gibi; 
İspanya çamur içinde ölebilir, fa. 
kat diz çökmüş olarak esir gibi 
yaşayamaz! 

Demiştir. 

M. Martinez Baryu şu &özleri 
aö lemi tir: 

- Katalonya'ya verdiğimiz şe· 
kilde Basklara da muhtariyet veri
yoruz, ispanya bundan sonra fede
ral bir cumuriyet olmak.tadır. 

Şu anda ne için mücadele edi· 
yoruz. İzaha hacet yoktur. Ilür· 
riyet lehinde, faşizm aleyhinde ça· 
lışıyoruz. Bu cih tten mücadeleoUz, 
bütün Avrupa namına yapılmakta 

olan mukaddes bir mücadeledir. Ve 
bundan sonra, İspanya bir işçiler 
eumuriyetidir. 

Bu sözler şiddetle alkışlanmıştu. 

- Sonu 6 ıncı salıi/ede -

lstanbul'un yeni 
imar planı 

İstanbul, 1 (Hususi)- İstan· 
bul'un müstakbel planım ha
zırlamakta olan mimar Kost, 
dün, Vali ve Belediye reisi 
Muhiddin Üstündağ ile görüş· 
müş, tetkikatı etrafında ken
disine izahat v 



.. 
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Şöhretlerin kuruluşu 
Kalıpla he)in ara ındaki nbbct ve nıüuascbctsizlik, ~öhretlc k.un·ct 

ve hakiki rnrlık arasındaki farkın ha it ayarda bir ifadesidir. 
\'Öhrer, bilhassa kültürü dermansız her ccıniyette rast :;ele bir 

idealin eseridir. Hakiki şöhret Lir kafa \ 'C insan varlığının temel taşın· 
dan hnşlı) arak, kendi kcnılinc, mimari bir nhenk dahilinde kuruluşu, 
)Ükselişi ,.e übidcleşmcsidir.Yani şöhretin mimnn, bizzat ,şöhreti kurulan 
ınahlı1.k veya eserdir, 

Cemiyetlerin hiçbir hükmünde tam Mr i"abet yoktur, 
Cemiyetten doğan takdirin, ekseri)a mahalline nıasnıf olmadığı 

görülmüştur. 

Cemiyet hi vefadır, bugün verir, yarın alır. 

Cemiyet, hazan mabutlar yaratır ve sonra onu ta~a tutar. 

Haberleri Gü:nün Telgraf 
............................ 
Fransa'da sağ cenah gazeteleri, Blum Lodos fırtınası 
kabinesine şiddetle hücum ediyorlar: nihayet dindi. 

Blum kabinesi bir karışık- 3 M!'tör parçalan. 
dı. Olen yoktur .. 

1 k d d • ı fstanbul, 1 (Hususi) - Üç 

1 r. unsuru ur ıyor ar gündenberi devam eden Lodos 
' • fırtınası dinmiştir. Fırtınadan --·-Çü.nkü cemiyette tam bir fikir ve §uur kunıluşu yoktur. Onu ar· 

monize etmek. zordur. !\"erede kaldı ki, onun akordu daima bozuktur 
Te zaman zaman, tellerinin '\'erdiği sesler de değişir. 

Yani; hükmü tnmamile ona bırakmamak, Lilakis şöhreti bir esaslı 
mimari uslt1p dahilinde kurarak, inkara vefasızlı~a mahal ve mecal 
kalm>yacak şekilde ona kabul ettirmek lazımdır. Zoru zoruna, istese de 
iıtemeae de, mezardan ses vererek, asırların deriııliğinden ayaklanarak 
kabul ettirmek! 

Almanya, markı düşürmiyecektir. Fakat diğer 
devletlerle müzakereye girişecektir. ,,. 

ikisi limanda ve biri Marmara 
açıklarında üç kaza olmuştur. 
Bayram kaptanın idaresindeki 
bir motör, dalgaların şiddetin-
den iki parça olmuş, batmış, 
ve tayf alan kurtarılmıştır. 

Tarihin büyük mütefekkirleri, ekseriya kendi devirlerinde ışık ver· 
memişlerdir. Çünkü kar§ılanndaki lilı:min bir dıvar halinde yük elen 
kesif karanlığı buna mani olmuştur. Fakat bir asır, fü:, beş asır sonra 
htrybetlc.rine çöken tozlann altından silkinip J.:alkmı~lıırdır. Yani, vaktin· 
de verilmemi~ bir ~öhrcti, yalın kılıç saldıran cengaverler gibi kopar· 
mı~, almı~lıırdır. 

Buna mukabil, sahte şöhretler, cemiyetlerin ibzal ettikleri şu ho, 
töhretler, mağnezyum gibi, muayyen bir nu içinde parlayıp ıönmüşler· 
dir. Kör bir kandil titrC)-:İŞi ile başka zamanlara kalanlanm da, o cemi· 
yetin müteakih neslini üflemiş. söndürmüştür. 

LD)ik olmadığı yere tırmanan şöhret, içi Loş bir ağaç gibi devrile· 
cektir. Onun diLiue selecek olanlar, boy una posuna, gölgesiz, yapraksız 
dallarına, ~içek nçmayışma, meyva vermeyişine bakarak; 

- Hey .koca kütük hey! 
Diyeceklerdir. Böyle bir şöhrete sahih olmak felaketini, şöhretsiz 

v~ faydalı bir insan tavnzuu içinde ya~amak saadetine kim tercih 
edebilh? ~ 

Paris, 1 {Radyo) - Frank 
hakkındaki kanun, ayandan 
sonra meclisi meb'usanda gece 
tekrar tetkik ve münakaşa 
edilmiş ve Maliye bakanı, ayan
daki nutkunu tekrarlamıştır. 

Kanun nihai şekilde kabul 
ve tasdik edilmiş ve hemen 
mer'iyet mevkiine girmiştir. 
Tekaüd maaşları vesaire gibi 
kanunların yerine yeni layiha
lar hazırlanmış ve meclise ve
rilmiştir. 

lngilterenin Filistin'de al
dığı tedbirler şiddetlidir. 

Gazeteler, bilhassa sağcenah 
ve cumuriyetçi gazeteler halk 
cephesine hücum etmektedir
ler. Tan, Blum ve arkadaşları 
hakkında şiddetli bir makale 
neş:rederek Blum kabinesini 
memlekette kargaşalık çıkaran 
bir unsur olmak üzere itham 
etmiştir. 

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

Arap' ların barış temayülü lgösterip gös-
termiyecekleri henüz mechuldür 

' Londra 30 - Resmi gaze· derlerinin zevahiri kurtarmak 
te, Filistin örfi idare kanunu· için grevler ve karışıklıklara 
nu neşretmiştir. lngiliz'lerin komşu devletlerden birinin 
Filistin kumandanı general Dil hükümdarını hakem nasbet· 
emniyeti ve Filistin müdafaa· mck suretile nihayet vermeleri 
sını temin için her tedbir ala- imkanı selbedilmemiştir, di
bilecektir. General askeri mah- yorlar. 
kemeler de kurabilecektir. Ancak Arablar barış tema-

Bu nizamnameler haritalar 
ve fotoğrafiler de dahil olduğu 
halde bütün neşriyatı sansöre 
tabi tutmak, efradın tevkifi, 
hapsi, nefi ve tebidi, limanla
rın, gemilerin, seyrisefainin, 
tayyare meydanlarının ve bü
tün nakil vasıtalarının kont· 
rolü, bazı ahvalde mülkiyet 
hakkının kaldınlması, memur
lar tarafından mücrimin hü
viyeti tesbit edilmemiş olan· 
farın ödeyecekleri para ceza
ları tertibi gibi hu~uslara mü· 
teallik olacaktır. 

General Dille gerek kendisi 
tarafından ve gerek murahhas· 
ları canibinden ittihaz edilmiş 
olan karara karşı mahkemeye 
vaki olacak bütün miiracaat
ları menedebilecektir. 

Cenevre, 30 ( A.A ) - İs
panyol murahhası heyeti ecne· 
bi devletlerin ispanya işlerine 
müdahalesine müteallik olan 
Memorandmun'u geri almıştır. 
Çünkü bu Memorandmun Mil
letler cemiyeti tarafından neşri 
usule müteallik bazı müşkül
lere tesadüf etmiştir. Maama· 
fih bu muhtıranın başka bir 
yol ile neşri temin edilecektir. 

Londra 30 (A.A) - Sala· 
hiyettar mahafil Filistinde örfi 
idare llan edilmekle Arab li-

yülleri göstermiyecek olurlarsa 
lngiltere hükumeti çok şiddet· 
li tedbirler almağa azmetmiş
tir. Filistine mevcuda ilave 
olarak asker göndermek sure· 
tile başlıyan süel hareket sÜ· 
kunu iade edecek bir çare 
buluncaya kadar devam ede
cek, olmazsa sükun zorla te· 
sis olunacaktır. 

Londra, 1 (Radyo) - Ma
jor Etli, müstemlekat bakanı 
M. Oruzbi Guray'la bir mü
lakat yapmıştır. Bu mülakatla 
Filistin mes'elesinin görüşül
düğii söylenmektedir. 

Londra, 1 (A.A) - Royter 
Ajansının Hayfa'dan aldığı bir 
habere göre, bugün yeniden 
Filistin' e iki tabur İskoçya as· 
kcri ile bir istihkam bölüğü 
gelmiştir. 

Balkan ve Baltık da. 
imi hava konferansı. 

Varşova, 30 (A. A) - Bal· 
kan ve Baltık devletleri daimi 
hava konferansı bugün Var· 
şova' da münakalat Bakanlı-
ğında toplanmıştır. Bu konfe
ransa; Polonya, Litvanya, Bul
garistan, Romanya, ve Yuna· 

Maten gazetesi: 
-Şu anda vaziyeti kurtarmak 
için herşeyden evel sükuta 
ihtiyaç vardır. Memleketi idare 
edenler bu sükutu temin et· 
melidir ki, vaziyet normal ha· 
lini alabilsin! 

Demektedir. 
Meclisi meb'usanda, sol ce

nah grubu toplanmış ve M. 
Blum'un nutkunu takdir et
miştir. 

Berlin, 1 (Radyo) - Al
man milli bankası meclisi hu· 
zurunda doktor Şaht söz ala
rak şunları söylemiştir: 

- Paranın kıymetten dü· 
şürülmesi doğru olmamakla 
beraber, İngiliz· Fransız-Ame· 
rika uzlaşmasına uymak lazım
dır. lngiltere'nin bu husustaki 
muvafakati mühimdir. 

"Şimdi biz markı düşürmek 
istemiyoruz, bizi bu husüsta 
hiçbir tatbik icbar edemez. 
Maamafih kendi arzumuzla bu 
hususta diğer devletlerle mü-
zakereye girişeceğiz. Maksad, 
cihan ekonomisini ıslahtır.,, 

Demiştir. 

Prağ, 1 (Radyo) - Çekos
lovakya siyasi mahafiline göre, 
Çekoslovak hükumeti, diğer 
devletlerin hattı hareketini 
öğrenmeden para üzerinde bir 
karar vermiyeceklir. 

Hindistan' da 
Bombay, 1 (Radyo)- Hind 

hükumeti Maliye Bakanı,• Hind 
parasında hiçbir tebeddül ya· 
pılmıyacağını söylemiştir. Ve 
Rupyenin Sterlinle nisbeti ayni 
olarak devam edecektir. 

Çekoslovakga' da 
Prağ, 30 - Nazırlar mcc· 

lisi, Frankla diğer paraların -
nistan 'da iştirak etmektedir. 
Konferans 1 Teşrinievvelden 
itibaren Atina'ya kadar uzatı
lacak olan Reval-Riga· Varşova
Bükreş ve Selanik hava hattı 
mes'elesi ile meşgul olmuştur. 

EL HAMRA 
.sukutunun Çek parası üzerinde 

ne gibi akisler husule getire· 
ceğini tetkik etmiştir. Ayni 

Bugün matinelerden itibaren 

KANUNDAN KAÇILMAZ 
SILVIY A SIDNEY • 

En müessir bir aşk mevzuu içinde heyecanlı ve dehşetli 
sahnelerle dolu enfes bir film 

Paramunt Jurnald(: Yeni kadın saç tuvaletleri modası 
ve son haberler 

tedbire iştirak edilecek olursa 
ayan ve meb'usan meclisini 
toplamak mecburiyeti doğa· 
caktır. Çünkü hükumetin bu 
hususta salahiyeti yoktur. 

Felemenk' de 
Lahey, 30 - Başvekil Go

luju F elemcnk altın mikyasını 
bırakmak zaruretinde olduj'unu 

~~~--~-·----~~~ -Fakat para kanununu de- mektedir. Bununla beraber 
ğiştirmiyeceğiz. Gulden için 
yeni bir altın partisi tesisini 
de düşünmedik. Yani kanuni 
bir kıymet tenzili mevzuubahs 
değildir. Piyasanın müşevveşi

yeti esasen buna manidir. An-

mezkur beyannamede zikredi
len niyetlerle Fransız frangının 
kıymetten düşürülmesi ve bu
nun tarzı mukayese edilirse 
görülürki bu tedbir beynelmi· 

cak dövizimiz, diğer kambiyolar 
nisbetinde tabii şekilde düşe
cektir. Bu tenezzülün ehem· 
miyet derecesi de meçhuldür. 

lel para vaziyetindeki emniyet
sizliği pek az değiştirmiştir. 
Hatta denebilirki Altın esasına 
bağlı kalan memleketler hiç 
değilse kendi hareket sahala· 
rında istikrarı temin etmekte 
iken bugün bu garantide Fran· 
sız frangının kıymetten dü
şürülmesi neticesinde İsviçre 
ve Hollanda paralarının düş· 
mesi tamamen ortadan kalk
mıştır. 

Paris, 1 (Radyo) - Frank 
hakkındaki kanun, meclisi 
meb'usanda ikinci müzake· 
rede de tasdik edilmiş ve 
kanun ayana sevkolunmuştur. 
Bu suretle kanun bugün ka
bul edilmiş ve mer'iyete gir
miş olacaktır. 

Ayanın tadil f'ttiği madde, 
zaruri ihtiyaçlara ait maddeler 
üzerinde ihtikara meydan ve· 
rilmemesi hakkındaki madde
dir. Fiatler yeni maddeye göre, 
1936 Kanunuevel sonuna ka
dar aynen devam edecek, an
cak bundan sonra yeni karar
lar verilecektir. 

Hükumet, ayni zamanda 
mahsulat fiatlerini de tuta
caktır. 

M. Blum meclisle bu ta
dilatın esas: haricinde tadi
lat olmadığını söylemiştir. 

M. Blum, bundan böyle çı
kacak iş - sermaye ihtilafları
nın adli bir heyete verilmesi
ne taraftar olduğunu söylemiş 
fakat kabineye verilen fevka
lade [salahiyeti de kabul et
miştir. 

Kabine, yevmiye ve ücret
lerde yapılacak tadilatı da 
şimdiden derpiş etmektedir. 

26 Eylulden evelki mali mu· 
amelclerde borsalardaki tea· 
mül dahilinde hal ve tesviye 
olunacaktır. 

M. Blum bu akşam Cenev· 
re'ye hareket edecektir. 

Paris, 1 (Radyo) - Ayan 
meclisi saat 21,40 ta frank 
hakkındaki kararı 351 reyle 
kabul etmiştir. Muhalif rey 
verenlerin adedi 227 dir. 

M. Abel Garde'nin ve M. 
Kayyo'nun yaptıkları tenkitler 
ve Maliye bakanının cevabı 
meclisin nazarı dikkatini celb· 
etmiştir. Meclis s2at 21 de 
toplanmış ve ayanın kararını 
beklemiştir. 

Berlin, 1 (A.A) - Rayış· 
bank merkez komitesinin bu
günkü toplantısında direktör 
Şaht aşağıdaki beyanatta bu· 
lunmuştur: 

-Paris, Londra ve Vaşington 
hükumetleri tarafından Fransız 

Üç devlet arasındaki para 
anlaşması o üç devlet parası 
arasında bile müstakar bir nis
bet tesis etmemektedir. Di
ğer taraftan ne lsviçre ne de 
Hollanda böyle bir nisbet 
kurmamışlardır. Bu suretle is· 
tikrarsızlık evvelkine nazaran 
daha ziyade artmış bulunmak· 
tadır. Bugün altın esasına 
olan bağlar umumiyetle kalk
tıktan sonra Almanya' dan baş
kaca ancak bir memleket var· 
dır ki paraları sabit bir esasa 
istinat etmektedir. 

Diğer bütün devletlerin pa
raları mahdut veya gayri mah
dut olarak hükumetlerinin 
keyfi muamelelerine tabi bu· 
lunmakta ve bu paraların bü
yük bir ekseriyeti arasında 
hiçbir mustakar nisbet yoktur. 

Alman hükumeti ve Alman 
bankası böyle bir tetkikte bu
lunmuşlar ve bu tetkik sıra· 
sında bila tereddüt şu neti· 
ceye varmışlardır: 

Ecnebi memleketlerde alı· 
nan kıymetten düşürme ted· 
birlerilc bir kat daha artan 
beynelmilel ticari muamele 
emniyetsizliğini para vaziye
tinde yeni bir emniyetsizlik 
amili olarak büsbütün artırma
mak lazımdır. Bizimle ticaret 
yapan memleketler şunu bil
melidirler ki biz beynelmilel 
ticari m~amele için zaruri esas 
olarak istikrarı görüyoruz Biz 
istiyoruz ki bunu yalnız ya
bancı memleketler değil fakat 
bizzat Alman tasarrufçuları ve 
Alman işçileri de bilsinler ve 
emin olsunlar ki Nasyonal 
Sosyalist hükumet onların iş· 
tira kabiliyetini ve mesai mü
kafatlarını olduğu gibi muha· 
faza etmt!k azmindedir. Eğer 
şurada veya burada markın 
düşürülmesini arzu eden bazı 
alakadar Alman grubları varsa 
onlara verecek tek bir ceva-
hım vardır. Bu cevabım şudur: 

Kadıköy önünde demirli bu-
lunan iki motörü de dalgalar 
sahile sürüklemiş, motörler 
kayalara çarparak parçalan
mıştır. . .. 

lstanbul Uni-
versitesi tedrisatı .. 

lstanbul, 1 (Hususi) - İs
tanbul Üniversitesi yedi Teş
rinievel Çarşamba günü sabah-
leyin saat onda rektör Cemil 
bir nutuk irad edecek ve Üni
versite merasimle açılacaktır. 

Adliye Vekili Sa. 
racoğlu İstanbul' da .. 

lstanbul, 1 (Hususi) - Bu
rada bulunmakta olan Adliye 
Vekili Saracoğlu Şükrü, Meş
hud cürümler kanununun tat
biki dolayısile birkaç gün daha 
şehrimizde kalacak ve tctki· 
katta bulunacaktır. 

Artvin'de yağmur 
Artvin, 30 (A.A) - Yeşil 

Artvin Eylulün yirmisinden
beri durmaksızın yağan yağ· 
murlardan ancak dün kurtul· 
muştur. Tabiatın bu garip cil· 
vesi karşısında mahsulünü el· 
de edemediklerinden dolayı 
çok acı duyan köylü ve çiftçi 
dündenberi güneşin parlak 
ziyası altında sevinçle çalış
maktadır. .. ; ...................... .. 
külat bizi bu sistemi kullan· 
mağa mecbur ediyor. Ancak 
bu külfetlerin hafiflemesidir ki 
tatbik etmekte olduğumuz dö
viz kontrol sistemini lüzumsuz 
kılar. Yalnız Almanyanın iktı· 
sadi refahı değil fakat 70 
milyonluk bir piyasanın mev
cudiyetile alakadar bütün mem· 
leketlerin refahı işte bu mes
elenin halline mütevakkıftır. 
Bugünkü beynelmilel para va
ziyetinin bize ağır fedakarlık
lar tahmil etmekte olduğunu 
tamamile müdrikiz. Fakat hiç
birşey, hiçbir tazyik Alman 
hükumetini memleketin ve hal
kın menf eatleri hilaflarında 
harekete sevkedemez. 

Buna mukabil Alman hü
kumeti beynelmilel ticaret ve 
tediye muamelelerinin hürri· 
yetini istihdaf edecek beynel
milel müzakerelere iştirake da· 
ima amade bulunacakhr. Bit
tabi mezkur üç devletin be
yannamesinde de kaydedildiği 
gibi milli menfaatlerde ayni 
zamanda gözetilecektir. Eğer 
üç devletin icraatı neticesinde 
böyle bir imkan başgösterirse 
Almanya bunu memnuniyetle 
karşıhyacak ve mes' eleyi ye· 
niden tetkik edecektir. 

Döviz kontrol sistemimiz sa· 
yesinde mustakar bir ekonomi 
esasına malik bulunuyoruz. Ve 
bunu muhafaza edeceğiz. Ge-

frangının kıymetten düşürül· 
mesi hakkında neşredilen teb
liği Fransız hükumeti Almanya 
27 Eylulde tevdi etmiştir. 
Fransız hükumeti bilhassa mez· 
kur tebliğin beşinci fıkras~ 
üzerine Almanya'nın nazarı 

dikkatini celbetmektedir. Bu 
fıkrada mezkur tebliğde siya
setin tatbikinde diğer devlet-

Gayri kafiliğin ve müşküla
tın ötedenberi tesellüm et· 
mekte olduğumuz döviz kont· 
rol sistemi paranın kıymetten 
düşürülmesile lüzumlu olmak· 
tan çıkmaz. Versay adaletsizliği 
ile yüklenen ağır borçlar ve 
keza iptidai maddeler tedari-

rek müstahsil ve gerek müs· 
tehlik için azim bir istifade 
olan bu keyfiyet döviz kont· 
rolünün tatbikinden tevellüd 
eden bütün 
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Belediye, Kühiirpnrk'ı ve pa· Katiller tutul'J.u Elişleri ve Meşhud suç MAHKEMELERDE: 844 F. Alyoti :9 
nayırı kurmak surctile, yangın ye· U~ 755 inhisar idare. 6 
rine karşı ilk müeaclcle ve müda- • •••• •• ..k ' ti 1 k EşrefJpaJıa 724 K A K" 9 
haleyi yapmıştır. Alınan netice de Balçova bağ kalesin- uçu san a ar ar anunu.. . . Y' 294 o: k~u:~· 11 50 
güzel olmuştur. Bu kadar geniş bir de saklanmışlar --•·-• ·---- • • • • • Clnarvefl 282 D. Ardı"tı' 8 25 
ııaba<la, [Lu kadar büyük bir yan- Sergisine büyük Dün tatbik .., • • • 
gın enkazını kul<lırıp oııun yerincle Narlıdere köyünde muhtar • '•' • 198 A. R. üzüm. 9 75 
e l 1-} k b l k H"" . ,. b kl "ld .. k alaka var mevkiı·ne gı·rdı·. Tabanca An'-a. 191 K p u M"h 6 25 ser er ve para. ar ura i mek, ·o· useym ı ıça a o ürup a· ı ı R • • , ı a. 
Jay ve kü~ük eayılmaması icabedcn çan akrabasından fsa ile ara· lktısad Veka!etince 29 bi- Meşhud suçlar kanunu ile , 169 H. Alyoti 12 75 ıı· . . l' k ı l d" . r k ra ya gön Jerı·• ••• 1. ır ),tır. •a at ıe e ıycnın, ıc\ "a· bacı Hasan dün Balçova ci- rinci teşrinde Ankara' da açıl- Türk ceza ve ceza muhake· Qj ,._. •« 166 T. Debbas 9 
lade tedbirlere haşvurarak a\'tığı l k ' tecrübe edı.lece ·l..tı·r •• 
hu çalışma, yalnız ba~ına muvaffak. varında bir bağ kulesinde masına teşebbüs edilen (Eliş· meleri usu Ü anunlarımn bazı IC 164 Mani. B. ko. 9 
olamaz. Başka ermayeler de, şirket jandarmalar tarafından yaka· leri ve küçük san'atlar sergisi) maddelerini değiştiren kanun· Eşrefpaşa'da kahveci Remzi 156 S. Süleyma. 15 75 
\"e ferd te§ehLfi leri de, devamlı lanmışlardır. Jandarma merkez ile çok mühim gayeler istihdaf larımızın tatbikine dünden iti- ve Kadri'yi öldürmekle maz· 137 Ş. Remzi 10 62S 
~e fazla iıışaat ııureti)le hu müca· ilçe komutanlığına getirilen edilmektedir. Vekalet, sergi- baren başlanmıştır. Meşhud nun ince Mehmed'le Arab 126 S. Gomel 9 

eleye iltihak ederlerse, hem şehir maznunlar isticvap edilmiş· suçlar kanununun tatbikinde Rauf ve arkadHl&nnm muba- 121 j. Taran. m. 7 50 
nı ht Id ~ · ~ · k l nin mükemmeliyetini, bilhassa -r 

u aç o utıu ıman gorür ,.c u . lerdir. lsa verdiği ifadede: müddeiumumilere geniş sala· k l . h . . A kınır, hem de: vatun<la~lar müsait Türkiye'nin her köşesindeki eme erme şe nmız ğarceza 102 C. Alanyalı 11 7S 
şartlıırlu bina sahibi olurlar.. - Kahve önünde muhtar hiyet ve vazifeler verilmiş ol· mahkemesinde devam eclil· 103 S. Emin 9 75 

b 
el san' atlarını bir araya top· d ,, d d.. ·· dd · · 

lzıııir'c, ,·ano"uı y·crincle parlak Hüseyin ize hücum etti, san· l b"l k k d ugun an un mu eıumumı· miştir. 88 Albayrak 19 SO 
" , k K ıya ı me te görme te ir. Bu l "k h h d 1 d 1 

bir i tikLal vardır. :Fakat hıılıran dalye sandalyeye geldi · en- ı çyeti, meş u suç ar an nce Mehmed'in vekili aw· 87 Beşikçi z. 8 
d b ·1 ı B sebeple İstanbul, İzmir, Bursa 1 k b t k ve şartlar deği~mez, para çoğalmaz, i ıçağı ı e yara anmış. ı· maznun o ara za ı aca ya a· kat Halid Nabk tarafından 43 M. J. Taran. 10 75 

cnılak kı)meıi ı-ukutta devam eder· çak benim değildir. ve Trakya'da komiteler teşkil lanan ve adliyeye verilenlerle verilen bir istida okunmuıtur. 
ııe, hu istı" kLal, hı'r a ırdan e"el D Ak · d d'l k ' t b b 'l d ğ h" l · · · 1 ·1 1 17 J. Kohen 11 . emiştir. şam üzen a - e ı ere san a er a ı ı e o • şa ıt erm ıstıcvap arı e meşgu Bunda: hadise esnasında kul- 23 H Alb 
tahakkuk edemh-ccektir. BHhas~ d d 1 l l b · erti 18 50 " liyeye verilen maznunlar, tev- ru an oğruya temas ara gi- o muş ar, azı maznunları as· lamlan bir tabancanın ince 16 S C l" d 14 75 
Ve bilha sa, parasızlık, Lunda başlı • e ar in lıa .. ına bir sebep olacaktır. kif edilmişlerdir. Tahkikata rişilmiş ve sergiye alınması liye ceza hakimliklerine ver- Mehmcde ait olmadıtı bildi- 14 Galamidi 10 

devam olunacaktır. lazımgelen nümuneler isten- mişlerdir. rilmekte ve bu noktanın ken· o G Fikrimizce. bu İııgiliz müesse· 1 . Apdullah 6 75 
sesini fzmir ı;akkında csa•lı suret· Buca'lı Kızları- miştir. Vilayetimizde bulunan Zabıtaca, yüzlerine pudra disinden sorulmuı için çoban 3 Kamil Nişh 14 625 
te teo,ir etmelidir. Elırnn şartlarla. el işleri ve küçük san' atlar er· sürüb gözlerine sürme çeken İzzet adında birinin şahid ıı· 4833 Yekun 
ınodern, sıhhi ve lıahr;eli olarak mızın bir dileği.. babı, bu san'atlan himaye ve çarşılarda ahlaka muğayır fatile dinlenmesi iatenmekte 
)apılac-ak inşaı.ıta, İzınir'de hü,ük Buca, ( Hususi ) - Kız edecek yeni kanunlar çıkarıl- tarzda yürüyerek dolaştıkları idi. Çünkü evelki celıelerde 179533 Eaki yekun 
Lir telıaliik ve alaka gösterile;.eği Lisesinin Karataş'taki öğret· ması gibi mühim bir sebep görülen zabıtada kayıtlı beş dinlenen Yaver adında bir 184366 U. yekun 
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nıulıakkaktır. Evvela memur Ye dolayısı'le bu sergı'ye bu"yu"l, genç erkek yakalanma..: ve incir aetıflen·. nıunllimlerJcn birkaç Lin talip r;ı- men okuluna nakli, Buca' dan ,.. v şabid, bu tabancanın bir kuzu 
kacaktır. gelen talebenin okula her gün alaka göstermektedirler. Şeb- meşhud suçlar kanunu muci· mukabilinde çoban lzıet'ten Ç. Alıcı K. S. K. S. 

ıngiliz şirketinin mümcs~ili gidip gelme işinin daha kolay rimiz ticaret ve sanayi oda- hince haklarında takibat ya· alınmış olduğaınu ve İnce Meh· 977 A. H. Nazil. 8 2S 14 
hundan haberdar edilmefülir. Çün- ve daha rahat olması nokta· sıı.a birçok san'atkarlar tara· pılması için adliyeye sevko· mede aid bulundutunu söyle- 890 Tütsü ile te. 6 15 14 
kü, gayet tabii olnrok, her serma- sından, otobüslerden istifade fından nümuneler verilmiştir. lunmuş ise de müddeiumumi· miştir. 143 Alyoti bira. 9 425 9 425 
Ye göreceği alakayı Ja hesap eder. etmeleri ihtiyacını dog" urdu. Kazalardan da birçok nü mu· lik bunlar hakkında takibata A . d l 127 Ş. Riza halef. 8 9 
Aucak 0 takdir<ledir ki, Emlak ynı zaman a maznun ar· 
bankası ile iş birliği yapmağa ya· Buca'nın en büyük ihtiyaç· neler gelmiştir. Bunlar, iyi mahal olmadığına karar ver· dan Hüseyin'e aid tabanca ile 117 B. Franko 7 25 10 50 
naşabilir. )arından lzmir'e gidip - gelme ambalajlar içinde lktısad Ve- miştir. Bir belediye temizlik ince Mchmed'in tabancasının 90 T. Debbas. 12 75 12 1S 

Belediye reisimizin Lu husu~ta işini yıllardanbcri lzmir'in en kaletine gönderilmek üzeredir. amelesine hakaret eden ve Nagand kurşunu atıb atmıya- 82 M. J. Taran. 9 50 9 SO 
ne dü~ündüğünü anlamak isterdik. iyi otobüsleri ile başaran ve Küçük san'atlar erbabından tokat vuran bir şahıs da müd· caklarının da Ankara fen ve 68 A. Muhtar 11 11 75 

Orhan Rahmı· Go .. kçe Buca'lılara her yönden elinden bazıları, elan sergi için nümu· deiumumilikte isticvab edilmiş 43 L. Alharal 8 12 1 h ı ki h Ad· d A f · san' atlar şubesi müdürlüğü va-
--/---------- geldı'g"'ı" kolaylıguı esirgemiyen ne er azır ama a meşguldür- ve a ıse e amme men aab 42 S. Gomel 12 2' 12 25 

k k ·ı · 1 b h l d d sıtasilc tetkik ettirilmesi isten· tısat ve l ımiz " Halk otobüsleri " sahipleri er. Bütün memlekette büyük mevzu a soma ğın an temiz· 40 B. Alazraki 9 9 

b ld bl·r ala"ka d b · lik amelesinin sulh ceza mab- miş, mahkeme heyeti, müda- 36 B S h. 11 11 i iriyor bay Behçet ve Baki'nin bu uyan ıran u sergı . up ı 
hazırlıkları her rtarafta mem- kemesine müracaat edebileceği faaya taalluku itibarile bu 26 A. Kara. 7 25 7 2' 

B 1 · · ""' d ihtiyaca da "Keseye elverişli,, - aşı ıncı sag1 a a- nuniyet verici bir şekilde de- kendisine bildirilmiştir. Meş- iki dileği kabul etmiştir. Maz- 14 Ş. Remzi 12 SO 12 SO 
A k 

bir para ile t..evap vereceğini. k h n aradan alınan haberle- vam etmektedir. hud suçlar anunu ükümle· nunlardan Aralt Rauf, •imdiye 2695 
kızlarımız ummaktadırlar. Zira r 

re göre, Başbakanımız İsmet v • aı rine göre asliye ceza hakim· kadar dinlenen -bitlerin ifa· 104564 
1 t eskisi gibi trenle Alsancak'a, ı enı ırıanisa 1-'a/ı'sı· r-
nönü ile ktısat vekilimiz Ce- b 

1 
K Y 1 liklerine verilen maznunlar hak- delerinden de anla•ıldığına 107259 

1 oradan da oto üs e onağa " 
al Bayar, bu mühim mes' ele k k ld kında dün hiçbir mahkumiyet göre hadisede hiçbir alakası 

Üzerinde yakın bir ala" ka ve gitmek hem ço va it ö Ü· kararı verilmemiştir. Bunların ·· h d ·· l bulunmadığım söylemiş ve se-
irti bat muhafaza etmektedir- ruyor, em e guççe 0 uyor. davaları, bugün intaç edilerek 

1 1 J 
fil vaziyette kalmış olan çoluk 

er. ktıs::ıt vekilimizin şehri- Türkiye - sveç haklarında karar verilecektir. çocuğunu bakabilmek için tah· 
tnizdeki bazı ihracatçılara gel- Ticaret anlaşması feshedildi Akhı·sar haberlerı· · ı liye edilerek gayri mevkuf va· 
tnış o an telgrafta, neticenin 31 Birinci Kanun 936 tari-
ayrıca bildirileceği haber ve- hinde müddeti hitama erecek Akhisar, (Hususi) - Bele- ziyette muhakemesini istemiş-

Zahire setıfları: 
Ç. Cinsi K. S. 

2348 Buğday 5 
25 Arpa 3 SO 

169 Susam 14 
765 B. pamuk 4S 

40 Ton P.4'e. 2 90 

K. S. 
5 50 

3 37S 
14 50 
47 
2 90 

rilmiştir. olan Türkiye . lsveç Ticaret diyemiz kendi büdçesinden tir. Mahkeme heyeti, bu ta· 
anlaşması, feshedilmiştir. yeni (1300) lira sarfile Akhisar'ı· lehi reddetmiştir. Muhakeme· D • K • * • * Ticaret anlaşmasının akdi için mızda bir (Meteoroloji) istas· nin devamı başka güne bıra- llllZlg OmlN• 

Almanya hükumeti, Türk 
lirasının marka nazaran kıy· 
ınetini tesbit edemediği için 
dün kliring hesabı üzerinden 
Cumuriyet Merkez bankasınca 
tahsilat olmamıştır. Fakat dün 
akşam gelen haberlerde Al
man hükumetinin mark kıy· 
illetini, Türk lirası karşılığı 
olarak tesbit ettiği bildiril
tniştir. Bugün kliring hesabı 
Üzerinden Cumuriyet Merkez 
bankasınca tahsılata başlana· 
caktır. 

k l b l Yonu yapmaya başlamıştı. Bu kılmıştır • • k •ı • 
müza ere ere aş anmıştır. · , Tl a~rı çe ı l'"OT. ______ İstasyon, bugün bitirilmiş ve kk ı J·ı. _ O._. 'eT 

Döviz f iatleri haya vaziyeti belediye önünde Ba a naan ın ka- • · • · • 
- asılı levhaya yazılmak suretile tili ne diyor? Makaat Almanya 

ta~~~ı°~~rs!sın~~a~h:gün f~~ halkın istifadesine arzedilmiştir. Kemer' de bakkal lhsan'ı hı· /le anlQfabilmektir. 
giliz lirası 627 kuruştur. Do- Zirai bir memleket olan çakla yaralayarak öldürmekle Cenevre, 1 (A. A) - Mil-

Yeni Manisa valisi Akhisarımızın Ziraat Vekale-
lar 125 kuruş Üzerinden mua· Lüt~i Kırdar maznun Yusuf oğlu Kerjm'in Jetler Cemiyeti konseyi bugün 

ı' tinin bu alakası şükranla h k d A 
mele görmüş, diğer paralar Akhisar, (Hususi) _ Manisa mu a emesine ün ğırceza· yapbğı hususi bir toplantıda 

karşılanmaktadır. 
tescil edilmemiştir. Altın 982 Valilig"ine tayin edilen Doktor da başlanmıştır. Kerim vak· Danzig fevkalade komiseri 

k 
Akhisar, (Hususi) - İzmir-uruşlur. Lütfü Kırdar'ın bugün Mani· 1 ayı anlatarak demiştir ki: Lester'i geri çağırmaya ve 

Çek Fransız frangı, Leva, stanbul arasında yapılan tele- V k' l k I ks 
sa'ya geçeceğini haber alan fon hattı ı'çı·n Akhı'sar'ımız· - a a günü sabahleyin ona gene se reter ikte yü ek 

Dinar ve Ruble tescil edil- f l · ek h 1 memurin, Cumuriyet Halk par- da da bir tesisat yapılmış ve az a şarap ıçer sar oş o • bir vazife tevdi etmiye karar 
memiştir. 

TAYYARE Sineması 
TELEFON; 3151 

Bugün son defa 

1 - Ilfilılar Eğleniyor 
Hanry Grat • Armand Bernard - Jeane Boitel 

tarafından temsil edilen fevkalade kahkahalı büyük komedi 

2 - Kırmızı Çiçek 
Fransız ihtilalikebirine ait çok heyecanlı, çok nefis 

tarihi bir film 
Ayrıca : Paramont dünya havadisleri filmi 

SEANS SAAT . ARI 
Hergün : 3 • 6,30 - 10 da Kırmızı Çiçek 4,30 ve 8 de 

ilahlar Eğleniyor. Cumartesi ve Pazar günleri saat 1 de 
ilahlar Eğleniyor filmi ile başlar. 

Yarın Aşk uğrunda ve Mumyaların serveti iki 
büyük film bir arndn 

tisi, Belediye, Halkevi, Hava muhabereye açılmak üzere ma- muştum. Umumhaneler ara· vermiştir. 
kurumu ve diğer kurul ve ku- kinenin gelmesine intizar edil- smda gezmeğc gittim, bir Lester'in yerine bir diğeri 
rumlar ve hal!: daha tren mekte idi. Aradan epiy za· kahvede oturdum. O sırada tayin edilinceye kadar vazi· 
gelmeden bir saat evel istas· m~n geçtiği halde makine gel· sigaram bitti, köşede bulunan fesi başında kalacaktır. · 
yona toplanmıya başlamışlardı. memiş olduğundan muhabere· bak1'al lhsan'm dükkanına Cenevre, 1 (A. A) - Mil-
Trendc Halkevi bandosu da ye başlanamamıştır. 13,5 kuruş verdim. bir paket letler Cemiyetinin Danzig'deki 
vardı. Valimiz istasyonda tren· z T l l k sigara ve bir kibrit istedim. .. k . M L , iraat ve icaret e a a adar Ihsan bana: yuce omiserı . ester in 
den indi. Memurin, Belediye bulunan kasabamızın daima pi geriye ı;atnlacatı ve yerine' de 
reisi ve diğer kurum ve kttrul yasa hakkında lzmir'le ve hazan - Aqamdanberi altı sefe· 
azalarile görüştü. Bilhassa Hal· İstanbul ve Avrupa ile muha- rim var. içeri gir, sana da bir 
kevi ve parti işlerile fazla ala- bere etmek mecburiyeti var- sefer edeyim. Dedi. Ben de: 
kadar oldu ve pek yakında dır. Bu nolçsanın ikmali için - Bir müşteriye karşı bu 
geleceklerini söyliyerek ayrıldı. nazarı dikkati celbederiz. nasıl söz? 

Belediye ve Parti tarafından ·Tür.'- antrası·t Dedim, bunun üzerine: 
büket verildi. !'< - Öyle ise anana otobüsle 

Manisa, ( Hususi ) - Yeni hömürü geldi.. gideyim. Defol şuradan puşt! 
Valimiz işe başlamıştır. Haber aldığımıza göre iş Dedi, ben de l:>ıçakla wr-

Aglıklar Bankası Alsancak' da bir depo dum. Kaçarken biraz ileride 
Resmi daireler memurlarına tutarak mühim miktarda Türk polisler beni yakaladılar. 

Birinci Teşrin aylıkları dün antrasit kömürü getirmeğe baş· Bu davanın şahitleri gelme 
Defterdarlık Muhasebe Mü- lamıştır. Bunların toptan tonu mişlerdi, şahitlerin dinlenmesi 
dürlüğü tarafından dağıtıl- 23 ve perakende 23,5 liradan için mahkeme başka bir güne 
mıştır. sablacağı anlaşılmıştır. bırakılmıştır. 

hiç kimsenin tayin olunmıya· 
cağı Cenevre mahafilinee ha· 

ber alınmıştır. Bu tedbir M. 
Leıter ile Alman hükumeti 

arasında hadis olan husumeti 
ortadan kaldırmak mabadına 
matuftur. 

M. l..eater'in milletler cemi
yeti genel sekreter muavinli
ğine tayini muhtemeldir. 

Liu oe Ona 'lhflkteplenle 
Orta mekteplerle Liselerde 

dünden itibaren denlere baş· 
lanml§tır. 



·~~a4 ........................ ~~~~~~~ANADOLu .......................................... . 

Çin - Japon münasebatl 1 Çimdikler 1 
çok gerginleşti. ş J b J 

---- -- unaan unaan 
Çi li/iJf, Japon askerinin Çin top- Benim .. Makyaj .. Serlevhalı 
Taklarından cekilmesini istediler. yazımda, ~u .kelime baştan 

' . _ _ • aşağı makıyaı olarak çıkıp 
Şanghay, 30 (A.A) - Çın gitmiş. Dün idarehaneye gir· 

hükumeti Japonya'ya bir ~o~a diğim vakit, bizim tahrir mü· 
vererek Japon askerlennın dürü, musahhih arkadaşa şun-
F engtaiden çekilmelerinin Ja- lan ~öyliyordu; 
pon'ların şarki Gopei eyaletine _ Sen de tashihte makyaj 
müzahir olmaktan vazgeçme- yapmak istedin ve uydurma 
)erini ve Bundan böyle Japon kirpik, uydurma kaş gibi, bir 
kuvvetlerinin Çin arazisinden (İ) icad eyliyerek kelimenin 
herhangi noktayı işgal etmi- orta yerine yapıştırdın galiba! 
yeceklerine dair Tokyo hüku- Halbuki böyle makyaj bize 
metinin teminat vermesini is- gelmiyor. Ne · eksik, ne artık; 
temiştir. Çin-Japon müzakeratı bizim yüzümüz sabunla yıkan-
bir çıkmaza gi rmiş ve binnc- nıış olarak çıkmalıdır. 
tice inkıtaa uğramıştır. * * * 

Şanghay, 1 (Radyo) - Çin Eir kariimden ~u mektubu 
Japon münascbatı gergin ol- aldım : 
makta devanı ediyor. Pekin'e Gazeteler, günü gününe Ce-
yeniden birçok Japon tank ve nevre' den, Londra'dan, Paris-
harb vasıtaları gelmiş lir. Di- ten, Berlin' den, Romanya' dan, 
ğet taraflarda da Japon kıta- hatta ateş hattındaki Toledo-
ları takviye edilmiştir. <lan çekilmiş, hususi (1) te l-

Çin hükumeti bu hadisderi graflar ne~rediyor:ar. Hem de 
şiddetle protesto etmiştir. sütunlarca telgraf .. 

Tokyo. 1 (Radyo) - Ja- Hesaptan zevk almadı~ım 
pon hariciye, bahriye ve har- halde kalemi elime alıyorum 
biye bakanlarının bir konfe- ve şöyle bir hesap yapıyo-
ransından sonra Nankin'deki rum: Günde asgari 300 lira 
Japon sefirine yeni talimat telgraf parası! 
verilmiştir. Japon sefiri doğ- Gazetecilerimiz, neredeyse 
rudan doğruya mareşal Çan Hotantodan da telgraf geti-
Kay-Çek ile temas edecektir. Bir Japon askeri ~ recekler. Dünyanın dört bu-

Londra, 30 (A.A~ - Roy- Tokyo, ı (A.A) - Yarı cağına yayılan muhayyel 
ter Ajansının ~eyit ettiğine resmi Domei Ajansı badiriyor: ve mevhum muhabirler, ak-
göre, Çin hükumeti Japon Çin• de vaziyet vehamet kes· şam olunca radyo makinesinin 
hükumetine aşağıdaki dört betmiştir. Kabine bu gece içinde birleşerek bu telgraf
dileği bildirmiştir: f ev kala de bir toplantı yaparak larını veriyorlar ve gazete· 

1 - Japon kuvvetlerinin Japonya'nın müstakbel siyase· cilerimiz bunları (Hususi)lkay-
bundan böyle Çin topraklarını tini tayin edecektir. dile umumi efkara sunuyorlar. 
çiğnemiyecekleri hakkında ta- - Matbuatta, makas hazrntle-

ahhüt verilmesi, İspanva tahtı rinin başmuharrirlik yaptığını 
2 - Japon milliyetperver- 'J bilirdik. Fakat şimdi de radyo 

lerinin Çin'de yaptıkları ka· İstiyen D. KarJos cenapları, otuz kulaklı bir ga
çakçılığın kaldırılması, • , ... zete muhabiri şeklinde beş 

3 - Japon kuvvetlerinin Kurban gitti vasiyet para almadan hususi muha-
Fenagtai'den çekilmeleri, k. birlik yapıyor. iyi amma, bu 

4 - Çin Ying juking muh- namesinde diyor ı: kariin de bir mantığı yok mu-
tar devletine karşı hareket Viyana, 30 (A.A) - Dün dur yahu? IBurnunun ucunda-
serbestisine malik olacaktır. bir kaza neticesinde ölen Is- kini duymayıp ta orta Afri-

Bu dileklerin Japon diplo- panya tahtı müddeisi Don ka' dan, şimali Avrupa' dan ha-
matik mahafilinde büyük bir Carlos'un vasiyetnamesine gö· bcr yetiştiren gazeteyi gö-
heyecan uyandırdığını söyl~- re kendi yerine sabık avus· runcc; 

mektedir. turya imparatoriçesi Zita'nın - Atma din kardeşiyiz! 

ANADOLU kardeşi prens Ksaviye Dö Demiyecek miyiz? Siz ga-
Burbon Parm geçecektir. Bu- zetecilcrin bir hatası da (Özel 
nunla beraber bu haber he- radyo) dur. Bizim bildiğimiz, ---,-~ 

Günlük siyasal gazete 
Sahip ' 'e başyazganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 

nüz teeyyiid etmemiştir. radyonun özeli, mözeli yoktur, 

J . l 1 T k .1. . güzeli, müzeli vardır. Haber 
nhısar ar ve ı ının ayni haber, merkez ayni merkez 

Umumi neşriyat ve yazı işleri ı k •k/ • k O l 
müdiirü: Hamdi Nüzhet fef 1 erı. spiker ayni. spi er, " ze n 

diyerek karie "Hususi mamu
lat ve masnuat,, yutturmak ta 

İdarehanesi: -
fzmir İkinci Beyler sokağı 

C. Halk partisi l>inası içinde 
Telgraf: İzmir - A 'AOOLU 

Telefon: 2776 - Po"la kutu u 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

aylığı 500 kuruştur 

Yabancı memleketler için senelik 
abone ücreti 27 li radır 

Her yerde 5 kuruştur .... 
'ilnü geçmiş nüshalar 25 kuruştur. 

Saınsuu, 30 (A.A) - Sam
sun' da bulunan Gümrük ve 
İnh;sarlar Vekili Rana Tar· 
han lnhisarlara bağlı mües
seselerde tetkiklerini yaptık
tan sonra beraberinde Vali 
ve inhisarlar umum müdürü 
olduğu halde Çarşamba ve 
Bafra kazalarına da giderek 
tütün ekicilcrle ve tecimen· 
}erle temas etmişler, dilekle-

ANADOI,U MATBAASINDA rini dinlemişler ve akş;tm 
BASJUlJŞTlR Samsun'a dönmüşlerdir. 

~============~~~~~~ .. ~~-, 
Yusuf Rıza Okulu 

ES K 1 

DARÜL'İRFAN 
Memleketimizin en eski bir hususi okuldur. ANA ve iLK 

kısımlan havidir. ANA kımtı 4 - 5 - 6 yaşındaki çocukları 
kabul eder. 

OKUL, en yeni usullerle çocukları hayata ve O R TA 
okul tahsiline hazırlar. 

Fransızca dili 1 L K kısmın ikinci sı.1ıfından başlar. 
Her iki kııma öğrenci kaydına 1 E Y L O L tarihinden 

itibaren başlanacaktır. 

Müracaat zamanları : Saat dokuzdan on yediye kadardır. 
Kestelli caddesi, No. 76, Telefon : 2914 

doğru mudur? 

Bu marifetleri kim işliyorsa 
kulakları çınlasın . Hakikaten; 
mızrak çuvala girmiyor. Unut· 
mıyalım ki, kariin zekası; idrak 
ve irfanı bizden hiç te geri 
değil.. 

* * * 
Vaktile bizim memlekette 

yumurtacılık diye birşey yok
tu. Köyde, kasabada kaç ta
vuk varsa doğurur, bir kısmı
nı halk yir, bir kısmını yahu- . 
diler toplar, giderlerdi. Ne 
tavukçuluk, ne de yumurtacı
lık diye bir meslek, bir ka
zanç işi, bir ilim vardı. Hal
buki şimdi tavukçuluk, dok
torluk, avukatlık, kunduracı

lık, ınuharrir!ik, eczacılık ıibi 
bir meslek oldu. Bence, 

- Yumurtaya can veren 
allahım! 

Cümlesinin kullanılacağı za· 
man, tam içinde bulunduğu· 

muz zamandır. Yumurtaya can, 
yumurtaya kan, yumurtaya ka
nad, yumurtaya banknot veren 
Allahım!. Çimdik 

/spanya'da harp çok alevlendi 

ihtilalcilerin başındaki Ital 
yan general~ çekilmezse! 

İngiltere ciddi hareketlerde bulunacaktır·. Hükumet 
kuvvetleri muvaffakıyet kazanıyorlar. 

lhtila:ciler, generollerinin!önüncle geçici resmi yapıyorlar. 
Talavera Dela Reina 30 (A.A) ağır zay~atla çekilmişlerdir. 

Royter muhabirinden: Hükumetçiler Arvn ve G~.d~r-
General F ranko Alkazar ram' a cephesinde de muhım 

müdafilerile bunların kuman· muvaffakıyetler kazanmışlardır. 
danı albay'Moskado'ya lspan· Toledo'daki asi hücumu püs-
yanın en yüksek nişanı olan kürtülmüştür. 
Ferdinand salibini verirken: Londra, 30 - lngiltere ma-
"Hepiniz birer yiğitsiniz. Ad- hafili, Mayork adasındaki ihti-
larınız şimdiden tarihe geçmiş lalcilerin başında ltalyan ge-
bulunuyor n demiştir. nerali Rossini'nin bulundu-

0 soluk ve bitkin çehreli ğundan haberdardır. Ancak, 
adamlar, bu sözlerden o ka- mes' elenin beynelmilel bir or· 
dar heyecana gelmişlerdir ki ganizme tevdiile ihtilata sebe· 
gözleri yaşarmıştır. biyct verilmemek istendiğinden 

Sevil, 1 - Madrid' c hu- keyfiyet ilan edilmemiştir. ln
cum edecek bir kol Tuleyta- giltere, asiler muzaffer ~olub 
le'nin 7 kilometre yakın inde- ispanya' da normal şartların 
dir, sür'atle ilerliyebilecektir. teessüsünden sonra bu ltalyan 
General Mola daha bazı yer- generalinin adada bırakılması 
leri almıştır. Bilbao yeniden takdirinde, beynelmilel nizamı 
bombardıman edilmiş, Tuley-· teşvik edecek bu hale karşı, 
tale' deki milisler kısmen çe· tamam ile bam-başka bir hattı 
kilmişlerdir. Buradaki asilerin hareket tutacak, çok enerjik 
taarruzunda 700 milis ölmüş- icraatta bulunacaktır. 
tür. Valera kumandasındaki ispanya hariciye nazırının 
kol da Madrid'e doğru yürü- bu işi Cenevre'de kurcalaması 
mektedir. Tuleytale'ye 18 ki- muhtemeldir. Fakat lngilterc, 
lometre mesafede bir kasaba· bunun, ademi müdahale tan-
yı almıştır. zim komitesince yapılması lü-

Madrid, - Hükumet mü- zumunu temenni etmektedir. 
dafaa hatlarını takviycdedir. Fransa ve Rusya'nın teklif. 
Asilerin Aranoyez demiryolu· leri de bu merkezdedir. 
nu kesmelerinden korkuluyor. Londra, 30 - Ademi mü-
Bu takdirde vaziyet ümitsiz- dahale komitesinde ltalya ve 
dir. Kortesler meclisi yarın Rus murahhasları arasında çı· 
460 saylavdan ancak IOOünün kan münakaşa dolayısile hafta 
iştirakile toplanacaktır. Faşist- başından evel toplanamıyacak
lerle isyana karışmış veya asi- tır. ltalya murahhası, iane, gö
lerc esir düşmüş saylavlar nüllii fedayı ilanı gibi yardım
bittabi bulunamıyacaklardır. lara aid iddiaların tetkikini 
Hükumet kısa bir beyanname istemiş, Rus murahhası muha
okuyacak ve sonra alınmış Jefet ederek hükametinden ta-
tedbirler tasdik edilecektir. limat istiyeceğini bildirmiştir. 

Katalonya' da olduğu gibi Sevil, 1 ( Radyo ) - Asi 
Bask eyaletine de muhtariyet kuvvetlerin ileri hareketi de
verilmiştir, Bir milliyetperver vam etmektedir. Madrid'e 20 
saylav, Bilbao'da muhtar bir kilometre daha yaklaşılmıştır. 
idare kurmuştur. Meclisde bu Hükumete mensup iki avcı ve 
da konuşulacaktır. dört bombardıman tayyaresi, 

Darı Beyza, 1 - Dün Ta- bombalarını atamadan ric'ate 
rife açıkların~a, asilerin Al- mecbur kalmışlardır. 
miranta Cervera gemisi hüku- Madrid'in cenubundaki şi-
metin Gravina muhribi, Ka- mendifer hattı kesilmiştir. 
nalas gemisi de gene hüku- Oyedo'da asilerin telsiz tel-
metin Almiranta F erandoez graf merkezi bütün taarruz. 
muhribini bombardıman ede- lara rağmen işlemektedir. Bugün 
rek batırdılar. Bilbao yeniden bombardıman 

Madrid, 1 - Bir şayiaya edilmiştir, 
göre, ge_neral Mangada'nın Barselon, 1 ( Radyo ) -
hükumet kuvvetleri ani olarak Monta Aragon ile Estoklinto 
Talavera'ya girmiş veya gir· Künto'nun işgalinden sonra 
mek üze-redir. sükun yeniden tesis edilmiştir. 

Asiler Biscaje cephesinde 400 asi Alutero' da isyan ede· 

rek hükumete dehalet ~tmiştir. 
Madrid, 1 (Radyo) - Res

mi tebliğ: 
Şimal, şimali garbi de vazi· 

yette değişiklik yoktur. 
Biskali cebhesinde tayyare· 

lerimiz düşman mevzilerini 
bombardıman etmiş ve asi 

~tayyarelerin mukabil hareketi 
defedilmiştir. Tayyar lerimiz 
Aragon' da Belkipeo mevki ini 
iki saat bombardıman etmiş-
lerdir. • 

Madrid cebhesinde Sigue
neo hattında asilerin topçu 
ve tayyare taarruzlarını akim 
bıraktık. 

Al kala Delareal' de Fas kuv
vetlerini püskürttük. 

Merkezde, Somosyera' da 
asiler San Bartolmi köyüne 
Vinyanes' e tayyare ve topçu 
hücumu yapmış ve asi tayya· 
reler bombalar atmışlardır. 

Valodolid, 1 (Radyo) -
Madrid cephesinde asi iki 
kıt'a, Aften Ça - Si Goença 
hattı üzerinde general Yag 
kıt'ası cenubu garhiden Mad
rid' e yürümektedirler. Mad
rid' de su fıkdanı başlamıştır. 

Burgos, 1 (Radyo) - Mu· 
vakkat hükumet, muhtelif dev
letlere general Franko'nun 
milli İspanyol hükumetinin 
reisi ilan edildiğini bildirmiştir. 

Sevil, 1 (Radyo) - Asi as· 
kerler, hükumet kıt'alarınm 
fevkalade mukavemetine rağ
men sahra toplarının himaye
sinde ileri hareketine devam 
etmektedirler. 

Madrid hükumeti, radyo ile 
muavenet istemektedir. Tay· 
yarec\likle alakası olanları si
lah altına devet ettikten baş

ka 1912 - 1913 sınıflarını da 
seferber etmiştir. 

Bilbao 1 (A.A) - Bilbao 
ile Las Arenas askeri merke
zinin ve Lu Pazionaria'nın 
doğduğu şehir olan Somorot· 
ronun bugün şiddetle bom· 
bardıman edileceği ahaliye 
bildirilmiştir. 

26 Eyluldenheri Bilbao bom· 
bardıman edilmemiştir. Ahali 
bombardıman korkusu ile mah· 
zenlere saklanmaktadırlar. Ei
bar hükumet kuvvetlerinin 
elindedir. Fakat bunlann mu
kavemetten vaz geçmiş bu· 
lundukları zannolunmaktadır. 

Londra, 1 (A.A) - Rahat
tan bildirildiğine göre general 
Franko'nun kuvvetleri Madrid 
ile Toledo'nun tam ortasında 
bulunan f llekas şehrini zaptet
mişlerdir. 

Seville, 1 (A.A) - Naa· 
yonalistler kuvvetlerinin piş· 
tarı Madrid' den 40 kilometre 
mesafede bulunan lllescayat'a 
varmıştır. Diğer taraftan Ve
rala kolu Luanca'ya ve diğer 
bir kolu da Santaguruz'e yü· 
rümektedir. 

Paris, 1 (R~dyo) - Mad· 
rid halkı, bilhassa milislerin 
aileleri, Madrid şehirlerini 
terketmektedirler. 
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Bıa: • • F 'Silahsızlanma konferan- Frank hakkındaki karı un ayan 
lrlnCI ranSOV8 Si tekrar topla a· C -k- ? ~e meb'usan meclislerinden çıktı 

BüYüK TARIHi TEFRiKA ---- " a mı· HükCimet müşkülat ge-
97 ı Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu Fransız başbakanı Cenevreye gidiyor.~ çirdi, fakat netı·cede 
Fransova, lotarya b;/etlerinin gördüğü Mühim rol oynayacaktır. 
rağbeti milletin zenginliğine hamletti. ·- kanunu çıkarttl. -------

- Benim ınınyonum; bu 
modalar, krallıkların istiraha
tını selbedecek şeylerdir; ye
niden mes'eleler çıkarmağa 
vaktimiz yok.;. Margrit, sev
gili hemşirem, bizim aramız
daki münasebet çok samimiydi. 
Ve böyle olması lazımdır. Fa
kat şimdi, karşımda büsbütün 
başka bir halde söz söylüyor
sunuz .. 

- Fransova, benim sevgili 
kardeşim, haklısın; ben ddir
nıişim de haberim yok! Ben 
!!İzinim, sizin menafiinizden 
başka hiçbir şeye hizmet et
ıniyeceğim. 

Kral, hemşiresinde husule 
gelcn bu yeni tahavvül önün· 
de daldı, kaldı, bu dalgınlıkla 
ellerini hemşiresinin dudakla· 
rına götürerek öpmcğe başla
dığını farkedemedi. Bütün ma
zi gözünün önünden geçmeğe 
başladı, uğradığı hainane ta
arruzları düşündü ve istemi
Yerek: 

"Kadına itimad caız değil
dir! ,, Mealinde bir beyiti 
0 kudul 

Fransova, Margriti bıraktık· 
tan sonra, aşağıya indi, şato
nuR tamirinde çalışan 1800 
aıneleyi teftişe başladı. 
.. Başvekil kardinal Düprat 
olmüştü. Yerine Antuan dö 
Burg geçmişti. Yeni başvekil 
de para tedarikinde selefi 

&ibi meharet gösterebiliyordu. 
I l<aterin Mediçi'le beraber 
talyan'lar Fransa'ya Lotarya
Yı sokmuşlardı. Başvekil Lo· 

~ar~a. tert~b etmek .müsaade
'kC:S1nı hır Fransız a senevi 
1 ıbin altın ekü mukabilinde 
~~tnıişti. Fakat kral, bu usu· 
~n zengin ve fakiri s~ymak l duğunu görüyordu. Hatta, 
otarya yüzünden birçok kav

~alar ve düellolara sebeb olu
~Ordu. 

Kralın inşaat merakı, Fran-
sız h . . k azmesıne ço pahalıya 

~al oluyordu. Ayni zamanda, 
.. en • lak ~ın ve asilzadeler de kralı 
k lıd ediyorlardı. Bundan baş· 
-pa' kral, Lotarya biletlerinin 
ltı~:İs'de kapışıldığını da gör· 
~i~~tü. Bunun için vergilerden 
la ayet edenlerin haksız olduk-
t~na hükmetti! 

~ abık başvekil, hayatının 
~~? zamanlarında Otel dö Di
(~~ü genişletmiş, Fransova da 
~·· itlerin evlerine sadaka tev· 
<-lı 
~sulü:&ü koymuş, papazlar 

da manastırlarda fakirlere ye· 
mek yirliriyorlardıl Bununla 
beraber Paris' de umumi isti
rahat temin edilmiş olmaktan 
uzaktı, müthiş bir veba sal
gını Paris'in altını üstüne ge
tiriyordut Bunun üzerine kral, 
kapıların önüne süprüntü atıl
masını, pis sular akıtılmasını 

şiddetle yasak etti; herkes 
evinin önüne düşen sokak kıs· 
mım temizlemekle mükellef 
tutuldu. Evlerin bahçelerinde 
domuz, tavşan beslenmesine 
müsaade verilmedi. 

Hükumetin zararına zengın 
olanlar araştırıldı ve tesbit 

edildi. Bu suretle yüz kişi 
kadar halkın alkışları arasında 

hapse atıldı. Bunların arasında 
kralın çocukluk arkadaşı ami

ral Şabot da vardı; Burgonya 
valiliğinde zengin olmakla maz· 
nun bulunuyordu. 

Şarlken'in karşılanması 

Kral F ransova, altı hekimi 
tarafından tutulduğu halde 

buhar banyosundan sendeleye· 
sendeleye çıktı. Buradan ılık 

ve güzel kokulu bir su ban· 
yosuna kondu. 

Oda hizmetçileri suyun içine 
güzel kokulu gül yaprakları 

atarlarken, Fransız, İtalyan ve 
Alman olan hekimleri de bi
tişik odada latince münakaşa 
ediyorlardı! Neticede cıvanın 

bir fayda vermediği ve hasta· 
lığın baki kaldığı kanaatinde 
ittifak ettiler. 

H ekimlerin bir kısmı Şa

rlken 'in yaralarını kapatmış 

· olan bir ilacı, bir kısmı da 
Sekilinci Hanri'nin yaralarına 
iyi gelmiş olan domuz yağı 
merhemini tavsiye ediyordu. 

Kral'ın dellal ve cerrahları
da bir konsoltasyona iştirak 

ettiler. Fakat kral, kuştüyü bir 
yatağa yatırılırken gözlerini 
açtı ve: 

- Allahıın... Ne kadar ıs
tırap çekiyorum! Diye bağırdı. 

Kral' ın yeni dalkavuğu Brüs
ket, birçok kimseleri iyi etliği 
veya kısa yolda ahirete St!Vk 
ettiği için hekimlik iddiasında 
idi. Kral'ın ıstıraplarına niha· 
yet vereceğini üzerine alaca· 
ğını söylerken, Fransova: 

- Beni kendi halime bırak .. 
Ve Alber'ti bana gönderi. 

Dedi. 
- Sonu var -

•:. l 
~ . . . . 

~· ~1 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

ı~c h 
~~ itab ettiklerini gorur-

ttı. v· e \' ... 
~zbaşı alnını oğuşturdu: 

1'itııcl Dur bakayım .. Bana bir 
~)! en bahseder, dururdu. 
t?ı.ıt Ya, öyle ya, iyi hatırlı
~ ttı, asrl adı Rizanmış. Fa
()~kun başka bir adı daha 
~ tı. 

~t}'t ~n. hayretten hayrete, 
totd ~ndan heyecana düşü
~}'ll~· Ne oluyordu?. Sanki 

>ot 1nın yaprakları savrulu
' Çocukluğu, arkadaşları, 

hatıraları, kitapları, tatlı gün
leri ve saadeti biribirine sarı
larak, kahkahalar, sesler, renk
ler ve birçok güzel şeyler ha-
linde bu loş karakol odasına 
giriyorlardı. 

Sersemleşmişti. Hayal gö· 
rüyor gibi idi. Bir yüzbaşı, 
ona, uzaktan, arkada kalan 
günlerden nelet getirmişti?. 

- Yeşil ışık, mı? 

- Evet, evet, ta kendisi, 
Yeşil ışık .. Hatta ben bir de
f asında Lamia 'ya sormuştum

da, bana, 

Yakında Cenevnlge gidecek olan M. Leon Blum 
Paris, 1 (A. A) - İyi ma- 11 adedine çıkarılması tasdik 

lumat alan mahafilden öğre- edilmiştir. 

nildiğine göre Başbakan M. Kolombiya murahhası M. 
Blum yarın veya öbürgün Ce- Lüdons kürsüde: 
nevrc'ye gidecek ve Başba- - Cihanı sar.san buhranın 
kana refakat edecek olan M. ref'i kudretini ben Uluslar sos· 
Sfinasta aisamblede frankın yetesinde buluyorum, demiştir. 
kıymetten düşürülmesinin bey· Portekiz murahhası M. Vas 
nelmilcl ticaret üzerind ... ki te- Konselles: .. 
sirlerini anlatacaktır. Konten- - Bolivya ve Paraguay ih-
janlar mes' elesi bu beyanatın· til5fının halli hasebile Sosye-
da mühim bir rol oynıyacaktır. leyi tebrik ederim. Sosyete ve 

Cenevre, 1 (A.A) - Millet· Arjantin hükumeti bu muvaf-
ler cemiyetinin asamblesinin fakıyetin şerefini hakkiyle ka-
bürosu ~imal devletleri ve zanr.ıışlardır. 
Hollanda'nın teklifi nazarı iti· Demiştir. 

bara alarak be~ seneden beri Bolivya murahhası M. Kosta: 
toplanmamış olan silahsızlan- - Şako ihtilafının elli sene 
ma komisyonunu tekrar teşkil iki hükumet arasında ihtilaf 
etmeğe karar vermiştir. vesilesi olduktan sonra halli, 

Litvinof diğer bazı devlet- sulh iç.in büyük bir muvaf· 
!erin de müzaharetilc <lünya f akiyettir! Demiş ve celse ya-
sulh kongresinin bir heyeti rın toplanmak üzere tatil edil-

murahhasasını asamblenin ka· ıniştir. 

Paris 1 (A.A) - Ayan 
meclisi para kanunu layiha· 
sında maliye encümeni tara· 
f ından yapılmış olan tadilatı 
reye koymak üzere saat 9,40 
da M. Jeannenyn1n riyasetinde 
bir toplantı yapmıştır. 

Bern 1 (A.A) - Milli mcc· 
lis isviçre frangrnın kıymeti· 
nin indirilmesi üzerirıe hayat 
pahalılığında husule gelmesi 
muhtemel tezayüde karşı mil
leti himaye talebini mutazam· 
mın olan komünist tadil tek
lifini reddetmiştir. 

Paris 1 (A.A) - Ayan 
meclisi saat 6-dan sonra para 
kanununun maddeleı ini muza· 
kereye başlamıştır. Münhasıran 
frangın kıymetten dü~ürülmesi 
hakkındaki madde reye konul
muş ve hükümet ancak on 
reyJik bir ekseriyet elc.!e tde
bilmiştir. Bu meyanda 54 de 
müstenkif vardır. Bu netice 
gösteriyor ki diğer maddeler
de hiikumet azami derecede 
müşkülata maruz kalacaktır. 

Pa-is , 1 (A.A) - Ayan 
meclisinin öğleden sonraki cel
sesi birçok hatiplerin hüku
metin siyasetine · karşı şiddetli 
hücumlarile başlamıştır. Ma· 
liye bakanı frangın kıymetten 
düşürülmesini müdafaa ettik
ten sonra maliye encümeni 
reisi Caillaux söz alarak hü· 
kumeti devirmek fikrinde ol-

)arını uzun müzakerelerden 
sonra kabul etmiştir. Ve 14 cü 
maddenin müzakeresine geçi
leceği sırada Maliye encümeni 
reisi Caillaux 14 cü madde
den 25 nci maddeye kadar 
olan kısmın layihadan çıka
rılmasını teklif etmiştir. 

M. Blum mcb'usan meclisi
nin kabul etmiş olduğu bu 
maddelerin layihadan çıkarıl
masını hükumetin kabul ede
miyeceğini ve meb'usan mec· 
lisinin de muaddel şekli red
deceğini söylemiş ve keyfiye
tin o suretle mütalca edilme· 
sini ayandan talep etmiştir. 

Caillaux 14 cü maddeden 
25 nci maddeye kadar olan 
kısmın çıkarılmasında ısrar 
etmiş ve hükumetin rnuhalefe· 

tine rağ'men ayan meclisi Ca
illaux' ın teklif ettiği şekilde 
kanunu 125 muhalife karşı 
141 reyle tadil etmiştir. 

Bunun üzerine meb'usan 
meclisi Maliye encümeni der
hal tcp~anarak ayanın tadila
tını tetkike başlamıştır. Mebu· 
san meclisi bu tadilat hak
kında bir karar vermek üzere 
gece yarısı tekrar toplana· 

caktır. 

Yugoslavya 
Askerleri arasında. 

Belgrad, 1 (Radyo) - Har· 

biye levazimat akademisinden 

bul etmesini teklif etmiş ve 
uzun müzakerelerden sonra 
mezkur heyeti asamblenin ka· 
bul etmesi için yarın sabah 
hususi bir toplantı yapılması 

madığını hükumete spekülas-
çocuk/ara Ya d mezun olan talebeye iklnci r ım yon ve fiyatların hadden aşırı 

Eylul - 936 ayı iç.inde ço- yükselmesini yasak için icap mülazimlik rütbesi verilmiştir. 

kararlaştırılmıştır. 

Cenevre, 1 (Radyo) - Ce: 
nevre' de bugün beynelmilel 
müzakere ve temaslar devam 
etmiş, asamblede saat 15,10 
da M. Savedradi Lamaz'ın ri-

:.:yaselinde toplanmıştır. 
Bu celsede; tahdidi teslihat 

hakkında büroda ittihaz edi
len karar asambleye arzedil
miştir. 

Macar murahhası general 
Tanzııg bu celsede söz almış 

cuk esirgeme kurumu bakım eden her türlü salahiyeti ver- iki ihtiyar general de tekaüd 

evinde 328 hasta çocuk mua- mek istediğini ancak ayanın edilmiştir. 
yene ve tedavi edilmiş, ilaç- hükumet tarafından bazı gu- Katil aranıyor 
ları parasız verilmiştir. rup veya sınıflara hususi im- Belgrad, 1 (Radyo) - Ôl· 

22 ilk okula 130 liralık tiyazlar bahşedilmesini asla dürülmüş olan Milinç'in katil-
kırtasiye dagv ıtılmıştır. kabul etmiyecegvTiııi beyan et· l b. lerini yakalıyan ara otuz ın 

14 İkiz çocuğun sütleri te· miştir. · d A dinar ikramiye verileceği hak· 
mm e ilmiştir. Paris, 1 (A. A.) - Ayan 

43 
v l kındaki kararname neşredildi. 

çocuga çamaşır ve c · meclisi para kanununun 13 cü 
bise verilmiştir. maddesine kadar olan kısım· Amelenin sigortası 

#' • • v -~ Belgrad, 1 (Radyo)- Meb· 

ogretmenler okusun! usan maliye ve iktısad encü-

llk, Orta, Lise okullarının bütün kitapları geldi meni toplanmış, amele sigor-

Ahm et Etiman kitap evi tasına aid nizamname projesi· 
ni kabul etmiştir. 

Müşterilerinin değerli ilgil<'rine dayananık İzmi;,-e yaraşacak 
- Muhtelif devletlerin si· şt·kiltlc geni:-lctilmiştir. Yugoslavya'nın 

!ahlanma yolundaki . korkunç Ahmet Etiman kitap evi Keten istihsalatı .. 

v .!: 

faaliyeti karşısında ben bu Kiiltür Bakanlıgının okul kiıapları ile diğer hütüıı eserleri gü- d ) Y 
hususta hl.çbı·r fı'k: .. dernıeyan n " .. - k. ı ·· · fi tl ı · Belgrad, 1 (Ra yo - u· ... u gunuuc ta ·ıp cc en ve en musaıt ıa ere sayın müşterı-

etmiyeceğim ve müzakerede lerini memnun eden İımir.in hirkik kitap ve kırtasiye <lt>posu<lur. goslavya'nın bu seneki keten 
de rey vernıiyeceğim. Demiştir. Har içten siparişler iskontolu fiatlerl e ve sUr- istihsalatı 32,000 tondur. Ge· 

Bundan sonra, konseyin da· atle gönderilir. çen seneki keten stoku tama-

ııni olmıyan azasının 9 dan :::H:u: .. k:u:"' m:e:t:c:a:d:d:e:s:i:Nı:::o:.:5:8=-=6=0=:~::e:le:/ı:o:n::(:2:5:3:5:~=~~m::e:n~s~a~rf~e~d~il:m~iş~t~ir~. --••• 
~= 1 r•--

- Baba · demişti - onun 
gözler: i1d yeşil ışık gibidir ve 
bu ışıldar ... 
Yü ı.baş ı sustu. Başını onba· 

şıya çevirdi. 
- Sana -dedi· yapacağımı 

ben bilirim. Fakat bu hanım 
kız, kendi kızımın dostu ol
duğu için değil ha? ... Yidiğin 
naneyi kökü ile beraber kus
tm amazsam, bana da Bandır
malı deli yüzb~ı demesinler .. 
Anladın mı? .. 

Dışarıdan ayak sesleri geli
yordu.. Evvela Muhtar girdi. 
Sonra karaltılar halinde beş, 
on köylü onu takibettiler. 

Yüzbaşı ayağa kalktı, evra
kı tekrar eline aldı, içlerinden 
birine yaklaştı: 

- Adın ne senin'? 
- Topal Veli, kendim to-

pal değilim amma adım ~yle .. 

- Ben sana onu sormadım. 
Şu kağıda imzanı koymuşsun. 

Köylli, kağıda dikkatle baktı: 
- imza koymadım, parmak 

bastım. Ben okuyup yazmak 
bilmem ki .. 

Peki, ne bi lirsin sen? 

Bundan adam olamadık 
zaten yal.. 

Odada herkes susmuştu: 
- Parmağını neden bastın 

bu kağıda! 
- Ne bileyim, mektebe 

tahta lazımmış, kiremid la
zımmış ta .. 

Yüzbaşı, korkunç bir kah
kaha savurdu: 

- Tahta mı lazımmış, ki· 
remid mi lazımmış.. Kim söy
ledi bunu sanal.. 

- Onbaşı .. 
- Sen de bastın parmağı 

öyle mi? 
- Öyle .. 
- Hay senin parmağını 

eşek tepeydi .. 
Rizan kendini tutamadı, 

gülümsedi .. Bu geceyi, bu ha
diseyi kat 'iyyen unutamıyacaktı. 
Yüzbaşı, odanın içinde, de
minki gibi dolaşmağa başla-
mıştı . Onbaşının yanma her 
gelişte bir kere duruyor ve 
onu tepeden tırnağa, yumruk
lar ~ibi, suzuyor, başını iki 
tarafa sallıyor; 

- Görürsiin seni 
Diye homurdanıyordu .. 
Başka bir köylüye sokuldu: 

Senin adın ne!.. 
- Şeytan Ali 1 

- Maşallah, maşallah, ne 
mübarek isimler almışsınız yal. 
Sen, kendi elinle imza almış· 
sın bu evraka.. Okuyup yaz· 

mağı nereden öğrendin? 
- Yemen' de oniki yıl kal

mıştım. Orada öğrendim .. 
- Oniki yılda ne kadar 

öğrenebildin .. 
- Gazete o~uyacak, imza

mı atacak kadar .. 
- El yazısını okuyama7. 

mısml 
- Okuyamam .. 
- Sen ne diye imzaladın 

bu kağıdı? .. 
- Onbaşı imzala, dedi. 

imzaladım. 
- içindekileri biliyormuy

dun ?. 

Söylesen e? .. 
Biliyordum .. 
Demek ki bu muallim 

hanımdan sen de şikayetçi 
idin ... 

- Sonıı var -
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S D k • k J • •k• • olan fiatler hakkmda kezalik Antakya ve isken- on a 1 . a: Zmll' 1 ıncı :~~~:~:~:'.n nazan dikkatini 
noterligv ine: 

d 'd k• 300 Netice: eru n a 1 K .. .. t t d Umurunu idareye ve huku-

• 

- '.. 
• V 

• uru an an ev- kunu muhafazaya memur ve me~:la~~!~ e~va~~~~~s~:t~ 
b T k d 1 , vekili bulunduğum Paris'te 

ın ur un 1 egı.. letlerı• tam ı•ttı•fak mukim Stefano Varipati'nin :aı:;~n~!:~:~un~aci:.i Uks:~~~~ 
-Başı 1 inci sahi/ede-

Adana, 30 (A.A) - Başve
kil ismet lnönü bu sabah saat 
9,30 da Adana'ya gelmiştir. 
Başvekil coşkun tezahüratla 
karşılanmıştır. 

Adana, 30 (A.A) - Baş· 
bakan ismet lnönü bu sabah 
saat 9,30 da Adana'yı şeref· 
lendirdiler. Vali ve Adana 
Mersin saylavları kendisini 
Ceyhan'dan karşılamışlardır. 
Başbakan trenden indikleri za
man çok kalabalık bir halk 
kütlesi coşkun bir tezahürat 
yaptı, şehir baştan başa do
nanmıştı. Başbakanın merasim 
yapılmaması hakkındaki ısrar
larına rağmen bütün halk so
kaklara dökülmüştü. 

ismet lnönü istasyondan 
doğruca Ziraat mektebine git
tiler. Burada pamuk mütehas
sısları ve Alman, Frans z pro
fesörleri ile uzun müddet gö
rüşmüş, pamuğun durumu hak
kında izahat almış, Islah istas
yonunu tetkik etmişlerdir. 

Öğle yemeğini vagonların
da yiyen ismet lnönü öğleden 
sonra parti salonunda bütün 
kazalardan gelen çiftçilerin 
iştirakile büyük bir toplantıda 
pamuk mes' elesini:görüşmüşler 
ve saat 14,30 da belediye ta
rafından şereflerine verilen çay 
ziyafetinde bulunmuşlardır. 

Başbakan akşam üzeri Ada
na' dan Ankara'ya doğru ha
reket etmişlerdir. 

Ankara, 30 (A.A)- Suriye 
delege heyeti başkanı, dışba
kan vekili Şükrü Saracoğlu' na 
aşağıdaki telgrafı göndermiştir; 

-Türkiye topraklarından ay
rılırken Türk hükumeti tara
fından Suriye heyetine Türki
ye' deki ikameti esnasındaki 
gösterilen hararetli ve samimi 
hüsnükabulden dolayı ekse-...................... 

M. Ruzvelt 
meydan okuyor. 
-Baştarafı 1 inci sagf ada

red ve cumuriyetçileri, para 
işinde ve içtimai mes' clelerde 
Amerika'yı iflasa sürüklemekle 
itham etmiştir. 

Ruzvelt; müstehziyane bir 
eda ile bangerleri ve büyük 
müesse~elerin şeflerini, kendi
lerini ırmaktan kurtaran dost
larına, silindir şapkalarının 
kaybolmasından dolayı tariz 
eden ihtiyarlara benzetmiş, 
hangi işde komünizme kaçtı· 
ğmın rakipleri tarafından is- . 
batını istiyerek meydan oku· 
muştur. 

Bin dinleyici kendısini al
kışlamıştır. 

Roma, 1 ( Radyo ) - Me
sajero gazetesi Birleşik Ame· 
rika cumur reisi intihabatm
dan bahsederken diyor ki: 

"Şimdi Birleşik Amerika 
cumur riyaseti için iki namzed 
vardır: Birisi M. Lanson, di
ğeri şimdiki cumur reisi M. 
Ruzvelt'tir. intihabat müca· 
delesi Ruzvelt'in iktısadi ka
nunu etrafında yapılacaktır. 
Büyük sanayi alemi M. . Lan
son lehindedir. Şu halde Ruz
velt ameleden başka çiftçilere 
istinat etmektedir. Ruzvelt'in 
zaferini daha emin görmek 
zaruridir. Beynelmilel iktısadi 
vaziyet için bu zafer daha 
faydalıdır . ., 

Burna va' da kain evindeki eşya 
lansınıza teşekkür ve büyük 
Türk milletinin refahı için 
olan samimi temennilerimi ar

de gayri kanunidir. Çünki bu 

h I • d d • hiçbir kanuni sebep olmaksı- hususta ne bir mahkemenin a 1 n e 1 r zın lzmir milli emval idare-
ve ne de vazif edar bir idari 

since müzayedeye konulmuş 
zetmeyi vazife bilirim. 

Haşim Ataşşi 
lstanbul, 1 {Hususi muhabi

rimizden) - Bugün çıkan İs
tanbul gazeteleri, Antakya ve 
lskenderun mes'elesi hakkın
da makalelerle doludur. Cu
muriyet gazetesinde Yunus 
Nadi, son hadise münasebe
tile büyük Türk milletine, An
takya ve isken derun 'lulara sü
kun tavsiye ederek bu mınta· 
kalarda hükümrarılık hakkını 
başkalarına vermek imkanı 
olmadığını yazıyor. 

Kurun gazetesinde Asım 
Us, Sancak'ta, yüzde 99 nis
betinde halkı Türk olan bu 
yerde resmi dilin Arab'ça ol
duğunu, mekteblerde Türk'çe 
tedrisatın fuzuli sayıldığını, 
Fransa veya Suriye ile bir 
muahede yapılarak burada 
yeni bir idare şekli tesisinin 
hiçbir mana ifade etmiyeceğini, 
300,000 Türk.ün Türk idare
sine kavuşturulması lazım gt:l
diğini yazıyor. 

Tan gazetesinde Ahmed 
Emin Yalman, Sancak'ın Fran
sa'ya bir emanet olduğunu, 
son vaziyete göre müstakil ve 
mukadderatına hakim bir par
ça haline getirilmesinden baş
ka çare olmadığını yazıyor. 

------
ispanya meclisinden 

Bu devletler mümessilleri Cenev
re' de mühim bir toplantı yaptılar. 

Cenevre, 1 (Radyo) - Akvam cemiyeti asamble top]antı· 
sından sonra Küçük itilaf devletleri mümessilleri kendi arala
rında bir toplantı yapmışlardır. Bu toplantı hakkmda gazete
lere verilen bir tebliğde deniliyor ki: 

Küçük antant devletleri mümessilleri toplantısında Bratis
lav konferansında verilmiş olan kararlar üzerinde bu devletle
rin tamamen mutabık oldukları kabnl edilmiş, Akvam cemi
yetinin şimd! üzerinde durduğu beynelmilel diğer mes'eleler 
de görüşülmüştür. 

Bütün mes' elelerde küçük antant devletlerinin tam bir it· 
tifak halinde bulundukları görülmüştür. 

Bu devletler, cemiyeti akvam reformu için de miittefiktir
ler. Küçük antant devletleri tam bir ittifak halidedir. 

Kadınlar bır 
ko g es· to ı. 
Jira Y ankoviç ''Beşeriyetin müda 
f aa vazifesi kadınlarındır,, dedi. 

Belgrad, 1 (Radyo) - Beynelmilel k dınlar kongresi, Yu
goslavya' nın Dobrovnig şehrinde aktedilmiştir. Hükumet na
mına orman ve maadin nazırı Jira Yankoviç bir nutuk irad 
ederek; barış semasında siyah bulutların günden güne çoğal
dığını, beşeriyetin müdafaa vazifesi kadınların olduğunu söy
lemiştir. 

Kongre reisi Leydi Abert'in nutkunda genişlemek için ça
lışan milletlerin başka milletler için tehlike teşkil ettiklerini 
ve sulhu yıkmakta olduklarını söylemiştir. Kongrede sulh ve 
müsalemeti yıkmakta olan anasıra karşı nümayişler yapılmış-
tır. Kongre mesaisine devam edecektir. 

sesler.. -Y------===ı=======ı:...t--1---
-B~=~ ~:;~!esa~t;::.;;0 ugos av a- a ya 

layihaları kabul edilmiş ve mu·· nasebetlerı· 
Bask milliyetperverlerinden M. 
Agiro söz almış ve: 

- Biz Bask milliyetperver
leri, halis hıristiyanız. Fakat 
ayni zamanda işçiyiz. Bunun 
için Madrid ile müşterek ha
reket ediyoruz! Demiştir. 

Sabık Paris sefiri M. Al
burnos da; 

- Hükumet reisi bu karar
ların tamamen lehindedir. De
miştir. 

Madri<l Belediye reisi M. 
Pedro Riko, vaziyet hasebile 
mutlak salahiyet verilmiştir . • 

Meclis Bask yeni kanun esa
sisi ve yeni mali kanunu itti-
fakla kabul ve tasdik etmiştir. 

Meclis bir buçuk saatlık mü
zakereden sonra dağılmıştır. 
Beynelmilel tıb kongresi 

Bclgrad, 1 (Radyo) - 15 
ci Beynelmilel tıb kongresi 
mesaisini bitirmiştir. Belgrad 
doktorları, kongreye iştirak 
eden devletler murahhasları 
şerefine bir ziyafet vermişlerdir. 

~ 

------------------~------------
Belgrad, 1 (Radyo) - Yu- lavyanın, İtalyadan olan eski 

ğoslavya baş ve dış bakanı • alacağının ödenmesinin te-
M. Stadinoviç, ltalya - Yu- minidir. 
ğoslavya hükumetleri arasın- İkinci mes' ele, mütemedi 
daki son münasebnt hakkın- ticaret mübadelesinin büsbü· 
da şu beyanatında demiştir ki: tün yeni esaslara dayanma-

sıdır. 
- İtalya ile Yuğoslavya 

Üçüncüsü de tediyat mes'
iktısadi teşekkülleri itibarile 

elesindeki kolaylıklar. 
yekdiğerine müşabihtir. Bu, Bu üç mes'ele, gayet iyi 
mes'ud bir hadisedir. İtalya- bir şekilde halledilmiştir. 
Yuğoslavya ticaret mukavele- Bilhassa eski alacakların 
sının imza edilmiş olması, ödenmesinin temini mühimdir. 
iki memleket ticaret münase- iki hükumet arasındaki müna-
batı imkanlarını kolaylaşdır- sebatın miitekabil bir şekilde 
ması itibarile miihimdir ve cereyan ettiğini itiraf etmek 
bu hadise iki hükumet ara- lazımdır. 
sındaki diğer münasebatı da İhracatımızın en mühim bir 
tesise yol açmaktadır. Bu satış ve sevk yeri olan 
münasebatın iyi inkişaf ede- komşu İtalya ile iktısadi mü· 
ceğine kani bulunuyorum. nasebatımızın yeniden tesis 

Yuğoslavya - ltalya ticaret edilmesi iktısadi işlerimiz 
muahedesinin imzasile iiç için çok faydalı olacaktır. Ve 
mühim mes'ele halledilmiştir. bu, iktısadi mahfillerde mem-
Bunlardan birincisi, Yuğos- nuniyetle karşılanmıştır. 

Furunlanmış Ve Tam Kurutulmuş 
•• 

GURGENLER ZINCi 
DA BULUNUR 

Rutubet ve sıcakta katiyen şeklini değiştirmez 
kereste ararsanız 

L 

ZINGAL GÜRGENİ 
ALINIZ 

M_obilya, karoseri imalatı için ideal kereste 
Salış mahalli: Hilal kereste fabrikası keresteciler. Telefon 3776 

heyetinin kararı vardır. Bina· 
ve ilanat yapılarak satılığa çı-
karılması mukarrer bulun- enaleyh bu malların aynen 

iadesini gerek Milli Emval 
muştur. idaresi ve memurlarından ve 

Bu muamele gerek milli 
gerek üçüncü şahıslardan talep 

emval idaresinin ve gerek ve dava etmek hakkını muha-
şahsen buna kıyam eden ve 
edecek olan memurların mü- faza ediyorum. 
ekkilime karşı mali mes'uli- B- Müekkilimin bu satış 
yetini müstelzim buh.ınduğun- dolayisile uğrıyacaği bütün 

dan mes'elede vuzuhsuzluk zarar ve ziyan ve.. masarifi mu-
bırakmamak ve müekkilimin hakeme ve saireden Milli Em-
her türlü hukukunu muhafaza va! idaresini ve memurlarını 
etmek maksadile aşağıda işi şahsı ve salisleri müteselsil 

tavzih ve lazımgelen ihtaratı kefaletle zamin ve mes'ul tu-
ifa ediyorum. tuyorum. 

Bu mallar müekkilimin herhangi Binaenaleyh işbu ihtarna-
idari bir borcu dolayısile sa- menin aslının dairenizde haf-

tılığa çıkarılmış değildir. ve zile bir nushasının Milli Emval 
çünkü esasen müekkilimin ne idaresine ve şahsına izafetle 
böyle bir borcu mevzuubahis-

lznıir Milli Emval idaresi mü· 
tir ve ne de böyle bir vesile 

dürü Süleyman'a tebliğ ve 
ile mal satmağa milli emval 
idaresi vazifedardır. ittila kcsbetmeleri zımnında 

Hükumet mümessili lzmir VaMilli emval idaresinin olsa 
olsa müekkilime mütegayyip lisi Fazlı Güleç' e arz ve iblağ 
veya mübadil nazarile bakarak edilmesi ile beraber iki gazete 

bu suretle bir hak iddia ve ile ilanını ve bir nushasının 
bu hakkını istimal etmek is- musaddakan tarafıma iadesini 
tediği varidi hatır olabilir. temenni ederim. 

Halbuki Stefan Varipati ltal- Burnav.ı' da Atatürk caddesi 
ya tebaasındandır ve seneler- 55 No. da Stefano Varipati 
denberi Avrupada , ikamet et- vekili fv. Isaverdens 
mektedir. Gerçi son zamanlar· 25 kuruşluk pul 
da tabiiyeti mevzuubahs ve 1-Teşrinievel-636 tarih 
münakaşa edilmiştir. Fakat imza okunamadı 
tarafımızdan vaki müracaat Umumi No. 10348 
üzerine keyfiyet halen devlet Hususi No. 2474 
şlirasında tetkik edilmektedir. Daire dosyasında mahfuz 
Bu hususta henüz bir karar aslına mutabık olan işbu ka-
sadir olmuş değildir. rarname sureti lzmirde çıkar 

Maamafih müekkilimin ta· Anadolu gazetesi müdürlüğüne 
biiyeti ile mallarında mülki- ilan için tasdik kılındı . 
yet hukuku arasında hiçbir Bin dokuz yüz otuz altı 
münasebet yoktur. senesı Birincileşrinin birinci 

Müekkilim umumi harptan gunu. 
eve! Avrupaya giderek orad3 
yerleşmiş ve lzmir'deki emval 
ve emlaki muntazaman vekil-
leri marifetilc idare edilmiştir. 

...Bu itibar ile kendisine müte-
gayyip nazarile de bakılama:ı:. 

Müekkilim esasen katoliktir. 
Ortodoks değildir. Bu suretle 
ecnebi tabiiyeti kabul edilme
se bile mübadil idadına dahil 
olamaz. 

Bu malların herhangi bir 
sebeple olursa olsun hazineye 
intikal etmesini mucib hiçbir 
kanun hükmü yoktur. Binaen
aleyh müekkilimin mülkiyet 
hukukuna müdahale etmek ka
nuna açık bir muhalefet teş
kil eder. 

Bu muhalefetin dfü olacağı 
mes'uliyeti alaKadarların nazarı 
dikkatine arz ve bundan içti
nab edilmesini ihtar ediyorum. 

Diğer taraftan dün gazete
lerde gördüğüm ilan üzerine 
müekkilimin mallarını beheme
hal müzayede ile satmakta 
Milli emval idaresinin ve me
murlarının ısrar etmesi ihtima
lini derpiş ederek lzmir Sulh 
mahkemesine müracaatla de
lillerin tesbiti suretile mevzuu . 
bahs malların kıymetinin tak-
dir ettirilmesini taleb ettim. 
Mahkemede işe vaz'ıyet ede
rek kıymet takdiri muamele
sini yapmağa tevessül eyle
miştir. 

Binaenaleyh milli emval ida
resi hilafı memul olarak bu 
malları safmağa kıyam ederse 
mahkemece takdir edilmekte 

1 T. Eve! 1936 
E. Erener 

fzmir ikinci Noteri 
resmi mühür5 

ve ımzası 
E. Erener 

lzmir Sulh hukuk hakimli· 
ğindcn: 

lzmir Telefon şirketi tara· 
fından: Kemeraltında büyük 
Salepçi hanında 24/1 numa· 
rada duhani zade Bedreddin· 

Aleyhine ikame olunan da
vanın cereyan etmekte olan 

muhakemesinde müddeialeyh 
namına yazılan ve tebliğ edil· 

mek üzere gönderilen daveti· 
yenin borçlunun ikametgah•· 

nın meçhuliyetine binaen bila 
tebliğ iade edilmiş ve ilanen 
yapılan tebligat üzerine müd· 

deialeyh yevmi mezkurde mah· 
kemeye gelmemiş olduğundafl 
davacı vekili· 3301 numarıılı 
telefon makinesinin halen yet· 
!erinde bulunmadığına ve nıii· 
kaleme ücretinden 34,58 ı.:1.1· 
ruş ve telefon makinesi bedeli 
olan 40 liraki cem'an 74 lit9 

58 kuruş borcu bulunmadığıl1ıı 
d . ·ı ~ . ı· p ktl' aır ı anen yemın ı gıya • 
rarı tebliğini istemiş mııh~~8 
mece talep muvafık 011118 .s6 
yevmi mahkeme olan 811019 dıt 
Perşembe günü saat l O t· 
şekli mezkur üzere "yemin e. 

Jı11e 
mek için mahkemeye ge if1 
!eri aksi takdirde mahkenıefl 1<İ 

decC~ 
gıyaplarında cereyan e ksirf1 
gıyap karan makamına 641 
olmak üzere ilan olunur. 
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halı görüldüğünden ihaleleri hizalarında yazılı tarih 
gün ve saatlarda lzmirde kışlada Müstahkem mevki 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
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24 senedir izmir ve hinter'andanm kitap 
ihtiyacmı temin etmeği şerefli bir vazife 
bilen müessesemiz busene: 

le a 
dahi satıcıhğmı üzerine almıştlr. 

ilk ve orta mektepler ile liselerde oku
tulacak bUtUn kitaplarm emirlerine ama
de olduğunu saym ööretmenler ile taşra 
bayilerine arzederim. 

Adres: Y avaz kitab evi 
Fahri Kitapçı 

Numara 56 Kemeraltı.._ 

•· iz mir 
lYlst A" 

Komutanlığı ilanları 

1 · ıvıv. sat. al. ko. rs. den: 
.._ Garnizon hayvanatmın ihtiyacına sarfedilmek üzere 

2 780840 kilo yulaf kapalı zarf usulile alınacaktır. 
.._ l~alesi 10 /Birinciteşrin/ 936 cumartesi günü saat on 

bırde Ankara levazım satm alma komisyonunda ya-
3 pılacaktır. 

- Şartnamesi eksiltmenin yapılacağı Ankara levazım 
amirliği satm alma komisyonundan 137 kuruş muka-

~ bilinde verilir 
- Yulaf;n tutarı 27329 lira 40 kuruştur. Teminatı mu-

S vakkatesi 2049 lira 70 kuruştur. 
- isteklilerin 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü mad

delerindeki vesikalarla teminatı muvakkate ve teklif 
mektuplarını havi kapalı zarflarını kanuni şekilde 
tanzim ederek ihalenin yapılacağı belli gün ve sa· 

'- atten . en az bir saat evvel mezkur komisyona ver· 
. ~melen. 23 27 2 7 

l st. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
- Garnizon hayvanlarının senelik ihtiyaçlarına sarfedil

mek üzere 744492 kilo arpa kapalı zarf usulile alı-
2 nacaktır. 

- ihalesi 9 /Birinçiterin/ 936 cuma günü saat on beşte 
Ankara levazım amirliği satın alma komisvonunda 

3 yapılacaktır. 
- Şartnamesi eksiltmenin yapılacağ1 Ankara levazım 

a:n.irliği sa~ın alma komisyonundan 140 kuruş muka-
1 bılındc verılir. 

- Arpanın tutarı 27918 lira 45 kuruş olup teminatı 
5 ınuvakkatesi 2093 lira 88 kuruştur. 

- Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun iki 
Ve üçüncü maddelerindeki vesikalarla teminatı muvak· 
kate ve teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını iha-
lenin yapılacağı belli gün ve saatten bir saat evveline 

~ ~rdar mezkur komisyona vermeleri. 
i ~ 23 27 2 7 500 

1 st. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
- Mst. Mv. kıt'atmın aç.ık ~ksiltme suretile münakasada 

bulunan 31850 kilo nohut ihtiyacına verilen fiat pa-
2 halı görüldüğünden pazarlıkla satın alınacaktır. 

- ihalesi 5 /Birinci teşrin/ 936 pazartesi günü saat on 
beşte İzmir'de kışlada Müstahkem mevki satın alma 

3 komisyonunda yapılacaktır. 
~ - Tahmin edilen mecmu tutarı 2707 lira 25 kuruştur. 
S - Teminatı muvakkate akçesi 203 lira beş kuruştur. 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

- istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
7 vesika göstermek mecburiyetindedirler. 

- Eksiltmeye i~tieak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi-
kaları ve teminatı muvakkatelcrile birlikte ihale ı::aa· 

~.. tinden evel komisyondrı hazır bulunmaları. 647 

l Ustahkem mevki satın alma komisyonundan: 
' 6500 metre mavi renkte kışlık elbiselik kumaş kapalı 

2 zarfla eksiltmeye konmuştur. 
' Tahmin edilen bedeli 17875 lira olup ilk teminatı 

3 1340 lira 63 kuruştur. 
q ' ihalesi 21 / 10/ 936 çarşamba günü saat 11 dedir. 

' Nümune ~e şartnamesini görmek istiyenler her gün 
gün saat 15 ten 16 ya kadar komisyona müracaat 

s edebilirler. 
' Eksiltmeye gireceklerin kanunun istenen be]gelcrilc 

teminat ve teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 
·~: '- _ıo kadar M. M. V. satın alma komisyonuna gel· 

~ıneleri. 2 7 13 17 620 

·~: l t. Mv. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
c 1 

' Mst. Mv. kıtaatından (86400) kilo terli pirinç ihtiyacı 
•1rıı k 2 npalı zarf usulile cksiltmiye konmuştur. 

......_ ihalesi 20 Birinci teşrin 936 Salı günü saat orıaltıda 
lzmir' de kışlada müstahkem mevki satınalma komisyo-

3 nundc yapılacaktır. 
~ ::: Tahmin edilen mecmu tutarı (16416) liradır. 
S Beher kilosunun tahmin edilen fiati ondokuz kuruştur. 
6 ' Teminat muvakkate akçesi (1231) lira (20) kuruştur. 
) ' Şartnamesi her giin komisyonda göriilebilir. 

' istekliler Ticaretodasmda kayıtlı olduklarına dair vesi-
8 ko. göstermek mecburiyetindedirler. 

' Eksiltmiye iştirak edecekler 2490 satıh kanunun iki 
Ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
knlarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel komisyona vermi.ş bulunacaklardır. 

2 6 11 17 648 

Miktan 
Cinsi Kilo 
Koyun eti 1500 
Kuzu eti 725 
Kesilmiş sığır eti 3250 

1 Deniz kıt'atının yukarıda cins ve miktarları yazılı uç 
kalem et ihtiyacının açık eksiltme suretile yapılan ek· 
siltmesinde hiçbir talip çıkmadığından pazarlıkla salın 
alınacaktır. 

2 İhalesi 7 /Birinci te~r;n/ 936 çarşamba günü saat on 
beşte İzmir'de kışlada Müstahkem mevki satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 2012 lira 50 kuruştur. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 151 liradir. 
5 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçiincü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saa-
tınden evel komisyona gelmeleri. 646 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Bergama' daki kıtaat hayvana tının 500 ton yolaf ih

tiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur . 
2 - ihalesi 22 /Birinci teşrin/ 936 perşembe günü saat 

onda Bergama'da askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 30000 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 2250 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda göriilebilir. 
6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak ed«: cekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçiincü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi-
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
enaz bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

2 7 13 18 645 

Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 
Beher kilosu-

Miktarı Tahmin edilen nun tahmin Teminatı muvak-
Cinsi Kilo mecmu tutari edilen fiati kate akçesi 

L. K. K. S. L. K. 
Patates 16200 

5280 
4980 

1012 50 6 25 76 00 
" 356 40 6 75 26 73 
" 336 15 6 75 25 22 

Münakasanın şekli 
Açık eksiltme 

ihale tarihi gün ve saatı 
9/ Birinci teş./936 15 te 

" " " 15,30 da 
" " " " 16 da 

l Mst. Mv. kıtaatının üç kıt'a şartname ile ayrı ayrı açık 
eksiltme suretile münakasada bulunan yukarıda cinsi 
ve miktarları yazılı üç ka'em patates ihtiyacına talip 
çıkmadığından eksiltme on gün uzatılarak ihaleleri 
hizalannda yazılı tarih gü.n ve saatlarda lzmirde kış
lada Müstahkem mevki satıp alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 
3 istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
4 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ye üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve
sikaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saa-
tından evel komisyona gelmeleri. 651 

Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 
Beher kilosu-

Miktarı Tahmin edilen nun tahmin Teminatı muvak-
Cinsi Kilo mecmu tutarı edilen fiati kate akçesi 

L. K. K. S. L. K. 
Sümikok 387450 11236 05 29 00 842 71 

" " 100000 2900 00 29 00 217 50 
Miinakasanın şekli ihale tarihi gün ve saatı 

Kapalı zarf 21/ Birinci teş./936 çarşamba günü saat 16 da 
Açık eksiltme " " " " " 15,30 " 

1 - Mst. Mv. kıtaatının yukarıda cinsi ve miktarları yazılı 
iki kalem Sümi kok iki kıt'a şarname ile ayrı ayrı bir 
kapalı zarf biri açık eksiltme suretile münakasaya 
konmuştur. 

2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda iz. 
mirde kışlada Müstahkem mevki satın alma komisyo
nunda yapı lacaktır. 

3 Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
4 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikalarile kapalı zarf 
için teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en 
az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 
Açık eksiltme için de teminatlarilc birlikte ihale saa· 
tından evel komisyona gelmeleri. 2 7 13 18 646 

Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 
Beher kilosu· 

Miktarı Tahmin edilen nun tahmin Teminalı muvak-
Cinsi Kilo mecmu tutarı edilen fiati kate akçesi 

L. K. K. S. L. K. 
Un 197700 23229 75 11 75 1742 25 

" 131200 15744 00 12 00 1190 00 
,, 79200 9504 00 12 00 712 00 

Münakasanın şekli İhale tarihi gün ve saatı 
Pazarlık 6/Birinci teşrin/936 salı günli saat 15 te 

" " " " " " 15,30 da 
" " " " " " 16 da 

1 - lzmir Mst. Mv. kıtaatının yukarıda cinsi ve miktarları 
yazılı üç kalem un ihtiyacı üç kıt'a şartnaı.ıc ile ayrı 
ayrı 29/eylül/936 salı günü pazarlıkla icra edilen ek
siltmesinde her üçüne de verilen fiat komisyonca p a-

2 - Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 
3 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
4 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve-
sikaları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saa· 
tından evci komisyona gelmeleri. 650 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden: 

Destere, freze, erkek vesaire 
Tahmin edilen bedeli 34,400 lira olan yukarıda cinsi yazılı 

malzeme askeri fabrikala r umum müdürlüğü sabn alma ko
misyonunca 19/11/936 tarihinde perşembe günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname bir lira 72 kuruş mulcabilinde komisyondan veri· 

lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2580 lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona ver· 
meleri ve kendilerinin de 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. 2 4 6 8 575 

Müzayede il 
fevkalade sa ış 

minli gıyap kararı tebliğini 
istemiş mahkemece talep mu
vafık olmakla yevmi mahkeme 
olan 8/ 10/936 Perşembe günü 

4 ilk teşrin pazar günü sa· 
bahleyin saat 10 da birinci 
kordonda Alsancak vapur is· 
kelesini geçince 354 numaralı 
evde maruf iki ecnebi ailesine 
aid ft.vkalade .lüks mobilye
leri mü:-ayede suretile satıla
caktır. 

Satılacak mobilyeler meya
nında 10 parça küb;k kadi
feli kanepe takımı, aynalı büfe, 
anahtarlı ve anahtarsız dört 
köşe yemek masaları, 6 adet 
maroken iskemlesi, yeni bir 
halde hoflieferant markalı al
man piyano, marüken bir ka
nepe iki koltuk, (Sahibinin 
sesi 8 lambalı kısa, orta ve 
uzun dalgalı lüks salon radyo 
gramofonlu) bir ve iki kapılı 

aynalı dolaplar, buronz iki ki
şilik iki direkli avrupa ma· 
mulatından karyola, man som· 
yası, aynalı mavun tuvalet, 
komodinolar, iki adet direksiz 
nikel iki kişilik lkaryola, maa 
somyaları, şemsiyelik, mavun 
elbise dolabı, dökme soba, 
bliyük salon saati, yazıhane, 
yeni bir halde Türkçe yazı 
makinesi- vantilatör, aynalı 
saybur, birçok perakende av· 
rupa iskemleleri, Ameı ikan 
kadifeli bir kanepe iki koltuk, 
Rus semaveri, beş parça kı
hflı oda takımı, orta masası, 

hasır kanepe takımı, madeni 
masalar, lavuman tuva!el, peş
kirlik, perde ve buronz kor· 
nezeler, sarı mangal, iki sa
lıncaklı sanpalye, buz dolabı, 
porselen tabaklar, halı, kilim 
ve seccadeler ve saire birçok 
lüks mobilyeler bilmüzayedc 
satılacaktır. 

Fırsatı kaçırmayınız. 
Fırsat arttırma .)alonu Aziz 
Şınık Telefon 2056 

lzmir Sulh Hukuk Hakimli
ğinden: 

lzmir Telefon Şirketi tara· 
fından yeni Tuhafiyecilerde 37 
numarada Bitran ve Mordo 
aleyhine ikame olunnn davanın 
ceryan etmekte olan mahke
mesinde müddei aleyh na· 
mına yazılan ve tebliğ edil
mek üzere gönderilen daveti
yenin borçlunun ikametgahı
nın meçhuliyetine binaen bila 
tebliğ inde edilmiş ve ilanen 
yapılan tebliğat üzerine M. 
Aleyh yevmi mezkürde mah
kemeye gelmemiş olduğundan 
davacı vekili 2555 numaralı 
telefon mr.kinesinin halen yed
lerindc bulunmadığına ve mü· 
kaleme ücretinden 38,95 kuruş 
ve makine bedeli olan '40 li· 
ra ki cem'an 7895 kuruş borcu 
bulunmadığına dair ila nen ye· 

saat 10 da şekli mezur üzere 
yemin etmek için mahkemeye 
gelmeleri aksi taktirde muha· 
kemenin gıyaplarında ceryan 
edeceği gıyap kararı maka
mına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 643 

• Deri ve Tenasül Hasta· 
lıkları Mütahassısı 

Doktor 
Osman Yunus 

Hergün hastalan sabah 
saat 10 dan akşam altıya 
kadar kabul ve tedavi eder. 

Adres: Kemeraltı Şamlı 
sokak No. 19 .......................... 

Acık artırma 'ile 
' 

Fevkalade satış 
Eyliilün dördüncü Pazar gü

nü sabah saa t onda Göztepe
de vali konağına varmadan 
evci beniz tarafında 852-3 nu
ınarah yeni evde sahih Sert· 
ere said nadide eşyalar açık 
artırma suretile şatılacaklır. 

Asri model ve lüks salon 
takımı etejerli mavi korumlu 
divan ve nikelli dört koltuğu, 
gayet şık kristal camlı nikelli 
dolaplı orta masasile sigara 
masası ve perdeleri, modern 
yemek oda takımı üzeri vit
vitrinli büfe, otomatik mas it 
maundan mamul yemek mn
sası maroken kanape ve iki 
koltuk ve allı sandalyesi, ay
nca üzeri kadifeli lüks ka na· 
pe iki koltuk ve iki sandal· 
yesi, modem port manto, sa

lıncaklı maruken koltuk, Ame· 
rikan kadifeli iki koltuk, laki· 
ye şifonyereli dolaplar, büyük 
ve küçiik divanlar, 5 lambalı 
Markoni markalı Radyo ve 

Gramofon kısa, orta ve uzun 
dalgalı bütün dünyayı alır. 

Yeni bir halde halis lngiliz 
iki direkli birer buçuk kişilik 
iki adet bronz kesme karyola 
ve somyaları, körüklü yeni bir 
halde fevkalade lüks çocuk 
arabası, portmanto lake küçük 
dolaplar, mermerli lavman su· 
lu ve basma levhalar, her öl
çüde Isparta halıları ve sec
cadeler, vcsair lüzumlu eşya· 
lar satılacaktır, satış peşindir. 
Fırsatı kaçırmayınız. 

Türk Müzayede salonu 
Müdüriy ti ...................... 

Mücellit 

Ali Rıza 
Yeni Kavaflar car~ 

' şısı No. 34 
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Olivier v E Şürekası İ Z MİR W. F. H. VAN-Fratelli Sperco 
Der ZEE & CO. Vapur Acentası 

V. N. ROY AL NEERLANDAIS 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE KUMPANYASI 

"KYPHISSIA" vapuru 6 "HERMES,, vapuru 30 ey· 
Bci. teşrinde bekleniyor, 10 lulde gelip 5 birinci teşrine 
Bci. teşrine kadar ROTTER- kadar ROTTERDAM, AMS-
DAM, HAMBURG ve BRE- TERDAM, ve HAMBURG 
MEN için yükliyecektir. için yük alacaktır. 

"GERA,, Vapuru 15 ilk "CERES,, vapuru 2 birin-
tesrinde bekleniyor, 20 ilk ci teşrinde gelip yükünü tah-
teşrine kadar ROTTERDAM, liyeden sonra BURGAS, VAR-
HAMBURG ve BREMEN için NA ve KÖSTEN için yük 
yükliyecektir. alacaktır. 

ATHEN,, motörü 26 ilk "SATURNUS,, vapuru 11 
teşrinde bekleniyor, 3 son birinci teşrinde gelip 14 bi-
teşrine kadar ROTTERDAM, rinci teşrine kadar ANVERS 
HAMBURG ve BREMEN için ROTTERDAM, AMSTER-
yük.liyecektir. DAM ve HAMBURG için 

AMERiKAN EXPORT LINES yük alacaktır. 
"EXMOOR,. vapuru 17 "CERES,, vapuru 21 birin· 

ilk teşrinde bekleniyor, NEV- ci teşrinde gelip 25 birinci 
YORK ve BOSTON için yük teşrine kadar ROTTERDAM, 
alacaktır. AMSTERDAM ve HAMBURG 

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 
LİNJEN • OSLO 

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

S.A. ROY ALE HONGRO· 
iSE DE NA VIGA TION 

DANUBIENNE-MARITIME 
BUAPEEST 

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

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN BUCAREST 
"DUROSTOS,, vapuru 28 

ilk teşrinde bekleniyor, KOS
TENCE, SULINA ve GALAÇ 
limanlarile GALAÇ aktarması 
olarak BELGRAD, NOVl
SAD, BUDAPEŞTE, BRA-
TISLAVA, VIYENA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

GANADIAN PACIFIC 
STEAMSHIP L TD. 

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

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi
lemez. Telefon No. 2008 2008 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve TenasUI hastahk
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı -
Elhamra Sineması arkasında 

No. : 55 
Telefon : 3479 

Kiralık Ev 
Köprü tramvay durak yerin- · 

de 681 numaralı ev kiralıktır. 
Evde her türlü tesisat ve konfur 
mevcuttur. Görmek için Köprü 
bakkala bay Ahmed' e müracaat 

limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"HEMLAND,, motörü 29 

eylulde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
BREMEN, COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNIA, Gô
TEBURG, OSLO ve ISKAN
DlNAVY A limanları için yük 
alacaktır. 

11VASLAND,, motörü 13 
birinci teşrinde gelip ROT
TERDAM, HAMBURG, BRE
MEN, COPENHAGE, Gô
TEBURG, OSLO, ve ISKAN
DlNA VY A limanları için yük 
alacaktir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

.. 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 

Vapu~İA;entası lzmir'in K .. 1 t Ü r L i s e s i 
Birinci kordon Rees binası en 

Tel 2443 kıymetli Yatılı - Gündüzlü : Kız ve Erkek 
LONDRA HATTI Müessisi : Eski Kız lisesi direktörü 

"IRAGO,, vapuru 30 ey- HAYDAR CAN DANLAR 
IUlde Londra, Hul ve Anvers
ten gelip yük çıkaracaktır. 

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

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

LIVERPOOL HATTI 
"DRAGO,. vapuru 7 bi

rinci teşrine kadar Liverpool 
ve Glasgov için yiik alacaktır. 

11EGYPTIAN11 vapuru 15 
birinci teşrinde Liverpool ve 
Swanseadan gelip yük çıka
racaktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE-LINIE 
"HERAKLEA,, vapuru bi-

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

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

Limited 
Hamburg - Bremen, Rotter

dam -Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munta
zam iki sefer yapacaktır. 

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

Anglo-Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve İskenderiye için 
9600 tonluk "Cairo City" va
puru her ay Pireden munta
zaman iki sefer hareket ede
cektir. 

Yolcu fiatinde tenziUit: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 7 5 saat, 
Port-Sait ve f skenderiye li

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

Fazla tafsilat için Pasaport 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. No. 168 
Umumi Deniz Acentahğı 

Limited 
acentasına müracaat olunması. 

Telefon : 3171 

Orta ve lise sınıflarına talebe kaydı başlamıştır. Ecnebi dillere hususi bir mevki -.•er 
miştir. Sınıflara 40 dan fazla talebe alınmaz. Kızlarla erkeklerin yatı dnireleri ayrıd 
Çocuklarını sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir malUmat ile yetiştirmek istiyenle 
hergün sabahtan akşama kadar Kcmeraltında Birinci Beyler, Numanzade sokağında 
numarada (KUltUr Lisesi) ne müracaatları. 

Derslere Birinciteşrinin oıı beşinci günü başlanacaktır. 

lzmir sulh hu. hakimliğinden: lllfllllUlllllllllllllllllllıı. Doktor 
lzmir telefon şirketi tarafın-

dan ikinci beyler sokağında = A Kemal Tonay 
taflan gazinosu müsteciri is- - • 
mail ihsan Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütaha 

Aleyhine ikame olunan da· - Hasınnhnnc istn;;yonu k:ırşı ınclııki clibek sokak başında 30 = lı ev \ ' C muayenehane inde sabah snnt 8 den akşam saat 6 a k• 
vanın ceryan etmekte olan = ha tnlanm kabul eder. 

muhakemesinde müddeialeyh = Müracnot eden lınstalnrıı yapılması lilzımı;elcn enir tnWil~1 

namına yazılan ve tebliğ edil- mikroskopik munyencl"!İ ile veremli Jıastalarn ynpılmıısmıı ce 

mek üzere gönderilen daveti- =ıılttlill!foıılıiıfı'ılttlttlİılttıİıİİİifllllİIİlllılılılttlııiT"~İ;j:~n: '4~~S il 
yenin borçlunun ikametgahı-

nın meçhuliyetine binaen biıa Nafia Ba ,anlığı lzmir 2 i 
tebliğ iade edilmiş ve ilanen D • S J • M •• d •• •• •• d 
yapılan tebligat üzerine M. aıre U Ş eri U Ur UğuD 
aleyh yevmi mezkurde mah- 5500 lira 97 kuruşluk bedel keşifli Söke civarında 
kemeye gelmemiş olduğundan Ahmetli mevkiinde büyük menderes kıyı tahkimatı ınahn1 
davacı vekili 3933 numaralı ve sedde inşaatı 23/9/936 tarihinden itibaren eksiltmeye 
telefon makinesinin halen yet- nulmuştur. ihale 81101936 tarihine rastlıyan Perşeme giinÜ 
lerinde bulunmadığına ve mü- 15 te Aydın'da Su işleri müdüriyetinde açık eksiltme ile 
kôleme ücretinden 32.6 kuruş pılacaktır. 
telefon makinesi bedeli olan Bu işin şartname ve projesini görmek istiyenler lzmir 
40 lira ki cem'an 72 lira 6 Başmiihendisliğine ve Aydın Su işleri müdürlüğüne müracaa 
kuruş borcu bulunmadığına Eksiltmiyc gireceklerin 4 l 2 lira 57 kuruşluk muvakkat 

nat vermeleri ve bu gibi işler yaptıklarına dair vesikal 
dair ilanen yeminli gıyap ka- münakasa komisyona ibraz etmeleri lazımdır. 24 27 2 6 
rarı tebliğini istemiş mahke-
mece talep muvafık olmakla # 
yeumi mahkeme olan 8/10/36 
perşembe gtlnü saat 1 O da 
şekli mezkur üzere yemin et
mek için mahkemeye gelme

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
21 inci tertip biletleri satılıyor 

Altıncı keşide 11-10-936 dadır leri aksi takdirde mahkeme
nin gıyaplarında ceryan ede-
ceği gıyap kararı makamına Büyük ikramiye 200.000, mükafat 20.000 liradır. A 
kaim olmak üzere ilan olunur. 20.000, 15.000 ve 12.000 liralık büyük ikramiyeler var 
---------rım- Biletler hukumet önünde direktörlük gişesinde ve 

Ucuz, temiz, taze IUmum bayilerde satılır. 

ilde ve tuvalet •--.------------·•_.. Çeşitleri lzmır Orta okullar sabnal 
Hamdi Nüzhet komisyonu başkanlığından; 

Sıhhat 
Eczanesi 
Küçük salepçi hanı 

karşısında -

Miktarı 
Adet 
300 

Tutarı 
L. K. 

2700 

Muvakkat teminat 
L. K. 

202 50 

Cinsi 

Kuru gürgenden i 
kişilik talebe sırası. 

30 300 22 50 Kontrplaktan yazı ta 
Karşıyaka orta okul ihtiyacı için yukarıda cinsi, miktarı. 

tarı, muvakkat teminatı yazılı iki kalem eşya 26/9/936 
hinden itibaren 15 gün süre ile açık eksiltmeğe konulmu 
12/ 10/936 pazartesi günü saat 15 te Kültür direktörlüğii 
toplanacak komisyonumuzda üsterilecektir. istekliler te 
akçelerile tayin edilen gün ve saatta komisyona, fenni ve 
susi şartname ve nüınuneyi görmek istiyenler de her gün 
12 ye kadar Kültür direktörlüğüne miiracaatları. 26-2·6-11 

lzmir vilayeti muhasebe h 
susiye müdürlüğünden: 

ldarei hususiyeye ait olub lzmir'de Kemeraltı'nda kain 3 
lira bedel sabıklı Küçüksalepçioğlu hanı üç sene müd~ 
kiraya verilmek üzere 15191936 tarihinden itibaren bir ay 
de pazarlıkla kiraya verilmek üzere artırmıya çıkarılmıştır: 
teklilerin şeraiti öğrenmek üzere Hususi hesaplar müdürı 
varidat kalemine ve pey sürmek istiyenler de. ihale günü 
15/10/936 Perşembe günü saat 10 da depozito makbuzu 
birlikte Encümeni vilayete müraatları ilan olunur. 49J 

lzmir muhasebei hususiye dl 
dürlüğünden: 

lzmir idarei hususiyesine merbut devair müessesatı resdl~ 
nin ihtiyacı olan kok kömürünün miktarı 337650 kilo ol~ 
502500 kilo olduğu anlaşılmıştır. Bu miktar üzerinden k,pr 
zarf ile eksiltmeye konuldu~ tashihen ilan olunur. 653 

lzmir m hasebei hususiye 111 
dürlüğünden: 
Bedeli sabıkı Yeri Cinsi ~O' 

Llra ~ 
42 Karşıyaka Celal bey iktısat sokak ev . ~ 

Y•Nfr ....... 
611 ıu ıı· · ldarei hususiye akaratından olup yukarda yer ve cins• !M 

zılı akar bir sene müddetle kiraya verilmek üzere 15 ~:J 
müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. Talip 
öğrenme~ üzere her gün muhasebei hususiye müdüriyet• 
dat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü 
15-10-936 perşembe günü saat 10 da encümeni vilayete 
8racaatları ilan olunur. 644 2 4 6 


