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Fransız frangı 
Gittikçe düşmekte devam 

ediyor. 

mızı yırtmak istiyen bir lira kadar tutuyor. 
Arap öldürüldü. 'iiir Alman haberineMerkezbankası~ın blok paradan 

S k Tı•• k'l · S · -·.--.h b .. k . göre, Başbakanımız k d., J 5 ·ı ı· J anca ur erı urıye ıntı a atınrı. ıştıra etmı- L d , .t . azan ıgı , mı yon ıraaan 
k l . S . , k l on ra ya gı mı yor. b . . . 

yecekler. Tilr ga_zete e!ı urı~e ye so u mıyor. H lb k"f unu vermesı ıstenıyor. 
Numan~Rifat "Fransa, lskenderun üzerindeki hakkını başkasına a U I. hile ~;:;::.d:f;';~:!:!:,;.~=~·~;:~: i.:;,0p,.:ı~:,;:k1~;;' ı•rı..,ı. 

devredemez. Bu mes'ele bir esasa bağlanacaktır.,, Dedi. Ziyaret 1937 de ile frank üzerinden yapuk.lan sa- dourudıın doğrudan doğruya ticari 
tışlar için frangın son kı) metini Lir a'lcclin gayet zururi Ye tabii 

lskenderun ve Antak.1 -- olacaktır nıızarı dikkate ııımıık surctilc yeni ieaım1ır. ~e alıcı devletin, ne de 
sntı~lar yapını~lnrdır. Birinci te~riıı Tiirk hükümetinin sun'u taksiri 

ya bizim olacaktır. Londra, 2 atı~Iım, hep hu uretle olmuştur. urdır. Ilinaenaleylı tacirin de bo 

Halli mukadder vı~ milli misa-
( A.A)- Star Mesela, e\•elce hcş franı;a satılan mcs'cle üzerinde herhangi bir ı • 
gazele si ne iizüııı!n; ~imdi 6 ,5 frunk üzerinden rar<la Lulunmıı.sı imkihn gl5l't\1e· 

kınıızca mukarrer olan Antuk)a el "'" göre Türki- teklif ediJıııektc ~c satılmaktııılır. meruektc ir. 
\'e l kenderıın mcs·clt•!İ. Sudye'nin ye Cumuri- llıra~.ııçılanıı znrar t'ttildcrini iddia 1kinc:i•i i~e tlik\.nte şaynndır: 
geı;irdi:;i Lir intikal devresinrlc, "k i · l l J 1·1 r·ı k' J fı 1. 

Y
eti başveki ctıı · crı ıııa ısu ı;::ıtış ıın, e) ıı a~ ı· · ı va 'ı ortaı n rangm su .. u· 

}ll'k haklı olarak milli Mr ılava ... · ı d "h J d ,.. 11· l · · /i ismet /nö- uu aıt , e:.ı tı~ ar ır ve ı racaıı;ı ar, tun an mutcvc ıl ıır zıyan var· 
hnliıulc öııüıııilzP çıkını; bulunu· lıcdcllcri Cumuriyct merkez lıan· dır. Ve lznıir için tayin edilen 
)or. Türk umumi efkdnııın çimdi nünün Lon- knsmu frank üzerinden ynıınlnıış mikıar 300 biu liradır. 
,,r, tt>rıııekte olılıı"r:u n nlıiyet, hiç dra seyahatı' 1937 senesı·ne ı 11 fı ı l o <> an ına arın 1 ıceur ara para an Türkiye'de Franııt ihracatçısı· 
şiiplıc iz, mualıeılelerlc teyit edil talı'k edı"lmı· ctı'r. General ·1· 1. .I' k" 1, -r nn ır .. en ıırangın e ·ı .-uru uze- nın bloke para ı 70 milyon frank 
ıni. haklara karşı 1rü terilen l<liıua· J j ı ı · · k · ı:- smet nönü Kral Edvardın rint ı•ıı veri nıc>sını uii ıimetten ıs- ladar tahmin edilmektedir. Bu 
liliL:tir. Do t Fransa, Sari"e iizı·· ı d t ı 1 ' t • • · d temi~ e:r ir. lıracatçı nnn ktısat ıncı;cııdun kı.' meti dı·, merkez ban· 
rinıleki ıııanda~ıııı te.rkcılcrkt·ıı An- oç gıyme merasımın en 

L d , . vek6lctine yapmış ol<luklan ıniira- kası lehine yüzıle 30 dilşnıüttilr. 
knra itiliifname.ainin r.sııslann<la ka- sonra on ra gı .. ıgaret 

d caat budur. Hükumetçe bu nıe 'ele Yani ,imdi Fransız ibracııtçısına 
bul e ... leclİl"İ veçhUc, bu 'l'ürk top· e ecektir. , o tlzl"rinde tetkikat yaptanl01aktadır. tediyat yapılmak lôzım gelse, Türk 
:rağınııı idııri istikllili muamelesini - Sonu 4 ncü san/ıada-

~· liir tahmine göre, hükumet parası ile yiizcle 30 noksanı ile 
de lıalletıııi~ olacaktı. Ve bu .'ltı· -------

y k l 
ihracatçılannnzın dileklerini tat- tt>dh·e, mak&adı temin edecektir. 

retle biz.i, bizzat hir teşebbü te unan ra ına ' min etmeğe çah§acaktır. Çünkü Şu halde yüzde 30 niıbetinde bir 
bulunmak mecburiyetinde bırak.mı· Güzel Anlakya'mızdan bir manzara: Çeşmeden su 

k ? ihracatçılano iki türlü ziyanı Yardır: kar var demek.tir. Bunun da tutan 
)nc:ıktı. Eğer hu tıaıli eıle herhan· dolduran Türk ga••ruları.. suı· asd mı. 

v ı _ Yük&elc. rekolte tahmini 1°1,5 milyon Türk lirasıdır. 
gi ,Lir ıuitefchhüm çıkarsa, şunu i b I . ., (ll • h b" · · 1 ) 1 k d S - 1 stan u , ~ ususı mu a ırı· mızı en - il en crun anl'ağmda ile ncuza aline satışı yııpmak ve hracatçılanmız itte bu kardan 
i~arete mecbıı:uz ki, mıınevi ~es".u· mizden}- Harici,·e Yeldileti katibi 520 bin Türk, Suri}·e meclisi meL Kralın bulunduğu 
ı · ı· E ~ J "" rekolte dfölünce hunlan nik ek fi. kendilerine ait ziyanın kapatılma· 
iyetı evve a ran a) a, sonra .;ıurıye· • . . ~ M • l'rl Y / -

. .umumısı • uman • cncmenrıo0 u, usam iı;in )apılacak intihabata itti· • ..J b . .1 atten alınını~ malla kapatmak, - Sorıa 2 inci sahi/etli! 
ye racı olacaktır. Autak'a ,·e lskenıleruıı mes'drsi rak etmiyecck ve meclise mcb'us gemıae ır torpı pat --------=================-----------.;._---

Ye i Türlı.iye'yı" "ayet iyi ta· • 
n " etrafında hr.yanatta bulunmuş ve: göndemıiyeeektir. Sanca.le. Tfh'lt.'Jcn. · [a Jı bı•r .zabı•t .Jl.l'Jü •• 

lll)'an ve a' ni umanda Antakya "F A ıa'- 1 k l k 1 F b ld Uı 1 U Ui • " . - ransa, n &.)8 ve e e.o- m arar arını ranl!la )B ı ır· 

ve İskenderun'dakı Tıırk ekserıyc· derun üzerindeki lıakl:ırını Suriye· mişlerdir. 
t • • • • • k "yi hilen }'ran· B " ınıo vazıyctını ço 1 • • • ye devrediyor. Halbuki rransa'nın agragımızı 

sa, bu mes'elcler iizerındekı hala· bizimle mukavelesi ,·ardır. Bu hak· gen Arab 
yırtmak isti
öldürüldü. 

tuna telafiye mecburdur. kı ha~kaSJna denedemez. Bu mcs- f 
:Hfitftn bunları ve Türkiye"de • stanbul, 2 (Ilu~usi muhabiri· 

ele"·i lfranea lıiikumeti ile görüı:ıe. · d ) ş · · d } · ı :ı. unıumi ef kann haıekete geli~ini, ' ) mız en - am sergı~ııı e ur ıa· 
cek ve bir esasa haıı.lıyaca,,ıı.ız... d"s ol b' • b I } F.:rmenrlerin, Çerkcs ve fellahların t ı e muş ve ır ura , ~an ı ıay-
Demi~tir. ğ k · · · M tııtkınlıklımotlan doğmu~. onlardan ra ınıızı yırtına ıstcmıetır. • eç· 
S ancak rru-rk'lerı' ı'ntı·habata h l b" h b r il h -1d" tnfillıem lıir kcyf iyct sanmamalı· 6 • u ır ~ıı uı, u ıe a ı o ur-

dır. :Evet, l.ıınle~lerimize kar~ı ya· iştirak etmigecekler. nıii~ıifr. 
Jıılan küstahca t1?cnüılerin mcmle- İatanbul, 2 (Husust muhabiri· -Sona 2 inci sag/ada-
ltl'! im izdeki akisleri ı;ok derin ve 
ltuv,·etlirlir. Fakat bu hadiı;eler ol· 
rııa aydı, halla Fransa-Suriye anlaş· 
tnn ı t3lıakkuk etmiş hile bııluu· 
tna•aydı, hiz er·gcç.:s•'ne hu menıı 
fiz.t-riude dıınıcaktık. Çünkü biz 
Antakya ve İskenJeruo'u kendi 
hudu !hın ııız içinılc eayıoııktapı. 
Bundaki hukuki, alııli \e mantıki 
eah'lp ta meydandadır: 

Evvelii muahede. saniyPn halkın 

Türk-lrlanda ticaret muahedesi 
Dublin 'de imzalandı .. 

İstanbul, 2 (Husu~iJ - Bııgt1n, Dublin'dc hariciye nezareti binasında 
1'ürk-Irlanda ticaret muahedesi imzalanını~tır. Türkiye namına Faik 
Kurto~lu ile Fuad Doğan muahedeyi imzalamı~lardır. Bu muııhedeye 
göre, Irlıımla "ya ithalat serbestçe ve kayıtsız ~nrBız olııeakıır. 

Samoel Hoarın nutku 

Yunaı kralı 
f stıınbul, 2 (Hususi muhabiri· 

mizden) - Bclgrad'dan verilen bir 
hahcre göre, Yunan donaumHınıo 
manevradan dönüıü esnasında, Ka· 
lirun"da iı;inde Yunıın kralı ile 1!kecriyetinin Tiirklügü ... 

Yani, bizce hadiseleri vcııile 
\"e fır~ut ittihaz etmiş ı?ibi her 
hangi bir fır at yoktı.r. 

Sl•ıa.A hsızlanma, sulhtan zı• Heyeti vekileninbulunduğu gemide bir infiliik olmuş, bir torpil pat· 
lamı~ ve hir zabit ölmüştür. 

Paris borsası 
diin a~ıldı. 
---~-~-~----~ ......... ---.. 

Bir /ngiliz lirası; 96 franktır. Meclisi 
meb'usan toplantıları 'devam ediliyor. 

Paris 2 (Radyo) - Bugün 
meclisJerde hummalı vaziyet yerine 
ıükunet kaim olmuştur. 

Meclisler kuli!!lerinde dahili 
mes'eleler üzerine münakaia yok· 
tur. Fakııt harici mcs'eleler etra
fında hummalı münakaşalar ve fa. 
aliyetler vardır. 

M. Blum Cenevre'de Framız 

murahhaslarile uzun bir görüome 
yapmıştır. Bundan sonra, M. Yiye· 
no ile birlikte saat onbire doğru 
asamble içtimaına ittirak etmiıtir. 
Para mes'eleleri etrafında Cecevre
cle henüz tebellür etmiş bir vazi· 
yet yoktur. Saat 13 de M. Blum 
İngiliz ,.e Fransız muıahhaslanna 

- Sonu 4 üncü sahifede 

64 kişi boğuldu 

Madrid şehri tah· 
liye ediliyor. Boğazlıır üzeriudek i dileklı•ri· 

rtıizin tahakkukunu na ıl ki ı.anıa· 

tın lııt'.akmışsak, hundn da ayni su· 
retJe itidal ve sabır glUermişizdir. 
'I'ürk lıükônıeti luıkkınclan w ku\'· 
Vetin<lcn emin olarak, hunun kar
~ılıklı bir anlaşma ile hallini, en 
tnüsait zamana hıraknıı~tır. Bu :ıa· 
rııan da çıkıp gclıııiçtir. Boğazlar 

ioi gibi beynelmilel telakki edilen 
lılr rhıidi ede bile hakkımızı teslim 
cılı•n dfinya umumi efkarı, kcnrli 
hududumuwn ılibinde Lüyük Lir 
l'Urk yığını ile mefk\İo araıirıin 
hiz.e iade ini hem z:ıruri, hem ılc 
Yakın şark münaselıatı için faydalı 

Yade harba;lhı·zmettı·rı .... ·t llaJiıJede bir kasd olup olma· !! dığı tahkik. edilmektedir. 

j Alina'daki miting ----•1•,• H ·ı G F k 
" r giltere'nin mefruz veya hakiki zaafı, 1stanbuı, 2 (Huııusi) - Yuna· Hitler'in muavini Yon es ı e · ran o 

'e hayıJ'lı görecektir. 
Son lı.ü•tahca hadiselerin u"nn· 

dırdığı galeyıın dıı. Türk milletinin 
hassasiyeti bakımıncJan bir ders ol· 
lnalıdır. Hükumetimizin sullıper· 

"erliği, itidali ve halk üzerinde 
1'.azandığı nüfuz \'e itimad olrna
&aydı, hududun hir t:ırafındau rıLür 
tarafına, karşılıklı olarak eller 
lltanır ve Lir sün \ı;inde, Türk 
Layrn~ı bu ıınnyurd parçaınuda dal
t•lanırdı. Yani, tava uta, teşebLü· 
'e hacet kalmadan, şakasız bir 
.,lnıivalci ihdası pekala nıümlı.ündil 
"e llıilmkiıodür. Fakat Cumuriyet 

- Sona Sinci sag/ada-

beynelmilel siyaset sahasında teşevvüş- _-_s_o_nu_6_=_s_ag_f._a_da_-_ arasında tebrik telgraf /arı teati olundu. 
• 

fere sebebiyet veren bir amil olmuştur.,, lngiliz-Rus 
Londra, 1 (A. J • l 

A ) - Muhafaza- aenız an aşması 
karlar partisinin 
senelik kongresi 
bu sabah Marga· 
te' de 1300 dele-
genin iştirakiyle 
açılmıştır. 

Deniz bakanı Sir 
Samuel Hoar, par
tinin lideri M.Bald-
vin'in yerine hü
kumeti temsil et
mekte idi. Bir de· 
lege, İngiltere'nin 
bir taraflı silah-
sızlanmasının, ba· 
rıştan ziyade har· 
be hizmet edece· 
ğini bildiren bir Sir Samuel Hoar 
karar sureti projesi vardı. ı Samucl Hoar, altı aydan beri 

Bundan sonra söz alan Sir - Sonu 4 iincil •ag/ada -

• 
Italya acaba 
ne düşünüyor? 

l...oııdra 2 (Radyo} - f ogiliz
Sovyct deniz uzlaşmaııı üzerine 
neşredilt·n bir tebli~dP-, euı;ılarda 

tnnıamen mutabakat husule geldiği 
bildirilmiştir. Elde edilen uzlaşma, 
kfü;ük. bir tııdildı•u sonra imzalıı· 
nacaktır. llu uzlaşma, tasJikten 
sonra diğer nllik:ular devletlere de 
arz ve teklif edilecektir. 

ftalya'nın bu uzlaşma hakkın· 
ılalı:i noktai nar.an belli fleğildir. • Dahiliye Vekili Şük. 
rü Kaya'nın Cenev
re' deki nutku son tel
graf haberlerimizde. 

Asi General Franko'nun topç"uları 
Paris, 1 (A.A) - l'aris-Soir gaze· Bir şehir daha diiltü: 

tesinin haber Terdiğine göre, ... ~lad· Saint jean de Luz, ı (A.A) -

rid halkı ve hassaten milis asker- 'asyonali&tler Bilbao üzerinde kiin 
lerinin evlıid ve ayali asilerin ya- Andarroa limanına girmiflerdir. 

kında taarruz etmeleri ihtimaJine General l\lola'nın kıtaau hali· 

mebni tehri tedr.etmektedirlv. • Sonıı 6 ıncı Nlıifede • 
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Anaya rağm , .Mııl.wt' 
ıen, hiçbir şey yoktur: 

ilah fabrikalıırı m a lanndan 

Ekonomik kon. . 
1 sey,i toplanıyor .. 

dernn v a ya ila ürk.'lerin 
m lcrine VC) a dük.k. Ianna Türk 
hayra~ asmalan dilmiştir. 
Bu karara ayk et t"denler 
mahkemeye verilmelırwdir. İsken· 
deri( l- ' hu an şiddetle 
pro(esto et.mı; er ve ana vatanın 
bir .Pf~l~ erlerde pnlı 
Türk bayr~ğının dalgalanmasına 

biÇW1ffiii9eiil~ milni olamıyacağını 
lıilclliifıi~l~rdif .nO flL 

ıı ı!ıob 1i<lıı ı ıc 

~f!gq;§[gvy a 'da 
~P.P.rtftıanlık .. 

Es'ki'gl1asrtekil 
•ı ~~\itı ı.,. 
ı~~u: ın , 
partisi dağıldı .. 

Bel ~(Radyo) - Eski 
baş vtiç'in nasyonalist 
fırkası ıle, . Stodiyanoviç'in 
fırkasile birleşmesi için müza
kereler cereyan etmiş ve an
laşma hasıl olmuştur. 

~n'6wtiç keyfiyeti nasyo· 
n~l .. 'i2~r~iye bildirince, birkaç, 
rrtM/fı\1 buna itiraz etmiş ve 

ir kulüb kurmuşlardır. 
kulübe on meb'us yazıl· 
. Bu suretle M. Yevtiçin 

2 meb'usu bulunan partisi 
d ~lmış olmaktadır. 

Kiyef'te 
llısikletcilerinıiz , 
Şanıpiyon oldular. 

lstanbul, 2 (Hususi) - Bi
sikletçilerimiz Kiyef'teki yarışı 
kazanmışlardır. Talat birinci 
gelmiştir. Bisikletçilerimiz umu· 
mi şampiyonayı kazanmışlardır. 

Muallimeler 
Fazla boyanmıyacak 

lstanbul, 2 (Hususi)- Kül
tür Bakanlığının gönderdiği 
bir tamimde, muallimelerden 

fait~~~''"jlt .. anlara i~arda ..hu-
l · ~ s ~.ı::ıım. . uno·c • 
unu as ı uırıımış ır. 

l Belgrad, 2 (Radyo) - Kü
çük itilaf antantı ekonomik 
konseyi beş Teşrinievvelde 
Bükreş'te toplanacaktır. Bu 
toplantıya birer zirai heyet de 
iştirak edecektir. 

Balkan devletleri 
Milli bankalar direktörleri 

toplanacaklar mı? 
Belgrad, 2 (Radyo) - Bel· 

grad gazetelerinin istihbaratına 
göre, Yunan gazeteleri, frank 
vaziyetini konuşmak için Bal
kan antantı devletleri milli 
bankaları direktörlerinin biran 
evel toplanmalarını ve müşterek 
kararlar vermelerini istemek· 
tedirler. 

J zmir ihracatcıları , 
iki cepheden zarar 

etmişlerdir. 
- Başı birinci say/ada -
sını istemekıeılirlcr. Son söz, An· 
kara\la te~ckkül eden komisyon ve 
nihayet hük\ımetindir. 1hracatın en 
büyük kısmı hillıassa mev.,im iti· 
barile İ.ımir'dedir. Ve binaenaleyh 

:buradaki rakamın 300 hin lira ol
masma nouırıııı frangın euAıı;utunun 

bütün memleketteki te iri de çok 
az demektir. 

• • • 
lstanbul'da vaziyet 

İstanbul, 1 (Hususi • gecik
miştir) - Maliye nakid işleri 
müdürünün iştirakile dün bor· 
sacla bir toplanh yapıldı. Ti
caret odasındaki ikinci bir 
toplantıda da, frank işine dair 
bir rapor okundu. 

ihracatçılarımızın zararının 
yüzde 20 itibarile 120 bin 
lira olduğu anlaşılmıştır. 

Borsadaki İçtimada verilen 
kararları, nakid işleri müdürü 
Ankara'ya götürmüştür. 

Fransa'nın bizdeki parası, 
12 milyon liradır ki, bundan 
4 milyon lirasmı kaybetmek
tedir. 

İstanbul, 2 (Hususi) - Bu
gün borsada sterling 623-626 
kuruşa çıkmıştır. 

Frank 169675 ile açılmış 
168865 ile kapanmıştır. 

Merkez bankası hisse senet• 
leri 91 liraya çıkmıştır. 

Menıurlar icin ev • 
lstanbul,2 (Hususi) - Mem-

leketimizde iş yapacak olan 
İngiliz grubu, Ankara'da me
mur1ar için altı odalı evler 
ipşa edecek ve bunları 2800 
l
. 1 l1JIJ lf·:u.· - . • 
ırava satacaıaır. 

Hali~rler~ 1 

• 
rı Ç'4larımızın ihtiyacını karşıla111:ak için, pa
,_,,• ... istihsalatı bir misli arttırılacaktır. 

rında bir grizo infilakı netice· 
sinde birçok amele toprak 
altında kalmıştır. Şimdiye ka
dar 5 ölü ve 34 yaralı çıka
rılmıştır Yaralılardan birisi 
hastanede ölmüştür. Toprak 
altında henüz 12 amele vardır. 
Bu ameleyi kurtarmak için 
yanan grizonun söndürülmesine 
çalışılmaktadır. Maamafih bu 
12 amelenin hayatmdan ümid 
yoktur. 

Balkan 
Olimpiyatları 

lstanbul, 2 (Hususi) - Ye· 
dinci Balkan olimpiyatları de
vam etmektedir. Romen'ler iki 
puan farkla bizi geçmişlerdir. 
Bu suretle takımımız şimdilik 
dördüncülüğe düşmüştür. 

Arnavutluk 'ta 
Yağlı tarafından 
Bir marifet! 

Belgrad, 2 (Radyo) - Po
litika gazetesinin Tiran' dan al· 
dığı bir habere göre, Arna
vutluk Nafıa nezaretinde bü
yük bir irtişa hadisesi olmuştur 

Bu hadiseye birçok memur
ların isimleri karışmaktadır. 
Tiran müddeiumumisi ve Na
fıa nazın bizzat tahkikata baş' 
lamışlardır. 

İtalya 
Yeni hava üs. 
leri kuracaktır .. 

Roma, 2 (Radyo) - Busene 
yeni hava karargahları vücuda 
getirilmek üzere 80 milyon 
liret sarf edilecek 20· 22 bin 
amele bu işte tahsis oluna· 
caktır. 

Yugo~lavya elçileri 
çağırıldı 

Belgrad, 2 (Radyo) - Yu~ 

goslavya'nın Berlin ve Sofya 
elçileri, hükumetin daveti üze· 
rine Belgrad'a gelmişler ve 
bir gün kaldıktan sonra ma
halli memuriyetlerine dön· 
müşlerdir. 

Canavar ana! 
Bir otel kapısında 
iki cocuk bulundu , 

lstanbul, 2 (Hususi) - Bü· 
yük otellerden birinin kapı
sında bulunr.ıuş olan bir pa
ket açılınca, içinden kağıda 
sanlmış iki çocuk çıkmıştır. 
Çocukları kimin bıraktığı belli 

·ı 

İstanbul, 2 (Hususi) - Cür
mümeşhud kanununun tatbi
kma başlanmıştır. Dün, bir 
İran'i.yı döven bir Yahudi 
delikanlı Samoel, yeni kanuna 
göre derhal muhakeme edil· 
miş ve cezr.landırılmıştır. 

Maliye ve iktısat 
Vekilleri Erzurumda 

İstanbul, 2 (Hususi) - lk
tısad ve Maliye Vekilleri Er· 
zurum'a varmışlardır. Burada 
bir et konserve fabrikası ile 
lğırdır' da bir kendir fabrikası 
kurulacaktır. 

Nuri Paşa 
Cenevre' den 
lstanbul'a geldi. 

lstanbul, 2 (Hususi) - Irak 
Hariciye Nazırı Nuri Said paşa, 
Cenevre' den şehrimize gelmiş
tir. Nuri paşa, buradan Toros 
elCspresi ile Bağdat' a döne· 
cektir. 

İcra İsleri , 
Adliye Vekili 
Tetkikat yapıyor. 

lstanbul, 2 (Hususi) - Ad· 
liye Vekili Saracoğlu Şükrü, 
İcra işlerini kolaylaştırmak için 
tetkikat yapmaktadır. Vekil, 
bu akşamki trenle Ankara'ya 
gitmiştir. 

Adriyatik'te 
fırtına 

Bir tren kara saplan
dı. Genıiler işlemiyor 

Belgrad, 1 (A.A) - Şibe· 
li'den bildirildiğine göre bir 
tren kar yüzünden Agram ya
kınında tevekkuf etmek mec
buriyetinde kalmıştır. Adriya
tik denizi sahilleri boyunca 
hüküm süren kar fırtınaları 

münakalata mani olmaktadır. 
Adriyatik denizinde de çok 
şiddetli bir fırtına devam et
mektedir. Ve vapurlar Şibeli 
ile sahil boyundaki adalar 
arasında işliyememektcdir. 

Filistin'de 
Çarpışnıalar 
devanı ediyor!. 

Londra, l (A.A) - Hay· 
fa'dan Kudüs'e gelen yol üze· 
rinde Arap'lar bir İngiliz nak
liye koluna bombalarla hücum 
etmişlerse de bu hücu.m nak· 
liye koluna bir zarar verme
miş ve muvaffakıyetsizliğe uğ· 
ramıştır. 

Yafa civarında bir hükumet 
fabrikasında çalışan bir Ermeni 

:inşaatına yakında 

artınlacaktır. Busene 

Kadın erkek, 
Silah başına __ _.... __ _ 
Lehistan'da 
Karar, budur! 

Varşova, 2 (Radyo) - Ye
ni askeri kanun mer'iyet mev· 
kiine girecek ve bu kanun 
mucibince harb zamanında ka· 
dm ve erkekler ayni surette 
silah altına alınacaklardır. 

Şimdi 16 dan 21 yaşına 
kadar olanlar mecburi sayi 
için davet edileceklerdir. 

Emlak ban
kasında ıslahat 

İstanbul, 2 (Hususi) 
Fransa' dan getirile::n mütahas-
sıs, emlak bankası hakkındaki 
raporunu vermek üzeredir. Bu 
rapora göre bankada ıslahat 
yapılacak ve yeni şübeler de 
açılacaktır. 

İstanbul' da cinayet 
İstanbul, 2 (Hususi) - Ra

mi' de bir cinayet olmuş, ter-
likçi Halid, kendisine teslim 
olmıyan yengesi Huriye'yi altı 
yerinden bıçaklıyarak öldür
müş ve yakalanmıştır. 

İtalya'da 
Habeş harbı sefer
berliğinin yıldönünıü 

Roma, 2 (Radyo) - Bu· 
gün bütün İtalya Habeş harbı 
seferberliğinin yıldönümü mü· 
nasebetile şenlik içindedir. 

Bütün gazeteler bugüne bü
yük bir ehemmiyet vermekte· 
dirler. Gazetelere ı göre, bir 
işaret üzerine !20,000 ki\iİ M. 
Mussolini'nin nutkunu dinle
mek üzere toplanmıştır. Ve 
bugün de geı;en seneki bugü
nün siyasetinin hüküm sürdü-
ğü büyük harflerle yazılmak
tadır. 

Bütün radyolar, Mussolini'nin 
geçen sene bugün söylemiş 
olduğu nutku tekrarlamaktadır. 

Bu nutukta "Roma impara
torluğunun ikibin sene sonra 
bugün başladığını,, söylemişti. 
Şimdi ftalyan'lar, kazandıkları 
zaferi ilan etmektedirler. 

ltalyan'lar, büyük harb ar· 
kadaşlarının hıyanetini de 
unutamıyacaklarını açıkça söy· 
lcmektedirler. 

Nafıa vekilimiz 
Ayvalık'ta tetkikatı

nı genişletmiştir 
Ayvnlık'ıa hulunmnkta olan 

Nafıa \•ekiliıni.ı: Ali Çeıinkaya; ora
daki t~tkiklerini geııişletmitı oldu· 
ğıından dün de Ap•ulık.'ta kalmış
tır. Nafıa vekilimizin, Lugüo A J· 
v.ılık'tan hareketle '"hrlmize gele· 
ceği söylenmektedir. 

Avusturya 
Asker toplıyor 

Viyana, 2 (Radyo) - Mec· 
huri askerlik kanununun tat· 
bikindenberi ilk defa olarak 
15,000 1915 senesi kur'a ef-

Uzak şarka 
karışıklıkla-___ ........ ___ _ 
13 Japon askeri 

öldürüldü 
Tokyo, 1 (A.A) - lfan

çuko arazisinde haydudlar ta· 
rafından kurulan bir pusu!a 
düşen 12 Japon askerinin ö .. 
dürüldüğü, 13 tanesinin de 
yaralandığı haber alınmıştır. 

Londra, 1 (A. A)- Diplo
masi mahafili Japonya'nın Çin· 
den şu metalipte bulunduğunu 
söylemektedir. 

1- Japon vatandaşlarının 
korunmasını temin için bütün 
Yang Tse boyunca garnizonlar 
bulundurmak, 

2 - Japonya aleyhinde her 
türlü propagandayı bertaraf 
etmek maksadile Çin'ce mek
tep kitaplarını sansör etmek 

3 - Şimaldeki beş eyalete 
muhtariyet verilmek, 

4 - Çin - Japon ekonomi 
elbirliği tesis etmek. 

Belgrad elçimiz 
Bclgrad, 2 (Radyo) - Tilr

kiye'nin Belgrad elçisi Ali 
Haydar, bugün Başvekil M. 
Stodiyanoviç'i ziyaret ederek, 
kendisi ile uzun müddet gö· 
rüşmüştür. 

Zakkum'un Köşesi: 

Amma da met
hediyorlar ha! 

İstanbul gazetelerine göre 
günün en mühim mes' elele
rinden biri de lmralı adasın
daki hapishane hayatıdır. Mah
busların yaşayışını, sürdükleri 
sefayı, bol hava almalarını 
hele her gün güneş banyosu 
yapmalarını, kollarım sallıya 
sallıya serbest gezip tozmala· 
rını öyle ballandıra ballandıra 
anlatıyorlar ki; insanın hemen 
tabancasını çıkarıp "Bum!..) 
diye bir adam vuracağı ge-
liyor. 

lmralı hapishanesi hakkında 
gazetelerde günlerce devam 
eden neşriyat, basılan resim· 
ler, hepimizi imrendirdi. Bu 
hayatı gözlerile gören gaze· 
tecilerin birbirlerinin gırtlak· 
larına sarılıp bir vukuat çı· 
kardıklarına, yani bir vesile 
bulup hapishaneye ka):dedil· 
mediklerine şaşanlar bıle ol-
muştur. 

Fakat mes'ele öyle değil, 
giden raportörler açık göz 
adamlardır. Dikkat etmişler, 
görüb öğrenmişlerdir ki; lm
ralı 'da herşey var. Yalnız "Tü~ 
tün ve kadın,, yok. İşte bu 
iki mahrumiyet bizim meslek-
taşların gözlerini dört açmağa 
ve gittikleri gibi uslu uslu 
geri dönmelerine kafi gelmiştir. 

Gazeteci dediğin mahluk; 
sigarasızlığa, kadınsızlığa hiç 
tahammül edebilir mi? Para· 
sızlık olsa, açlık olsa, iskar-
pinler delinse neyse, insan 
gene katlanabilir. 

• 
* * Hapishanede her meslekten 

müşteri varmış, şimdilik yalnız 
Doktor ve gazeteci yokmuş. 
lmralı hapishane müdürüne 
tavsiye ederim. 

Daha bir ay evel iki tane mi 
üç tane mi (Her halde birden 
fazla) Birkaç Doktor lst~n
bul' da şu sigorta dalaveresın· 

den tevkif olunmuştu. Sipariş 
ederse bu çeşitten de bulu-

nur, kollcksiyon da tamamlanır. 
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OzUm satışları: 
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Alman basını ne 
J· ? F oca 'da müthis MAHKEMELERDE: 
aıyor.. , , 

Frankforter Saytung gaze- bir cinayet 
te~j yukardaki başlık altında • ..... _. __ 

~aıdığı bir başmakalede, Fran- Muharrem komşusu-
1.l'nı S · 'd "d k 1 1 d n urıye e gu me te o - nu capa ile öldürmüs 
d~ğu politikayı tahlil ederek F ' k y . k.. .. ~ 

Polis F·atma da
aktan mı ölmüş? 

·------ıyor k'. oça azasının em oyun· 
l . ı. , de bir cinayet o1muştur. Ham· 
. ngıltere den sonra İslam za oğlu Mehmed'le Mustafa 

llıılletle h "k'. ·· b .. >'ii re u um suren en u· oğlu Muharrem arasında kav-
F k devletlerden biri olan ga çıkmış Muharrem bağ ça· 

Dedebaşı köyü imamı Mustafa 
dünkü muhakemede neler söyledi 

d:a~s.a,1 politikasmda çok esaslı pası ile Mehme<l'i başını ez-
ğışıkııkler yapmaktadır. Pa· k t'l ··1d" ·· t" T h tis't me sure ı e o urmuş ur. a 

S 
e, müste~ar Viyeno ile bir kı'k t .. k t'I ·1 kt ı·· u · - a a gore a ı ı e ma u un 

.rıye heyeti arasında, Fran· arası bir senedenberi açık bu-
sa nln M'll tl · t' t fın 1 .e ~r cemıye 1 ara- lunuyordu. Foca civarındaki 
da dan verılmış olan man~a· bağları birbirine yakındır. 
S n. vazgeçerek bunun yerme Mehmed kendi bağında ot ve 
. Unye ile bir anlaşma projesi çö l · t · 1 · b ı ırnz 1 p erı emız emış ve un arı, 

a amışbr. k M h ,. b x... F ·omşusu u arrcm ın a5.nın 

()'' ~ansız'lar bu k~rarı pek te içine atmıştır. Kavga bu yüz-
6onul ·ı . l d' rızası ı e vermemış er- den çıkmıştır. Muharrem: 

1~;· Bunda~ altı ay. evel, arap- - Bu çalı·çırpıyı neden be-
lir' Fransız !arı grevler ve po- nim bağıma attın? Diyerek 

t 
ık tahriklerle o kadar sıkış- Mehmcd'e hücum etmiş çapa 

•tdıla k' b h l d · ' Fr r ı, u ran ı evreyı ile başını parçalamak surctile 
ansa ancak görüşmelere gi- f · tt "ld.. ·· t" y tiş k ecı sure e o urmuş ur. a-

t b~e için söz vermekle atla· kalanan katil Muharrem mu-
a ı]d·l ' 

T 1 er. . . .., hakeme edilmek üzere şehri-
d eferruatı gızlı tutuldugun- miz ağırceza mahkemesine ve-
. ~n, andlaşmanın her iki taraf rilmiştir. 
ıçın de hakiki bir sulhu ifade 
C~ip etmediğinin kestirilme
sıne imkan yoktur. 

Fransız hükumeti, ha~ırla
~an projeyi tetkik edecektir. 

akat tekmil partilerin mü
~es.sillerinden terekküp eden 
.urıye heyeti de salahiyetle
~nin çerçevesi içinde kalıp 
h almadıkları hakkında Şam' da 

esap vereceklerdir. 

Makalede fevkalade komi
;~r.lerin durmadan, değişmele
t 
1~~ • de istikrarlı bir politika 
a .1hıni güçleştirmiş ve dola
Y•sıle Suriye' deki durumun Tu-
nus C · F ' k' ı· tik • czaır v:. as ta ı po 1-

. aya da tesırı dokunduğuna 
ışaret edildikten sonra denili· 
Yor ki 

• 
F d ransa bu andlaşmada bun-

an bir kaç yıl önce lrak'taki 
~a1 ndasını ittifakla değişen ln-
Rı ter • . k d' .. k l t e yı en ıne orne a mış-
ır 1 T 'I . M . d · ngı ız erın, ısır la ak-

dettikleri ve manda yerine, 
daha ziyade bir himayeyi ifa
v e eden andlaşmada bir ikaz 
e tazyik tesiri yaptı. 

r Ôn Asya' daki milli harcke
t~n gözönünde tutulması zaru
dı olan bir iç enerjisi, bir de 
ış ritmiği vardır. 

d lı.giltere Filistin' deki man-
atcrJiğ· · .t . . .d k ının otorı esını yenı en 

}' Utnıa~a karar vermiş bulunu
l Ot: Ancak burada vaziyet 

t~ııliı'lere bütün arab hareke
sırıe karşı kullandığı politika-

c~~ tatb~k. :dem.i~ece~ dere
la e değışıktır. Fılıstin de, ko· 
h·~~a feda edemiyeceği laalı
ta~ ~e menfeatleri vardır. ~u
()'I akı vaziyetin hususiliği, in· 
~· lcr ·ı , () c ı e Fransa nın bugün, 

Avusturya rejis~ 
1,5 milyon kilo 
tütün alacaktır. 

Avusturya rejisi, her sene 
Türkiye'den 750 bin kilo Türk 
tütünü satın almakta imal et-
tiği sigaralara nefis tütünleri
mizi kanştırmaktadır. Şehri· 
mizdeki alakadarlara gelen 
malumata göre Avusturya reji 
idaresi, . bu sene Türkiye'den 
1 ,5 milyon kilo tütün satın 

alacaktır. 

!Enis Behiç 
Ankara'ya gitti .. 

İzmir'de işçi vaziyetini tet
kik ederek Haziran 937 den 
itibaren tatbik cdil~cek olan 
İ;s kanunu için yapılacak teş
kilat hakkında alakadarlarla 
temaslarda bulunan İktısad . . 
Vekaleti lş dairesi müdürü 
Enis Behiç tetkikatını bitire
rek Ankara'ya gitmiştir. 

incir az kaldı 
Şehrimiz Ticaret ve Sanayi 

Odası reisi Hakkı Balcıoğlu 

Aydın'a gitmiştir. 

Orada İncir mahsuliinün son 
vaziyeti hakkında tetkikler 
yapmaktadır. Pazartesi günü 
şehrimize dönecektir. Haber 
aldığımıza göre Aydın hava
lisinc.le müstahsil elinde pek 
az incir mahsulü kalmıştır. 

Memurların 
1çalışma saatleri .. 

Mev:sim müııasebctile resmi 
dairelerde memurların çalışma 
saatleri vilayetçe değiştiı ilmiş· 
tir. Mcmuı lar saat 9 dan 12 ye 
ve bir saat öğle tatilinden 
sonra 13 den 17 ye kadar va
lif e görmeğe ba~lamışlar<lır. 

Menemen' de polis Fatma 
namile maruf 65 yaşında ihti· 
yar bir kadını bastonla döv· 
mek suretile ölümüne sebebi
yet vermekle maznun Dedebaşı 
köyü imamı Mustafa'nın mu
hakemesine dün şehrimiz ağır 
ceza mahkemesinde başlan-
mıştır. 

Polis Fatma, uzun zaman
danberi hasta yatıyormuş, ken
disine yardım edecek kimsesi 
olmadığından Dedebaşı ima· 
mının evine gitmiş ve orada 
bakılmak şart ile Menemen' deki 
evini imama vereceğini, ayni 
zamanda (350) liralık bir de 
alacak senedi bağışlıyacağını 
söylemişti. 
İmam Mustafa, bir yerden 

ödünç 20 lira para bularak 
Fatma'yı Menemen'den Dede
başı köyündeki evine naklet
tirmiş ve bakınıya başlamıştır. 
Polis Fatma'nın birisine üç 
lira borcu da varmış. İmam, 
bu parayı da ödemiştir. 

· Vak'anın bundan sonrasını, 
mahkemede anlattığı gibi ima
mın ağzından dinleyelim: 

-Fatma, onbeş gün 1'adar 
evimde kaldıktan sonra bir 
gün bende para olmadığını 
ve Menemen' de birkaç kişide 
alacağı bulunduğunu söyli· 
yerek Menemen' e gitmek iste
diğini bildirdi, bende karımla 
birlikte kendisıni Menemen' e 
gönderdim, arkadan kendim 
de gittim. Bir gün geçti, Fat-

maya: 
- Paralarını aldın mı? Hay

di tekrar köye gidelim. 
Dedim, bunun üzerine: 
- Henüz kimseden para 

almadık. Zaten ben senin, 
beni bakamıyacağını anlndım. 
B<.!n kalayım, siz gidin .. 

Dedi. Benim otuzbeş lira 
kadar masrafım olmuştu, onu 
istedim, Fatma, bu paradan 
yalnız borcunu ödediğim üç 
lirayı kabul edeceğini, başka 
borcu olmadığını söyledi. Bi
raz sonra karım sokağa çık
mıştı, Fatma kadın, bana gi
d ip sokak kapısını kapamak
lığımı söyledi, ben de gidip 
kapadım, yanına dönerken, 
odada bıraktığım bastonumla 
yere, başına ve kollarına vu
nıp k .. ndini dövmekte oldu
ğunu gördiim, şaşırdım, hatta 
baston parçalandı, sonra hasta· 
nede ölmüş. 

Şahid sıfotile dinlenen Bü
lend ve Avni admda oniki 
yaşlarında iki 'çocuk, vak'a 
günü Fatrna'nm evind~'n fer
yatlar duyunca kapıya koştuk-

la~e A~ya' da uyanan ve fevka
N hır hayat kudreti olan 
fl) llsyonalizm ile anlaşma yap
d ak gayretleri ve dolayısilc 
li: l P~litik nüfuzları n~syona-
~erın hedefini değiştiremez. ELHA RA 

fl) kolitik nüfuzu muhafaza et
fl) e nıaksadilc Paris andlaş-
te~~~da da bu gibi emniyet 
ask 1 atı alınmaktadır. Fransız 
baş etleri Suriye' de kalıyorlar; 
l'ilc ta? aşağı Fransız silahla
ls'- sılahlanacak olan Suriye 

ıterlerin. d . A b. F 

Bugiin matinelerden itibcıren 

KA · UN N KAÇILMAZ 
SILVlYA SiDNEY 

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

Paraınunt jurnalda : Yeni kadın saç tuvaletleri modası 
ve son haberler 

tak A ı aımı ır ransız 
e~~ heyeti talim ve terbiye Seanslar : 3 - 5 - 7 - 9, 15 cumartesi ve pazar 1 de başlar. 
c-.tedir. -

}arını, kapının kapalı olduğunu 

gördüklerini, bunun üzerine 
evin içini gören oda pencere
sinden içeri baktıklarını, per· 
denin kenarından, odada bu· 
lunan Fatma'yı imam Musta
fa'nın bastonla dövdüğünü ve 
hatta o sırada bastonu vur
dukça: 

- Hıh! Hih! 
Diye ses çıkardığını söyle

mişlerdir. Kenan adında 16 
yaşında bir çocuk da imam 
Mustafa'nın evden çıktığı va
kit cübbesinin bir ucunda bas· 
ton kırıkları sarılı olduğunu 
gördüğünü ve dışarıda bulu
nan karısının imama: 

- Bunu yapmamalıydın l 
Dediğini söylemiştir. Okunan 
raporlarda zaten kalp hasta
lığı bulunan ihtiyar kadının 

muayenesinde başında, ellerin
de, kollarında ve göğsünde 
müteaddid yara ve bereler 
bulunduğu bildiriliyordu. 

D:ğer şahitlerin dinlenmesi 
için muhakeme, başka bir 
güne bırakıldı. 

Karanlıkta ka
çırılan Zübeyde. 
Vak'a failleri 
kızın anası Gülsü
mü de yaralamışlar. 

Seferihisar kazasının Orhanlı 
köyünde Süleyman kızı Zübey
deyi zorla kaçırmağa teşeb
büs etmekle maznun Hüseyin 
Hamdi ve Etem 'in muhake
melerine dün Ağırcezada baş
lanmışbr. 

Zübeyde, bundan çok evel 
gene bazı gençler tarafından 
kaçırılmış ve o vakit kızını 
kurtarmak istiyen babası, Zü
beyde'yi kaçıranlar tarafından 
öldiirülmtiştür. Bu cinayete ait 
dava, şehrimiz Ağırceza mah
kemesinde görülmüştü., 

Son vak'a şöyle olmuştur: 
Zübeyde, bağ kulesinde 

Anası ve kardeşlerile yatarken 
Hüseyin Hamdi ve Etem 
gelmişlerdir. Vakit gece yarısı 
idi, Hüseyin Hamdi, ortalığı 

görmek için bir kibrit çakmış 
ve o sırada Zübeydenin anası 
bu iki şahısı tanımıştır. Bun
ların Zübeydeyi kaçırmak mak
sadile geldiklerini anlayınca 
yatakta kızına sım - sıkı sarıl
mış, fakat Hiiseyin Hamdi, 
dipçikle başına vurmak sure
tile anasını yaralıyarak Zübey
deyi zorla götürmiye başla
mıştır. Zübeyde, yerlerde sü
rünüyor ve bunlarla gitmeıniye 
çalışıyordu. 

O sıra<la Zübeydc'nin nnn
sının fcryadları üzerine Hüse
yin ve Ahmed adında iki 
köylü, yetişerek km bunların 
ellerinden almak istemişlerdir. 
Fakat Hüseyin Hamdi ve Etem 
bunlara silah atmışlardır. Ateş 
ettikleri halde silahları patla
mayınca köylüler, odunla Üzer
lerine atılmışlar ve failler, kızı 
bırakıp kaçmışlardır. 

Maznun Hüseyin Hamdi 

B ' • 1546 F. Solari 8 875 16 uca ya ıçme 901 o. kurumu 7 50 16 50 

suvu akıtılacak .. : 472 H. A!yoti 10 50 16 so 
9T 

1
458,5 Manı. B. ko. 9 15 50 -----···---

Meb'uslarımızın 
Tetkikleri .. 

lzmir meb'u&ları Kamil Dur
sun ve Sadettin Epikmen Ba
yındır ve Torbalı kazalanna 
giderek oradaki ihtiyaçlar üze
rinde tetkikatta bulunmuşlardır. 

Bu ihtiyaçların en mühim 
ve acelesi olan tohumluk işi 
hakkında vilayet makamı ta
rafından yapılan teşebbüslerin 
biran evel neticelendirilmesi 
Ziraat Vekaletine telgrafla te· 
mennide bulunmuşlardır . 

Tesi~at elli bin 
liraya çıkacaktır. 

Buca' da sıhhi içme suyu 
bazı evlere münhasır kaldığın
dan Buca belediyesi, nahiye 
merkezine temiz su isalesi için 
keşif yaptırmakta idi. istikşaf 
sona ermiş ve proje hazırlan
mıştır. 

kme ~yu b~ ~~mclre 
uzaktan, Kangöl membaından 
Buca'ya getirilecektir. Projeye 
göre bunun için 65 bin lira 
lazımdır, fakat bu işi elli bin 
liraya başarmak mümkün gö
rülmektedir. Buca' nın yukarı 
mahallesinde (400) tonluk bir 
su deposu yaptırılacak ve su 
tevzi kolları, bu depodan na
hiyenin muhtelif sokaklarına 
uzanacaktır. Proje tasdik edil
mek üzere Nafıa Vekaletine 
gönderilecektir. 

Sivrisinek 

1
446 A. R. üzüm. 12 25 13 25 

1
437 S. Süleyma. 14 20 
348 M. J. Taran. 12 75 17 50 
315 İnhisar ida. .6 25 7 
258 J. Taran. ma.10 25 18 
250 C. Alanyalı 8 50 13 
217 O. Arditi 12 25 16 50 
216 F. z. Abdul. 10 iO 75 
178 K. Kazım 9 13 50 
170 Y. 1. Talat 8 9 50 
157 Beşikçi z. 10 25 14 75 
149 T. Debbas 8 375 9 50 
141 S. Gomel 10 50 13 
139 Ş. Remzi 18 21 
134 S. Celardin 9 13 50 
119 Ş. Riza halef. 9 18 
101 S. Emin 9 16 50 

'ı 74 B. S. Alaz. 10 19 
52 Albayrak 9 75 19 

1 49 H. Alanyalı l 1 14 

1
. 12 H. Besim 13 25 13 50 
i 11 K. Nişli 13 50 13 50 

O J. Gorden 14 14 50 
7359,5 Yekun 

184366 Eski yekun 
191725,5 U. yekun 

1 incir satlşları: 
1 Ç. Alıcı K. S. K. S. 
1600 F. z. İzzi 7 75 13 
607 H. Şeşbeş 7 25 10 375 
392 S. Süleyma. 6 50 13 
240 M. J. Taran. 8 16 50 
186 B. Alazraki 9 25 11 
152 Benmayor 8 8 50 
150 Alyoti bira. 8 9 75 
138 A. Najh. 8 9 75 
94 Ş. Riza halef. 8 8 
79 A. Muhtar 8 875 8 875 
16 S. Emin 8 75 8 75 

1 3651 
107259 

mücadelesi.. 110913 
Gelecek sene lzmir'de ya- 1 Zahire satışları: 

pılacak esaslı sıtma ve sivri-
1 

Ç. Cinsi K. S. 
sinek mücadelesi için şimdi- 2368 Buğday 5 25 
den tetkiklere başlanmıştır. 458 Arpa 3 50 

Busene Karşıyaka'da iyi tat- 320 Bakla 4 75 
bik edilen sivrisinek müca<le- 40 Fasulya 11 
lesinden alınan netice geçen 52 K. darı 3 625 
senelere nazaran çok faydalı 100 Nohut 5 50 
olmuştur. Bu mücadeleye rağ- 15 KC11dir T. 4 625 
men gene sıtmaya yakalanan- 65 Araka 8 
lar görülmüştür. Busene çalı- 80 B. pamuk 47 
şılarak Bostanlı bataklığı ta- 1 30 H. " 47 
mamen kurutulacaktn. Çiğli 48000 Ki. P. çe. 2 90 

K. S. 
6 
3 50 
4 75 

11 
3 625 
5 50 

4 625 
8 

47 
47 

2 90 
civarında dcmiryolunun deniz ------
kısmında geniş bir bataklık Kültürparkın 
sahası vardır. Ağaçlandırılmasına 

Bunun kurutulması, mühim başlanıyor. 
bir paraya mütevakkıf oldu- Belediye daimi encümeni, 
ğundan Nafıa vekaleti tara- dün öğleden sonra belediye 
fından kurutulması için teşeb- reisi doktor Behçet Uz'un 
büste bulunulmak üzere bele- reisliği altında toplanmış, be-
diyece tetkikata başlanmıştır. lediye işleri için bazı kararlar 

- almıştır. 
mahkemede verdiği ifadede: Belediye reisi, dün Kültür-
Vak' a ile hiçbir alakası olma- parka giderek yakında teşcir 
dığını, Etem de yalnız başına faaliyetine başlanacağı için 
gidip kızı almak istediğini tedkikler yapmıştır. Kültür-
söylemiş ve : parka, busene mühim miktar-

- Dört aydanberi bu kızla 
sevişiyordum. O gün görüş- da ağaç dikilecektir. Kültür-
müştük. Bana : parkın henüz ot içinde bulu· 

- Gece gel, seninle gide- nan aksamı derhal temizlet-
tim. Dedi. Ben gıttim, fakat tirilecek ve burada park ola
anası uyandı, anasının gözü cak kısımlar, busene tamamen 
önünde benimle beraber git· yetiştirilerek ağaçlandırıla-
mek kıza ağır geldi, sonra caklır. 
köylüler yetiştiler ve ben de Ehli hayvan sergisi 
bırakıp gittim. 16 Birinci Teşrinde Burnava 

Kızın anası Gülsüm'ün, ha- Ziraat mektebi bahçesinde 
şından aldığı yara yüzünden açılacak olan ehli hayvan ser-
dört ay hasta yattığı hakkın- gisi için Baytar müdürlliğüne 
da dosyadaki rapor okunöu. müracaat ederek hayvanlarını 
Zübeyde'ye ne diyeceği so· kaydettirenler çoktur. Bu 
rulau, Zübeyde, kendisinin sene, sergiye büyük alaka gös· 
zorla ve tehditle kaçırılmak terileceği şimdiden anlaşıl-
istendiğini söyledi, şahitler maktadır. Sergide iyi derece 
gelmemişti, şahitlerin dinlen- kazanacak olan hayvanların 
mesi için muhakeme 9 birinci sahiplerine ikramiye verile-
teşrine bırakıldı. cektir. 
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paris borsası 
dün ac;ıldı. 

ANADOLU -----
Günlük siyasal gazete 

Sahip 'e hnşyıızgıını 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi neşri)nl ve yazı işleri 

miidürü: llnıııdi .Nüzhet 

f darehanesi: -
İzmir İkinri Br\ lcr Eokali ı , e 

C. l!Hlk pıırti~i Jıiııaın itimle 

Telgraf: İzmir - .A A De •LU 
'J'Plcfoıı: 27i6 •• Po ı:ı kutusu 405 

ABONE ŞERAİTi 
Yıllığı 1200, nlıı aylıgı 700, üç 

nylı~ı 500 kuruştur 
Ynbııncı memleketler için ~enelik 

aLonc ücreti 27 liradır 
Her ) crı.le 5 kuruştur -Günil geçmiş na balar 25 kuru~tur. 

A ADOLC MATDA.A- INDA 
BASILMIŞTIR 

timaının ertesi günü yani önü
müzdeki Salı günü açılacaktır. 

foaııbul, 2 (Hususi] - Paris 
hor ası lıugiın nt;ılıuıştır. 

Paris, 2 (A.A) - Senato 
meb'usanda tadil edilen para 
kanunu projesinin 3 üncü kı
raatını yapmak üzere saat 20ye 
doğru toplanmıştır. Senato 
azasından Pol Laffont ay sonu 
likidasyonları esnasında döviz 
muameleleri üzerine elde edi
len karlardan alınacak vergi
nin yüzde 50 den yüzde sek
sene çıkarılmasını teklif et-
miştir. 

Senato bu teklifi 121 reye 
karşı 161 reyle tasvib etmiş 
ve bilahara muhtelif hükumet 
tekliflerini de kabul eylemiştir. 

Senato saat 22,30 da tekrar 
toplanmak üzere toplantısını 
tatil etmiştir. 

Bu arada meb'usan mec1isi 
senato tarafından tadil edilen 
kanun projelerinin dördüncü 
kıraatı için saat 21,30 da top
lanmıştır. 

Paris, 2 (A.A) -Meb'usan 
meclisi yeniden para kanunu
nun 13 ncü maddesini tadil 
etmiş ve karlar üzerine ka
zançtan alınacak vergi mikta
rını değiştirmiştir. 

Meb'usan meclisinin 219 
reye karşı 355 reyle kabul 
etliği preje yeniden Senatoya 
dönmektedir. Meb'usan mec
lisi bunun üzerine toplantısını 
tatil etmiştir. 

Paris, 2 (A.A) - Saat 9 da 
toplanan Senato geçen gece 
saylavlar kurulu tarafından 
tadil edilen kıymetten düşür

me hakkında kanunun bu mu
addel şeklini tetkik etmiştir. 
Proje derhal finans komisyo
nuna yollanarak celse tatil 
edilmiştir. 

Senatonun fiatlerin yüksel
mesine mani olmak ve yevmi
yelerin tesbit edilmesini temin 
etmek için hlikumete bazı sa
lahiyetler verileceği sanılmak
tadır. 

Londra, 2 (A.A) - Fransa 
bankası ile akdettiği hususi 
bir anlaşma neticesi olarak 
lngiltere bankası çok acele 
Fransız frangına ihtiyacı bu-
lunanlara bir lngiliz lirası 96 
frank üzerinden muamelenin 
ihtiyaç gösterdiği dövi~in bir 
kısmını ita etmiştir. 

Paris, 2 (A.A) - Umumi 
kanaat bugcce meb'usan mec
lisi ile senato arasınde para 
kanunu üzerinde kat'i bir an
laşma vukua geleceği merke
zindedir. 

Paris, 2 (A.A) - Mükerrer 
13 numaralı madde hakkında 
müdahalesinde M. Blum ez
cümle demiştir ki: 

-"Ben cesaretsiz değilim. 
6 İkinci kanunda da cesaretsiz 
değildim. Ve fesad hareketleri 
bü -yecek olursa onlara cevab 

Bir Alman haberine 
göre, Başbakanımız 
Londra'ya gitmiyor. 
-Başı 1 inci salıifede-
S(ar gazeteşlne g6re, Lon· 

dra slgast malıa/lli bu •B· 
galıafln ıu meJJsim içinde 
yapılmasından bir /aide 

Fransa başvekili Cenevre'ye geldi 

b11kl11memektedlr. 

Dahiliye Vekilimiz, asamble toplantı· 
sında bir nutuk irad etti. 

•• Berlin, 1 ( A.A) - D.N. 
B. ajansı, Rogter ajansına 
atfen şu haberi 11erigor : 

Türkiye başuekili ismet 
lnönü'nün lngiliz hükume
tinin daveti üzerine son 
baha1da Londra'ya gelece-

"Türkiye dahilinde tam bir asayif vardır. Harici vaziyetimi~, 
ittifaklara sadakat, doatlukları takviyeden ibarettir,, 

ği hakkındaki şayialar ta
mamen asılsızdır. Halen 
iki memleketi alakadar 
eden pektiz mes'ele vardır. 
Zira doğu Akdeniz'ine ait 
bir pakt akdi hakkındaki 

müzakereler şimdilik der
piş edilmemektedir. 
Başvekil Ankara'ya döndü 

Ankara, 2 (A.A) - Başba

kan ismet İnönü saat 21,30 da 
Kayseri' den Ankara'ya gelmiş 
ve istasyonda Bakanlarla bir 
çok meb'uslar ve yüksek dev
let memurları tarafından kar-
şılanmıştır. Şükrü Kaya, Parti merkez bürosunda 

Kayseri, 2 (A.A) - Başve- Cenevre, 2 (Radyo) - Bu- rıri için ne yapabileceği mes-
kil İsmet İnönü bu sabah şeb- gün sabahleyin Asamble top- elesi mühimdir. Bunun ıçın, 
rimize gelmiştir. Başbakan lanmıştır. Ruzname dahilinde sosyetenin takviyesi teşebbüs-
kombinalarda incelemede bu- müzakerat cereyan etmiş ve lerine Şili hükumeti iştirak 
lunduktan sonra Ankara 'ya Şili mmahhası: edecektir. Demiştir. 
hareket etmiştir. - Uluslar sosyetesinin ya- Türkiye Cumuriyeti ikinci 
------k--=d==,=====m=a=n=D=e=v=le=t=b-an_k_a_s_ı _m_u··_d_u··-rı·-1· -- murahhası Şükrü Kaya söz 
vermeğe mu te ir oıacagv ım. alarak şunlan söylemiştir: 
Senato'nun bu ihtimali imkan- nün nutku, yalnız Fransa'ya _ Türki'dc hakim olan 
sız addediyor, görünmekte ol- karşı ciddi bir tenkid değil, 

· sulh prensibidir. Dahilde tam 
duğunu büyük bir memnuni- ayni zamanda lngiltere ve 

1 h d Amerı.ka'ya b'ır hücumdur. bir asayiş ve Cumuriyetper-
yet e müşa e e ediyorum. Hü-

Beynelrnl·ıel kredı' ı·lc iptidai verlik hüküınfermadır. Harici 
kumet başka türlü düşünmek 

maddeler problemlerinin can vaziyetimizde ittifaklara sada
mecburiyetindedir. Biz hiçbir 

noktası Alman ekonomik va- kat, dostlukları takviye siya-
zaman bir istimlak hükumeti 

ziyettir. Fransa'nın vaziyeti de- setinden ibarettir. Uluslar sos-
değiliz. Fakat kanun adamı ğişir ve böylelikle sulhe ve yetesi prensibleri dahilinde 
için tasarruf hakkı bütün kol ekonomik kalkınmıya tesir sulhun müdafiiyizl. 
lektif menfeatlerden üstün mü 
olmalıdır. 

ederse, Almanya memnun ola- Venezoella murahhası da 

Bir Sosyal harble neticele-
caktır. Almanya görüşmelere paktın takviyesine taraftarlı-

necek olan tazyik hareketle-
hazırdır. Bu şekilde ekonomik ğını bildirmiştir. 
müzakereler siyasal sahada Meksika murahhası: 

rinden kaçınmak suretile ka- sükun tesis edebilir. 
faları sakinleştirmiye muvaffak Kopenhag, 1 - Gazetelere 
olduk. Eylulde yapılan grev göre, doktor Şaht'ın nutkun
hareketi sükun bulmuştur. Bu 

dan, para istikrarının Rayış-
karışıklık devresi uzadığı tak bank meclisinde görüşüldüğü 
tirde tehlike baş gösterebilir. ve Almanya'nın böyle bir is-
Para tedbirlerinin muvaffakı- tikrara iştirak edebileceği an-
yeti iş veren ile işçi arasın- laşılmaktadır. 
daki itimat ve nizamın idame Paris 1 _ Ayan meclisinin 
ettirilmesine bağlıdır. Sosyal tadil ettiği altıncı maddeye 
hadiselerin ikinci bir propa- göre, frangın yeni ;kıymeti, 
ganda tarafından hariçte mü- bundan evel altın esasına gö· 
balağa edilmemesi lazımdır. re tesbit edilmiş beynelmilel 

Teminat ve uzlaşmadan tediyeltre şamil olmıyacaktır. 
ümitvar bulunmaktayız. Bu gibi taahhütler için fran-

Paris, 2 (Radyo) - Fransa gın o zamanki kıymeti esas 
hükumeti frangı dört günlük tutulacaktır. Bundan evel kar· 
münakaşadan sonra düşürmüş şılıklı muamele görmüş olan 
bulunmaktadır. tahvilat beynelmilel mahiyetini 

Şimdi ihtikara mani olacak kaybetmiş sayılmıyacaktır .. 
tedbirler de kabul ve tdsdik Gazeteler, doktor Şaht'ın 
edilmiştir. nutkundan Almanya'nın, bazı 

Frank veya mecburi ihtiyaç şartlarla ekonomik müzakere-
maddeleri üzerinde ihtikar ya- lere iştirak edebileceği ve bu 
pacaklar şiddetli cezalara tabi suretle siyasal bir tarzı tesvi-
olacaklardır. yeye varılabileceği manasını 

Meclis sabık muharipler, çıkarmaktadırlar. 
mütekaidler maaşları, küçük Londra 1 - Gazeteler Dr. 
irad sahiplerini alakadar eden Şaht'ın nutku hakkında muta· 
4 layihayı da tasdik etmiştir. lea yürütmiyorlar. Ticaret ma-

Meb 'usan ve ayan meclis- hafiline göre, Almanya kendi-
leri, maliye bakanına kredi sinden bekleneni yapmıştır. 
fonsiyeye 3 milyar frank avans Başka türlü de hareket ede-
verm esı hakkındaki kanunu mezdi. 
da tasdik etmiştir. Bcrn 1 - Biitü'l fsviçre 

Mütekaidlere aid layiha mu· borsaları açılmıştır. Esham ve 
vakkat bir müddet için talik tahvilat yükseliyor. Muamele 
edilmiştir. hararetlidir. 

Varşova, 1 - Nazırlar he- Paris, 1 (A.A) - Corunna 
yeti, Polonya'nın Ziloti namın- radyo istasyonunun verdiği bir 
daki parasının kıymetini mu- habere göre Madrid hüku-
hafazaya karar vermiştir. Par- meti Peçeteyi kıymetten dü-
lamento, yakında fevkalade şürecektir. Finans Bakanı şim-
bir toplantı yapacaktır. diden bu husustaki karama· 

Bir azete e nazaran, Al- meleri bazırlamı tır. 

- Uluslar sosyetesine aza
mi bir itiınad ve emniyet bes
liyoruz. Sosyete paktının tak
viyesini de lazım görüyoruz. 
Demiştir. 

Kuba murahhası ayni şe

kilde beyanatta bulunmuş ve 
repormenin yakın veya uzak 
bir atide tahakkuk edeceğini 

söylcınıştir. 

İskandinavya murahhasları 
silahların tahdidi lüzumunu 
ileri sürmüşlerdir. 

Assamblenin sabah içtimaı 
bu suretle nihayet bulmuştur. 
Akşam celsesinde umumi mü
zakereler yapılacaktır. 

Cenevre, 2 (Radyo) - M. 
Blum, Madam Blum ve kabine 
şefi ile birlikte Paris'ten gel
mişlerdir, Ayni trenle M. Pol 
Bonkur da gelmiştir. 

Çekos!ovakya'nın Paris se
firi M. Ususki de buraya gel
miştir. 

M. Blum, M. Delbos ve M. 
Eden'le görüşecektir. Bu .mü
lakatlar ikinci Lokarnoyu tesis 
için yapılacaktır. 

Cenevre' de İtalya ve Al
manya murahhasları yoktur. 
Belçika hariciye bakanı M. 
Stark ta bugün Belçika'ya git
miştir. Bunun için 2 numaralı 
Lokarno müzakereleri ancak 
İngiltere - Fransa arasında 
yapılacak demektir. 

ltalya; son olarak Lokarno
ya iştirak kararını vermiş ad
dedilmektedjr. Fakat Alman
ya'nın iştiraki hakkında henüz 
hiçbir tahmin yoktur. 

M. Litvinof da Rusya'nın 

yeni Lokarno müzak"relerine 
iştirakni isti ecektir. 

Cenevre, 2 (A.A) - Millet· 
ler cemiyeti asamblesi başka· 
nının bir teklifi üzerine silah
sızlanma işlerile meşgul ola· 
cak olan üçüncü komiteyi 
teşkil etmeğe karar vermiştir. 
Bu hususta beyanatta bulunan 
Macar delegesi ' silahsızlanma· 

da hukuk müsavatı hakkında 
bazı devletler tarafından takı· 
nılan vaziyet karşısında Macar 
delegasyonunun bu üçüncü ko· 
misyon mesaisine iştirak etme· 
mek mecburiyetinde kaldığını 
söylem iştir. 
------~------------
Sir Samuel 
Hor 'un nutku 

- Başı 1 inci sahifede -
teslihat vaziyetinin bütün dün· 
yada daha ciddi bir şekil al
dığını söylemiş, Almanya'nın 

tekrar silahlandığını ve mem· 
lekette iki senelik hizmet usu
lünün ihdas edildiğini, Fran· 
sa' da da geçen sene içinde 
iki sene askerlik hizmetinin 
tekrar tesis edilmiş olduğunu, 
Sovyet ordu ve hava kuvvet· 
leri mevcudunun pek ziyade 
artmış bulunduğunu, Ameri· 
ka' da ordu masraflarının git
tikçe arttığını · kaydetmiş ve 
demiştir ki: 

-"Bu hal, bir taraflı silah
sızlanmanın faydasızlığını ve 
barışın istikrarcı bir unsuru 
olmak itibarile kuvvetli bir 
İngiliz imparatorluğunun lüzu· 
munu gösterir. Hükumet si
lahlanma proğrammı mümkün 
olduğu kadar çabuk tatbik 
etmek zaruretinde bulunuyor· 
du. Bu silahlanma İngiliz im
paıatorluğunun en mühim un· 
surlarını teminat altına almağa 
matuftur. Bütün dünyanın ümit 
ettiği gibi gelecekte genel bir 
silahsızlanma vukubulduğu tak· 
dirde bu ancak lngiliz silah
lanma proğramının tatbiki şar· 
tile olacaktır. 

"Filo inşaat proğramı, bek· 
lenildiğinden daha çabuk ta
hakkuk etmiştir. Bu proğram· 
da bu sene için yalnız 2 safi 
harb gemisi ile 7 kruvazör, 
18 torpido muhribi, 2 tayyare 
gemisi, 8 denizaltı gemisi, 6 
tayyare ve motörlü torpido 
vardır. 

Hava kuvvetlerimize birçok 
zabitler yüksek kıymetli kim· 
seler adeta tahacüm etmek 
suretile iltihak etmektedirler. 
Yakında kullanılacak olan yeni 
nümune tayyareleri, dünya yü· 
zünde me\'cud tayyarelerin her 
hangi nevile olursa olsun mu· 
kayese edilebilir. Hem de bu 
mukayese bizimkilerin lehine 
olur.,, 

Sir Samuel Hoar, nutkunu 
şu sözlerle bitirmiştir: 

- Acı bir tecrübe, Britanya 
imparatorluğunun mefruz veya 
hakiki zaafının beynelmilel si· 
yaset sahasında teşevvüşlere 
sebebiyet veren bir amil oldu· 
ğunu göstermiştir. 

Etibba kongresi 
Belgrad, 2 (Radyo) - Bey· 

nelmilel Etibba kongresi 
saisini bitırmiştir. 
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-Sayfa5 ,-
Birinci Fransova 
~ BÜYÜK T AR/Hi TEFRiKA 
98 Çeviren: F. Şemseddin Bsnlioğlu 
Şarlken Fransa'dan geçerken görddğiJ 
Fevkalade merasime son derece şaştı .. · 
Biraz sonra, hekimler bir 

alay somurtgan inıan gibi 
~ral'ın bulundutu yere 'ir· 
1ıler, Hekimler Kral'm yara· 
•rını sararlarken, Albert de 

en güzel, en oynak, en kıvrak 
~•kıneleri çalıyor, Kral'ı eğ
endirmeğe çalışıyordu. 

Kral Fransova, bu uyuştu
rucu veya heyecan verici nağ
~eleri dinlerken, riyanın, ya
~nın ve zehirin bulunmadığı 
ır diyar düşünüyordu. 
Kral sıra ile kendisini bir

Çok şehirlere naklettirn'iiş, fa
kat hastalık bir türlü i}·ilik yü
~·· Unij tutmamıştı. 

silelim, zatıhaşmet penahileri· 
nin ismini yazalım!, 

• • • 
Fransova henüz seyahat ede-

cek halde değildi; bunun için 
sade iki oğlunu Şarlken'i kar
şılamak üzere Bayon'a gön
derdi. 

Bütün Fransız şehirleri, Şa
rlken'i kendi krallarını karşı

layorlarm ış gibi fevkalade su
rette karşıladılar. 

Mevsim kıştı; bunun ıçın 

yolculuk güç oluyordu. 
Fransova Şarlkeni karşılamak için 
sedye ile Luar'a kadar indi. 
Kı alda bu karşılama faaliyeti 

. . . . ile adeta iyileşti. Gülerek: 
Şarlken, isyan etmiş olan - Artık o kadar iyiyim ki 

J\lamanları tedib etmek isti- doktorlarımı bile aramıyorum! 
Yordu, bunun için çok sevgili Diyordu. 
eniştesinden Fransa' dan geç- imparator, şerefine yapılan 
~.ek müsaadesini istemişti; şenlikler hasebile büsbütün 
~Unkü deniz yolile geçmek ağır geliyordu. Bunun için 
em çok uzun, hem de çok Fransova da Şatelerü'ye kcı.dar 

tehlikeliydi. ilerledi. 
k Denizlerde rüzgarlar ve... Nihayet imparatorla kral 
I Orkunç korsanlar hakim bu- Ambuaz'da buluştular. Kral 
Unuyorlardı. imparatora fevkalade hürmet 
d Kral Fransova Kontan Blö- etti; gezdirdi, şenlikler yap-
e sarayının bahçesinde. dü- tırdı. 

f~s d'Estan'ın kolunda gezi- İmparator gördüğü fevkala-
111Yordu. Düşes, artık kralın de hüsnü kabulden dolayı 
aleni metresi olmuştu! heyrette idi. Kontanblö'de, 

Şarlken'in talebin'! hemen genç, oynak kızlar tarafından 
fu cevabı verdi: ısıtılmış yatakta yatarken hep 

"Benim çok sevgili kayınbi- bunları düşünüyordu. 
ta.derim, krallığım dahilinden Yolda, şakacı bir prens 
feçıneniz hakkındaki mektu- olan kralın oğlu dük d'Ango-
h Unuzu aldım; bu hususta size lem başında bulunduğu süvari 
b er türlü hürmet yapılacak ve takımile imparatorun heyetini 
U hürmet merasiminin ha- sarmış ve imparatora: 
~nda bizzat ben bulunaca- - imparator hazretleri şu 
«•rn.,. anda esirimdir! 

ak 8u cevabın verildiği günün Demişti. 
B ~·ın~, kralın yatacağı sırada Vakıa bu bir şaka idi; fazla 
I .tüskc "deliler defteri., deni- endişe vermeden geçmişti, fa-
b~n ve içinde takriben yirmi kat imparatorun ruhunda de· 
rıtı isim bulunan defteri ge- rin bir iz bırakmıştı! Ve bunun 
1tdi. için hala kendisini emniyet 

l<ral hayretle sordu: altında farzedemiyordu. 
- B d f Fakat Paris' de zerrece en-d' u e teri neye getir-

ın, Brüske?. dişesi kalmadı. Kralın sami-
Dedi. miyet ve ciddiyetinden tama-
- s· . . ~ mile emin oldu. 

ANADOLU-----------------··--- 31101936 .. M. Mussolini hiç şüphesiz hodbin bir politika takip ediyor lskenderun ve Antak .. 

A 'd k J k ya bizim olacaktır. 
vrupa a ar arsız 1 ve w-::.!:t: 1! ~~~!:::~:e:';;~, 

Aıman'ların ı·stedı.klerı·.. emniyettir ki Türk milletioiaükıln 

-----------Bir yıla kadar Frafısa, Rusya, /ngiltere, Romanya ve Polonya 
kuvvetlenecektir. Uç aya kadar Ren'i geçerek Franıız kuvvet. 

lerini ezmeli, Paris'te kamp kurmalıdır, diyorlar . 
Fransa - ltalga 1 A ' d' ı . Al ~ d h bd '-- . h k k d nupa DJD ıp oroası 11 emın e, ar anucn, ugün ü ıı ar 
Ve beş&er konferans.ı . hummalı bir faaliyete raıtlaomamış olduğunu söylemek ınüm· 

Beş lokarno devletının ya- kündür. Bununla beraber, siyaEıi ufukta hiı;biı:zaman bugilnkü 
kında yapılacak olan toplan- kailar karanıız ,.e ieıikTıırHz olmamıttır. Siyasi mes'eldcr üze. 
tı sına karşı başlıca itirazların rinde fikir )Ürütenlerin kaleınl'!rine istifhamlanoa çeııgelleri 
ltal)a tarafından ileri sürül- pek e:ık ıııkılmak111 , \ "C t'k.-eriyn ihtimaller üzerindr f ikir yüıü-

. d'kk d w b' k tiilmt•k mccburi}ı-tiı d e kalmaktadır. Bununla hPrulıer bu ilıti· 
mesı ı ate eger ır no - 11 . 1 1 - 1. ·ı .ı •• · 1 ı · ı 1 •• ,.. • .. •• • llıtl erıaı C ll'T gtıo ŞCt>J uce ı ~lırsr er 11 e- ara·~ıra gözı t'n 
tadır. Hukumetın duşuncesıne g~ı;iıilın<·si fa)ıl:ı ı z olm asa gen·kıir. 
en yakından vakıf kalemler, 

Bundan ne netice çıkarıl
b ugü ııkü vaziyetin esasları, 
şartları ciddi surette tadil edil- mak lazım gelir? Evvela şu 

ki, Habeş kavg:ssı sür'atle hal· 
mediği, hatta değişmediği I 
müddetçe görüşmeleri .ı bir ne- ledilmelidir. ngiliz hükiimeti-
tice ver~miyeceğini yazıyorlar, nin de fikri budur. lBugüııkü 
ve hemen bütün İtalyan gaze- Morning Post gazetesi, müfrit 
teleri, Alman gazetelerinden addedilebilecek bir şiddetle, 
daha yüksek bir sesle, önce- Habeş delegasyonunun artık 
den derin bir diplomatik ha- Cenevre' de oturmak hakkına 
zırlık yapılmasını istiyorlar. malik olmadığını yazmıyor 

İngiltere Dış Bakanlığının mu? Ve ilave ediyor: "Millet-
notası bu hususta manalı re- ler cemiyeti f!!İ!letler arasın· 
aksiyonlara sebebiyet verdi. daki kavgaları şiddetlendir-
ltalya tarafından Lokarno' da mek için şimdiye kadar kafi 
v~rilmiş olan taahhüdlerin bu- derecede çalışmıştır, artık ate-
günkünden başka bir diplo- ş e petrol dökmekten vazgeç-

. matik vaziyete cevap vermiş melidir." Fransız hükumetinin 
olduğu hatırlatılmaktadır. ltal- de fikri aşağı yukarı budur 
ya o za!J1an karşılığı olmıyan ve M. Delbos şu esnada tak-
garantiler vermişse, bunu, in- dire değer faaliyetlerde bu-
giltere ile dostluğunun sarsıl- lunmaktadır. 
mazlığına inandığı için yap- Fransa ile lngiltere'nin İn· 
mıştır. Halbuki bugün İngiliz· şacı ve teskin edici faaliyeti, 
İtalyan münasebetleri bulan- her zamankinden ziyade, kar-
dığı için bu vaziyet değişmiş- şılıklı menfaatlerinin tam bir 
tir. Habeş meselesi, zecri ted- tarifine istinad etmelidir. 
birler kavgası, ve ffalya hak- ltalga'nın istekleri 
kında manevi mahkumiyet ka- Pcrtinax, L'Echo de Paris 
rarının verilmesi Avrupanın gazetesinde diyor ki: 
havasını değiştirmiştir. Bu iti- Romanın beşler konferansı 
barla vaziyet gerekli surette hakkındaki politikası memnu-
değişmedikçe İtalya' dan bir nİ)'et verici değildir. M. Mus-
şey beklenmemelidir. Hele in- solini, orta Avrupa'daki gaye-
giliz notasının telmih ettiği !erinden, Alman - Avusturya 
şekilde ltalya'nın karşılıksız uzlaşmasını tasvib etmekle, 
bir taahhüdde bulunması büs- vazgeçmiş olduğu için bundan 
bütün beklenemez. Kısacası böyle Ren sınırını bedava ga-
Avrupa üzerinde, ve hususiyle ranti edemiyeceğı fikrindedir. 
Akdeniz üzerinde dolaşan bu- İtalyan hükumetinin, böyle bir 
lutları dağıtmak lazımdır. taahhüd almaya yanaşmak için 

Çekoslovak'lar Sovyetlerle olan 
ittifaklarına karşı ne vaziyet 
almaları icabettiğini bizden 
sordukları ve bu vaziyette bi
zim Sovyetler birliğine karşı 
takib edeceğimiz politikaya eş 
olacağı için mes' ele bütün 
ehemmiyetile ortaya çıkmak
tadır. Fransız delegeleri Ce
nevre'ye gelelidenbcri, sabah· 
tan akşama kadar, Fransız
ların şarktaki büyük müttefik
lerine karşı daha itinalı dav
ranması İcab ettiğini tavsiye 
eden yabanıclar görülmektedir. 

Alman' /ar ve Fransa 
Vendemiaire gazetesine bir 

f sveç'li şunları yazıyor: 
Nasyonal sosyalizmin mü· 

him bir kısmı eski Alman -
Fransız kavgasına bir son 
vermek zamanı gelmiş olduğu 
fikrindedir. Ve bu fikirde olan
ların nüfuzu Almanya'da gün
den güne artmaktadır. Nuren· 
berg kongresinde büyük bir 
coşkunluk göstermiş olan Al
man milleti bu hususta M. 
Hitler'i sıkıştırmaktadır. 

Bu kanaatte olan Naziler' e 
göre daha bir sene beklemek 
vatanın mukadderatını tehli
keye koymak olacaktır. Bun· 
diyorlar ki: 

- Bir sene sonra lngiltere 
havada ve denizde bugünkün
den yüzde ikiyüz daha kuv
vetli olacaktır. Polonya yeni
den silahlanmış ve Fransa'ya 
biraz daha yaklaşmış olacak· , 

,.e itidale aeıvkeımit bulunuyor. 
Bizim kanaatimizce. eğer Fran. 

111 ve Suriye bu mevzu üıeriodeki 
bakh ve meıru dileklerimizi lııtmin 
etıoeılene. bfikumeıimi;ı: do keıı-

diıiııe terettüp edeni yapacaklar, 
Haklı ve kuvvetli olalll ıoenedebi· 
lecek ne vardır?. 

300 Bin Türk evlAdının hiçbir 
tebep ,.e hak ~·okkeo batka de\'• 
Jetlere terkine tahammül edemi
yeeeğiz. 

Aıı ı aL.ya ve fsJ..eoderun nıe · 
ele i, muılak rnr~tle halledilrcck· 
tir. Bııgiin ıl e~ilse ,·ann. i)i!ikle 
olmaz a zorlıı, fakı.t ıııulıakk11k \ 'C 

muhakkak yakın hir tarilı, hunu 

da halleılt•cekıir. Temennimiz, lıu 

işin, Türl..iyc , .c alakaılar clc>:vletll'r 
arasında snllı e :ı,Jaıı dalıiliııdc hir 

ıın cwl lı :ıllı·dilnı t> irlir. 
Buğ.ızlarııı talıkinıinı'IP gö-tt·r· 

diğiııı iz itidııld t·n zerre kadar k ıı) · 
hetıuiş değiliz: fdclinlaml7, lıJ ~kq. 
!arının hükümranlık haklarına '"~ 

topraklarına ıla ıniiıeallik ılcğilılir. 

Nibayc•t ke.ndi i~imiz fü:eriude, 

haşkalarıuııı fazla laubaliliğine de 
lıi~ müıclıanııııil de~iliz. 

Uııııuıı manasını pekillıi ıın· 

)arlar: 
Er-gt'Ç ve mulıakk"k, Antakya, 

f 11kcııdl'nın bizim olacaktır. 

Orhan Rahmi Gökçe 

Cezalandırılanlar 

Otobüslerine fazla yolcu al
dıklan görülen 2 otobüsçü ile 
şehirde idarelerindeki otomo· 
billeri hızla süren 3 şoför be
lediyece cezalandırılmıştır. ...................... 
tır. Rusya 3000 Borşki tan
kını çıkarmış bulunacaktır. 
Romanya hava ve topçu kuv· 
vetleri için krediler ayırmak 
üzeredir. 

İtalya, sömürge imparator· 
luğunu işletebilmek için Fran· 
sız ve lngiliz kredilerin~ ihti
yaç gösterecektir ve bu kre· 
diler sarih ask< ri garantiler 
alınmadan ona verilmiyecektir. 
Nihayet Fransa'da da kuvvetli 
bir hükumet iktıdara gelecek
tir. Üç aya kadar Ren'i ge· 
çerek Fransız kuvvetlerini ez· 
mez, Paris'tc kamp kurmaz
sak, ister istemez Fransa'nın 
ittifakına yanaşmıya mecbur 
kalacağız. .. "\ 

M. Mııssolini'nin politikası daha önce lngiltere \'e Fransa 
Bu durumu anmakla, M. ile Akdeniz'deki bütün anlaş· 

Mussolini hükumeti, hiç şüp- mazlıklarının tasfiye edilmesini 
öğretmenler okusun! 

ma ** ,.,_,_. • hesiz ki hodbin bir politika istiyeceği söyleniyor. Esasen 
Deri ve Tenasül Hasta- takip etmektedir. Fakat bu çok girift olan Avrupa'yı ni-

p k ızı esır tutmuş, size 
e çok · ki - Sonu var -

r:ı eza vermış, çocu arı-

1~1 d '• k teh. ort oca sene esir ve 

İlk, Orta, Lise okullarının bütün kitapları geldi 

Ahmet Etiman kitap evi 
Ilı ın tutmuş bir hükumdarın 
ş eııaleketinizden geçmesine şa
i 'Yorum. Bu hükümdarın da 

lıklan Mütahassısı kaideden değil midir? Dürıya zamlamak mes'elesi, bu yüzden 
Doktor tarihi, milli menfaatlerini dü- büsbütün güçleşmektedir. 

Müşterilerinin dc~erli Hgilerioe dayanarak 
ft'kilJe genişletilmiştir. 

fzmir"e } ara 0al·ak 

Osman yunus şünıneden hareket etmiş dev- Sovgetler birliğile ittifak 
lPtlere pekaz misal kaydeder. Oeuvre gazetesinde Madam Kültür Bakanlığının okul kitapları ile diğer bütün eserleri gü· 

Hergün hastaları sabah İtalyan-Habeş mes'elesinin Ce· Cenevieve Tabouis yazıyor: nü gününe takip eclen ve en müsait fiatlerle sayın müştt-ri-_ 

sın· . 
~ •nı deli defterine yazaca
«lıtı. 

Ahmet Etiman kitap evi 

<;··- Hata ediyorsun Brüske! saat 1 O dan akşam altıya nevre' de gördüğü muamelenin Fransa için bugün en mühim lerini mewouo e<len İzmir'io biricik kitap ve kırtasiye deposudur. 
l~Unkü ben sözümde sadık ka- kadar kabul Vt! tedavi eder. Avrupa için bir zehir teşkil olan nokta Sovyetler birliğile Hariçten siparişler iskontolu fiatlerle ve sUr-
Cağım: Adres: Keıneraltı Şamlı edeceğini tahmin etmek ko- hakiki bir ittifak siyasetine atla gönderilir. 

11ııııı., - Şu halde, onun ism·ın'ı sokak No. 19 k Hükumet caddesi No. 58 - 60 Telefon (2535) 
..... ~--~~~~~~~~~~~·:111'::::~::::-=::Sl'!:b!:•:•:::::"::•:•:a:•:!.~l:ay~d~ı~................... a~r;a~r~v~e~rı~·p~~v~t~r;m~e~m~e~.k~t:ed~ir~·.:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~·:::: 
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Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

cckti.. imzalarsan bu işi ya
parım. dedi.. ne - Dut yimiş biilbül gibi 

susuyorsun? 

'Ç:. Kusur ettim .. 
~:1 Uzbaşı müstehzi müstehzi 
(\1( dü: 

ttt:' Arkasından da cahillik 
ıan d d' k det . ' e ın mi, urtulur, gi-

L •ırı Oh AlA b' llep ·· , ne a a, ız zaten 
~~tta cahilliği sper eder, yakayı 

rınağa çalışırız. 

v-..'d. ~~im bir asker oğlan 
......., E, ne olmuş? .. 

n wn ahverc-

Köylü cümlesini bitirir bi
tirmez, odanın içinde, sert 
iki tokat şakırtısı duyuldu. 

İlk tokatı Şeytan Ali, ikinci
sini de onbaşı yimişti. Köylü
ler hafifçe koyun sürüsü gibi 
birbirine sokuldular ve topar
landılar. 

- Sizi kahramanlar, sızı 

riyakarlar sizi!.. 
Yüzbaşı buram buram ter

liyordu. Kalpağını çıkarıp ma
sanın üstüne bıraktı. Yakasını 

aç.lı ' c diğeri -erine sormağa - Demek ki sen, bıldırcın, 
b .. şladı. Bunlardan biri; güvercin avında da kahra-

- Al i ıh bu onbaşının gö- mansın hal Ve, yüzbaşının iri, 
zünü kör .... tsin -Dedi- utanma· varyosa benzeyen eli havada 
zın, edepsizin bir:. Köyür.ıiize bir yarım daire çizdi, ikinci 
musallat olmuş, karının, kıza· defa , onbaşının suratına indi. 
nın peşinden ayrıldığı yok.. Onbaşı sallandı ve bir inilti 
Bu çeşidini, memleketin dört çıkardı. 
bir yanında arasan bulamazsın.. Rizan başını eğdi. Artık 
Herif horoz kesildi köyde.. görmek istemiyordu. Dünkü so-
Ben ne bilirim a beyim!. kak kahramanı, şimdi partalı 
Bana; çıkmış bir bostan korkuluğu 

- Moruk, şuraya parmağını gibi sürünüyordu. Tokatı yi-
bas! dikçe, sadece bir homurtu 

Dedi. Lanetlemenin yüzünü çıkarıyor ve susuyordu. 
görmek istemezdim. O gün, Sahte kahramanın balonu 
benim kızın, ta deniz kıyısına patlamıştı. Zaten hayattaki bir-
kadar arkasından gitmiş. Ca- çok kahramanlar ve şöhret-
nım sıkılıp dururdu.. Allahın· ler de böyle boş, böyle içsiz 
dan bulsun, dedim. basıver- şeyler değil mi idi? 
dim parmağı.. Yüzbaşı şimdi kendisine hi-

Yüzbaşı ağır ağır, gene on- tabediyordu. 
bqıya yaklaşb: - Sen söyle hanun kızım 

bakayım, şimdi de seni dinli
yeyım .. 

Ri1an ~aşırmış görünüyordu: 
- Nasıl anlatayım efendim 

bilmem ki .. Bir gece cvımın 

içine kadar el uzattılar. Büyü 
mü diyorlar, ne diyorlar, işte 
böyle marifetler yapılacakmış .. 
Hepsini, şikfıyetnamemde ar· 
zctmiştim. 

- Evet, onu okuyayım kafi .. 
Yüzbaşı lambanın altında 

evrakı okudu. Her cümlede 
soluyarak bir kere de onba· 
şıya bakıyordu. 

- Yanık Bekir de kim 
oluyor? 

Rizan kalbinin çarptığını 
duydu. Muhtar cevab verdi. 

- Bizim köyde garip bir 
çocuk ... 

- Çağırın onu, senin kı

zın da pin .. 

Yüzbaşı 
baktı: 

diğer köylülere 

- Haydin bakalım, size de 
uğurlar olsun .. 

Köylüler, biribirinin ayakla
rına baka baka çekildiler. Yüz-
başı Rizan'a yaklaştı: 

- Demek ki Rizan hanım, 
evladım, sen benim Lamia'nın 
arkadaşısın .. 

- Öyle ımış baksanız a 
beyefendi .. Lamia şimdi nerede? 

- lzmir' de.. Senin burada 
bulunduğunu duyunca kimbi
lir ne kadar sevinecek .. 

Yüzbaşı kendini toparladı: 
- Sevinecek mi ya, belki 

de üzülecek. Böyle uzak bir 
köy yerinde kalmış arkadaş
ların vaziyeti .. 

Yüzbaşı sustu. Ne diyece· 
ğini toparlıyamamıştı. Rizan 
tatlı tatlı güldü, ses çıkarmadı. 

-



~yfa 6 ______ illli _______________ ANADOLU --------------------3/10/ 936 ... 

M d . d hl. d · ı · İzmir Sulh hukuk hakimli- Acık artırma ile lzmir sulh hukuk hakimli-

a fi fa tye e 1 1 yor ğil~~~; ıeıeıon şirketi tarafın· F ~vkalcide satış ğii::~r; telefon şirketi tarafın-
dan Yeni manifatoracılarda dan Karşıyaka Fahrettin paşa 

-erBaştara/ı 1 inci sayfada-. Madrid, 2 (Radyo) - Hü- Alkazar hastanesi muhasara 4 l k 3 N d Eyliilün dördüncü Pazar gü-
~ numara ı so ata o. a caddes'ınde 30 no. da mühen· 

Jıazırna Lugnaıio üzerine yürümek. kumet mecburi yardım ve günlerinde 700 yaralı tedavi Canbazzade Sermed ve bira- nü sabah saat onda Göztepe· 
tedir. Bilbi"o dün de .hombnrdımnn iane usulünü tesis etmiştir. etmiştir. Yalnız Tatanos aşısı de vali konağına varmadan dis Hıfzı aleyhine açılan ala· .. d·ı · t" s ı · ·1 ··ıh· ı · derleri aleyhine açılan alacak 
., 

1 mış ır. "e ııruo mu ı§ nr pn· Bilbao'da gıda maddeleri olmadığından bir kişi ölmüş- evel deniz tarafında 852·3 nu- cak davasının cari muhake· 
nik çıkmışLır. Ahaliden hirı;oğu davasının cari muhakemesinde l d S b S 
S 1 • 1 azalmağa baclamıc:tır. tür. Yerin altında tabutsuz b mara ı yeni ev e ai ert- mesı'nde borçlunun ı'kametga• aptnnı er~ ! ticn eımiıtir. Ornda Y Y orçlunun ikametgahının meç-
da yi) ecek kıtlığı elim $urctte his· Sevil, 2 (Radyo) - Mad· gömülü 82 cesed bulunmuş• nul bulunması hasebile ilanen ere aid nadide eşyalar açık hının meçhul bulunması hase· 
edilmeğc bnşlıımıştır. 'l'id 'de Kort ez meclis içtima• tur, Elektirik . te olmadığından artırma suret ile ıatılacaktır. --

tebligat icrasına karar verilmiş As{J model ve lu"ks salon bıle ilanen tebliğat icrasına 
Meclisi meb'ıısarı toplandı; ından bahsederek: cerrahi ameliyeler mum ve ·ı· ve yapılan ilanen tebllgate rağ- takımı eteı· erli mavi korumlu karar verilmi~ ve yapılan ı a1 

Madrid, 2 (A.A) - Largo Ka. ''Bu içtimada yilzden az yak limbaaı ışığında, bazı 
hullero hükumeti bu aabah ~Ieb'u· meb'us vardı. Sovyet Rusya ameliyelerde hastalar uyutul- men borçlu muayyen olan divan vck nkikellil dört lkoltku~lul, nen tebliğata rağmen borhç .. 
Jıın meclisi huzuruna çıkmıvtır. Bu günde mahkemede hazır bu- iayet şı rista cam ı ni e i lu muayyen olan günde ma • 

sefirinin mevcudiyeti şayanı madan yapılmıştır. d l ı 
içtima dolayısile büyük emniyet lunmamıı oldukundan davacı o ap ı orta masaaile sigara kemede hazır bulunmamış 
tedbirleri ahnm.ıı bulunuyordu. dikkat ve Bask muhtariyeti Seville, 1 (A.A) - Tuley- vekili gıyap kararı tebliğini ve masası ve perdeleri, modern 
fcb'uaan meclisi reisi hugünkii siyasi bir komediden başka tele dlişelidenberi Markisist d yemek oda takımı u"zen' vı't· olduğundan davacı vekili gı· 

avasını ispattan ızharı acizle k hl · · d 
bilkumelin İspanyol milletinin ha· birşey değildi. kuvvetler cephane fabrikasın· vitrinli büfe, otomatik masif yap ararı te iğını ve ava· 

yemin teklif eylemiş olduğun-
kikt düşilncesioi temsil etmekte Burgos, 2 (Radyo) - Mu- dan mahrumdurlar. maundan mamul yemek ma- sım ispattan izharı acizle ye· 
ld d d l dan gıyap kararının tebliX.ine 0 uğun an o ııyı itimada layik vakkat hükumet meclisi ilk Prens Karlos De Burbon 'un l'i sası maroken kanape ve iki min teklif eylemiş olduğun· 

bulunduğunu bildirmi§ ve bunun d f karar verilerek bu baptaki mu- k l k l d l . 
e a olarak hükumet reisi ge- Eibar dax.1 civarındf.l bir mu- h k / o tu ve a tı san a yesı, ay- dan gıyap kararının tebliğine 

üzerine Bask eyaletlerine Katalon· l'i a eme 8/10 936 perşembe .. · k d'f l' l"ks L 
neral Franko'nun riyasetinde h b d ı k nca uzerı a ı e 1 u Kana- karcı.r verilerek bu baptaki yn'nınkine müşabih bir muhtariyet are e e vuru ara öldüğü te- gününe tayin kılınmış olduğu k k l l 

,·eren kanun projesi okunmuştur. topGlanmıştır. k h yid edilmektedir. ve yevmi mezkurda saat 10 da pe. i i do tuk vrte iki standa - muhakeme 8·10-936 perşem· 
Hundan eonra finans hakanı eneral Fran o, kararga ı _________ .,.__ yesı, mo ern po man o, sa- l 

mahkemeye gelmediğiniz tak· lmcaklı maruken koltuk, Ame- be gününe tayin kılınmış o . 
1937 bütçe proje~ini arzetmiş ve umumisini Valadolid'e naklet- lzmir Sulh Hukuk Hakim-
nilııı)et başbakan Kııballcro söz miştir. General Mola da bu- liğinden: dirde yeminden imtina etmiş rikan kadifeli iki koltuk, laki- duğu ve yevmi mezkurda saat 
nlıırak clemi,•tir ki: rada bulunmaktadır. l addolunarak gıyaben hüküm ye şifonyereli dolaplar, büyük 10 da mahkemeye gelmedi· 

zmir telefon şirketi tarafın· 
- Proleter halkın hüyük bir General Ponte Aragon cbo.p- I verileceğine dair tebliğ maka- ve küçük divanlar, 5 lambalı ğiniz takdirde yeminden im· 

'· dan zmir'de Türkpazarı'nda M k k l R d kısmının mümessillerini de lıüku· hesi, general Radagero Somus- mına kaim olmak üzere ilan ar oni mar a ı a yo ve tina etmiş ad olunarak gıya-
mct masasında yer almı~ olarak Şan sokağında 43 No. da olunur. Gramofon kısa, orta ve uzun 
gönne~i tercih e<lenlim. 1aıınıafilı yera ve Guadarama cephesi, Anadolu müskirat fabrikası sa· d ) 1 b" ·· d.. ı ben hüküm verileceğine dair 

l V ll G d a ga ı utun unyayı a ır · tebliğ makamına kaim olmak 
hunların liderleri şimdilik nıuvak· genera are a re us cep- hibi Rifat aley.hioe açılan a.lacak Mu••zayede 1•Je Yeni bir halde halis İngiliz u··zere ı'la"n olunur. 
katcn hükumet mc 'uliyctini üzer· hesi kumandanlığına tayin davasının carı muhakemesınde iki direkli birer buçuk kişilik 
lerine almak istemcmişlenlir. Bu· edilmiştir. b 1 k h f kal Ad orç unun i ametga mm meç- ev a e satış iki adet bronz kesme karyola 
gün bütün dünya fıışizm ile mü· Asiler, San Kristobal'i işgal l k ki b 
cadele hah-.ında hemfikirdir. Js. bul bulunması hasabile ilanen ve somya arı, örü Ü yeni ir 

etmişlerdir. bl k ·ı · 4 ilk teşrin pazar günü sa- halde fevkalade lüks çocuk panya bugün yalnız kendi lıürri- te iğat icrasına arar verı mış 
yeti için değil fakat ayni zamanda Tuleytele, 1 - General ve yapılan ilanen tebliğate bahleyin saat 10 da birinci arabası, portmanto lake küçük 
Lütün Avrupa'nıo hürriyeti için de Franko geldi. Alkazar hara- rağmen borçlu muayyen olan kordonda Alsancak vapur is- dolaplar, mermerli lavman su-
mücadclc etmektedir. Znferden heleri arasında bir albaya ve kelesini geçince 354 numaralı lu ve basma levhalar, her öl-

günde mahkemede hazır bu- f 
sonra devletin hütiln bünye•inde Alkazar'ın diğer müdafilerine evde maruf iki ecnebi ailesine çüde sparta halıları ve sec-

1 . lı 1 I lunamış olduğundan davacı d l · l" ı 
ı a at ynpı ma ı 'e her~eyden evel spanya'nın en büyük salip ni- aid fevkalade lüks mobilye- ca e er, vesaır uzum u eşya-

h. · · d vekili gıyab kararı tebliğini 've l l k d ana yasanın ırıacı ııııt de,..inin şanını verdi. Kendilerine : leri müzayede suretile satıla- ar satı aca tır, satış peşin ir. 
deği:tirilmesiyle Jımanya'rıın bir davasını ispattan izharı acizle F t k 

-r s· l 1 , f caktır. • ırsa 1 açırmaymız. 
çalı~an halk cumuriyeti haline ge· - ız er spanya ya şere yemin teklif eylemiş olduğun· T k M 
ıirilnıesi lazımthr. verdiniz. Birçok nesiller yara· , Satılacak mobilyeler meya- Ür üzayede salonu 

dan gıyab kararının tebliğine M 'd · · · 
Meb'usan meclisi bütçe tan Alkazar artık yok olmuş- nında 10 parça küb:k kadi- iı lırıyetı karar verilerek bu baptaki 

projesiyle Bask eyaletlerine tur. Onun yerine siz yenisini muhakeme 8/ l0/936 Perşembe feli kanepe takımı, aynalı büfe, lzmir sulh hukuk hakimli-
muhtariyet veren kanunu tas- yapacaksınız ve nesillere ibret anahtarlı ve anahtarsız dört ğinden : günü tayin kılınmış olduğu vl.! 
vibetmiş ve hükumete fac:izm olacaksınız. İspanya ile onun köşe yemek masaları, 6 adet ' lzmir telefon şirketi tarafın-~ yevmi mezkurde saat 10 da 
ile mücadele etmek ve çalışan imparatorluğunu kuracağız. mahkemeyt gelmediğiniz tak- maroken iskemlesi, yeni bir dan lzmirde kaymakam Nihat 
halk Cumuriyetini vücuda ge- Yaşasın ispanya! d d d halde hoflieferant markalı al- bey soka0<Tında 27 no. da İzmir ir e yemin en imtina etmiş 
tirmek için vasi sela"hiyet ver- Demiştir. General Valera dd l man piyano, marüken bir ka- gazinosu müsteciri Recep zühtü a o unarak gıyaben hüküm 
miştir. kuvvetleri topları, mitralyöz ve nepe iki koltuk, (Sahibinin aleyhine açılan alacak dava-

verileceğine dair tebliğ maka· · h k d b 
Birbuçuk saat suMren bu cel- kamyon dolu askerleri ile sesi 8 lambalı kısa, orta ve sının carı mu a emesin e orç 

mına kaim olmak üzere ilan l k 
seden sonra meb'usan meclisi Madrid üzerine yürümekte ber- uzun dalgalı lüks salon radyo unun i ametgahınm meçhul 

f d 
olunur. bulunması hasebile ilanen teb-

1 Ik Kanunda toplanmak evamdırlar. gramofonlu) bir ve iki kapılı 
.. d w l Tuleytele' de evler yagw ma İzmir Sulh hukuk hakimli- aynalı dolaplar, buronz iki ki- liğat icrasına karar verilmiş 
uzere agı mıştır. ve yapılan ilanen tebliğata rağ-
Hitler • Franko arasında edilmiştir. Asilerin piştarları ğinden: şilik iki direkli avrupa ma-

l men borçlu muayyen olan 
Berlin, 2 (A.A) _ General Madrid' e 30, Tuleytele'nin şi- zmir telefon şirketi tarafın- mulatından karyola, maa som- günde mahkemede hazır bu-

F ranko M. Hitler'in muavini maline 30 kilometrcdedirler. dan İzmir'de Veysclhamamı yası, aynalı mavun tuvalet, lunmamış olduğundan davacı 
nazır Hes tarafından Alkazar -Y-----k--

1
------ sokağında Kohen E. Jozef komodinolar, iki adet direksiz vekili gıyap kararı tebligv ini 

unan ra ına kahramanlarına çektiği telg- aleyhine açılan alacak dava- nikel iki kişilik lkaryola, maa ve davasını ispattan izharı 
rafa aşağıdaki cevabı vermiştir: suikasd mı? sının cari muhakemesinde somyaları, şemsiyelik, mavun acizlt" yemin teklif eylemiş ol-

"Gerek Alkazar müdafileri -Başı Tinci sayfada- borçlunun ikametgahının meçhul elbise dolabı, dökme soba, duğundan gıyap kararının teb-
gerek askerlerim adına Nas· nistan'dalı.i teşekküller, ~ı. fıfrtak- bulunması hasebile ilanen teb- büyük salon saati, yazıhane, liğine karar verilerek bu bap-
yonal Sosyalist partisinin sa- sa 'ın siyasetini ta 'ip için büyük ligat icrasına karar verilmiş ve yeni bir halde Türkçe yazı taki muhakeme 8-10-936 per-
mimi tebriklerini derin heye- Lir miting yapmı~lardır. yapılan ilanen tebligata rağ- makinesi· vantilatör, aynalı şembe gününe tayin kılınmış 
canla te~ek1<i.'r \ e ilaveten BeJgrad, ı (Radyo) - General men borçlu muayyen olan gün- saybur, birçok perakende av- olduğu ve yevmi mezkı1rda 

· l\letaksas Yunan gazetcdlerjrıe be- saat 10 da m hke 1 
kend ·ı sela.mlarıını ve Alman· de mahkemede hazır bulun- rupa iskemleleri, Amerikan a meye ge -yanalında, Yunaniı;tan'ın korporas· d'v• · t kd' d · d 
ya'nın istikbal ve tealisi hak· }on usulü ile idare edileceğini Eöy- mamış olduğundan davacı ve- kadifeli bir kanepe iki koltuk, me ıgınız a ır e yemın en 
kındaki temennilerimi arzey- lt-mi~tir. kili gıyap kararı tebliğini ve Rus semaveri, beş parça kı- imbtina etmiş ad olunarak gı-
1 · Atina, 1 {A.A) - Dün ak- davasını ispattan ızharı acizle lıfh oda takımı, orta masası, ya en hüküm verileceğine dair 
erım. 6"4 k şam biten deniz manevralarını yemin teklif eylemiş oldugv un- hasır kanepe takımı, madeni tebliğ makamına kaim olmak 

işi boğuldu üzere ilan olunur. 
Marsilya, 2 (A.A)- Nasyo- mevzuu bahseden gazeteler bu dan gıyap kararının tobliğine masalar, lavuman tuva1et, peş-

nalistler tarafından batırılan sene filonun Şubattauberi ma- karar verilerek bu baptaki kirlik, perde ve buronz kor-
Almirante Fernandez adlı Is· nevra yapmakta olduğunu, bu muhakeme 18 /10/ 936 per- nezeler, sarı mangal, iki sa-
panyol torpidosundan kurtu- manevraların Nisandan itiba- şembe gününe tayin kılınmış lıncaklı sanpalye, buz dolabı, 
!anların söylediğine göre Fran- ren büyük bir ehemmiyet kes- olduğu "e yevmi mezkurda porselen tabaklar, halı, kilim 
.sız gemisi tarafından kurtarı- bettiğini ve filonun bütün Yu- saat 10 da mahkemeye gel· ve seccadeler ve saire birçok 
lan 40 neferden başka torpi- nan denizlerinde dolaşıb dai- mediğiniz takdirde yeminden lüks mobilyeler bil,nüzayede 
toda 64 nefer daha bulun· ma limanlardan uzak bulun- imtina etmiş addolunarak gı- satılacaktır. 
makta idi. duğunu yazmaktadırlar. yaben hüküm verileceğine dair Fırsatı kaçırmayınız. 

Madrid, 2 (Radyo) - Mün- Gerek zabitlerin, gerek mü- tebliğ makamına kaim olmak Fırsat arttırma .,alonu Aziz 
do Elereo gazetesi, Madrid rettebatın büyük bir randıman üzere ilan olunur. Şınık Telefon 2056 

halkını ateşli yazılarla paytah- verdiğini kaydeden gazeteler ~1-----------------••• ' 

tın müdafaasına davet etmek· Kral ve Başbakanın hazır bu- Yusuf Rıza Okulu 
ledir. lunduğu son manevralarda de-

Burgos, 2 (Radyo) - 30 nizaltı gemilerinin büyük bir 
Ecnebi gazete muhabiri Tule- derinlikte ve piriskop aleti 
do' ya gelmişlerdir. Bunlar Mad· kullanmadan dolaştıklarını ila-
rid taarruzunda hazır buluna· ve etmektedirler. Son manev-
caklardır. ralarda tayyarelere karşı atış 

Madrid cephesinde Siycra muharebeleri de yapılmıştır. 
Gredos' da hükumet kıtaatı geri Ati na, 1 (A. A) - Amiral 
sürülmüş, 4 top alınmıştır. Sakalleri'nin kumandası altın-

Asiler Alkala Delreal mev- da Selanik körfezinde manev· 
kiini almışlar ve Grenad-Kordo ralar yapan Yunan filosu Fa-
yolunu temizlemişlerdir. ler limanına dönmüştür. Kral 

San Pedro'nun zaptile asi· jorj, Başbakan M. Metaksas 
ler Bubadinor Elcezire şimcn- ve deniz Bakanlığı müsteşarı 

difer hattını r ele geçirecek- manevraları Amiral gemisinden 

ES K 1 

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

kısımları havidir. ANA kısmı 4 - 5 - 6 yaşındaki çocukları 
kabul eder. 

OKUL, en yeni usullerle çocukları hayata ve ORTA 
okul tahsiline hazırlar. 

Fransızca dili 1 L K kısmın ikinci sı;ufından başlar. 
Her iki kısma öğrenci kaydına 1 E Y L O L tarihinden 

itibaren başlanacaktır. 

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

İzmir Sulh Hukuk Hakim· 
liğinden: 

İzmir Telefon Şirketi tara
fından İzmir' de ikinci beyler 
sokağında 82 No. da Frank 
Daumas aleyhine açılan ala
cak davasının cari muhakeme
sinde borçlunun ikametgahı
nın meçhul bulunması hasa
biyle ilanen tebligat icrasına 
karar verilmiş ve yapılan ila
nen tebliğata rağmen borçlu 
muayyen olan günde mahke· 
mede hazır bulunmamış oldu
ğundan davacı vekili gıyap 
k ararı tebliğini ve davasını 
ispattan izharı acizle yemin 
tel.elif eylemiş olduğundan gı
yap kararının tebliğine karar 
verilerek bu baptaki muhake
me 8-10-936 Perşembe gününe 
tayin kılınmış olduğu ve yev
mi mezkurde saat 10 da mah
kemeye gelmediğiniz taktirde 
yeminden imtina etmiş addo
lunarak gıyaben hüküm veri
leceğine dair tebliğ makamına 

İzmir birinci icra memurlu
ğundan: 

Tepecik Hamam sokağında 
4 numarada oturmakta iken 

halen ikametgahı meçhul Lan
gaza 'lı Salih tarafına: 

İzmir' de lkiçeşmelik Dolaplı
kuyu caddesinde 4 numarada 

oturan Hatice'ye bir kıt'a 
ilam mucibince borçlu bulun· 

duğunuz 64 lira 42 kuruşu 
işbu ilanın neşri tarihinden 

itibaren beş gün zarfında öde
meniz ve gene bu müddet 
içinde borç ödenmez veya 
hükmolunan teminat verilmezse 
ve tetkik merciinden veya 
Temyiz veyahud iadei mahkeme 
yolile ait olduğu mahkemeden 
icranın geri bırakılmasına dair 
bir karar getirmeniz ve gerek 
kendinizin ve gerekse üçüncü 
şahıslar vedlerinde bulunan 
mal ve alacak ve her türlü 
kazanç ve gelirlerinizi ve ya· 
şayış tarzına göre geçim men
balarınızı ve buna nazaran 
borcunuzu ne suretle ödeye· 
bileceğinizi yazı ile veya şi

fahen göstermeniz, aksi tak· 
dirdehapis ile tazyık oluna· 
cağını ve hilafı hakikat be
yanda bulnnduğunuz taktir
de hapis eczası göreceğiniz 
icra emri makamına kaim ol· 
mak üzere ilanen tarafınıza 

tebliğ olunur. 660 

lzmir Sulh Hukuk Hakim· 
fiğinden: 

lzmir Telefon Şirketi tara· 
fından İzmir' de Halimağa çar· 
şısında 20 No. da Galindus 

Turyel aleyhine açılan alacak 
davasının cari muhakemesinde 

borçlunun ikametgahının meç· 
hul bulunması hasabile ilanen 

tebliğat icrasına karar verilmiş 
ve yapılan ilanen tebliğata 
rağmen burçlu muayyen olan 

• 
günde mahkemede hazır bu· 
lunmamış olduduğundan di· 
vacı vekili gıyap kararı teb· 
liğini ve davasını iapattan iz· 
harı acizle yemin teklif eyle· 
miş olduğundan gıyap kararı· 
nın tebliğine karar verilere~ 
bu baptaki muhakeme 8-10·93 
Perşembe gününe tayin kılın· 
mış olduğu ve yeemi mezkur· 
de saat 10 da mahkemeye 
gelmediziniz taktirde yemin~ 
den imtina etmiş addolunara 
gıyaben hüküm verileceği~e 
dair tebliğ makamına kaını 

lmak üzre ilan olunur. 



~ 31101936 ------------~----llllim-
,,,_ektep Kitaplaii 

--··---! avuz Kitapevinden: 

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

Devlet Kitaplarının -
dahi sabcıhğmı üzerine almıştır. 

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

Adres : Y avaz kitab evi 
Fahri Kitapçı 

,~ ...,. Numara 56 Kemeraltı~ı 
'- lzmir Komutanlığı ilanları 

Müstahkem mevki satın alma komisyo-:lndan: 
1 - Tümenin Manisa merkezindeki kıt'atm senelik ihtiyacı 

olan 375 ton meşe odunu münakasaya konmuştur. 
2 - Şartnamesi Manisa tümen satın alma komisyonunda 

görülebilir. 
3 - ihalesi 12 -1. Teşrin- 936 pazartesi günü saat 11 de 

4 
Manisa askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

- Eksiltme kaplı zarf usuliledir. 
S - Odunun kilosunun muhammen bedeli 1,45 bir kuruş 

kırk beş santimdir. Teminatı muvakkatesi 408 liradır. 
6 - istekliler Ticaret \)dasında mukayyet olduklarına dair 

vesika ibr!z etmeleri lazımdır. 
7 - Teminatı muvakkate makbuzile birlikte teklif mektup

larının münakasanın yapılacağı belli saatten en aşağı 
bir saat evvel Manisa tümen satın alma komiyonuna 

'-... vermeleri. 26 30 3 8 561 

~· M. V. satın a~ma ~o: nundan: . . . 
- Beher tanesıne bıçılen ederı altı kuruş olan ıkı mil-

yon tane muhtelif renk ve numarada makara kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 5/ikinci teşrin/936 perşemba günü saat 15 te 
Ankarada M. M. V. satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Şartnamesi 600 kuruşa M. M. V. sa. al. ko. nundan 
alınır. 

4 - Tahmin edilen mecmu tutarı 120000 liradır. 
~ - ilk .teminat 7250 liradır. 

- Eksıltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
k~n.~.mun iki. ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
bırlıkte teklıf mektuplarım ihale saatinden en az bir 
saat evel M. M. V. sat. al. ko. vermeleri. 

"'----- 19 2 17 3 421 

~üstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
- Edremit'teki birlikler ile müesseselerin senelik ihtiyacı 

2 
için kapalı zarfla 1100 ton odun alınacaktır. 

3 
- Tahmin bedeli 11000 liradır. 
- ihale 14 birınci teşrin 936 ç~rşamba günü saat 11 

de Edremit'teki askeri satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

~ - Muvakkat teminatı 825 liradır. 
- Teklif mektuplarını münakasa saatinden bir saat evve-

line kadar makbuz karşılığı komisyona verilecektir. 

6 
Bu saatten sonra mektuplar kabul edilmez. 

- Şartnamesini görmek ve bilmek için komisyCJn her 
"-.... gün açık olduğu ilan olunur. 29 3 6 10 602 

Mst. Mv. satın alma ko. nundan: 
1 - Hava kıtaatının 132000 kilo ekmek ihtiyacı kapalı 

usulile eksiltmeye konmuştur. 
2 - ihalesi 5/birinci teşrin/936 pazartesi günü saat onaltı-

da İzmirde kışlada Müstahkem mevki satın alma ko-
3 misyonunda yapılacaktır. 

4 
- Tahmin edilen mecmu tutarı 14520 liradır. 

S - Beher kilosunun tahmin edilen fiati on bir kuruştur. 

6 
- Teminat muvakkate akçesi 1089 liradır. 

7 
- Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
- istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve-

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

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kalarile teminat ve teklif mektuularını ihale saatından 

, . en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacak-
~ lardır. 19 24 29 3 459 

1 
Ustahkem mevki satın alma komisyonundan: 
- lzmir' <le yaptırılacak inşaala lal ip çıkmadığından yc-

2 niden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
- Tahmin edilen bedel 41479 lira olup ilk teminat 

3 parası 3131 lira 18 kuruştur. 
- Şartnamesini almak istiyenler 210 kuruş mukabilinde 

~ M. M. V. satın alma komisyonundan alabilirler. 
- ihalesi 17 /1. inci Teşrin/ 936 cumartesi günü saat 

S 11 dedir. 
- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 

üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle Bayındırlık 
Bakanlığından alacakları fenni şartname ile idari şart
namede istenen ve behemehal verilmesi mecburi olan 
vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını ihale saa
tından en geç bir saat f!Vveline kadar M. M. V. 

'-.satın alma komisyonuna vermeleri. 
~ 29 3 8 13 563 
~ ~· Mv. Sat. Al. Ko. dan: 
~ 0.rdu nakliye taburunun levazım ayniyatından eşya kıs

aıt 346267 umumi cilt (1) :varak 17 hususi sayılı 

Burnava Tüm satın alma komisyonunda : rıobımı İ:>nİ1i8 
Cinsi Mahalli Miktarı Umum tan- TMuvakkat Münakasa 'IladbYV:AG"uı\J)f Saat 

Kilo min tutarı terhih~t ş~kl~, or l' IJJ.' v 23M513H'' 
Bulgur Merkez kıtaları 23600 2832 113 Açık . 12Z10tj6 . ~.iız8r~e-5i 10. 
Bulgur Ödemiş 6600 792 60 AçıK.'. n12flO?'~ P..azarl5 i 1u, 

1 Yukarıda miktar ve mahalleri yazılı bulgur açık eksiltme ' suretile. Hmu~al<:as tYa lfonu -
muştur. l P v , f.. > 

2 - Açık eksiltmesi 12110/936 pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde yapılaca'~th. 
3 - Umum tahmin tutarları ile muvakkat teminatlan hizalarında yazılıdır. • 2~ 9. 
4 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 

1 
• 

5 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnava' daki askeri satın alma komisyonuna gehiıelcri 
25 . 29 3 7 513 '! 

Burnava Tümen Satın alma komisyonundan: 
Cinsi Mahalli Miktarı Umum tah- Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 

Kilo min tutarı teminatı şekli 
Saman Gaziemir 40,000 600 45 Açık 8/10/936 Perşembe 10 
Saman Ödemiş 57,000 855 65 Açık 8/10/ 936 Perşembe 11,30 

1 - Yukarıda miktar ve mahalleri yazılı samanltr açık eksiltme suretile münakasaya ko-
nulmuştur. 

2 - Münakasaları 8 -10- 936 perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde yapılacaktır. 
3 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnava'daki askeri satın alına komisyonuna gelmeleri. 

22 26 30 3 485 
~~~~------~----------~~--~----------~~~· -

Burnava tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Tümen merkez kıt'alarının ihtiyacı için 6150 kilo kuru 

üzüm açık eksiltme suretiyle konulmuştur. 
2 - Açık eksiltmesi 12 -10- 936 pazartesi günü saat 15 te 

yapılacaktır. 
3 - Umum tahmin tutarı 1046 lira olup muvakkat temi· 

natı 79 liradır. 
4 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 İsteklilerin muayyen saatinde Burnava'daki askeri satın 

alma komisyonuna gelmeleri. 25 29 3 7 511 
Çanakkale Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 

637,000 kilo Un satın alınacaktır. 
2 - Un'un beher kilosuna 14,50 kuruştan 92365 lira fiat 

biçilmiştir. 
3 İhalesi 6 -10· 936 tarih salı günü saat 15 te Çanak· 

kale Müstahkem mevki satın alma komisyonunda ya-
pılacaktn. 

4 - istekliler ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 
5869 lirayı ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü madde
lerindeki vesaik ile bir saat evel komisyon müracaat 
etmeleri. 19 24 30 3 447 

Bumova Tümen Satınalma Komisyonundan: 
1 - Gaziemir' deki alayın motöründe kullanılmak üzere 

ihtiyacı olan 12330 kilo mazot ile. 1200 kilo vakom 
yağ açık eksiltme suretile münakasaya konulmuştur. 

2 - Açık eksiltmesi 8-10-936 Perşembe günü saat 11 de 
yapılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 1263 lira olub muvakkat teminatı 
95 liradır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İsteklilerin muayyen vaktinde Burnava' daki Askeri 

satın alma komisyonuna gelmeleri. 489 26 30 3 
Çanakkale Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Müstahkem mevki kıtaat ihtiya:..ı için kapalı zarf ile 

136,000 kilo Un satın alınacaktır. 
2 Un'un beher kilosuna 14,50 kuruştan 19720 lira bi· 

çilmiştir. 

3 ihalesi 7 -10- 936 tarih çarşamba günü saat 16,30 da 
Çanakkale Müstahkem mevki satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

4 - İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri olan 
1479 lirayı ihale kanununun 2, 3 üncü maddelerin-
deki vesaik ile bir saat evel komisyona müracaat 
etmeleri. 19 24 30 3 449 

Soma Malmüdürlüğünden: 
Cinsi Müştemilatı 

Han ve otel 1 kahvehane 15 oda, 1 salon, 5 mağaza, bir 
harap mağaza, 7 depo 1 saya 4 ahır ve otel 
altında üç dükkan. 

Hududu 
Sağı; Dereden ayrılan su yolu ve dere, Solu: Hasan tahsin 

çoban ahmet sakızlı hacı ve Nazif dükkanları ve camii kebi; 
caddesi. Arkası: Halil dükkanı, ~alil lbrahim hanesi ve yol 
ve dere. Önü: Musa, baldır Ali, ismet, sağır Ahmet, Yunus 
Mehmet, koşturum veresesi Hasan Tahsin dükkanları ve Cu-
muriyet meydanı. 

Kimden metruk olduğu: 
Lef ter veresesi ve damadı doktor Y anko. 

Muhammen kıymeti 
Lira Kr. 
7458 00 Yedibin dörtyüz elli sekiz liradır. 

Muvakkat teminat miktarı 
Lira Kr. 
559 35 Beşyüz elli dokuz lira otuzbeş kuruştur. 

Yukarıda cins ve müştemilatı yazılı bir parça gayri menkul 
kapalı zarf usulile 1/10/936 tarihinden itibaren 15 gün müd
detle ve peşin para ile satılığa çıkarılmıştır. Taliplerin artır
ma ve eksiltme kanununun 32 ve 33 üncü maddelerindeki 
esaslar dairesinde tanzim edecekleri teklif mektubunu artır· 
mayı açma saatı olan 15/10/936 tarihine müsadif perşembe 

lzmir 1 inci icra M. den: 
Avukat Bedrinin Emlak ve 

Eytam bankasından taksitle 
satın aldığı gayri menkulden 
mütevellit borç için bankaya 
ipotek eylediği lzmirde Karşı
yaka' da Donanmacı mahalle-
sinde yalı cadd .. sinde 37 eski 
39 yeni No.lu evin ön tara-
fında etrafı parmaklıkla çev
rilmiş bir mikdar bahçesi ve 
arkadaki bahçeye gider bir 
kapısı olup ön bahçeden eve 
girildikte geniş bir salon, kar
şıda bir oda, bir despenç 
bir mutbak ve hela, arka bah
çede bir kuyu, orta katta bir 
oda bir sofa, tekrar yukarı 
çıkınca bahçeye doğru bir 
taraça ve üst kata çıkıldıkta 
bir hayat üzerinde arkaya 
doğru iki ve denize nazır bü-
yük bir oda ve bu odanın bir 
balkonu olan ve 8500 lira 
değerinde bulunan işbu evin 
mülkiyeti açık artırma suretile 
ve 844 numaralı Emlak ve 
Eytam bankası kanunu muci
bince bir def'aya mahsus ol· 
mak şartile artırması 6-11-936 
Cuma günü saat 11 de icra 
dairemiz içinde yapılmak üzere 
30 gün müddetle satılığa ko
nuldu. 

Bu artırma neticesinde sa· 
tış bedeli her ne olursa ol
sun borcun ödenmesi tarihi 
2280 numaralı l:anunun mer'i. 
yete girdiği tarihten sonraya 
müsadif olması hasebile kıy
metine bakılmıyarak en çok 
artıranın üzerine ihalesi yapı
lacaktır. Satış 844 numaralı 
emlak ve eytam bankası ka
nunu hükümlerine göre yapı
lacağından ikinci artırma yok
tur. Satış peşin para ile olup 
müşteriden yalnız yüzde iki 
buçuk dellaliye masrafı alınır. 

l;'otek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men
kul üzerindeki haklarını husu
sile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev
rakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri 
icap eder. 

Aksi halde hakları tapu si
cilince malüm olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar. 24-
10 - 1936 tarihinden itibaren 
şartname herkese açıktır. Ta
lip olanların yüzde yedibuçuk 
teminat akçası veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 34-
8293 dosya numarasile 1 inci 
icra memurluğuna müracaat
ları ilan olunur. H.lş.No: 456 

numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten sonraya müsa
dif olması hesabile kıymetine 
bakılmıyarak en çok arttıranın 
üzerine ihalesi yapılacaktır. 
Satış 844 numaralı Emlak ve 
Eytam Bankası kanunu hü
kümlerine göre yapılacağından 
ikinci arttırma yoktur. Satış 
peşin para ile olup müşteri
den yalnız yüzde iki buçuk 
dellaliye masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklarını husu
siyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihin
den itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri 
icabeder. 

Aksi halde haklan Tapu 
sicilince malum olmadıkça 
paylaşmadan hariç kalırlar. 
23-10·1936 tarihinden itibaren 
şartname herkese açık-tır. Ta
lip olanların yüzde yedi buçuk 
teminat akçası veya Milli bir 
banka itibar mektubu ve 
35 - 6512 dosya numarasile 
2 inci icra memurluğuna mü-

racaatları ilan olunur.H.lş .No677 

İzmir inhisarlar başmüdi\r
lüğünden: 

Busene içinde Aydın ve 
Ödemiş havalisinden satın 
alınacak tahminen 30,0CO çu
val incirin Alsancak şimendi
fer istasyonunda vagonlardan 
arabalara yükleme işi pazar
lığa konulmuştur. 

isteklilerin 56,25 liralık te
minatlarile: 8 /10/ 936 günü 
saat 15 te bnşmüdürlüğümüz
deki komisyona gelmeleri. 674 

Mücellit 

Ali Rıza 
Yeni Kavaflar car-

' 
şısı No. 34 günü saat 4 ten bir saat evveline kadar Soma maliye daire

sinde müteşekkil komisyonu reisine makbuz mukabilinde ver-
meleri ve şartnameyi görmek istiyenlerin de hergün saat 10 
dan akşama kadar müracaatla malUmat almaları ilan olunur. 

Türkiye ziraat bankasından: 
3 6 9 11 658 

__ ..._ __________________________ ,__ __________ .;;.;.;;.... __ 
8804 umumi ve cilt (1) varak 3 sayılı harbiye ayniyatına ait 
yalnız birinci kısım boş olarak zayii olduğundan zuhurunda .. .. . ,.. 

2836 sayılı tarım kredi kooperatifleri kanununa uygun ola
rak meydana getirilmiş olan buçsuz ve zencirleme sorali 93 
sayılı özlü ulucak tarım kredi kooperatifinin kuruluşu ekono
mi bakanlığınca kabul edilmiş ve noterlikçede tescili yapılmış . 
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Limited ===== İZMİR 

KUltür Lisesi Der ZEE & CO. Vapur Acentası Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

lzmir'in 
en 

kıymetli 

öğretmen/eri 
burada 

ders verir/ır 
.-.;:; 

V.N. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

"KYPHISSiA" vapuru 6 
Bci. teşrinde bekleniyor, 10 
Bci. teşrine kadar ROTTER
DAM, HAMBURG ~ BR& 
MEN için yükliyecektir. 

"GERA,, Vapuru 15 ilk 
tesrinde bekleniyor, 20 ilk 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yükliyecektir. 

ATHEN,, motörü 26 ilk 
teşrinde bekleniyor, 3 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yükliyecektir. ---AMERiKAN EXPORT LINES 

"EXMOOR,. vapuru 17 
ilk teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 

PiRE AKTBRMASI SERi 
SEEERLER 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"HERMES,, vapuru 30 ey· 
lulde gelip 5 birinci teşrine 

kadar ROTTERDAM, AMS
TERDAM, ve HAMBURG 
için yük alacaktır. 

"CERES,, vapuru 2 birin
ci teşrinde gelip yükünü tah
liyeden sonra BURGAS, VAR
NA ve KÖSTEN için yük 
alacaktır. 

"SATURNUS,, vapuru 11 
birinci teşrinde gelip 14 bi
rinci teşrine kadar ANVERS 
ROTTERDAM, AMSTER
DAM ve HAMBURG için 
yük alacaktır. 

"CERES,, vapuru 21 birin· 
ci teşrinde gelip 25 birinci 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAMveHAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LiNlEN 

Tel 2443 
LONDRA HATTI 

"IRAGO,, vapuru 30 ey-
lulde 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 teşrinc kadar Londra 
ve Leith için yük alacaktır. 

LİVERPOOL HATTI 
"DRAGO,, vapuru 7 bi

rinci teşrine kadar Liverpool 
ve Glasgov için yük alacaktır. 

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

DEUTSCHE LEVANTE-LINİE 
"HERAKLEA,, vapuru bi-

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

Yatılı • Gündüzlü : Kız ve Erkek 
Müessisi: Eski Kız lisesi direktörü 

HAYDAR CANDANLAR 

Orta ve lise sınıflarına talebe kaydı başlamıştır. Ecnebi dillere hususi bir mevki veril· 
miştir. Sınıflara 40 dan fazla talebe ahnmaz. Kızlarla erkeklerin yatı daireleri ayrıdı.r· 
Çocuklarını sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir malumat ile yetiştirmek istiyenlerı~ 
hergün sabahtan akşama kadar Kemeraltında Birinci Beyler, Numanzade sokağında 
numarada (Kültür Lisesi) ne müracaatları. 

Derslere Birinciteşrinin on beşinci günü başlanacaktır. 
. .. .. . . • ~ : :;. - ~-~.:: ı..,. ~ .. ~. ~! ... • r. ... ,;; • • ' • • 

İzmir belediyesinden 
Senelik kirası 1 O lira bedeli 

mühammenle Karşıyakada So
ğukkuyu tramvay caddesinde 
111 numaralı dükkanın yan 
kısmındaki yirmi metre mur .. b· 
baı yol fazlasının bir senelik 
kirası baş katiplikteki şartna
me veçhile 9/10/936 Cuma 
günü saat 16 da açık artırma 
ile ihale edilecektir. iştirak 
için 75 kuruşluk muvakkat 

zmir Gümrük muhafaza ala
yı birinci tabur satın alma ko" 
misyonundan: 

Muvakkat 

Miktarı Muhammen fi. Mecmu tutarı t. miktarı 
Ginsi Kilo K. S. L. K. L. K. 

Sarımsak 160 35 56 4 20 
K. soğan 740 6 50 48 10 3 61 
Sabun 1200 35 420 31 50 
Makarna 3000 21 630 47 25 
K. fasulye 1480 12 177 60 13 32 

"EXOCHORDA" vapuru "HEMLAND,, motörü 29 
Tarih ve navlunlardaki de

ğişikliklerden acenta mes'u-
liyet kabul etmez. 

teminat makbuzile söylenen 
gün ve saatta encümene ge
linir. 24 29 3 6 504 

S. yağı 1470 88 1293 60 97 02 
Z. yağı 1300 47 611 45 83 9 ilk teşrinde PiRE' den BOS- ey1u\de beklenmekte olup 
Gaz 3400 24 816 61 20 TON ve NEVYORK'a hare- ROTTERDAM, HAMBURG, 
Un 65000 13 50 8775 658 13 

ket edecektir. BREMEN, COPENHAGE, Türk Hava Kurumu Arpa 20000 5 1000 7 5 
"EXCALIBUR" vaı 'uru 23 DANTZIG, GDYNIA, GÖ-

ilk teşrinde PIRE'den BOS· TEBURG, OSLO ve iSKAN- Büyük Piyangosu Saman 03600 1 50 · 54 • 4 05 

, TON ve NEVYORK'a hare- DİNAVYA limanları için yük 
ket edecektir. alacaktır. 21 inci tertip biletleri satılıyor 

Kuru ot 03600 4 144 10 80 
Pirinç 03200 22 704 52 80 
Z. tanesi 500 22 110 8 25 

Sefer müddeti: "VASLAND,, motörü 13 Altıncı keşide 11-10-936 dadır 
PiRE - BOSTON 16 gün birinci teşrinde gelip ROT- s·· "k 'k . 200 000 .. k.f 20 000 1· d A 

B. peynir 730 33 240 90 18 07 
Sığır eti 7035 24 1688 40 126 63 

l .. TERDAM H AMBURG BRE- uyu ı ·ramıye . , mu a at . ıra ır. yrıca 

1 
P RE - NEVYORK 18 gun • 1 20 000 15 000 12 000 l' l k b .. ··k ·k . l d MEN COPENHAGE Gô · , · ve . ıra ı uyu ı ramıye er var ır. 

DEN NORSKE M1DDELHA VS TEBURG, OSLO, ve iSKAN~ _ Biletler. hukumet önünde direktörlük gişesinde ve bi-
LINJEN - OSLO 1 DlNAVYA 1• l . . "k lumum bayılerde satılır. 

"BOSPHORUS,, motörü . ıman arı ıçın yu ·- • 

Koyun eti 936 35 327 60 24 57 r 
Müddeti ihale T. ihale günü Saatı Münakasanın şek 1 

10 Ay 71101936 Çarşamba 10 Açık eksiltme 
10 " il il il 10 il " 

22 ilk teşrinde bekleniyor alacaktır. ( • •ı A t• M h b • h 
HAVRE DlEPPE DUN: SERViCE MARITIME zmır vı aye ı u ase eı u-

10 " " .. .. 10 " " 
10 il il .. il 10 " " 
10 " il il 10 il " 

KERK, 'ANVERS, I DiREKT " ROUMAIN susiye müdürlügv ünden· 
ve NORVEÇ limanlarına yük SUÇEA VA,, vapuru 20 ' 

10 il " " " 14 " " 
10 11 11 11 11 14 H 

11 

alacaktır. birinci teşrinde gelip 21 bi- Bedeli muhammeni 
rinci teşrinde PİRE, MALTA Lira Ku. Yeri Cinsi No.su 

10 " il il " 14 " " 
10 " " " " 16 Kapalı zarf 

S.A. ROYALE HONGRO· 
iSE DE NA VIGA TION 

DANUBIENNE-MARITIME 
BUAPEEST 

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

SERViCE MARİTIME 
ROUMAIN BUCAREST 
"DUROSTOS,, vapuru 28 

ilk teşrinde bekleniyor, KÖS· 
TENCE, SULINA ve GALAÇ 
limanlarile GALAÇ aktarması 

olarak BELGRAD, NOVİ
SAD, BUDAPEŞTE, BRA

TISLA VA, VIYENA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

GANADIAN PACIFIC 

STEAMSHIP LTD. 
QUEBEK ve MONTREAL 

için her hafta LIVERPOL' dan 
hareket eder. KAMADA'nın 
limanlarile dahili şehirlere lz
mir' den direkt konişmento 

verilir. 
Vapurların isimleri gelme 

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

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

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

No.: 55 
Telefon : 3479 

. - ... ~ ""· ... """ 
. ' ~ . . .·.f . ~.... : .... 

Kiralık Ev 
Köprü tramvay durak yerin

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

MARSILYA, ve CEZAlR için 75 00 Karantina tramvay C. Eski M.H. şube biPası 477 
yük alacaktır. fdarei hususiye akaratından olup yukarda yer ve cinsi gös-

10 " 8/10/936 Perşembe 10 Açık eksiltme 
10 " il " " 10 " il 

ZEGLUGA POLSKA terilen akar üç sene müddetle kiraya verilmek üzere 20 gün 
"SARMACJA,, vapnru 2 müddetle artırmaya çıkarılmıştır. isteklilerin şeraiti öğrenmek 

10 il il " " 10 il " 

10 .. il " .. 1 o il " 

üzere her ğün Hususi hesaplar müdüriyeti varidat kalemine 
birinci teşrinde doğru AN-

E l ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 12-10-936 ta· 
10 " " il " 10 " " 
10 " " .. " 14 '• il 

V RS, DANTZ G ve CDY- rihine müsadif pazartesi günü saat 10 da depozito makbuzla-
NlA için yük alacaktır. rile birlikte Daimi encümene müracaatları. 29· 1-3-5 (596) 

İlandaki hareket tarihlerile 

9 u " " .. 14 ,, ,, 

nav)unlardaki 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 

elienic Lines1 

Limited 

Çamaltı Tuzlası müdürlüğün-
den: 

9 " " il " 14 " " 
1 Gümrük muhafaza birinci taburu eratı ihtiyacı olaO 

17 kalem erzaktan birisi kapalı zarf usulile ve diğer 16 51 

açık olarak cinş ve miktarları yazılı ayrı ayrı şartnameleri' 
hizalarında yazıldığı veçhile eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 4033,08 liradan ibaret olan 2 - İhalenin tarih, gün ve saatleri alınacak maddelerill 
Bir fırın ile 5.684 lira 56 kuruş keşif bedelli bir ahırın Tuz- karşılarında yazılı olup ihale izmirde Gazi bulvarında Ziraat 

lada yapılacak inşaatı artırma ve eksiltme kanunu mucibince bankası bitişığinde 6/3 sayılı apartmanın üst katında Gümrii~ 
kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. muhafaza alayı birinci tabur satın alma komisyonu odasınd8 

lnsaatın kıştan evel bitirilmesi matlup olduğundan müstacel yapılacaktır. ... 
kaydile ihale günü ilk teşrinin 7 inci çarşamba günü olarak 3 _ Şartnameleri hergü:ı komisyondp aarasız olarak go 
tesbit edilmiştir. rülebilir. . 

Tuzlada mevcut bulunan keşif ve projelerini tetkik ettikten 4 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına daıf 
sonra talip olacakların sözü geçen günde saat 14 te Çamaltı vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
müdürlüğünde toplanacak eksiltme komisyonuna müracaatle 5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı artırma ve 

Hamburg - Bremen, Rotter- bu gibi işler yaptıklarına dair ehliyet vesikalarını gösterme· 3 dd l · d art' eksiltme kanununun 2 inci ve üncli ma e erın e ve Ş 
dam --Amsterdam ve Anvers lerı· ve kanunun şeraı·tı' muc'ıbı'nc:> muhaınmen bedellerı'nı·n o,1.0 kt rı· ~ namelerindeki vesikalarile kapalı zarflarını ve teminat me llr 
limanları için her ay munta- 7,5 ğu ile birlikte kapalı zarflarını vermelerini lüzumu ilan l k re· 

larını ihale saatinden en az bir saat eve omisyona ve t 
zam iki sefer yapacaktır. olunur. 1 3 633 ceklerdir. ·Açık eksiltmelere girecekler muvakkkat temioll 

lim~:l~n ls~ç~~did;ğr:e ~~111~~ =lllHlllUlllllllllllllllllllıı. Doktor .ıılllllllllllllllllllllllllllll_ makbuz veya banka mektuplarını eksiltme saatinden evel kO' 

1 k b 1 d isyona vereceklerdir. 22 26 30 3 494_,, 

;.:;ı~~;;y;i~neM~il= A. Kemal Tonay = Mı·ııAı emlaA k mu·· du·· r 
Line -Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı 

Marsilya ve lskenderiye için 
9600 tonluk "Cairo City" va
i)Uru her ay Pireden munta· 
zaman iki scf er hareket ede
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire·Marsilya seyahat müd

deti 7 5 saat, 

Port-Sait ve lskenderiye li
manları için "VELOS,, vapu· 
ru her haf ta 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 Acentaht;ı 

Limited 
acentasına müracaat olunması. 

Telefon: 3171 

Uasmahııne Lıns) onu karşı~ındaki dibek sokak ha~ınt.la 30 sayı· = ]ı ev ve nıua) cnchanc:ıinde sabah saat 8 den akşam aat 6 a kadar 1 u·· gv u·· n den : = ha~ta1arını kabul eder. -= .Milra<·ant e<lcn hastalara yapılmal'ı 15.zmıgclcu !air tulılilfit ve 

mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına ccna = f~lVCll \' aı·ı·p "•lt.'(leıı ınetı·t"'ık Bıırn!I,' = görülen Pnouıotoraks muayenehanesinde ınunta:r.auıan yapılır. = ,.. J «.l l 

•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllll Telefon: 4115 11111111• Ya (sın C t [il Öll Ü cadd CS İ ilde 36 Ulj 
lzmir Bayındırlık direktörlü-
ğünden: No. lı köşkte satılacağı i13ıı edile•• 

1 - ldarei hususiyeye ait lzmir Ağamemnun ılıcalarında nıeuk ul- eş yanın S31ıŞI 19-10-936 
yeniden yapılacak eısri ve fenni bina ve tesisatın İzmir Bayın· - d .. t 
dırlık direktörlüğünde mevcut şartname ve krokide gösteril- pazartesi giinli saat 10 a bırakıl ıg 
diği üzere projesinin tanzimi müsabakaya konlmuştur. 5 

2 - istekliler krökisi ve şartnameye göre tanzim edecek- İ 1 an O 1 u il ll r. 66 / 
leri plan ve projeyi 30/11/936 tarihinde izmir Bayındırlık di-

rektörlüğüne teslim edecektir. ı Türkiye ziraat bankasından: 
3 - istenilen şerait dairesinde tanzim olunacak projeler· ı · 

den Nafıa direktörlüğünce intihap kılınacak ve Nafıa bakan- 2836 sayılı tarım kredi kooperatifleri kanununa uygun .0 ;9 
lığınca da tasdik ve kabul edilecek proje sahibine 500 lira •rak mey ..!ana getirilmiş olan buçsuz ve zencirleme soralı ısıi 
mükafat verilecektir. sayılı yeşil parsa tarım kredi kooperatifinin kuruluşu eko00 I· 

4 - Fazla izahat almak istiyenlerin İzmir bayındırlık di- bakanlığınca kabul edilmiş' ve noterlikçe tescili yapılmış 5~ rektörlüğüne müracaat etmeleri. 634 duğundan kooperatifin resmen işe başladığı ilin olunur. 6 


