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Fransa'da grev 

Yeniden umumi grev ilan edil 
miştir, vaziyet tehlikelidir. 

--~---------------"!-----------------------------------------------~ r • 

o • Antakya' da 
Başbakanımız geliyor. Na-1 
fıa Ve ilimiz dün geldi. -----------Maarif Vekili de İstanbul'a geçti. Nafıa Vekilimiz, hararetle 

karşılandı.' Geçtikleri sahada mühim işler başardı. 
Ankara, 3 (llusu"'i) - Ba~baka

mmız İsmet lııönü , görükn lüzum 
iizerine, Af) on yol ıı üzerinden 
Cgc uımtaku ıml ıı .,.~ hınir'cle tct-
1-.ikntn çıkıyor. Başlınknıııınızın 

garbi Aıın<lolu ,nııııtnku ındu ııe ka
<lar kal:ıcakları henüz mcçhulılür. 

f tıırılıul, ;~ (Uu 11 i) - ı\luarif 
vekili Sa ffet .Arıkıııı ~dırinıize gı·l· 
di. :'\l ektqı\eri ~tzr•cek 'e lnısı·m·ki 
t:ılche kaılrıılamıı Ye tcılri;;at i~le

rini teftiş edec-cl.tir. 
Sayın .Nnfıa \'ekilinıiz Ali Çc

tiııknyn, dün oıomol.ıille Ap·:ılıktnn 

şehrimize ı;clıni,lcnlir. l ııfı:ı veki
limizin rcfakııtlerimlc Zongul.tıık 

:ıylan Halil 'c Af) on sııylavı Hay
dar ile şose ve kfıprüler ııınuın 

müıHir muavini Emin ,.e kalemi 
malı us • ejatl bulunmaktadırltır. 
Nafıa \Ckilimiı, İznıir'e gdiı-kt-n 
J>ikili, Uıırganın \C Menemen ile 
Kar~ıyaka'Jıı So~ukkuyu'da halkın 
coşkııo teııılıüratı ile karşılanmıştır. 

Ali Çetiııkay:ı, Trakya ,.e .Ana-

dolu'da geniş Lir tetkik seyahati 
yapmaktadll'lar. ~imdi~c ka<lar 
1200 kilom et relik yol almışlar, 

Çorlu, Tekirdağ. Gelilıolu, Çanak· 
kale, Etlrcnıit, Burhaniye ve Ap·n
lık'tn nafıa işlerini \'C ihtiyaı;lıınnı 

tetkik C) leıııişlerJir. 
Valimiz Fazlı Güleç. ~afıa Ve

kilimiıi Ayrnlık't:ııı kar;ılamı,. ve 

Kış şiddetli 
geçecektir .. 
Bunu, bir alim 
iddia ediyor .. 

fstanlıul 3 (Hu~u i) -- Bir ali
min idılia ııın giirc her )ÜZ senede 
Lir tekrar etmekte oldu~u ~iıhletli 

kı~lnrı lım bir i de önümüzcleli mev
!İnw i nhe ı etmektedir \"c bin:ıcn-

alr) h, grçircPrğiıııiı. kış c;ok 

olul'uktır. 

1.orlu 

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

Bir harb cık-• 
tığı takdirde .. 
Amerika'lılar nasıl 

davranacaklar? 

M. Ruzvelt 
\aoington 3 (Hadyo) - M. 

Kordel Ilull, <'ennbi Amerika hü
kıimctleri ile bir bitaraflık paktı 

ak<liııe c;alışmaktadır. Bu pakt mu
dLinrt>, harb ihtimalinde bütün 
Amerika devletleri muharib dev
ldlere sil51ı ve kredi verruiyecek
lerdir. Bundan Laeka isti~ari bir 
komite te~kil edilecektir. 

Başbakanımız ve Nafıa Vekilimiz 
<lün veldl 
gdmiştir. 

ile ltirlikte:J şehrimize 1 nase.lıctilı• Dikili halkı giizel bir 
tak hazırlamış ve Ali Çetin'k.aYa'ya . . 

:"\afııı Vckillnıl:dn gcliıleri mii- - Sonu 6 ıncı sahifede -

Fransız işçileri silahlanmağa aleyh
tar. ,M. Müdafaa komisyonu toplanilı 

Tahd.di teslihatkomisyo 
nu müzakerelere başladı -------Fakat Alman ordusu da yeni as

keri fırkalar ihdas ediyor. 

• 

Alman topçuları iş başında 
Berlin 3 (Radyo) - Sekiz teş· dafaa komicııyonu ~I. Daladio'nin 

rinievelden itibaren, Almanya hü- riyaı;etiode toplanmıştır. Komiı::yon 
kıiıneti e\cldcn bildirdip wçhile bu içtimaında, milletin harb zama-
yeni Eckiz fırka asker daha te~kil nına göre hazırlanma~ı tetkik edil-
eıleccktir. Bunlardan \kisi Hanovr- miştir. Bundan başka, hu hu,.u la 
da, iki i Kopleç'dc bulunacaktır. alıikadıır kanun lıi)ihaları da tet-
Bu suretle Alman ordtı!'U 12 ko· kik edilecek ve hemen mecliııe ar-
lorduya baliğ olacaktır. zolunaeaktır. 

J.ondra 3 (Radyo) _ İşc;i par- Cenevre 3 (Radyo) - Oün ak-
tisirıin pazartesi günü EdioLurg'da şam üzeri tahdidi tcıılihat komis-

yonu toplanıı~tır. Bu komisyon 
yapacağı içıiınacla hükünıctin sih'ilı-
lanına porognmıı tetkik edilecektir. 1932 scue indenberi toplnnmamış-
İçtimam rıızıı,ııııesine giirc', i~ı.i. tır. llu cdııeye Norveç murahlıa~ı 
parti i l.ıu sit:i.lılaııma aleyhinde bu- 1\1. Lancj riyaset etmiştir. 
lunacaktır. t~c;i parti i, silahlanma- M. Lanej. komiFyonun sabık 
da ifratı cihan sulbuna mugayyir reisi nıüte.,·effa llenderson'un ha-
görınektedir. tıraeı ve komisyonun nıcsai,,ini tak-

Pariı 3 (Radyo) - Milli mü- -Sonu 6 ıncı sayfada-

• 
lzmir tacir.inin 
zararı nedir? 
~~----·---~--

Bir liste hazırlanı-
yor, vekalete 
gönderilecek 

lktısat vekaleti, lzmir ihracat
ı;ılarının frank kıymetinin sukutu 
)nün:ı~eh.ctile giirclükleri zararları 

tesbit ettirmı•l.tcdir. Yı·kfilcttı·ıı ge
len hir emir iizcrin~ Türkofis 
oıüdiirii Ahmet Mitnt, dün" lzıııir
dt·ki lıiitün ihracat ı•vlerini lıirer 

birer gc7.erel.: ihraC'atı;ılrırla temn 
etmiş ve alivre ~atı\'lımlıın gördük· 
leri zararlar hakkın<la mıılfün:ıt 

ıılmıştır. Bu ıııahimat, hir raporlıı 

İkt19at \l'lfilt>l ine lıiltlirileceklir. 
'fürkofis müılürü, mul.ııdlf ih

racat evlerinin alil're satışlar mü
nıısebetile frauk olarak matluplan 
olan miktan bir list~ halinde lıa

zırlaınıştır. 

Dinarlı Maksimo:.;la 
berabere kaldı .. 

Yunanlı pehlivan 
İstanbul, 3 (Hu u i muhabiri

miıden) - Selanik'ten bildiriliyor: 
Selanik'te Dinarlı Mtlımed'le Yu-

ifa 
Antakya'da kardeşleri

mizden tevkif at var! -------------Türk'ler muntazam teşkilatla 
-}., ~ neticeyi beklemektedirler 

1 skenderun' da hükumet konağı 
Ankara. 3 (Uu u 1) - Antakya- tcme.l foııv ve inkişaflnnuı nuaı 

dnn gelenlhnbcrlere giire, oradaki dikkate alarok muntazam te~kila 
T_ü:-k karde,lerimiz. gördükleri tu- ıhdas etın;şler ve vaziyeti süldi 
yıka r:ı#men anayurda karşı ol:ın netle karşılamağa lıazırlanmı~ardıı 
bağlılıklannı her gün lıir ve ile ile 
i11pat etmekte ve bu aatletin biran 
evel tahakJ,;ukuııu beklemektedirler 

Kardeşlerimiz, hadisatın anuh-

Huraclaki Suriye zabıtası, güy 
Türk'lük harekatında talırikatçı ol 
dukları iddiasile hıızı 'I'ürk•Jeri v 
kadınlan tevkif etmiştir. 

Fransız başbakanı 
Mevkimi kuvvetlendirmiştir. Dün.Ceneı 

re' de dış bakanımızla konuştu. 
Paıi , 3 (Hadyo) - 1. Blum'un Cenevrc'de bulunması, çok mübia 

eeheplere mfi tcnittir. M. Blum'un Fran<ıız. meclisindeki son zaferleı 

me\·kiini kuvvetlendirmi~tir. Bunun için yeni birçok hev.nelıoilel ve mü 
him tekliflerde bulunacaktır. • 

Cenenc'tle Frau~a'nın kontenjanı kaldırmak teşebbüsü büyük bi 
ehemmiyetle telakki e<lilmi~tir. 

Fran a lıükumeti güınrük.lere resimlerde yü7.de 15-20 ni betinde len 
zilô.t emrini \ermiotir. Li an. lar da bundan sonra daha serbest olncaktıı 
F.ra_nsa, bu hareketin diğer devletler tarafından da hemen takip edilecc 
ğlnı ummaktadır. Fran.a'Ja bu tedbirler sayesinde para tedavülü km 
vetleneecktir. 

Ticaret VP. ekonomi bakanlan pa:1.:ırte$i günü Cenevrc:'Jcki ekonı 

mik komi yonda mühim ıiznhat vereceklere.lir. 
Cenevre, 3 (Radyo) - .M. Blum bugün kon ey reisi )f. Riva Vik1 

na ile beraber yemek yemiştir. Bundan sonra İsveç murahhası ile Yı 
goslal-ya murahhası :\l. Puriç ve Türkive murahhası doktor Tevf~k R" 

.. A 'l k ' • u tu ra a · onuşmuştur. 
M. Blnm, bu akşam Paris'e hareket etmiştir. naııi<ıtanın nıeşlıur güre~çilerind n 

1\lakeimos kalabalık bir eyirci kit-
le!'i önünde güre~mişlerdir. Hake- Atina' da büyük' mitingler 
min tarafgirli~i yüzünden daha foik 
giire~en Dinarlı Mchmed, Yunanlı M M t k •• 
~«şçile bmL.;:_!1•· edilmiıti<. • e a sas mu. 
lngiliz bahriye him bı·r nutukverd 
bakanının nutku 

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

te1;;i0~~:· s:!~Slnoar's~b~~g:~: Komünizme hücum etti. Yeni çalışmala 
anlattı ve hararetle alkışlandı. hafazak.arlar parti kongresinde ı.öy

ledi~i nntnk hakkında uzuo uh
liller ne~retmekteJir. Tiınes gaze
te,;İ diyor ki: 

- Hükı'imctin silahlanma prog
ramı gecikmeden \'C mümkün ol
rlu~u k:ı<lar sür'atle tatbiki arzu 
olunmaktadır. 

Daily Telgraf gazetesi hüku
met çok kat'i ifadeleri ö teki hüku
metlerin silahlanmalarını nazan 
itibare almnkınzın memleketin mil· 
li müdafaasını temin karannda ol· 
duğunu iı;bnt etmiştir. 

'Muhalif matbuat bu nutkun 
aleyhinde yazılar neşretmektedir. 

Daily llerald gazetesinde bir 
yazı neşreden Attles diyor ki: 

lloar Lanl planı ile İngiliz 
projesini malı uı derecede muta
zarnr eden ve ioçilcrin yardımını 
istemek salahiyetini haiz hulunmı
yan Hoar siyatıneını karoı itimllt 
beslemeyi iıçi partisinden istemek 
küstahça lıirşeydir. İngilterc'nin 
yeniden silahlannmk ihtiyacında 
olup olmamo!!ı ayn bir mes'eledir. 
Pek mühim olmıyan bu mes'ele 
hakkında ioçi kongresi cevab ve

recektir. 

Atina 3 (RaJyo) - Başbakan 

genc>.ral Metaksııl', dün mı>şrutiyet 
meydanında aktoluuau nıitiııgte 

uzun bir söylev vermi~tir. ~Iitinge 

iştirak. edenlerin, yüz elli Lin ki~i

den baret oldu~u kaycledildiği hal
de, 'lalıarc mülhakattan gelenle
nn çoğalmasından bu rakamın • 
üçyüz bine baliğ olduğu tesLit edil-
miştir. 

Başbakan saat 7 de ~öyleline 
baohyarak halkı 6elimladıktan son
ra e&cümle demiştir ki: 

- İlk defa olarak Ynnanic
tanda lıöyle muanam bir miting 
aktolunuyor. Buraya gelen yüz bin
lerce kişi, ne bir intih:tb ve ne de 
bir partizanlık rolünü ifa için ge
liyor. Gelenler Yunanistan'ın mu
kadderatını idare edenler~ itimat
lannı göstermek için geliyorlar. 

Her nereden geçti isem, köy
lüden, şehirliden, gcoç ~·o ıilıtiyar· 

lordan ve kadınlardan . ordum. 50-

ruşturdum, neticede anladım ki, 
Yunan milleti, ortaJa mevcut olan 

fenalığın izale inden başka lıiçl 

istemiyor. Hakikati anlamak iı 
yenlere de derim ki, bildikleri 2 

maıılar artık geçmi~tir. Yunanistı 

artık i'!teJiği ve aradığı yeni l 
yola girmiş bulunuyor. Ben, dıinı 
ni bir şeref ol un diye elime alo: 
dım. Yunanistan 'ıı karşı borçlu ı 

duğurn \·azifeyl ifa için aldım. ~ 

dümeni elimden bırakacak deıtili c 
Zira omuz anmdaki mes'uliyet ) 
künü ruüdrikim. 

Hepimiz çoktanlıeri tehlik~ 

!\eziyorduk. Siz ele biliyordunuz; 
Yunanis'taıı'ı uçuruma götürm. 
ietiyen komiluizuı helAsı, son 
manlarda ilik !erimize kadar nül 
etmiş bulıınuyordu. O derece 
yurtlu rnııhveımek ve dini kalc:J, 
mak üzere idi. A~uetoı;un dördt 
cü güııü Lu tehlikeden kurtult. 
nuz. Partiler: sizi bu tehliked 
kurtaramıyordu. Zira bu partiı" 
artık enerjisini kaybetmio bir m 
cudiyetten ba~ka birşey değildi) 

- Lütfen çeviriniz -



Sayfa 2 ________________ llİIİ ____ ANADOLU 41101 :>36 .. 

~•Nm~•~;~!!~:~m.~~n ~~~~. bU emk ··~ r G Ü~n Ün T e 1 g raf Haber 1 eri l 
ıaif.. Gönül dilerdi ki, muallimeye ve meelck kadınına boyanmak, lüks A • ı h • b • d t d • F 1 J k 
.,..ıet yapmak. saç. k11ş göz işlemek gibi şeyler tamamen yasak edilsin. Si er ır ır şeu va e me ı. ,.,.<A.ın.sa aa o.-

sa111n ve boyamo ahlak ve namusla mfinaeebeti yoktur şüphesiz. ., , r 
Fakat bu nesnelerin ruhi terbiye, hususiye~ zarafet bakımından rol· • - • mUnlSt Ve TaŞlSf• 
. ~":~~~ . .=·:; .. hı kaa .. ı .... 1u,ı.n dıı.ı. •• •deli .. , • lhtilô.lcılar reisi General Franko, lngiliz hükfı· /erin ni1mayişi .. 

Ne kadar· sade ve temizdirler. Ve bizim kadınlanmız; onlara uisbet- metı•ne verdı•g., ,· muhtıra JQ n1 e dt.)'OT • 
J. ne udu renkli.. Hayır, renkli değil, ne kadar boyalı!. Her birinin Uj r::" l l h 
Cehresinde siyah. kırmızı, sarı, pembe, heyaz, açık kahverengiden, mavi, Burgos, 3 (Radyo) -· General Franko, lngiliz hükumetine bir muhtıra vermiş ve ispanya r aşist er, SO cena 

yeple kadar bir yığın renk var.. ihtilalciler hükumetinin, hiçbir devlete, hiçbir şey vadetmediğini ve beynelmilel bütün mua- Fırkalarını 
Boyanmıyan muallime, boyanmıyan kadın bilir ki; kadının hak.ild hedata riayet göstermek suretile devletlerle dostane ve ahenktar bir siyaset takib edeceğini 'tham edı"yorlar.1 

ymeti ve gdzelliği, oe boyadan geliyor, ne de güzellik boya ile doğa· l i 
· en bil'feydir. bildirmiştir. General Franko'nun bu muhtırası bura siyasal mahafilinde çok iyi tesir bırakmıştır. 

Ruhi ve fikri güzelliğin parlaklığı ve asaleti "karşısında, bir boya ------------__..._.. ••----------
\abmmdan istiane ile uydurulan sahte ve sun•i güzellik, baddizatinde ne 
bdar luain bir çirkinlik ta~r?. 

Güzellik, kafadadır, ruhun kendisindedir, terbiyededir, iyi bir insan 
tlatt.dır, zengin bir karakter taşıyıştadır. Ayni zamanda, balmnsız, çar
~ çubuk bir vünt ftıtündeki mükemmel makyajlı çehre, sağlam bir 

riltle, hayli gülünç ve hayli ıayanı muhamettir .. 
Beden eatetigi noktasından züğürd, atıl, hareketsiz, renksiz bir vücut 

e onun iietlode makyaj kalafatından çıkmıı bir kafa, köhne bir kağnı 

iiııde baıına hotoz geçirilmiş altmıtlık bir kız oğlan kızın gelin ha· 
mdeki perif•nbAıdır. 

Çocuk denilen o mini mini alem, muallimeye bakarken bütün hae
..ayeti iizerindedir: 

Objektifini mütemadiyen açıp kapamaktadır. Göre göre, o boya, o 
ilzerinde dura dur., o itiyadı da bir iyi ıeymiş gibi benimsiyecek-

• Evine gelince, aynacm .karpaına geçip boyanacaktır. Bu, pedagojik 
hakikattir. 
Çocap gt.elliğin hakiki ölçülerini vermek için, eveli maallimenhı 

•}I boykot etmesi lizımdır. Modem ve terbiyeci kadın, biaim aradı-
muallime, işte bu tipte, bu telikkidcdir. G. 

Uluslar sosyetesinde: 

ispanya murahhası 
r/•panya cumuriyeti bugün Filen mevcut 

bulunmaktadır. Dedi. 
Cenevre, 3 (Radyo) - Bu 
hah sosyete asamblesi top

~mış ve söz alan hatipler
en ispanya, Ekvator ve Peru 
purahhaslannı dinlemiştir. 

lapanyol murahhası, Por
:ekiz hükumetinin tam hare· 
~etini izah v~nkit, ispanya 

Bu teşekküller ölmüştü. Bu 
etekküller, sizin yalnız bir 

· izi istemiyorlardı. Bunu 
den almak için çok şeyler 
dediyorlar ve fakat vadet
ennın hiçbirini yapamı

~rdı. 
Bu teşekküller, ne sizi ve 
de Yunanistan'ı düşünü
ardı. Onlar, mütemadiyen 
takım programlarla uğra
rlar, milleti ve yurdu her 
an unutuyorlardı. Diye· 

tem ki, bu partileri idare 
nlerin hepsini itham etmek 

itemiyordum. Bunlar arasında 
uslu ve vatanseverler çok· 
Bununla beraber, idare 

mi bozulmuş, çürümüştü. 
Bu itibarla Yunanistan'ın 

dderatı karanlığa doğru 
arlanıyor, millet, birbirine 

itimadını günden güne 
mrt-niyordu. Bu bal, bir fa· 

ve bir işkenceydi. 

lmdi artık bundan kurtul· 
bulunuyorsunuz. iradeni· 

sahipsiniz. Size söz veri-: 
tum ki, mazide geçWTği-;;f i" 

rünleri bir daha görmi-: 
biniz. Sizi burada yek

bir halde toplanmış 
elde derin bir sevinç du· 

um. Hükumetimiz; zen· 
fakir, büyük, küçük her
ve vatan için hizmete 
edir. Ferdler lıtaklarına 

p oldukça ·biz bahtiyarlık 
oru1. 
tümüz çukurdan kur· 
için, yokuşa tahammül 

·r. Zenginlik vadetmi
m. Yalnız diyeceğim ki, 

• tekli idare, sizi memnun 
•acak ve müsterih yaşata-

' Y aşasm vatan, yaşasan 
yaşasın kral! 

ral Metakaas, üç yüz bin 
bir kalabalık tarafından 
• surette alkıılanmıştır. 

lehindeki hareketlere teşekkür 
etmiş ve demiştir ki: 

- Bizim gerek ana-vatanda 
ve gerek müstemlekelerde ida· 
remiz Liberal bir idaredir. 
Memleketimizde ancak mille· 
tin reyi ve iradesi hüküm sü· 
rer. Kültür ve temayüller de 
aşikardır. Maamafih bazı da
hili harpler olması, fevkalade 
bir hadise teşkil etmez. 

"ispanya cumuriyeti bugün 
filen mevcuttur ve milletin ar
zusu ile ilan edilmiştir. Mev· 
cut parlamento da gene mil· 
letin itimadına mazhardır. 
Madrid'teki ispanya hükumeti 
Uluslar sosyetesine her veç· 
hile bağlıdır. Demiştir. 

Ekvator murahhası: 

- Küçük devletler, büyük 
davalarla alakadar olmama
lıdır. Demiş ve Peru murah· 
hası da: 

- Cenubi Amerika dev
letleri arasında devc.m eden 
müzakereler sulh namına ya· 
pılmaktadır. Amerika devlet· 
leri kendi aralannda bütün 
ihtilafları yakında halletmiş 
olacaklardır. Demiştir. 

Asamble 12,30 da tatil edil· 
miştir. 

Cenevre, 3 (Radyo) - lı
panyol murahhas heyeti, Al· 
manya ve ltalya'nın ispanya 
ihtililcilerine silah ve mühim· 
mat vermek suretile yardım 
ettiği hakkındaki raporun met· 
nini gazetelere vermiştir. 

• 
Türkiye-Iran 
Dostluğu. 
lran'la bir mua
hede aktedecef iz. 

lstanbul, 3 ( Hususi muha· 
birimizden) - Hariciye Veka· 
leti umumi katibi Numan Me
nemenci oğlunun riyasetinde 
bir heyet yakında lran'a gide· 
rek Türkiye-lran dostluk, ika· 
met, ticaret ve gümrük muka
veleleri akdi için müzakerelere 
geçecektir. Heyet, bu seyahat 
için hazırlık yapmaktadır. On 
güne kadar lran'a gidecektir. 

845 milyon dolar altın bir 
bankada bulunuyor. -----------Norveç, Polonya para kıymetlerini düşürmiyeceklerdir. İngil-

tere tekrar altın esasına mı rücu edecek? 
Varşova, 3 (A.A) - Lehis

tan hükumeti bugünkü para 
siyasetini değiştirmemeğ kat'i 
olarak karar vermiştir. 

Oslo, 3 (Radyo) - Hükiı
kumet Florin ve Frank vaziye· 
'tini tetkik etmiş, hiçbir tedbir 
alınmamasını muvafık gör· 
müştür. 

Vaşington, 2 (A.A) - Fe
deral Reserve Board Amerika 
hükumetinin altın stoklarının 
3 Eyhilde 18,845 milyon do· 
lardan ibaret olduğunu bildir
mektedir. 

Vqington, 3 (A.A)-Ame
rika merkez bankasının altın 
mevcudu bir rekor teşkil eden 
845 milyon dolan bulmuştur. 

Paris, 3 (A.A) - Berlin
den resmen teyit olunduğuna 
göre Almanya 12 askeri mın
takaya ayrılmıştır. Bu mınta
kalar şunlardır: 

Königsberg, Stettinı, Ber· 
lin, Leipzig, Ulminster, Mun· 
eben, Breslau, Kasdel, Altona, 
Hanovre ve Coblence. 

Paris, 3 (A.A) - Siyasi 
ve mali mehafil para kanu· 
nunda mutavassıt bir şeklin 
ve spekülisyona karşı alına
cak tedbirlerle bu baptaki 
hususi kanunların meb'usan 
ve ayan tarafından kabul edil
miş olmasını memnuniyetle 
karşılamaktadırlar. Mezkur hu· 
susi kanunlar şu noktalan ih· 
tiva etmektedir: 

1 - · Harb tekaüt maaşla
nı.dan muhariplerin ve askeri 
madalya hamilleri tahsisatla
rından yapılan tevkif at ilga 
olunmaktadır. 

2 - Faiz miktarlarını azalt
mak üzere Fransa credit Fon
aier bankasile üç milyar 
franklık bir mukavele aktolu
nacaktır. 

3 - Son dahili istikraz 
tahvilleri hamillerinden küçük 
sermayedarları himaye eden 
tedbirler alınmıştır. 

Paris, 2 (A.A) - Milli eko
nomi Bakanı Milletler cemiyeti 
müzakerelerine iştirak etmek 
için bu sabah tayyare ile Ce
nevre 'ye hareket etmiştir. 

Londra, 2 ( A.A ) - Eski 
maliye nazın Sir Robert Hor· 
ne lngiltere'nin Altın mikya
sına fakat eskisinden daha 
elestikiyetli bir şekilde rücu 

edeceği kanaatinde bulundu
ğunu söylemiştir. 

Mumaileyh dünyadaki dö
vizlerin kambiyoların tanzimi 
sermayeleri ile mesela Ame· 
rika, İngiltere ve Fransa'nın 
sermayeleri ile istikrar bula
cağını ilave etmiştir. 

Londra 3 (Radyo) - Fran-
gın düşürülmesi üzerine Rus
yada rubleye iiç frank kıymet 

konmuştur. 
Çavdar ekmeğinin fiati 60 

kapikten iki rubleye çıkarıl
mıştrr. Buğday ekmeğinin ki
losu 6 rubledir. 

Berlin 3 (Radyo) - Alman 
gazeteleri M. Blum'un Cenev· 
re seyahatini, bir beynelmilel 
iktısadi ve mali konferans ze
mini hazırlamakla alakadar 
görmektedirler. 

M. Ruzvelt'in in· Ahmed Rasim 
tihabat faaliyeti gecesi yapılacak ___ ... ..._ __ 
Nutkunda muarız
lara cevap veriyor. 

Pittsburgh 2 (A.A) - Rei· 
sicumur Ruzvelt kendi idare
sinin iktısadi inhitata müca· 
dele etmek için fevkalade ve 
delice masraflar yapmış oldu· 
ğu suretindeki muahezelere 
cevap vermek için söylemiş 
o!duğu bir nutukta: herşeyden 
evci insaniyet gelir demiştir. 

Mumaileyh bütçe müvaze· 
nesini temin etmek Amerikan 
milletine karşı bir cinayet 
olurdu sözlerini ilave etmiş 
ve bununla hükumetin yardı
mı olmadığı takdirde ekmek
siz kalacak olan milyonlarca 
işsize telmih etmiştir. 

Türkiye'den 
tütün alacaklar .. 

-···· Ankara, 3 (Hususi muha
birimizden) - Yarın akşam 
Ankara radyosunda Ahmed 
Rasim gecesi yapılacaktır. Ah· 
med Rasim'in eserleri, hiz
metleri hakkında konferans 
verilecektir. 

• 
lngiltere 'de 

F aşizrn ve komünizm 
mücadelesi 

Londra, 3 ( Radyo ) - ln
giliz sosyal komünistleri ve 
Yahudiler tarafından hükiimc· 
te verilen bir teklifte denili
yor ki: 

"100,000 komünist ve Ya· 
hudi namına İngiliz faşistleri 
reisi Sir Mozley'in yarm (Bu
gün) yapacağı nümayişi pro
testo ederiz. Bu harekete mü
saade edilirse mukabil bir nü

lstanbul, 3 (Hususi muhabi- mayiş yapacağımızı şimdiden 
rimizden) - Busene Polonya bildiririz.,, 
ve Avusturya rejileri, Türkiye- Londra, 3 (Radyo) - Fa
den · mühim miktarda tütün şistlerin, yarın aktedecekleri 
satın alacaklardır. Önümüzdeki miting esnasında Yahudi ma
hafta Avusturya ve Polonya· hallelerinde bazı J taşkınlıklar 
dan gelecek olan iki heyet, yagılmasından endişe ediliyor. 
tütün satm almak üzere iz- Miting sonunda, Londra'nın 
mir' e gidecektir. dört yerinde birer toplantı 

f::ark devletleri yapılacaktır, Komünistlerin de 
~, mukabil bir miting yapacaklan 
hariciye nazırları söyleniyor .. 

lstanbul, 3 (Hususi muha- Londra, 3 (Radyo) - lngi-
birimizden) - 99 birinci teş- liz faşistler lideri Sir Musley'in 
rin Cumuriyet bayramında yarın (Bugün tertib ettiği mi
şark devletleri hariciye nazır- tinge hükumetçe müsaade edil
larının Ankara'ya gelecekleri miştir. Dahiliye nezareti; asa-
haberi doğru değildir. yi.şin haleldar olmaması için 

Kooperatif tetkikleri üçbin polis tefrik etmiş ve 
Belgrad, 3 (Radyo) - Bir bunların, miting esnasında hal

Polonya heyeti Sırb çiftçı koo· kın birbirine girmemesi için 
peratiflerini tetkik etmek üzere dikkat etmeleriniJemreylemiştir. 
şehrimize gelmiştir. Silahlanma programı aley-•1---•••••••-------------5' hine rey verdikten sonra faşist

ELHAMRA 
Bugün matinelerden itibaren 

Kanundan Kaçılmaz 
SILVIYA SIDNEY 

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

Paramunt Jumalda: Yeni kadın saç tuvaletleri modası 
ve son haberler 

Seanslar : 3 • 5 • 7 · 9, 15 cumartesi ve pazar 1 de başlar. ' 

lerin tertib eyledikleri bu mi-
tinge büyük ehemmiyet veril
mektedir. 

Nevi/ Çemberlayn'ın 
yeni bir nutku. 

Londra, 3 (Radyo) - Ne· 
vil Çemberlayn, hava teşki· 

latı hakk1:1da uzun bir söylev 
vermiştir. Sol cenaha mensub 
gazeteler, bu söylevden ba· 
hisle tenkitlerde bulunuyorlar. 

Fransız başvekili M. B .. um 
Paris. 3 (Radyo) - Hüku· 

met komünist nümayişine mü
saade etmiştir. Bununla bera
ber büyük inzibat tedbirleri 
alınmıştır. Bu meyanda 20000 
asker Paris' e celbedilmiştir. 

Paris, 3 (Radyo) - Demir 
salib teşkilatı lideri miralay 
dö La Rok taraftarlarına bir 
tebliğ göndermiş ve solcena
hın siyasetini şiddetle tenkid 
etmiş ve bilhassa Fransız ko· 
münist partisi sekreteri M. 
Dükloya Moskova seyahatin
den dolayı hücum etmiştir. 

Ayni beyannamede solce· 
nah fırkalarının memleket aley
hine çalıştıkları iddia edilmi.ştir. 

M. dö La Rok, Pazar gü
nü Fransız Sosyal partisinin 
büyük bir nümayiş yapacağını 
da ilan etmiştir. 

Komünistler de yarın mu
kabil bir nümayiş yapmağa 

karar vermişlerdir. 
iyi haber alan mahafile gö

re hükumet her iki nümayişi 
de mcnetmiyecektir. Yalnız, 
inzibatın temini için bugünden 
çok mühim tedbirler ittihaz 
edilmiştir. 

Ocakta 
Bu 12 kişi 
de öldü mü? 

Brüksel, 3 (Radyo) - Bur
niyaj maden ocağında vukubu· 
lan infilak neticesinde 21 ölü 

ve 30 yaralı çıkarılabilmiştir. 
Ocakta kalan 12 kişiye de 
ölmüş nazarile bakılmaktadır. 

Balkan devletleri 
tıp kongresi 

f stanbul, 3 (Hususi muha
bırimizden) - Çarşamba gü
nü burada Yıldız sarayında 
Balkan devletleri bp kongresi 
toplanacaktır. 

Döviz f iatleri 
lstanbul, 3 ( Hususi muha· 

birimizden ) - Bugün lngiliz 
lirası 621- 624 ve frank 17,7 
kuruştan muamele görmüştür. 
Dolar 123 kuruştur. Diğer pa· 
ralar tescil edilmemiştir. Türk 
altını 984-985 kuruştur. 

Fransız nazırı asker 
kaçağı mı imiş? 
Pari~, 3 (Radyo) - Gran· 

kovar gazetesi, dahiliye ba· 
kanı M. Salengro'ya taarruz· 
larına devam etmekte ve as· 
ker kaçağı olduğu için umu
mi harp sırasında idama mah-
kum olduğuna dair vesikalar 
derç eylemektedir. 
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Zakkum'un Köşesi: 

Mal kelimesinin 
ifadeleri 

Konuştuğumuz lisanda çok 
tuhaf kelimeler vard ır. Bu nev'i 
kelimelerde manaları ifad e 
olundukları şeye g öre değişir. 
Mesela "mal,, kelimesi; hazan 
bir şeyin ismi, fakat ço\ defa 
bin şeyin vasfı olur. 

Ticaret eşyasına mal, deriz. 
Bir Öküze mal, deriz. 
Dalaveracı bir adama mal, 

deriz. 

Şaklaban bir gazeteciye mal, 
deriz. 

Barcı Bay Ihsan' a mal, deriz. 
Kadınlar için: 
Tombul ve biraz şişmanca, 

yahud fazla besli olursa mal, 
deriz. 

Binalara, tarlalara, bahçe
lere malederiı:. 

Sokakta kıvrak yürür, sağa 
sola kırıtırsa mal, deriz. 

Cadaloz bir şey ise mal, d eriz. 
Çok güzelse mal, deriz. 
Fakat fazla çirkin olursa 

gen'e mal deriz. 
Hülasa: 
Bu mal kelimesini, erbabı, 

yerine göre anlar, yerine göre 
kullanır ve söyler. Mübarek 
kelime; şeytanın anahtarı gibi, 
her kilide, her deliğe uyar. 

Alış-verişte mese1a bir ma
nifaturacı basmasını methet· 
mek için, sağlam mal diye 
bağırır elindeki basmayı da 
şöyle.... Yırtacakmış gibi bir 
çeker. 

Bir kunduracı, köselenin al· 
tına tak-tak vurarak has mal 
diye marifetini metheder. 

Bir çapkınt Çakır Fatma'sı
nın sağrısını okşıyarak "Aroma
da m~I ,, diye konıpleman ya
par. Işte böylece "mal,, hem 
canın yongası, hem de birçok 
şeylerin kelimesi vasfı ve ifa· 
desidir. 

Zakkumoğlu 

Tepeköy'de 
Tütün ve posta nak

liyatı işleri. 
Tepeköy, (Hususi) - Bu

sene kazamızın tütünleri çok 
nefistir. Tütün kumpanyaları 
fazla alaka göstermektedirler. 
Hergün kumpanyaların memur· 
lan gelip vaziyeti tesbit ve 
tedkik etmektedir. Evelce köy
lere tayin edilen postalar kal
dırılmıştır. Bilhassa merkeze 
çok uzak olan köyler postaya 
gelen evraklarını haftada bir 
defa alabilmektedirler. Hiç 
olmaısa merkeze uzak olan 
köylere birer postacının tayi· 
nine müsaade istenmektedir· 

Bu mes' elenin alakadarlarca 
ehemmiyetle nazarı dikkate 
alınması lazımdır. 

İzmir hava 
istasyonu ---.......... -.;,_ 

Bir dekovil hattı 
döşenecek 

-1 

Ankara, İstanbul ve İzmir 
arasında işliyecek olan hava 
posta tayyarel~ri için Halka .. 
pınart da inşa edilen tayyare 
hangarının inşaatı tamamen 
bitmiştir. Meydandaki iniş ye· 
rinin doldurulması için buraya 
bir dekovil hattı döşenerek 
imla ameliyesinin sür'atle ve 
ucuzca temini için tetkikat 
yapılmaktadır. Dekovil tesisi 
suretile yapılacak olan imla 
ameliyesi elli bin liraya çıka
caktır. Şehrimizde misafir bu· 
lunmakta olan Nafıa vekilimiz 
A li Çetin kaya, bu mes' eleyi 
yerinde tetkik edecek ve İz. 
mir hava istasyonunu geze
cektir. 

Türk harflerini kul
lanmıyanlar ve şap

ka giymiyenler. 
Türk ceza kanununun mu

addel 526 ıncı maddesi mu· 

cibince eski Arap harflerile 
yazı yazanlar ve şapkasını da· 

imi surette giymiyerek elinde 
taşıyanlar hakkında kanuni 

takibat yapılacaktır. Türk ceza 
kanununun bazı maddelerini 
değiştiren kanun 1 Birinciteş· 
rinden itibaren tatbik mev
kiine konmuştur. 

Şapka iktisası hakkındaki 

671 numarah kanunla Türk 
harflerinin kabulü ve tatbiki 
hakkındaki 1353 numaralı ka
nunun koyduğu memnuiyete 
veya mecburiyetlere muhalif 
hareket edenler, muaddel 525 
inci madde mucibince üç aya 
kadar hafif hapis veya on li · 
radan 200 liraya kadar hafif 
para cezasile ceza; andırı)a

caklard ı r. 

Kanunun bu maddesine gö
re herkes hususi işlerinde bile 
Türk harflerile yazı yazacak· 
tır. yazmıyanlar, zabıtaca tes
bit edildikleri taktirde derhal 
mahkemeye veril eceklerdir. 

Ağamemnun ılıcası 
Balçova civarıııda Ağ«mem· 

nun ılıc asında vilayetçe yap
tırılacak modern tesisat için 
bir p roje t '1. nzim ettirilmek 
üzeredir. Vilayet, bu proje 
için bir müsabaka açmışt ır. 

Vilayetçe intihap edilip Nafıa 
vekaletince kabul edilecek 
projeyi yapacak olana beşyüz 
lira ikramiye verilecektir . 

~~~~K.:~~~~~S..'~:ı; ~· ~· ::ı.ı'·~···~·~: ii i fö'J 

Sineması 
TELEFON ; 3 151 

Bu hafta, aylardanberi beklenen iki büyük fi lim bir-den 

1 - Aşk Uğrunda 
Emil Yaning'se büyük bir .şöhrt:t kazandıran şaheser film 

Anna Bella - Jean Gabin - Fernand Grauey 

2 - Mumyaların erveti 
Zengin dekorlar içinde yüzlerce güze l kızın iştira kilc 

çevrilen kahkahalar filmi • Modern ve meşhur Amerikan 
komiği Eddie Contor'un şaheseri 

Ayrıca : Paramont dünya havadisleri filmi 

SEANS SAAT~ ARI 
Hergün : 2,30 - 5,40 - 9,15 Aşk Uğrunda, 4,5 -

7 ,30 Mumyaların serveti. Cumartesi ve pazar günleri saat 
1 de Mumyaların serveti filmi ile başlar. 

l_B_o_r_sa ___ d_a_ 
Ozum satı şları: 

-HABERLER i 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

Partinin okutacağı kız MAHKEMELERDEı ;:; ~~oıZ:.~!re. 1~ 75 ~; 75 

Ve erkek talebe. Arabacı Cemal 459 M. ~·Taran. B 75 15 

l ''/d'' ••/ ., 369 H. Alanyalı 9 13 50 
...,,.--------- nası 0 UrU fflUŞ 361 Mani. B. koo. 8 50 15 50 

Gelecek haf ta, imtihana girecek. Arabacılar ç:r~ısmda arabacı ~~~ ti~~ran. ma. 1~ 75 ~: ;~ 
tir. Şartlar fesbit edildi. Cemal'i ark.~~~n~.an bıçakl~ 216 P. Paci 6 16 

yarahyarak olumune sebebı· 215 S, Celardin 9 15 25 
Cumuriyet Halk Partisi ta· 

rafından Erkek tıılebe yurdu· 
na aHnacak meccani talebe 
için 5/10/936 Pazartesi günü 
yapılması önce kararlaştırılan 
müsabaka imtihanı, 12/ 10/936 
Pa z ıtesi gününe bırakılmıştır. 

Buna sebep, kızların da ayni gün 
imtihan edilmelerinin muvafık 
olacağ·ı mülaleasıdır. Şu son 
vaziyete göre, Erkek ve Kız 
talebe yurtlarına meccanen 
alınacak talebenin müsabaka 
imtihanJa · ı, 12/ 10/936 Pazar
tesi günü saat 15 t e yapı1a

caktır. İmtihana girmek isti
yenlerin, önce ilan edilen şart
lar dairesinde, bu ayın on 
ikisinde ve Beyler sokağındaki 
parti merkezinde bulunmaları 
lazımdır. İzmir İline bağlı ka
zalardan gelecek Kız ve Er
kek talebe de ayni günde im· 
t ihan edileceklerdir. 

Müsabaka imtihanının ne 
şekilde yapılacağı hakkında 
konuşulmak üzere dün partide 
bir toplantı yapılmıştır. Maarif 
müdürü Ali Riza ile Lise öğ. 
retmenlcrinin hazır bulunduğu 
bu toplantıda, müsabaka im· 
tihanına girecek talebenin han· 
gi derslerden imtihan edile
cekleri konuşulmuş ve imtihan 
şekli şu şekilde tesbit edil-
miştir: 

Müsabal.:a imtihanları, lise 
birinci ve ikinci devrelerİnin 
her sınıfı için ayrı ayrı ve 
yazılı olarak yapılacalctır. 

Birinci devre imtihanı: Ta
rih, fizik, kimyat riyaziye ve 
tahrirden. 

İkinci devre imtihanı: Tarih, 
fizik. kimya, riyaziye ve tah
rirden olacaktır. 

imtihan heyeti, yukarıda ya
zılan d erslerle hangi bahisler· 
den imtihan yapılması g e· 
rektiğini de kararlaştırmış ve 
keyfiyeti imtihana girecek ta
lebeye bildirmeyi muvafık bul
muştur. İmtihanlar aşağıdaki 
bahislerden yapılacaktır: 

Birinci ve ikinci devre bi
rinci sınıfları için tarih: 

Sümerler, Anadol~ ve Ana· 
d olu'da yaşıyan eski kavimler, 
Ege mıntakası, Ege'de yaşıyan 
eski kavimler. 

Birinci ve ikinci devre ikinci 
sınıfları için tarih: 

Gök Türk'ler, Arap'lar ve 
Tü rkler, Selçuk'lular, Karo1en
jiyen imparatorluğu, Atatürk'ün 
doğduğu günden bugüne ka
<lar yaptığı i ş l er. 

Birinci ve ikinci devre üçün
cü sınıfları iç in tarih: 

Reform, keşif!ert Osmanlı 
imparatorluğunun yükseliş ve 
müdahale devri, Ondokuzuncu 
asırda Avrupa, inkılab tarihi. 

Riyaziye imtihanı: 
Birinci ve ikinci d evrenin 

her sınıfında okunan riyaziye 
Birinci devre için: Fen bil

gisi imtihanı. 
F en bilgisi: 
(1, 2, 3 üncü sınıflar kitap

larından çift numaralı üniteler) 
Biyoloji: İkinci sınıf kita

bından on bölüm. (Bütün oku· 
nan bölümler) 

Bi.yoloji: Üçüncü sınıf kita
bından birinci kısım bölümleri. • 

( Baştan on bölüm ). 
Lise birinci sınıf : Hayvani 

teşrih ve fizyoloji: { Hazım ve 
kan deveranı bahisleri ). 

Lise birinci sınıf : Nebati 
teşrih ve Fiziyoloji : ( Sak ve 
yaprak baliisleri. ) 

Lise ikinci sınıf; neÖalat: 
Tallofitler. 

Lise ikinci sınıf: Arziyat: 
Taşlar (indifai, rüsubimeta
morfik) 

Tahrir: 
Bütün sınıflar için tahrir. 
İkinci devre için fizik · kim

ya imtihanı: 
Fizik; Dokuzuncu stnıf için 

haıaret bahsı 
Kimya: Asitler bahsı 
Lise ikinci sın ıf1: Fizik-elek

tirik bahsı 
Lise fkinci sınıfı: Kimya·ma

denl~r bahsı 
Lise üçüncü sınıfı: Fizik-son 

sınıfın edebiyat şubesinde oku
nan elcktirik. 

Lise üçüncü sınıf: Kimya
son sınıf' a okunan uzvi kimya 

Maarif müdürünün riyasetin· 
de bir heyet tarafından yapı· 
lacak olan yazılı imtihanlar 
bittikten sonra ayrı bir ko
misyon imtihan kağıtlarını tet· 
kik edecek ve notlarını vere
cektir. İmtihanda kazananların 

yet vermekle maznun arabacı 191 H Al ot' 9 15 50 
Mehmed'in muhakemesine dün 12l s.' Al~zr~ki 8 50 10 50 
Ağırcezada başlan~ıştır. ~1a~· 110 ş. Riza ha. 9 15 50 
nun Mehmet, eskıdenberı hır 94 J. Kohen 9 375 16 
nalbant kalfası yanında çalış- . . 
tığını ve Cemal'in daima hay· 83 ~eşıkçı z. 10 16 
vanını bu nalbantta nallatığı 68 Ü. kurumu 12 13 50 
halde son zamanda başka bir 57 S. Ergin 10 25 13 
nalbanta gittiğini, ustasının 42 D. Arditi 12 14 625 
kendisini çağırtması ıçın gön· 12 Ş. Remzi 16 17 

'dermesi üzerine arabacı Ce· 11 S. Gomel 15 15 
mal'in, kendisine tecavüz et· 11 ]. Gozden 14 25 14 25 
tiğini, çektiği bıçağı ile de 10 Ş. z. Galip 15 50 15 50 
yaralandığını söylemiştir. Din- 9 F. z. Mehmet 6 50 60 50 
!enen bazı şahitler, vak'a gü- O 12 T. Y. 1. Ta. 13 50 13 50 
nü Mehmed'in arabacı Ce- 4359,5 12 T. Yekun 
mal'in arkasından gittiğini gör· 191728 Eski yekun 
düklerini söylemişlerdir. Tah· 196080 12 T. U. yekun 
kikat evrakına göre, arabacı incir sabşları : 
Cemal, birkaç defa hayvanını Ç. Alıcı K. S. K. S. 
nallatmak üzere götürdüğü 1314 Tütsü ile te. 6 7) 
dükkanda kimseyi bulama- 774 A. Hay. Na. 6 50 
yınca başka nalbanta gitmiş, 136 H. Şeşbeş 7 7 5 
fakat Mehmed'in ustası Meh- 93 Ş. Rita halef. 8 
med'i Cemal'c musallat et· 43 K. l<azım 7 

35 S. Süleyma. 9 50 
miştir. '30 M. J. Taran. 7 50 

Melimed, kendisini tekrar 
ustasının nalbant dükkanına 17 F. Pakers 9 
çağırmış, o da gelmiyeceğini 9 J. Taran. ma. l 2 

söylemiş, bu yüzden çıkan 11Ö~~j 
kavgada Mehmed bıçakla Ce-

113365 
mal'i arkasından yaralamıştır. 
Cemal, aldığı yaranın tesirile 
hastanede ölmüştür. Ölümün
den evel alınan ifadesinde: 

- Beni Mehmed vurdu. 

Zahire sallşları : 
Ç. Cinsi K. S. 
120 Buğday 5 625 
193 B. pamuk 45 50 

14 
15 
9 50 
8 
7 

12 
7 50 

11 75 
12 

isimleri sonra ilan edilecektir. Demiştir. Gelmemiş o~an 

imtihanların muntazam ve usu· şahitlerin celbi ve dinlenmesi 

16 ı-l. u 45 50 47 
164 Ken. pala. 370 480 

lü dairesinde olması için esas- için muhakemenin devamı baş-
lı tetbirler alınmıştır. ka bir güne bırakılmıştır. 

Hapisanede bir gün faz
la yatırılan adam 

_Eski hapisane müdürü Fevzi ve 
katip Ahmed Can mahkemede 
Ahmed oğlu Abdullah adın

da birinin hapishanede &ir 
gün fazla kalarak hürriyetinin 
tahdidine sebebiyet vermek 
suçundan İzmir eski hapishane 
müdürü Fevzi ile hapishane 
katibi Ahmed Gan'ın muha· 
kemelerinc dün Asliyeceza 
mahkemesinde başlanmıştır. 

Abdullah, zabıtaya hakaret 
suçundan iki ay hapse mah
kum olmuş, hapishaneye kon
muştu. Abdullah'ın iki ay ha
piste kalması lazım iken ha
pishanenin ansızın yapılan tef· 
tişinde bir gün fazla yatırıl
dığı ve zamanında tahliye edil
mediği anlaşılmıştır. İhmal ve 
terahi suçundan müdür Fevzi 
ve katip Ahmed Can'ın dün
kü muhakemt:sinde, müdür 
Fevzi demiştir ki: 

Mahkumun ilam defterine 
kaydi, hapisiıanede yatacağı 

müddetin hesabı ve hangi ta
rihte çıkacağının tesbiti alaka· 
dar memurların vazifesidiı-. Bu 
kadar iş arasında müdür bunu 
nereden tetkik edebilir. Bu 
mahkumun, bir gün fazla ha
piste yatmasına sebebiyet ve
ren ben değilim, katiptir. 

Katip Ahmed Cantda, usu· 
len mahkumun kaydını yap
tığını, çıkacağı sırada da ila
mın arkasına işaret ettiğini, 

mahkumun . hapishanede iken 
yidiği şeylerin hesabı için ila-

mı hesap memuruna verdiğini 
söylemiş ve demiştir ki: .. 

- Hesap memuru, ekmek 
ve yemek hesabını yaptıktan 

sonra ilamı müdüre verecekti. 
Direktör de mahkumu sala
caktı. Binaenaleyh mahkumun 
bir gün fazla yatmasında mü
sebbip ben değilim, direk· 
tördür. 

Şahitler dinlendikten sonra 
müddeiumumi muavini Hu!Usi 
Çağtınt her "iki nıanunun da 
Türk cez;ı kanununun 230uncu 
maddesi mucibince cezalandı
rılmalarını istedi. 

Muhakemenin devamı başka 
bir güne bırakıldı. .. 

Manisa Parti kongreleri 
Manisat (Hususi) - Mani· 

ısa'da C. H. P. kongreleri ha· 
zırlığına başlanılmı.ştır. 

İJyön kurulca verilen karara 
göre ocak kongreleri 15/ l 0/ 936 
dan 25/ 10/936 tarihine kadar. 

Kamun kongreleri 1/11/936 
dan 5/ 11 /936 tarihine kadar. 

İlçe kongreleri 15/ 11/936 
dan 25/ 11/936 tarihine kadar. 
yapılacaktır. 

İl kongresinin tarihi ayrıca 
tesbit edilecektir. 

Torbalı hakimi 
Rahatsızlığı devam eden 

Asliye mahkemesi reisi Şük
rü' nün iyileşmesine kadar va
zifesini, İzmir sulh mahkemesi 
reisi Cemal idare edecektir. 

65000 Kı. P. çekir. 2 90 '.ı 90 
~~~~~--~~~~~ 

Bir ayda ne kadar 
et y idik? 

Eylul ay1 Larf ında İzmir be· 
lediye mezbahasında 1167 
Karaman koyunu, 5836 Dağ
lıç koyunu, 311 Keçi, 2843 
Kuzu, 188 Oglak, 25 Manda, 
616 Öküz, 807 İnek, 565 Da
na, 4 Malak, 2 Deve ve 3 
Domuz olmak üzere 12367 
baş hayvan kesilmiştir. 

Son ay içinde Burnava be
lediye mezbahasında 65 Ko
yun, 48 Keçi, 119 Kuzu, 289 
Oğlak, 8 Öküz, 55 İnek, 88 
Dana, 1 Malak, 2 Domuz ol· 
mak üzere 674 baş hayvan 
kesilmıştır. 

Parasız yatılı 
imtihanlarına girenler 

Lise veya orta mekteblerde 
parasız yatılı imtihanlarına gi· 
ren ve gerek muallim mekte· 
bine girmek için müracaat 
ederek neticeyi bekliycn ve 
şimdiye kadar hiçbir mektebe 
kaydedi lmemiş olan talebenin, 
mekteblerde perslere başlan
dığına göre vaziyetlerinin ne 
olacağı kültür direktörlüğü ta
rafından Kültür Bakanlığından 
sorulmuştur. 

Cevab beklenmektedir. 
Takdir edildi 

Ağrı ili fen memurluğ~ 
nakledilen İzmir fen memurla· 
rından Reşad Özsunc.y'ın iz
mir Nafıa işlerinde gösterdigi 
gayret vilayetçe takdir edilmiş 
ve kendisine bir takdirname 
verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bir muhtar 
Demirköyü muhtarı Yunus, 

köy işlerini görmemekte oldu· 
ğundan ilçebaylıkça işten uzak 
laştırılmış ve muhtarlık vazi· 
fesi birinci azaya tevdi edil 
miştir . 
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Vinston Çurçil diyor ki: ı ı 
Çimdikler 

·Fransa, mevcud güçlük- ----
1 • h h ld ti t ki Almanlar r.eler erı _e_r_a~~_a_a_aca . söylüyorlar? 

Fransa' da bir sivil harp çıkqrsa, 
istila tehlikesi vardır. 

Şu Alman'lar, plur şey de
ğillerdir doğrusu. Herşeyi açık 

s<?flemelerinden sarfınazar, en 
biıyijk mes' eJeleri La.!ia bir 

lngiltere'nin eski Hazine ve 
Harbiye Bakanı Vinston Çurçil, 
Noye fraye Pres'de neşrettiği 
bir ma~alede, ilk Teşrinde 

ı f ranıada bazı hAdiaeler çıka· 
caA-ı şayialarını tesbit ile Fran· 
ııı milletinin üstünde toplanan 
ciddi tehlikelerin herkes tara· 
fından görüldüğünü, grevlerin 
müzmin şekilde yapıldığını, 
Komünistlerin bütün efkarı 
umumiyeyi alakadar ettikleri 
ve milli müdafaa hakkındaki 
telakkilerini açıkça bildirdik
lerini, ekonomik buhranın müş
küllerini arttırmak istediklerini, 
hükumetin ekonomik ve finan
se! şartları düşünmeden pat· 
ronlar aleyhine işçilere imti
yaz verdiğini, bu vaziyette hiç 
bir iş adamının uzun müddetli 
taahhütlere girişemiyeceğini, 
Et, Ekmek fiatlerinin yüksf.'l
diğini yazarak diyor ki: 

İspanyol sivil harbınm fa
ciası, hergün, doğrudan doğ
ruya Fransız halkının gözü 
önünde oynanıyor. Gerek de
ğişen harp talii, 'gerekse tüy
leri ürpertici hal, politikanın 
tekmil tabakalarını en derin
den müteessir etmekte ve yal
nız partiler arasında değil, sı
nıflar arasında da garazlı te
zadlar yaratmaktadır. 

ı Fakat bu arada Almanya 
hiç yorulmadan silahlanmasına 
devam ediyor, muazzam kuv
vetleri, Ren'in her iki sahilin
de aydan aya "Göz kamaştı
ran bir müdafaa,, halinde yük
.selmektedir. 

Bütün bunlar hakikaten esas
larında kötülük ilahlarının ra
patça gizlenebilecekleri çok 
pğır bir realiteler dosyasıdır. 
Şimdi bu vaziyet karşısında, 
vakit ve halleri rrinde olan
arın büyük bir korku içinde 
vaşadıklarına hayret edileöilir 
ni? O kadar parlak bir du
·umda olan Fransız matbua
ına da bedbinliğin sirayet et
iğine şaşılabilir mi? Fransa· 
lın doğu ve cenub Avrupa
.. ındaki dostlarmın sükunlannı 
caybetmiş olduklarına, her iki 
arafa karşı hareket serbesti· 
;İne malik olan küçük dev
etlerin - ve yalnız küçük dev· 

1etlerin değil - hangi Avrupa 
;isteminin, kendilerine en bü-, 
•ük güveni verebileceğini dü-
ünmekte olmalarına hayret 
tmek imkanı var mıdır? Ve 
ıihayet birçok alakadar mah-
ıHerde, komünistlerin Fransa-
1 da İspanya'daki gibi, bir 
.aosa yuvarlamak istedikleri -ANADOLU --·--

Günlük siyasal gazete 
Sahip ve haşyazganı 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
l~uıııi neşri~ al ı;c yaz1 işleri 

1 müdürü: Hamdi Niizhet 

darelıauesi: -
1zmir 1kinei Bı•Yler !'okai!ı • r. 

Halk partİ<:İ Lina~ı ic;indc 
Telgraf: fzuıir - .ANADOLU 
clefon: 2776 -·Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ 
ıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

aylığı 500 kuruşıur 
, ahancı ıneııılekcıler için !!Pnelik 

abone ücreti 27 liradır 
Her ycrı.le 5 kuruştur -nü geçmiş nüshalar 25 kuruştur. 

A::--;AIJOLlT ~IATBAASfNDA 
t BASILMIŞTIR ·--

kanaatinin t"şındığma, Alman 
propagandasının, tekmil mu• 

hafazakar milletleri, Führerleri· 
nin arkasında •ntibolşevik 
ve antilçomilnist seferine ka· 
blmağa davet edişi ne hayret 
edilebilir mi? 

istikbale güt1en 
Buna rağmen, kat'iyyen şu 

kanaatteyim ki, Fransa bu son 
baharda ve kış zarfında bü
tün güçlükleri atlatacaktır. 
Hem de yalnız hiçbir felaket 
görmeden değil, maddi ve 
manevi daha büyük bir kud
retle bunları geçiştirecektir. 

Parlamento ile idare edilen 
memleketler, tabiatile, yalnız 
kumanda etmek ihtiyacında 
olan bir Nasyonal Sosyalist 
veya Komünist rejimi gibi 
yeknesak bir manzara arzede-
mez. Parlamento ile idare 
edilen bir memlekette, iş ba-
şında bulunan hükumete karşı 
tenkidi kesmek moda değil-

dir; halbuki Nasyonal Sosya· 
list veya komünist olan bir 
memleketteki işlerin durumu 
ise bambaşkadır. Ancak, Rus
ya ve Almanya'da halka ha
kiki duygularını ifade etmek 
imkanları verilmemiş olmasın

dan, bu memleketlerde yaşı
yan her şahsın kendi mukad
deratından memnun kaldığı 
neticesi çıkarılamaz. Fransa 
ve İngiltere' de hoşnutsuzluğun 
her şekli açıktan açığa tevsik 
edilebilir Bu takdirde güçlük
ler üst satha çıkmaktadır; fa
kat ayni zamanda, bu güçlük
leri ele alarak çare bulan 
kuvvetler de harekete geçebi
lirler. 
Fransa ile ispanya 
Arasındaki farklar. 

Fransa'daki durumla ispan
ya' daki vaziyet arasında hiç 
bir benzerlik yoktur. lspanya 
Avrupa'mn en geri memleke
tidir; halkı ise en yoksul bir 

seviyededir. Fransa, ihtilalini ya
palı yüz elli yıl oldu. Köylü 
toprağa kavuştu; aristokrasi 
dağıtıldı; kilisenin hakimiyeti 
feshedildi. Fransız, iyide de 
kötüde de, hasılı her iki halde 
de, eski rejimin harabeleri 
üzerine kurduğu evin efendi
sidir. Fransız milleti istediği 
gayeye varmıştır. Mes' ele, onun, 
vardığı gayeden memnun olu· 
şundadır. Fakat bu da bir ta
rafa bırakılsm, Fransız sosye
tesi ahlaki kalifikasyon, askeri 
kudret, kültür, görgü ve zeka
vet bakımından kıyas kabul 
etmez bir ölçüde İspanya sos
yetesine üstündür. 

Bundan başka Fransa ile 
İspanya arasında şümulü çok 
geniş bir fark \<ardır. Avrupa-
nm hiçbir memleketi, etrafını 
çeviren memleketlerin hadise
lerinden Avrupa'nın hiç bir 
memleketi İspanya kadar az 
müteessir olmuştur; hiç bir 
memleket Fransa gibi memle
ket dış tazyiki karşısında kal
mamıştır. 

Eğer Fransa'da bir siva 
harb çıkar veya milli bir ge
rileme gösterirse, bu vaziyet 
Fransa'nın yalnız otoritesini 
ve dünyada mevkiini sarsmak
la kalmaz Alsas - Loren'le 
Akdeniz sahasındaki Fransız 
toprakları başka bir devlete 
geçer. istila tehlikesi, bir kurt 
gibi her Fransız ocağının ya
nında dolaşmaktadır. 

mantıkla ve hustlsi bir görüş~ 
le hemen hJıllediveriyorlar, 
Dünkü ANADOLU'da sizde 

okumuşsunuzdur: 
Alman'lar Hitler'e diyor

larmış ki: 
- Bir ıeneyo kadar bekle• 

miyelim. Çünkü o vakte ka· 
dar diğer rakip]erde kuvvet· 
lenmiş olacaklardır. Bu işi 
uzatmağa gelmez. Hemen Ren 
hududundan içeri girelim. 
Fransız askerlerine adam-akıl
lı bir dayak atıp 3 ay içinde 
Paris'te kamp kuralım .. 

İtiraf edeyim ki, gıcırı bük· 
me dedikleri şey, ancak bu 
kadar olur. Alman'Jar için Pa
riste kamp kurmak, konu kom-
şunun Hıdırelles günü dolma 
pişirip lokma hazırlayıp kırda 
gezintiye çıkmasına benziyor. 

Mahallenin çocukları arasın
da bile bir Alman-Fransız mu-
harebesi olsa, bu kadar basit 
görülmez. Üç ay içinde, kos· 
koca bir Fransız milletini, ko· 
lunu bacağını kırıp kuşa ben· 
zetmek istiyorlar ve bunu çe
rez yer gibi söylüyorlar. 
Şu Alman'ların Paris has· 

retine diyecek yoktur. Paris 
onlar için, silah çatılıp harbın 
zevkinin çıkarılacağı bir yer· 
dir. Canlan sıkılınca Berlin
den silah omuzda yola çıkıp 
burada Fransız kızlarını sey
retmeğe gelecekler. 

Size bir fıkra anlatayım: 
Umumi harbın sonlarında 

ihtiyar iki Alman Paris bele
diyesine veya hükumetine mü
racaatla garib bir iddia ve 
ihbarda bulunmuşlar. 

- Biz -demişler- Bismark 
zamanındaki ilk Alman-Fran-
sız muharebesinde Alman or
dusu efradından bulunuyor
duk ve ordu ile beraber, Pa
rise girdik.. Vaziyet malum: 
Siz Fransız'lar, panik yapmış
tınız. Alman ordusu muzaffer 
ve hakimdi.. Biz iki arkadaş, 
Paris'in işgalinde çok mühim 
bir servet elde ettik. Bunu 
taşımak, memlekete götürmek 
imk:anı yoktu. Çünkü elimiz-
den alacaklardı.. Diğer taraf
tan, siz, bütün servetinizi ve
rerek Almanya ile anlaştınız 

ve ordumuz çekildi. İki arka· 
daş düşünerek ve: 

- Nasıl olsa, büyük Al
man ordusu tekrar Fransa'yı 
çiğniyecek ve Paris'i alacak
tır. Bu, Alman'lığın ebedi bir 
karan ve ahtıdır. Binaenaleyh 
serveti Sen nehrine gömelim. 
Üç sene, beş sene, on yırmı 
sene sonra tekrar gelince 
kaldırırız. 

Dedik. Halbuki işte harbı 
umumiyi kaybetmiş bulunuyo· 
ruz. Bu defa Paris'e gireme
dik. Biz ise ihtiyarlamış bulu· 
nuyoruz. Müteakip girişte de 
bulunamıyacağım1zı anlıyoruz. 
Servet suda kalmasın. Biz ye· 
rini gösterelim. Yarısını bize 
verın .. 

Sonra ne olmuş bilmiyorum. 
Fakat asıl esas ve ruh, ser· 
vette değil taşınan zihniyette 
ve beslenen idealdedir: 

Fransa'y1 çukulata yer gibi 
harcıyabileceklerini, 

Nasıl olsa Paris' e girecek
lerini ve kamp kuracaklarını 
söylüyorlar. Acaba Fransa sa· 
kız leblebi mi, yoksa çelik 
leblebi mi, orası belli değil, 
fakat, ilk elin oğulları, işte 
böyle konuşuyorlar. Ne bu
yurursunuz? Çimdik 

Madrid civar nda kanlı mu 
harebeler cereyan ediyor .• 
Asilere göre, şehir 3 - 4 ·haftada di1şecektir. İhti-· 

• 
lalciler hükumeti lngiltereYe teminat-

vermek zaruretinde kaldı. 
• Cebelüttarık, 2 - Orroue 

adlı İngiliz Destroyeri ile bu
raya gelen muhtelif milletten 
20 mültecinin söylediğine gö· 
re, asi tayyarelerin Malaga' da
ki şiddetli bombardımanında 

zayiat mühimdir. 
Burada hükumetin ancak 

bir denizaltı gemisi vardır. 
İki asi vapur, Malaga'ya ya· 
pılacak taarruz için asker ve 
mühimmat taşımaktadır. 

Londra, 2 - General Gu
eipo dö Liano radyoda, İs
panya'ya topraklarından hiç 
bir kısmın ecnebilere verilme
diğini söylemiştir. Yarı resmi 
mahafi!de gazetecilere böyle 
bir endişeye mahal olmadığını 
bildirmişlerdir. Bunların ara· 
sında mukarenet vardır. Ge· 
çen haftaki itimatsızlıktan son
ra tahaddüs eden bu vaziye
tin manası, siyasi mahafilce 
şöyledir: 

Burgos hükumeti Balear ada· 
!arının İtalya'ya, Kanarya ada
larının Almanya'ya tcrkedil
mediği hakkında İngiltere'ye , 
teminat vermek lüzumunu duy
muştur. 

Lizbon, 2-General Franko, 
Burgos' da diktatörlük ilanın
dan sonra İspanya'nın arazi 
tamamiyctini ve İspanyol mil
letinin şeref ve saadetini mü
dafaa edeceğine dair yemin 
etmiş, halkın alkışları üzerine 
pencereye çıkıp söz söylemiş, 
her aile ocağının ekmeksiz ve 
kömürsüz kalmamasına çalışa· 
cağını anlattıktan sonra, asi
lerin siyasetine husumet gös
termemiş milletlerle ticaret iti
lafnameleri yapılamıyacağını, 
aleyhtarlarla münasebette bu
lunulamıyacağını ilave etmiştir. 

General yeğeni olan albay, 
Başvekil olacaktır. General 
Franko Madrid üzerine yapı
lacak harekatı bizzat idare 
edecektir. 

Madrid, 2' - Muhtariyeti 
kararlaştırılan Bask hükume
tinin muvakkat merkezi Bil
bao 'dur. Reis intihabı bugün-
lerde yapılacaktır. 

ları 3-4 haftada Madrid'i ala
caklarını söylemektedirler. 150 
Bin asker, Madrid'i çember 
altına almak için tazyiklerini 
artırmaktadır. Um•lmi karar
gah birkaç gün içinde Valla
doli' de kaldırılacaktır. General 
Mola, Franko'nun muadili ola
caktır. 

Barselon, 2 - Hükumet 
topçuları Kinte boğazile Ara
gon civarındaki tepeleri sıkı 

bir bombardımandan sonra 
405 asi esirle birlikte almıştır. 
Huesko'nun bombardımanı de
vamdadır. 

Burgos, 3 (Radyo) - Mu
vakkat hükumet reisi general 
F ranko, yeni kanunu esasiyi 
neşretmiştir. Bu kanun 6 kıs

ma ayrılmıştır. Kanun, işgal 

edilmiş yerlerin "idaresini de 
tasrih ve tesbit etmektedir. 
İleride bir de Hariciye bakan· 
lığı vücude getirilecek ve pro· 
paganda bürosu ihdas oluna
caktır. 

Paris, 3 (A.A) - İspanya
dan gelen haberlere göre 
Madrid etrafında şiddetli mu
harebeler olmaktadır. Madrid 
hükumetinin bildirdiğine göre 
Madrid'in ihata edilmesine 
mani olmak için hükumet kuv· 
vetleri mukabil taarruzlarda 
bulunarak Nasyonalistleri şi
malde Siguenza mıntakasında 

,ve garpta Navalperol'da ge
riye atmışlardır. Buna muka
bil Nasyonalistlcrin bildirdik
lerine göre bunlar Madrid'in 
şimalinde terakki etmektedir
ler ve cenupta da bu şehir
<ien 40 kilometre uzakta bu
lunmaktadır. 

Nasyonalistler Madrid ile 
Siguenza arasındaki muvasa
layı kesmişlerdir. 

Cebelüttarık, 3 (Radyo) -
Malaga' daki Danimarka kon
solosu, fevkalade bir müşkü
latla firara muvaffak olmuş ve 
buraya gelmiştir. 

Konsolosa göre Malaga' da 
müthiş bir anarşi hüküm sür
mekte ve hemen hergün 30-60 
kişi kurşuna dizilmektedir. 

Rabat, 3 (Radyo)- Astor
ya'da asi kuvvetler hükumete 
mensup bir kıt'ayı püskürt· 
müştür. Bu kıt'anın bıraktığı 

maktüller arasında birçok 
Meksika'lı ve ecnebi bulun-
muştur._ 

Sevil, 3 ( Radyo) - harp 

cephelerinde birço~\f ~aJiyetler ' 
olmuş ve kumandanltklarda. . 
tebeddülat yapılmıştır. 

Madrid'in şimalinde Sigo- · 
enca cephesinde hükumete . 
mensup bir kıt'anm hücumunu 
püskürtmüştür. Tayyareler Bil
bao'ya 25 bomba atmı~lardır ... 

Asilere mensup Katarya ve 
Almirante Çervera harb sefi· 
neleri Köta'ya gitmişlerdir. 

Paris, 3 (Radyo) - Bugece · 
umumi grev oteller, kahveha
neler ve lokantatar<la ilan 
edilmiştir. Bu grev; aniı olarak 
yapılmıştır. Grevin sebe'Si pat- · 
ronların mesai bakammtıı da
vetine icabet etmemiş ~~:
sıdır. 

Greve iştirak etmiyenler · 
pekazdır. Bazı hadiseler olmuş, , 
22 kişi tevkif edilmiş ve bil- · 
ahare serbest bırakılmışlardır. 
Asayişin muhafazası için mü- · 
him kuvvetler memur edil· 
miştir. Grevcilerin işgal· ettik
leri müesseseleri zabıta tah
liyeye çalışmaktadır. Hükumet . 
sokaklarda içtimaları kat'i su-· 
rette yasak etmiştir. Paris'te · 
asayiş kuvvetleri eyaletlerden 
celbedilen kuvvetlerle takviye 
edilmiştir. 

İş borsasında, otellerin ida
resini büsbütün durdurmamak 
üzere bir mikdar müstahdem 
çalıştırılmasına karar veril· 
miştir. 

Şarap satıcıları sendikaliı~ 
patronlarla müzakereye başlı- 
yacaklardır. 

Maden suları müstahdemini 
grevi düzeltmeğe yüz tutmuştur. 

Burgos, 3 (Radyo) - Ge
neral Mola, şimal cephesi 
umum kumandanı olmuştur. 

Kiyepodelyato ise cenub cep
hesi kumanda!'lı ve general 
Kiyanelya' da milli ordu mü
fettişi tayin edilmiştir. 

Madrid, 3 (Radyo) - Har
biye nezareti, hükumet kuv· 
vetlerinin mühim taarruz ha-
reketlerine giriştiklerini ve asi
lere ağır zayiat verdirebildi
ğini bildirmiştir. .. 
SAN'ATKAR: 

El işlerini, ev san'atlarım 

toplu bir ha!de gösterecek ve 
seni himaye edici tedbirleri 
almaya yardım edecek olan 
bu resmi sergide : 
SEN DE ESERLERiNi TEŞ
HİR ETi 

• 

Moskova, 2 - İspanya ka
dın ve çocukları için topla
nan iane miktarı 14 milyon 
10 bin rubleye çıkmıştır. 7 
Ağustostaki 7095000 ruble bun
dan ayrıdır. Bu paralarla yi
yecekler alınıp gemilerle gön· 
derilmiştir, ia.ne dercine de
vam olunmaktadır, 

Burgos, 2 - General Fran
ko'nun diktatörlüğündeki hü
kumet, fevkalade selahiyetlerc 
sahih olacaktır. Franko dik
tatör olmakla beraber devlet 
reisi gözükmek istemektedir 

l'™™'R;:&Wi&A'W*tit wam ••ta 

ve diktatör telaffuzunu beğen
memiştir. Bu karar, ihtilalci
lerin mevkiinden emin olduk
larını gösteriyor. Çünkü Fran-
ko bu selahiyetleri ancak Mad
rid'in zaptından sonra ıçın 
düşündüğünü söylüyordu . • 

Asilerin askeri mütehassıs· 

öğretmenler okusun! 
İlk, Orta, Lise okullarının bütün kitapları geldi 

Ahmet Etiman kitap evi 
Miişterilerinin değerli ilgilerine dayanarak İzmir'e yaraşarıık 

~ekilJc genişletilmiştir. 

Ahmet Etiman kitap evi 
Kültür P.aJ...aıılı~ının okul kitaplan ile diğer bütün eserleri gii· 
nü gü11üne t:ıki p cılen ve en mii~ait fiııtlerle sayın müşteri· 

leriui memnını :>den fzmir'irı biricik kirap ve kırtasiye deposudur. 

Hariçten siparişler iskontolu fiatlerle ve sUr· 
atle gönderilir. 

Hükumet caddesi No. 58 - 60 Telefon (2535) ............................................. 



----~--l!IB!m11i!!11!11a:aı~-1!!1m-1ia1 _____ ANADOLU 41101936 ... a· a ntrö konferansı, biitiin Çin'de va~iyet 
~~B~ü~Y~ÜK~r~A~R~J~H~İ ~r~E~F=R;;;İK;;A==g Mt!iG ·net er e siyasi münasebet 'f;;E!(:i.~ef !~"a~: 
~ Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu e •ı •ı • ı• n kı• ~.af ettı• rm ı•ştı• r ponya'nın, salahiyettar maha· 

c~lken, Fransız topraklarından Belçi- Z' . __ . •H ~~1~·~;:1::m~:~1~:~.:·~:;: 
Ya geçtiği vakit derin bir nefes aldı. Mevcud mes'elelerin harp ile halline imkan yoktur. dirmekted!r: 

· Parjs'in papaz güruhu, par· Fransova, Düşes · d'Etan'ı • p k • • • •k k [ d 1 - Bırtakım Çin'li me• 
teıtı;nto erkanı ve halk Şarl· imparatora takdim ederken, ara ıymetının ıstı rarı co azım ır. murlara yol verilmesi, 
-...11d~ fevkalade samimiyet gös- yarı şaka yarı ciddj; · D h ·ı · 'İT k ·ı · • -·, k ' • • h k ' 2 - Komilnizme karşı müı· 
•r l a ı ıye ve l ı ve partı gene se reterımizın mii im nut u terek bir hareket icrası, 

b. 
1 er. Şarlken, böyle karşı· -- Kardeşim, dedi, Bu gü-

"'lll) ki b b p h k Cenevre, 3 (A.A) -Asamb. bu garbi kısmına mücıwir fakat büyük kütlelerin, bi· Böyle bir hareket Japon ti. a a era er, aris al ı zel kadın ne diyor biliyor mu· K 
xafından sevı'lm·ış değı'ldı', lenin toplantısında ŞUkrü aya olan mıntakalarda yakında naenaleyh bütün milletlerin kuvvetlerinin bilhasıa Şimalt sunuz? Madrid muahedesi yır·· 
~aŞ·ar,lken, Fransova'ya karşı aşağıdaki nutku söylemiştir: tatbik edileceği bildirilen ve r.ıübayea kabiliyetlerini artır· Çin'deki hareketin tamamile r tılmaymca sizi buradan bırak· h 
~ d - Türk heyeti murah asası esasen sevindirici olan ıslahat mak ve bu maksatla onların serbest olmasını istilzam eder. 
~ . e bir dostluk nutku mamaklığımı söylüyor!. reisi arkadaşım ve dostum haberi üzerinde durmaklığım istihsal kudretlerinin inkişafı 3 - Nankin hükumeti nez• .._ ıradetti; fakat, ·Paris'liler Dedi. , 
"ll .,.. 1 Dr. Aras yeni Türkiye nin in· ve Türk milletinin hemen ya- nisbetinde hayat seviyelerini dine Japonya'lı askeri"fllüşavir, L "'Clrnanın sezannı büsbütün mparator da soğuk bir ta-
~ka sanıyorlardı. Kendi kral· vırla: kişnfı ve yüksek asamblenizde kminde ikamet etmekte olan yükseltmek için s~rfolunacak 4 - Japonya ile Çin ve 
tın k d h yapılmakta olan müzakerelere kesif ve kütlevi Türk unsuru· müşterek mesaiyi tanzim i\e Mançuri arasında sivil hava ~-· 1 Ço a a cana yakın ve - Eğer fikrini doğru ve 
'"trıl' b ld 1 B mevzu teşkil eden ınes'eleler nun hayati menfeatlerini esa· çare bulunulabilir. Dünyanın münakalatı tesisi, .ı ı u u ar. unun için iyi buluyorsanız hiç durmayı· 

'"t b l b 1 lıakkında Türk heyeti murah- smı bilmediği mezkur ıslaha· dört gözle beklediği iyilik an· Nankin hükumeti bu meta-l,d o , o içtikten sonra; nız, tatbik ediniz!. 
" tce: Cevabını verdi. hasasının görüşlerini anlatmağı tın icabından ehemmiyetle cak bu yolda idare olunacak libatı reddederek çok azimka· 
' y I Kemalist partisinin genel sek- derpiş edip etmediği husu- mesainin ahenginden doğa- rane hareket etmiştir. Japon 
Veya:aşasın Kralın gözdesi, imparatorun reteri sıfatile bana tevdi et- sundaki endişelerine tercüman bilir. Keza bütün paraların diplomasi mahafili böyle bir 
' y I eline altın bir kaptan güzel miştir. olmaklığım belki de lazımdır. filen istikrarı için para saha· harekete intizar etmemekte idi. 
D. aşa kokular serpiyorkcn Şarlk~n H d ı l k M l d d Ş h 2 (A A) B' aıı ıye alkışladılar. Ama kimi erşey en eve gene se · i letler cemiyeti paktının sın a teressüm e en hareketi i:tng ay, . - ır 
'<~şlıyorlardı; hcrhatde Şarl- yere bir şey düşürdü. Madam reterliğin 1936 senesi mesai- tadili hakkında da şunu de- büyük ümitlerle selamlarız. Japon bahriye silahend11zını 

d d d 'Etan eğilib yerden büyiik sine dair hazırlamış olduğu mek isterim ki, bu hususta Hemen hemen on sene olu- öldürmüş olan iki Çin'li bu-.hı! en ziya e kendi kralla· bir elmas aldı ve kendisine 
'
1 çok beliğ rapor hakkındaki telkinlerde bulunmamın hiç yor ki bu sistem bizde kabul radaki Çin muhakemelerinden 

vermeğe teşebbüs etti, fakat, ld k · · d hk • 
~ * * ~: kşam ŞarJken; kralın ken· 

/
1e tahsis ettiği ihtişamlı 

ıteye girince, husu5İ katibi; 
~ Eğer Fransız'lar sizi esir 
~etmezlerse, ya delidirler, 
Ştıd da kördürler1 Dedi. 
arlken gülerek: ? Hem dcli hem de kö~ 

"er, merak etme! 
\.ev b d' S a ını ver ı ... 

, b~unla beraber, endişeden 
t ır türlü kurtulamıyordu. 

~a(esi gün imparator kral 
~ld~ndan Sen Denis'e götü. 

il; hatıra defterini impara-
a. getirdiler; Şarlken deftere 
,!tıretle imza attı: 
A.llah' ın inayet ile Roma 'lı· 
~ tl kralı, İspanya kralı, Si
~lar kralı, Avusturya arşi-
~'. Burgonya dükü, Flander 
Şll'ol kontu, imparator se

~ arJ.. . ., 
ı~tı~un üzerine Fransova da 
,~ı aldı ve şu imzayı attı: 
~4 ilah' ın ihsanile Vanves 
r~es sinyoru ve Fransa kralı 
~ sova 
il() " 
~ıı bir şenlik ve merasim 

"a. ile kayınbiradr>ri bir 
· daha bir araya getirdi. 

~.bu defa kraliçe ve Şa· 
~ 1n hemşiresi Eleonor be
~ .. değildi . Düşes d 'Etan'ı, 
a~81lslü olmasına rağmen 
t~ geçkin buldu. Ş::ı.r1ken, 
~: kız ve kadınlara çok 
Uııdü:f 

•1 Bu Fransız'lar cidden 
· ~damlar ... Veliahdın sev· 

1~ kendisine ferah ferah 1 

J....._ anne olabilir! 
'{)ekten kendisini ala· 

takdirlerimi bi irme ısterım. değilse şimdilik faydalı ola- edilmiştir. Ve bunu tekrar ele biri tarafından i ama ma ·\un 
Şarlken: Türkiye'nin sakin ve emin cağını zannetmiyorum. Maa- almamıza mahal yoktur. Fa- edilmiştir. Diğer bir Çin'li 

- Sizde kalsın Madam ha· 
adımlarla; yükseliş hareketle- mafih bu paktı daha ziyade kat ekonomik vaziyetin dü· beraet etmiştir. 

tıram olsun! J 
Mukabelesinde bulundu. 

rine devam etmekte ve Türk müessir kılmak için nıuhtelif zeltilınesi yolundaki ga)'T'etle· talga imparatorluğu 
milletinin de büyük Şefi etra- heyeti murahhasalar tarafın· rin iyi tesirler yapabilmesi ve başvekilliği 

Nihayet Şarlken Gand yo· fında toplanarak bu yolda dan yapılan teklifleri layik için müvazi bir hareketle iti· Roma, 3 (A.A) - ha\ya 
lunu tuttu; bi~inci Fransova 

elinden gelen gayreti sarfeyle- oldukları ehemmiyetle nazarı madın tekrar teessüsünü ve krallığının bir imparatorluk 
kendisine Amyene kadar refa· mekte olduğunu memnuniyetle dikkat ve itibara alarak tetkik beynelmilel kredinin tekrar ve hükumet reisliğinin de san· 
kat etti; Şarlken Fransı:ı'ların beyan eylerim. etmenize bittabi mani değildir. açılmasını ümid etmek lazımdır. şöliyeliğe tahvili mevzuu bah· 
krallanna olan muhabbetini B b b'lh u npta ı assa şunu te- Bu münasebetle sulhe olan Şunu da ilave etmeği fai- solmaktadır. 
bir daha gördü. Kralın iki b ·· · k · · k. D" d d h ı· " · k' v l · • aruz ettırme ısterım ı, un- imanımızı teyid ederim. Mev- e en a ı gormıyoruz ı, an· .ı agoslaJJga e çımız 
oğlu da, Şarlken'i ta hududa yada rejim siyaseti hakkında cud mes' eleleri harb ile hal- cak ve ancak bir tek ve tak· Belgrad, 3 (Radyo) - Tür-
kadar takib ettiler. ·· k ı ld b' d · k b 1 · · d muna aşa ar yapı ığı ır ev· !ine bizim fikrimizce imkan sım a u etmez ıhma vc..r· kiye büyük elçisi Ali Haydar, 

Şarlken'in kalbi de ancak rede memleketim dahilde de- yoktur. işte bunun içindir ki dır. Bu itimad hem ekonomik· 20 gün mezuniyetle Viyana'ya 
Fransız hududlarını aştıktan mokrasi devletçilik ve layiklik biz de herkes gibi bugün ih- tir hem siyasidir. Öyle ki, hareket etmiştir. 
sonra ferah bulabildi. akidelerine her zamandan zi- timaller derpiş etmcğe mec· mübadele ve siyasi emniyet 

F ' f · 1 · Ş 1 Gazoz şişeleri ransova mn se rr erı, ar· yade bagwlı bulunmakta ve bur bulunmak ve bu ihtimal· mes'elesi beraber yürür. Bü· 
k 'd D k d'A l ' ı Bir kariimizin yazdığına gö· en en ü ngu em e ver- Nasyonalizm inkılabının pren· lere siikun ile bakmakla be- , tün milletin de bihakkın mü· 
diği vadın yerine !!etirilmesini 1 1 b 1 C tecessiı bulundukları beynel· re, şehirde satılan gazoz şişe· 

sip erine se a et e umuriyetçi ı aber sulhu bizzat kendisi için lerinin çoğu eskidir, ağızları 
bekliyorlardı. Fakat, Şarlken kalmaktadır. Memleket rejim- ve bir vasıta olarak değil bir milel ticaretin inkişafına karşı 
tebaasını tedib için Fransız b h d'k'I · l k d .. · parça parçadır, çatlak vesai-lerinin ir i racat maddesi ve gaye olarak sevmekteyiz. ı ı en manıa ar anca ovız 

k · · d ·h · l k redir. Bittabi bu hal, sıhhata as erının yar ımma ı tıyaç o . milletlerin hukuku hükümra· Ayni mülahaza ile bize öyle müş ülatından ve her memle-
madlğ nı go .. rünce hiçbir vaidde ketı·n kendı' hayatAı menf .. atı'e· aykındır nazarı dikkatı celbe· 1 

• nisine riayet esası istihkar edi- geliyor ki silahların tahdidi " d · 
bulunmadığını ileri sürdü... l<'rek bu rejimlerin bir tecavüz için bu konferansın toplanması treinviellu'~toreutmmeakktedı~ra. ygusundan -e•r•ız •. _ _. _______ _ 

Paris'te de, kral birinci Fran· J b.l · · ki / mevzuu o a ı eceğını a ımız ancak bu konferansta yapılan Mıu"cel ı·f 
sova, çok kıymetli misafiri için kabul etmez. Harici siyaseti· müzakerelerin muvaffakıyetine Binaenaleyh bu mahzurlar 
yaptığı mRsraflan kapatmak miz hakkında Türkiye'nin bey- daha müsait şeraitin ve zama- ancak: siyasi huzurun para is· ft ı • R 
ıçın dört milyon cküyü nere· nelmilel taahhütlerine kat'iyen nın tesbitinden sonra muvaf- tikrarının ve beyrıelmilel kre· ... 1 1 za 
den bulacağını düşünüyordu... riayet ederek ittifaklarına ve fak olacaktır. dinin temini ile ortadan kal-

- Sonu var - dostluklarına sadıkane bir Bu bapt~ İcab eden iptidai kabilir. Bu sahada tazyik ted· 
- - - - ----------- tarzda bağlı kalarak ·herkesle tetkiklere tevessül işi le üçlincü birleri ve nazari projeler bey-
F en kurbanla- iyi münasebetler idame ettiğini komisyonun tavzifi tabiidir. hudedir. 

l ilave etmeme lüzum yoktur. Silahlanma fikrini terketmek Bugünkü vaziyetin vehame· 
Tlnln Cenaze eri Montrö konfnansında ala- veya terkeder gözükmek müş- tini kendimizden saklamakla 
Şiddetli fırtına yü. kadar memleketlerin göster· terek idealimize ve Milletler beraber nikbinliğimiz ve mil· 

dikleri kıyasetli anlayış zihni- cemiyeti paktının ruhuna mu· letlerin kıyasetine olan itima· 
zünden getirilemedi. yeline karşı minnettar olarak halif bir harekette bulunmak dımızı biran kaybetmiyoruz. 

Racavig, (lslanda), 3 (Rad- bütün samimiyetimle beyan olur. Neslimizin mustarip ol- Ve bu gerek ekonomik gerek 
yo) - Fransız Odosiyö muh· ederim ki, iyi münasebetleri- duğu ekonomik sıkıntıya ge· siyasi bakımdan derpiş edilen 
ribi ve Od nakliye sdinesi mizi bilaistisna bütün millet· lince Türkiye bu husustaki tc· beynelmilel münasebetlerin kal· 
Dr. Şarko ve arkadaşlarının lcrle inki~afından dolayı mem- zini her münasip fırsatta bil- kınması eserine naçiz yardım-
cenazelerini almak iizcrc ha· nunuz. Bu münasebetlerimiz dirmiştir. Türkiye'nin mütala- da bulunmağa bizi teşvik edi· 
reketlerini talik c mişl erdir. neşredilmiş olan muhtelif ve- cısı şudur ki, bugünkü sıkıntı- yor. Bizim mucizeye ve for· 
Çünkü fırtına şiddetle devam sikalardn görülmektedir. Bu !ara herkesin biribirini istis· müllerin mutlak tesirine inanı-

Yeni Kavaflar çar
Şısı No. 34 ... ..................... . 

şudur ki, şeamet dünyanın bu
gün içinde çırpındığı birçok 
buhranların tahfifini istihdaf 
eden bütün gayretlerin munta· 
zam bir şekilde ahenkleştiriJ. 

mesine mütevakkıftır. 

Şükrü Kaya'nın bu nutku 
çok alkışlanmıştır. 

etmektedir. hususta topraklarımızın ccnu- mar etmeğe çalışmasile değil, mız yoktur. Bizim kanaatımız 
........... mlia:ll ... t;ll:;~~Z'::lll!!E2llii.'E:iiii!:Z~il!1"'2~mıll~IDIOZ!IE:m!ae~~BBIE!IX!l .... lli'Cl .... BllİllB• .... 

lngiliz, Fransız, Balkan an· 
tantı ve daha birçok murah
haslar Şükrü Kaya'yı gelib ye· 
rinden tebrik etmişlerdir. 

. · 
.. 

<a Yaza11: Orhan Rahmi Gökçe .. 
Dernek ki yapayalnızsın~. -:_"7.:t, hakkın var kı:ıın .. 

14şebirdc kalmak irnkfinı Dışarıda rüzgar ve soğuk 
tı İdi? artıyordu. Fakat oda sıcaktı .. 
~ ciheti bilmiyorum. Ansızın kapıda bir gölge b~-
y en köyü tercih etmiş· lirdi. Yalınayak geldiği için, 
~11 itlnızlığımı burada daha merdivenleri çıkışı duyulma-
~. avutabileccğimi san- mıştı.. Rizan, loşlukta iki si· 

A. yah parıltı gi.irdü: 
' h o yalnızlık, o yal- Yanık Bekir'irı gözleri idi. 
. t ~I Gelecek yıl seni iz. Soluk benzinde..harükul5dc 
1 ~ lllağa çalışalım. Vali güzelliklerile dikkati kendile· 
~ber, gider, söylerim, rine çekiyorlardı. Rizan'ın bii-
~ •tıa bakarız. tün kanı yüzünde lop lanmıştı. 
~~ ~Şekkür ederim. Hele Yüzbaşı da Rizan'ın bakışı 

)'ıla eı·işelim de. üzerine başını çevirdi ve Be· 

ki r'i gördü. 
- Suı misin Yanık Bekir? .. 

Ev~t t fendim. 
- Şö} le yakın gel baka

yım.. Üşiiyt)r musun, hasta 
mı sın? 

,__ Ne üşüyorum, ne has· 
tayım .. 

çürükleri duruyor .. 
- Neden? .. 
- istediğini yaptırtmadım 

dişleri biribirine vura vura 
ona bakıyordu. 

- Sen neden mani oldun 
da ondan.. Döğdü, vurdu, buna!.. 
kırdı da ne oldu sanki! Kü- - Bilmem, öyle istedim 
çüğü, garibi döğmek merd 
adam işi değildir. insan ya 
dengin .. , ya kendinden zorlu· 

işte ... 

Yüzbaşı tekrar evrakı 
Rizan ona bakıyordu: 

aldı. suna çatmalıdır. 

Yanık Bekir bunu söyler
ken, Rizan'a öyle derin ve 
öyle ıstırap dolu bir bakış 

Bekir, birçok şeyler knybet
miş gibi. Kırık, yorgun ve 

mustarip bir hali vardı. Bir 
aralık gözlerini Riıan'a dikti. 
Uzun uzun bakıştılar. O Sİ· 
'yah parıltıların içinde sanki 
ince bir nem tabakası vardı . 

- Söyle bakalım cvlad, 
bu onbaşı neler yapmış? 

Bekir. onbaşıyı, isyan ve 
feveran dolu bir bakışla süzdü: , 

- Onun yapmadığı ne var-
ki? Sırtımda vurduğu sopanın 

- Sen bu onbaşının ne· 
sine mani oldun? 

- Nesine mi? Orasını hoca 
hanım söylesin .. 

- Demek ki bu onbaşı, 
ilaç, milaç, büyü, müyü yap· 
tırtmış. Maksadı ne imiş? 

- Orasını uilmem.. Hoca 
hanımda gözü var olsa gerek .. 
Gönül bu ya, maymun olup 
ağaca çıkmak ister .. 

Yüzbaşı bir kahkah,a attı. 
Rizan, sanki bir sıtma nöbeti 
geçiriyormuş gibi, titreyer 0 k, 

fırlattı ki, Rizan başını eğdi 
ve gözlerini kapadı. Sonra, 
birdenbire kendini toparladı: 

- Yüzbaşı bey -Dedi- Be
kir çok iyi bir çocuktur. Fa· 
kat onu burada kimse anlıya· 
maınıştır. 

- Evet, ben de öyle an· 
ladım kızım .. 

Bekir, bu sözleri duymamış 
gibi idi. Onbaşıya bakıyordu. 
Dayanamadı; 

- Gördün mü onbaşı ·dedi· 
ku~·ruğun kapana kıstı. kurtu· 

)ursan, bir başka garip ara, 
bul da kemiklerini kır, öfkeni 
çrbr .. Sırtından mavi urbanı 

atınca, gel karşıma dikil. 
Bekir öksürdü ve başka bir

şey söylemeden odadan çıktı. 
- Yüzbaşı Bey, zatıaliniz· 

den rica edeceğim, bana bir 
dakika müsaade buyurun, şu 
çocukla konuşacağım. 

- Siz bilirsiniz kızım. 
Rizan odadan nasıl çıktığı· 

nın, merdivenleri nasıl indiği· 
nin farkına varamadı. Bekir 
köşeyi dönüyordu. Arkasından 
seslendi: 

- Bekir! 
Çocuk durdu ve onu bek· 

ledi. Rizan onun yanına ge
lince ne söyliycceğini şaşırdı: 

- Şimdi nereye gidiyorsun 
Bekir? 

- Sonu var -
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Tahdidi teslihat Ba,hakanımız 2•li- Torbalı-Ya YeniN•ırigat 
komisyonu mil- yor. Nafıa Vekili. .. ·•· • Yeni Adam Yusuf Rıza Oku 
~akerelere başladı. m-iz dtin ~·idi. 14100 Muhacir i•- l~n<tekiler: lsmail Hakkı, 

/rdn et/ilecelı Gençlitin yerlerl Halkevleridir, ES Ki 
- Başı birlnel sag/ada - _,Bap 1 lqcl .,Jıi/.Ie- Kısa tetkikler, A, Aykır'ın 
dirle yadetmiı ve t'ransa'nın hM parla~ IJir it~lcle )JuluaıpUfhlJ, f Qrbalı, (1-iususi~ ijoman· mektubu. 1. H. Kadın ve er· DARÜL'İRFAN 
husustaki talebini azal~ra bildir· ·e~teblilel' ıeuhürat yapmıılardır. ra ve Bulıaristan'<fan gele· k k d UI k b fi k 
mittir, Sosyete kQııse'J de yeni sa. Bergama hükumet; parJi ye bele: cek kardeşlerimizden Torbah e av4şı. a ' itara 1 

• Memleketimizin en eski bir buJıısi okuldur. ANA ve 
rayda tQplaqınıştır. Konaey "1oqu• diyJ erMaıı ile Jıa~ı da iı•)1iıadai kaza•ına 14100 nüfus ts:rtip Sedri Rahmi Yarım asırlı~ kııımları havidir. ANA kısmı 4 r s ,. 6 )'atındaki l'.Df::pı~ 
JıU f8"qya b"t\ıqıt.j ıe~yin et· na!Jiyeainde Kauk hatlar mıJkfuı, ve tefrik edilmiıtir. Bunların reıjm •ergisi. Fevzi, Menfur kabul eder. 
pıiftir. de ve~iliıqisl ~ bir surette ~oleri ic;in on vaıonda re. 'i0~u1'lar, Dil devrilJli Dr. iz· OKUL, en yeni uıullerle çocuklan bayata ve O Rr 

M. Jliv• Vikuna bu sebeple karplanutlardırr Orada Berpma, l 164 ()() k d ~ettin Şadan Terectdl edebi· okul tahıfline hazırlar. 
hpan7a 1ıflkılmetiııe tetekkar etm~ lılu, llYlll •eWliıaile ltlr JL&I... ıQ, en 1 ilo but ay an· t f ·ı H ... ı.ı_ H 

· .... ~- ~ barl1ra yerlettirı·Jmiıtir. Bu va• Y• 1
' ıqıaı •"" ayatım Fransızca dilı' 1 L K kıımın ı'kı'ne= ı• .. ıfıDclan b·-1••• '° yeı:ıı ne; azayı 1e.aamlamııtır. 1atoti ver.mitlerdir. Ziyafet, ~ memleket, Dıı aosyete, ilim, • ... 0 llfl9& 

M. J!!um bugGn muhtelif 11mimt haabibülerle pçmltllr, tandqlara yapılacak evlerin teknik, ıan'at haberleri ve ro· Her iki kııma ötrenci kaydına 1 EY L L tarifti 
devletler murıhhaslan ve Frın· Dikili ve Berıama'hlann Torbalı ve Tepeköy arasında itibaren batlanacaktır. 
ıız murahhas heyeti ile mü· Nafıa ihtiyaçlannı tetkik eden hali arazide intuı takdirinde ıimler. lO kuruttur. Müracaat zamanlan : Saat dokuzdan on yediye ka.,.,, 
teaddid mOlilcatlar yapmıı ve sayın Vekilimiz, MFnemen'in Torbalı ve Tepeköy'e yerleş- B

0
11za1 

• ed1e-·iJe 1 Keatelli -caddeai, No. 76, Telefon : 29 
6tfeden evel Fransız murah· Aliata nahiyeıinde de Mene- miı olacatından memleket iti Y ı 
h11 heyeti yazıhanesinde M. men' den gelen bir heyetle hem ilctısaden kazanacak, hem fevkala" de saha lzmjr j)j daimi eBCÜmeDinB 
Eden'le bir mülakat yapmıştır. Aliağa nahiyesi heyeti ve halk de daha medeni bir çehre ar- _....., 

B B Boyu Genitliti Eni Malwn- Alma- Tdlflll 
u mülakatta, günün en taraflanndan samimi bir şekil· zetmiş bulunacaktır. u hn· 4 ilk teşrin pazar günü sa- men fiati :calc adet 

mühim mes'eleleri hakkında de karşılanmıştır. Yolda gelir- ıusta ilçebaylıktan ilbaylık bahleyin saat 10 da birinci Küçük boy 55-60 24_ 26 24_ 26 l.3 382 
fikir teati edilmiştir. ken Türkelli kahvesinde oto- makamına yazılmıttır. kordonda Alsancak vapur is- Orta .. 75-80 24-26 24-26 17 14 
Akşam üzeri M. Blum, Ro· mobillerinden inen Ali Çetin· Torbalı haberleri kelesini geçince .354 numaralı Büyük .. 80-85 50-55 30-35 26 54 

manya hariciye bakanı M. kaya burada biraz istirahatta eviie maruf iki ecnebi ailesine 450 
Antonesko'yu kabul etmiştir. bulunmuş ve Menemen'e ge· Tepeköy (Hususi) - Şim- S b l - 1 k l d k d ah 

d. kadar L- ka ·ı aid fevkalade lüks mobilye· o a arın ust ve at ısım an ö me emir, etr 
M. Blum ile M. Antonesko lirken büyük Gediz köprüsünü ıye ~oy nunu 1 e saç, içleri ateş tuğlası ile tuğlalanmış olacak. Kok, maddi 

d k. · l"k k k k ı'dare edı'len Torbalı'nın ip· leri müzayede suretile satıla-arasın a ı mü a at ço sami- tet i eylemiştir. caktır. simikok gibi kömürleri yakmağa elverişli bulunacak ve 
mi olmuş ve M. Blum Fran- M b tidai bir şekilde kaldığını na· malı olacakt1r. enemen elediyesine inen 
sa'nın bütün menfaatlerine her Vekil, orada biraz istirahattan zarı dikkate alan kaymakam- Satılacak mobilyeler meya- lımir ili okulları için yukarıda cins, miktar ve evsah 
zaman sadık olduğunu söyle· sonra Menemen ovası mahsül- lık Tepeköy belediyesi budu· nında 10 par-;a küb~k kadi- 450 soba kapalı zarf usulile 1110/936 tarihinden itibaren 
miştir. leri ile hunların Gediz nebi- du dahiline aldırmıştır. Bt:le- feli kanepe takımı, aynalı büfe, gün müddetle eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedele 

rinden sulanmalan imkanları diye ilk iş olarak dıvar yeri· anahtarlı ve anahtarsız dört 496 lira teminat yatınlması lazımdır. Teklif mektupl 

Fransız 
Başbakanı. 

Cenevre, 3 (A.A) - Fran
sız heyeti murahhasası reisi 
Delbös bugün İngiliz heyeti 
murahhasası şerefine bir öğle 
ziyafeti vermiştir. 

Cenevre, 3 (A.A) - Dün 
gece saat 23,30 da Paris'ten 
hareket ederek bu sabah saat 
8 de buraya gelen Fransız 
Başbakanı Blum günün mes' e· 
lelerini tetkik -etmek üzere 
hemen Fransız heyeti murah
hasasile temasa gelmiştir. 

Belgrad, 3 (Radyo) - Vre
reme gazetesinin Cenevre mu
habiri bildiriyor: 

Sosyete bugün de müzake
relerine devam etmiştir. Öğ
leden eve) M. Blum küçük 
antant ve Balkan antantı mu
rahhasları ve M. Eden'le ko
nutmuştur 

• 
M. Blum, M. Eden'le bey· 

nelmilel mes' eleler üzerinde 
uzun uzadıya konuşmuştur. 
Gazetenin muhabiri M. Blum'un 
Cenevre' de tesir yapmak iste
mediğini ve sadece muhalif 
murahhaslarla temasta bulun
duğunu yazıyor. 

Romanya ve 
komüniatler . •• 

Bükre~, 3 (Radyo) - [Oko
vesol] gazetesi, ispanya isya· 
nmdan bahsile yazdığı bir 
makalede, Romanya'nın da ko
münistlere karşı cephe alması 
lazımgeldiğini ileri sürmek· 
tedir. 

ltalya kralı 
iki Alman na .. ırını niıanla 

taltif etti 
Berlirı, 3 (Radyo) - ltalya 

kralı Viktor Emanoel, matbu
at nazırı Dito Alfiyero vasıta· 
sile Alman propaganda nazırı 
doktor Göbels ile adliye na· 
zın doktor Hans Frank'a ni
şan göndermiştir. 

Yugoalauya. ltalya 
Belgrad, 3 (Rad)(o) - Ro

ma' da imzalanan Yugoslavya, 
ltalya ticaret itilifnamesi mü· 
nasebetile başvekil M. Stoya
dinoviç'in iradetmiş olduğu 
nutuk, ltalya matbuatında çok 
iyi tesirler yapmıştır. Gazete
ler, zec.ri tedbirlerin tatbikin
de diler devletlere imtisal 
etmiyen Yugoslavya ile ltalya 
arasında yeni bir devrenin 
açıldı Dl yazmaktadırlar. 

hakkında etüdlerde bulunarak ne kullanılan çalı çitleri kal- köşe yemek masaları, 6 adet ihale günü olen 22/10/936 tarihine tesadüf eden p----·· 
lzmif"e hareket etmiştir. dırmışbr. Şimdi evler kerpiç maroken iskemlesi, yeni bir günü saat 10 a kadar lzmir ili daimi encümenine verilrnİf 

dıvarlarla çevrilmeğe başlamış- masa şarttır. Ayni günde aaat 11 de ihale yapılaeaktır. 
Saat 16,30 da Sotukkuyu'ya br. Dış davarlar badanalandı- halde hoflieferant markalı al· Sobalardan 237 lzmir, .33 Tire, 16 Ödemiş, 6 Karab 

muvualat eden Vekil, orada nlmak suretile 0 çirkin toprak man piyano, marüken bir ka- 16 Çeşme, 21· Kemalpaşa, 17 Menemen, 8 Torbalı, 14 
Vali muavini, aıkm ve mülki manzarası da kaldmlmıştır. nepe iki koltuk, (Sahibinin yındır, 12 Kuşadaşı, 6 Foça, 11 Seferihisar, 26 Berra,.,. 
erkin,., Belediye reisi, işçi ve Tepeköy'de temizlikten eser sesi 8 lambalı kısa, orta ve Dikili, 21 Urla'da !'eslim ahnacaktır. 
esnaf birli.leleri mümessiller ile yok gibidir. Hanlarda yatmak uzun dalgalı lüks salon radyo Şartnamesini görmek ve daha fazla izahat almak iıti 
askeri muzika, asker Jandar b . . d kal b gramofonlu) bir ve iki kapıh rin hergün çalışma saatleri içinde lzmir Kültür direktör 

' • mec urıyetin e an ya an· başvurmalan ilin olunur. 4 8 t3 18 61 
ma ~t'aJan ve bir polia müf- cılar hep şikiyettedirler. Te· aynalı dolaplar, buronz iki ki-
r~zesı tarafından parlak mera- lmizlite dikkat edilmemektedir. şilik iki direkli avrupa ma· fzmir Vakıflar direktörlü 
sımle brıılanmlfbr. Burada Bunları isim yazmak üzerine ıuulatından karyola, maa som· d 
toplanan halk,. ~yın Vekili istemiyoruz. Belediye hekimi yası, aynalı mavun tuvalet, en; 
hararet ve samımıyetle alkış- veya hükumet hekimi şehri komodinolar, iki adet direksiz 390 lira keşif bedelli Salepci ağlu camiinde yaptırı 
lamışlarlar. dolqırlarsa hakikati görmüş nikel iki kişilik lkaryola, maa elektirik tesisatı 15 gün müddetle açık eksiltmeye kon 

Vekil, müatakbelinin ayn-ayn olurlar. Nazarı dikkati cel- somyalan, şemsiyeli~, mavun ihalesi 12/10/936 pazartesi günü •saat 15 te lmıir 
ellerini sıktıktan sonra oto- bederiz. cJbise dolabı, dökme soba, direktörlüğü binasında müteşekkil komisyon &Nnde 
mobille lzmir

1
e gelerek ken· Vilayet muhasebei hususiye büyük salon saati, yazıhane, caktır. isteklilerin % 7,5 teminat paralarile o gün kom 

dilerine tahsis edilen A'--n- 'd 1 1 yeni bir halde Tur" ı_çe yazı keşif, şartnamesini görmek üzere her gün Vakıflar di 
aaa ı aresi eve ce iyiki veçhile ~ ..... 

cak istasyon evine inmi .. ı'r. h makine•=- vantila"to"r, aynalı lüğüoe müracaatları ilin olunur. 27 1 4 8 ,,.P. 
Y" ta ailit yapamıyordu. Bu se· -

Nafıa Vekilimiz, Trakya, heple memurin ve muallimle- saybur, birçok perakende av· .lzmir 2 inci icra M. dan: laşmadan hariç kalırlar. 
Balıkesir ve lzmir yollannı rin ayın yirminci gününden rupa iskemleleri, Amerikan Nimet'in emlik ve eytam 10/1936 tarihinden ita 
tetkik ederek iyi gördükleri evci maaş almaları müm- kadifeli bir kanepe iki koltuk, bankasından taksitle satın al· şartneme herkese açıktır. 
kısımlar için alikadarlan tak- kün değildi. Bu ay ilç~bay Rus semaveri, beş parça kı· dıtı gayri menkulden müte· lip olanların yüzde yed' 
dir eylemişler ve noksan gör- vekili jandarma kumandanı lıflı oda takımı, orta masası, vellit borç için bankaya ipo· teminat akçası veya aıillİ 
dükleri kısımlar için de gene : muhasebei hususiye memuru hasır kanepe tak.mı, madeni tek eylediti izmirde basan banka itibar mektub~:ll 
alakadarlara emirler vermiş- bizzat köylere ka~ar giderek masalar, lavuman tuvalet, pef· hoca mahallesi mirabit çarşısı .35/6510 dosya num~ 
lerdir. tahsilata nezaret etmişler ve kirlik, perde ve 8uronz kor· kızlar ağası hanı içinde 25/17 inci icra memurluğuna 

bu suretle ayın birinci günü nezeler, ~n mangal, iki sa· numaralı 50 lira kıymetli oda- caatler! ilin olunur. ~ Vilayetimizle Balıkesir'i bağ
lıyacak olan Dikili - Ayvalık 
~osesindc · yapılmış olan işler 
hakkında Ali Çetinkaya'ya iza· 
hat verilmiş ve Vekilimiz, biz
zat yeni ihale edilen Altınova 
yanındaki Madras çayı üstün· 
deki köprünün yerini tesbit 
etmiştir. 

Her iki vilayet ve bilhassa 
bu civar halkı bu çaydan yıl· 
lardanberi çektikleri ıatırap 
dolayısile bu haberi büyük se
vinçle karşıladılar ve köprü 
yerinde, bu köprünün adını 
kendilerine bu lütfu veren Ba
kanın -isimlerine izafeten "Çe· 
tinkaya köprüsü. adile anma· 
ya karar verdiler. 

Vekilimiz, geçtikleri yerler
de bütün nafıa işlerini:inceden 
inceye tedkik eylemiılerdir. 

Haber aldıtımıza göre Sa· 
yın Bakan, şehrimizde birkaç 
gün kalarak muhtelif nafıa iş
lerinin tedkiki ile ı,neşgul ola
caklardır. Bu meyanda yeni 
tesis edilen posta tayyareleri 
istasyonu ile de meşgul ola· 
caklardır. 

Nafıa Vekaleti su işleri 
umum müdürü Namık ve fen 
heyeti umum müdürü. Ratip de 
dün a~ Ankaraclan şehri· 
mize gelmiılerdir. Naha Ve
kiljmizin tedkikleri es•mda 
kendilerine refakat edecek· 
lerdir. 

maaş tediyatı yapılabilmiştir. lıncaklı sanpalye, buz dolabı, nın mülkiyeti açık artırma su· lzmir ticaret ma 
ponelen tabaklar, halı, kilim retile ve 844 numaralı emlak 

D • J b • ~ • tahkikat hikimfitinden: 
enızue ır ~acıa ve seccadeler ve saire birçok ve eyıam bankası kanunu mu-

Tokyo, 3 (Radyo) - Tazi- lüks mobilyeler bilmüzayede cibince bir defaya mahsus Müddeialeyh: Kulad* 
maro adındaki posta vapuru. satılacaktır. olmak şartile art1rması 9/11/36 met ali dede zade emin 
kayalara çarparak batmışbr. Fırsatı kaçırmayımz. pazartesi günü saat 14 te icra Davacı izmirde ınc 
mürettebatından 4 ve 70 yol- Fırsat arttlrma o>&k>nu Aziz dairemiz içinde yapılmak üzere hüseyin tatari ve oğlu 
cudan 4 ki cem'an sekiz kişi Şmık Telefon 2056 30 gün müddetle satılığa ko· ve şerikleri şirketi tar 
kurtulabilmiştir. Diğer yolcu· nuldu. aleyhinize açılan ala-

Deri ve Tenasül Hasta-
larla mürettebatının akibeti lıklan Mütahassısı Bu artırma neticesinde satış vasından dolayı t.arafırut' 
meçhuldür. Do'1.tor bedeli her ne olursa olsun liğ için gönderilen b 
Bulgaristan' da af borcun öcfenmesi tarihi 2280 varakası ile arzuhal 

Belgrad, 3 (Radyo) - Bul- Osman y unııs numaralı kanunun mer'iyete ikametgibınaz meçhul 
gar kralı, tahta çakışmın 19un· Hergün hastalan sabah girdiği tarihten sonraya mü- duğu terhile mübaşir 
cu yıldönümü münasebetile saat 10 dan akşam altıya sadif olması hasabile kıyme· dan teblit edilmelcs~ 

kadar k bul t d · d tı'ne L....L.lmı---1. - .-a. -~- kahamıı ve - auretle Bulgaristan' daki siyasi mah· a ve e avı e er. U9llıl 'T .. - ..... ~.-en• r- ___ _ 

kumlar için af kararı imzala· Adres: Kemeraltı Şamlı rantn &zerine ilualeei yapıla· gibınmn meçbal .. ~ 
sokak No. 19 caktır. Sabş 844 numaralı oldutundan hukuk .,.. 

~m:•:şb:r~ .... 1111!!11_. ........... ._~:::::::::::::::::::::::~ emlik ve _.__ bankası ka- hakemeleri kanununllll 
- 11 1 _,_ ...... 

M kt K •ta 1 nunu hükümlerine göre yapı· inci maddesine te\lfİP"" e ep 1 p arı pılacağından ikinci artırma nen tebligat yapılındl°' 
yoktur. Satış peşin . para ile rar verilmiş oldupnd"' 

...-- - · •·--- olup müşteriden yalnız yüzde yiba ile cevap ve~ 
Yavuz Kitapevinden: ikibuçuk delliliye masraf• bir •uretiai c1a •• ~ 

1 
24 senedir lZmir ve hinter'lndının kitap alıjp':tek sahibı' alacaklılarla ettirmeniz ve tahlci.-'6 
ihtiyacmı temin etmeOi 9erefli bir vazife olan 22 tepinievvel 

9 

bilen müessesemiz busene : . diter alikadarlann ve irtifak hine rastlayan peqe111bd 

Devlet Kitaplarının hakkı sahiplerinin gayri men- saat 10 da izmir ti~ 
kul üzerindeki haklarım bu- kemesi tabkibt Wkilll~ 

dahi aatıcıhfını üzerine almıttır. susile faiz ve masrafa dair runda hazır bulun111all 
ilk ve e.rta mektepler ile liselerde oku· olan iddialannı işbu ilin ta· takdirde hakkıoad.. _,ı;1 

tulaffk bllton ldta....,.ın emirleriu ama· h d L __ .-ft ,,. 
de o14uiuRU ••Y'" 6Qt-etmenler ile ta,ra ri in en itiuaren yirmi gün maamelesi yapiL~ 
bayif erlne ar~derim. içinde evrakı müsbitelerile bir· davaya aid amatıal ~ 

A,dru : y CIV.U.Z Jıitab eoi likte . m_emuriyetimize bifdir· çatarma kijtdl aı 

F L. • K• , ... melen ıcabeder. vanhanesine ............ 
onrı ıta~ı Aksi halde haldan tapır teblit yerine ~!:' 

Nr.ımara 56 Kemeraltı..,,,~ siciliace.malumolmadıkça pay- gazete ile 1t11r mu-- -:-. 
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1 M.. hk k' t 1 k · d miktarına göre ücretli birer fen memuru veya mühendis alı· Zml·r v omutanlığı ilanları usta em mev 1 sa ın ama omısyonun an: 

nı 1 Beherine biçilen eder 750 kuruş olan 18000 ila 23000 nacaktır. Talip olanların ne şekilde müracaat edecekleri hak· 
v t 1 k den b k l fi I kt kında Mst. Mv. zat işlerinden izahat alacaklardır. · sa . a . o. rs. : tane attanye apa ı zar a a ınaca ır. 

' Diyarıbekir'de yaptırılacak yapılar kapalı zarfla ek- 2 Şartnamesini 965 kuruşa almak ve örneklerini görmek 4 8 13 18 
2 siltmeye konmuştur. istiyenlerin he(gün öğleden sonra · komisyona gel- Mst. Mv. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
' Keşif bedeli 325501 lira 97 kuruştur. ilk teminat meleri. 6 Birinci teşrin 936 Salı günü saat on beşte Ankara' da M. 

Parası 16770 lira 10 kuruştur. 3 - Eksiltmesine gireceklerin kanunun J kL:-e_ üçüncü mad-_ M. Vekaleti satın alma komisyonunda pazarlıkla ihalesi yapı-
ihalesi 7 Birinci teşrin 936 çarşamba günü saat ---~-- delerinde yazılı belgeleri ilk teminatı olan 9875 liralık lacağı Anadolu gazetesinin 30 Eyliil 936 tarihli nüshasile ilan 

15 tedir. makbuzu veya mektubu teklif mektuplarını ihale gunu edilen on dört yer altı benzin ta.nklarının şar~na.~.e~i..nde deği-
' Şartnrme plan ve keşifnamesini almak istiyenler 

16 
olan 6 -10- 936 salı günü saat 11 den en az bir saat şiklik olduğundan şimdilik ihalesınden vazgeçıldıgı ılan olunur. 

lira 28 kuruş mukabilinde M. M. V. sat. al. komis· evel M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

Yonundan alırlar. 19 25 30 4 445 /zmir harici askeri satınalma ilanları 
' Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve M M l k d K d 

d ı k B k st. v. sat. a · o. rs. en: Çanakkale Mst. Mv. Sa_t. Al. ? . an : .. 
Üçüncü maddelerinde istenilen ve Bayın ır 1 

a an- ı - Manisa merkezindeki kıtaat ve müessesat ihtiyacı için 1 - Müstahkem mevkı kıtaat ıhtıyacı ıçın kapalı zarf ile 
lığından alınması icap eden fenni ehliyetname ile şart- kapalı zarfla münakasaya konulan 392 ton una verilen 336,000 kilo un satm alınacaktır. 
namede istenen ve behemehal verilmesi mecburi olan fiat bahalı görüldüğünden 2490 sayılı:kanunun 40 ıncı 2 Unun beher kilosuna 14,50 kuruştan 48720 lira bi-
Vesaikle birlikle teklif ve teminat mektupiarını ihale maddesi mucibince bir ay zarfında pazarlıkla alı· çilmiştir. 
saatinden en geç bir saat evveline kadar M. M. V. nacaktır. 3 ihalesi 9/10/936 tarih cuma güııü saat 16,30 da Ça· 
satin alma komisyonuna vermeleri. 2 - Şaıtnamesi 255 kuruş mukabilinde Manisa askeri satın nakkale müstahkem mevki satın alma komisyonunda 

~ 19 24 29 4 460 alma komisyonundan alnnalinir. yapılacaktır. 
ı' •hkem mevki satın alma komisyonundan: 3 - ihalesi 14 /]. Teş./ 936 çarşamba günü saat 11 de 4 _ İstekliler ihaleden bir saat evci teminat akçeleri olan 
' Mst. Mv. in göstereceği yerde 25085 lira 54 kur.uş Manisa' da askeri satın alma komisyonunda yapı-" 3654 lirayı ve ihale kanununun 2, 3. üncü m~ddele-

bedel keşifli telefon hattı inşası kapalı zarf usulıle lacaktır. rindeki vesaik ile bir saat evel komısyona muracaat 
~ eksiltmeye konmuştur. 4 - Muvakkat teminatı 3798 liradır, beher kilosunun mu- etmeleri. 20. 26. 29. 5. 450 

' 1halesı' 16 /Bı'r'ınc'ı teşr'ın/ 936 cuma günü saat 16 da hammen bedeli 13 kuruştur. ıı M S Al K d 
Çanakkale ~'ıst. v. ~t. . ?· . an : .. 

lzmir' de kışlada Müstahkem mevki satın alma kom is- 5 - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 1 _ Müstahkem mevkı kıtaat ıhtıyacı ıçın kapalı zarf He 
3 Yonunda yapılacaktır. vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte belli gün ve 

3371000 
kilo un satın alınacaktır. 

ıcal ~ Teminatı muvakkate akçesi 1882 liradır. saatte Nanisa'da askeri satın alma komisyonuna mü:" 2 _ Unun beher kilosuna 14,50 kuruştan 48865 lira bi-
p ' ' Şartname, kcşifname ve resimleri her gün komisyonda racaat etsinler. 580 27 1 5 10 çilmiştir. 
yt görülebilir. Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 3 _ ihalesi 8 / 10/936 tarih perşembe günü saat 13 te Ça· 

' lstekJiler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve- 1 811 kalem avadanlık malzemesi kapalı zarfla eksilt- nakkale müstahkem mevki satın alma komisyonunda 
sikalarını ve ihaleden laakal üçgün evel bu işi yapa- meye konmuştur. yapılacaktır. 
biteceklerine dair kışlada inşaat komisyonundan ala- 2 Tahmin edilen bedeli (56000) lira olup ilk~inanç pa- 4 istekliler ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 
eaklan ehliyetname vesikalarını komisyona göstermek rası (4050) liradır. 3665 lirayı ve ihale kanununun 2 ve 3ncü maddelerin-
nıecburiyetindedirler. 3 ihalesi 22/10/936 perşembe günü saat saat 15 tedir. deki vesaik ile bir saat evel komisyona müracat et-

' Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 say_ılı kanunun iki 4 Şartnamesini almak istiyenler 280 kuruş fmukabilinde mcleri. 20. 26. 29. 5 448 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesınde yazılı ve- M. M. V. sat. al. ko. nundan alabilirler. 1 
sikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin- 5 Eksiltmeye gireceklerin eksiltme' artırma ve ihale ka-
den en az bir saat evci komi yona vermış buluna- nununun iki ve üçüncü maddelerinde istenilen belge-
caulardır. 1 4 9 13 637 lerle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 

•• ı. h en geç bir saat evetine kadar M. M. V. 1 satın ~I~ 
•vıv. satın alrpa ko. nun<lan: ko. nuna vermeleri: 862 5 20 5 20 

Beher kilosu-
M.kt T · d ' l h · Temı'natı muak- Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: ı arı apmın e ı en nun ta mın 

1 - Manisa merkezinde bulunan kıtaat ve müessisat ih-Kilo mecmu tutarı edilen fiati kate akçesi k l k k 
L' K. K. S. L. K. _ ~ tiyacı için . 1M440? ..l_o .. pat~~ •. }!2,.~p1a ~Yk!.-..~~tud~ 59400 11583 00 19 50 868 73 2 - Şartnamesi anısa tumen satın ama omısyonun a 

görülebilir. 

14300 

37300 

2216 50 

7460 00 

15 50 166 24 

20 00 559 50 

1 nın şekli ihale tarihi gün ve saatı 
1 

Zarf 15/ Birinci teş./936 perşembe günü saat 16 da 
tksiltrne " " " " " " 15 te 
lı zarf " 11 11 11 

" " 16,30 da 8
11 ' ~st. Mv. kıFaatının yukarıda cinsi ve miklarlar.ı yazılı 

Uç kalem sığır eti ihtiyaçı üç kıt'a şartname ıle ayrı 
ayrı ikisi kapalı zarf ve birisi de açık eksiltme suretile 
rünakasaya konmuştur. . 
•haleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlerde iz· 
lllirde kışlada Mst. Mev. satın alma komisyonunda 
Yapılacaktır. 

Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
f~tekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve
Sıka göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
"e üçüncü maddelerinde yazılı vesikalarile teminat ve 

:eklif mektuplarını kapalı zarfla yapılacak münakasa· 
ar için ihale saatından en az bir saat evvel komis
>'ona vermiş bulunacaklardır. 
Açık eksiltme için de ihale saatından evvel komis-
>'onda hazır bulunmaları. 30 4 8 13 623 

. ~v. sat. al. ko. rs. den: 

Mst. Mv. in göstereceği yerde 13853 lira elli kuruş 
bedel keşifli telefon hattı inşası kapalı zarf usulile 
jksiltmeye konmuştur. 
bhalesi 16 /Birinci teşrin / 936 cuma günü saat on altı 
k Uçukta lzmir' de kışlada Müstahkem mevki satın alma 
Onıisyodunda yapılacaktır. 

S~rtname, keşifname ve resimleri her gün komisyonda 
~Otülebilir. f enıinatı muvakkate akçP.si 1040 liradır. 
atekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
\ıcsikalarını ve ihaleden liiakal üçgün evvel bu işi ya· 
Pabileceklerine dair kışlada inşaat komisyonundan ala· 
takları ehliyetname vesikalarını komisyona göstermek 
~ecburiy~tindcdirler. 
v ksiltmcye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
~ Üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 
~ larile teminat ve t eklif mektuplarinı ihale saatinden 
tı az bir saat evci komisyona vermiş bulunacaklardır. 
~ 1 4 9 13 636 

1 "· sat. al. ko. rs. den: 
~ 1 adet Yeraltı benzin tankı pazarlıkla eksiltmeye 
~0nduğu. 

t ilhrnin edilen bedeli 144956 lira 76 kuruş olup ilk cm. 
I~ ınat parası 8497 lira 80 kuruştur. 
~l:si 6 /Birinci Teşrin/ salı günü saat 15 tedir. 
b·ı~ıltmeye gireceklerin şartnamesini 750 kuruş muka· 
~'~de M. M, V. satın alma komisyonundan alabilirler. 
~sıltmeye gireceklerin eksiltme kanununda istenilen 
l\ 1~elerle birlikte ihale gün ve saatinde M. M. V. 
tın alma komisyonunda bulunma~m :. 

30 4 622 

3 ihalesi 21 /Birinci Teş/ 936 çarşamba günü saat 15 te 
Manisa' da askeri satın alma komisyonunda yapıla
cakhr. 

4 Eksiltme açık eksiltme usuliledir. 
5 Beher • kilosunun muhammen fiatı 7 kuruş 50 san· 

timdir. Muvakkat teminatı 81 liradır. 
6 istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika ve muvakkat teminatıariıe birlikte muayyen Izmir Kadastro Komisyonun
~ =r:!:F vaktinde komisyona muracaat edeceklerdir. 
_________ 4 __ 8 __ 1_3 __ 1s ____ dan : 
~ ~s-t. ~~h:rat~=~~e~i~e rbiç1l:~: ederi 575 kuruş olan on bin Faikpaşa mahallesinde Karakapı sokağında 19 kapı ve tajh 

k ı sağı 17 ta 'ılı İbrahim, Ali vesairenin, solu 21-23 tajlı Hatice ~eşyüz metre haki gabardin kumaş apalı zarf usu ile b b l 
k ·1 k t Hacer'in evleri arasında bulunan ev senetsiz tasaarruf se e i e e sı tmeye onmuş ur. 

Mehmed ve Hatice adlarına Kadastrolanmıştır. 2 ihalesi 2 /ilk teşrin/ 936 salı günü saat on beştedir. d 
3 f Ik teminat 4268 lira yetmiş beş kuruştur. Bu yerde aym bir hakkı bulunan kimse varsa iki ay için e 
4 Şartnamesini üçyüz iki kuruşa: almak ve örneğini gör- İzmir' de Saçmacı hamam sokağında 20 num?.rad~ ko~.isy~n~-

muza müraeaat etmeleri 2613 sayılı yasa hukmune gore ılan mek istiyenler hergün komisyona müracaat edebilirler. 
5 Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün- olunur. 678 

cü maddelerinde yazılı belgeıerıe birlikte teklif mek-i Açık eksiltme ilanı 
tuplarını ihale saatinden bir saat evel M. M. V. satın! 

aıma komisyonuna vermeleri. 4 8 13 18 673 Tire Şarbaylığından; 
Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 1 _ Aboneler tesisatında kullanılmak üzere 300 adet su 
1 - Tümenin hayvanları için münakasaya konulan 120 ton saatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

yulafa verilen fiat pahalı görüldüğünden 2490 sayılı 2 _ Eksiltmeye konulan saatlarm: 
kanunun 40 ıncı maddesi mucibince bir ay zarfında 
pazarlıkla alınacaktır. 

2 Şartnamesi Manisa tümen satın alma komisyonunda 
görülebilir. 

3 Eksiltme patarlık usulile olacaktır. 
4 ihalesi 20 /Birinci Teş/ 936 salı gunu saat 15 te 

Manisa' da askeri satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

5 Muvakkate teminatı 450 lira ve muhammen fiatı 5 
kuruştur. 

6 istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
vesika ve teminatı muvakkatelerile birlikte muayyen 
vaktında komisyona müracaat edeceklerdir. 

4 8 13 18 

Müstahkem Mevki Satın alma Komisyonundan: 
1 - Beher metresine 295 kuruş kıymet biçilen 9100 metre 

mavi renkte kaputluk kumaş kapalı zarfla eksiltmiye 
konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 26845 lira olup ilk teminat 
akçesi 2013 hra 38 kuruştur. . 

3 ihalesi 26 Birinciteşrin 936 Pazartesi saat 15 dedir. 
4 Şartnamesini almak ve nümunesini görmek istiyenlerin 

135 kuruş mukabilinde M. M. V. Satın alma komis~ 
yonundan alabilirler. Muhabere ile şartname gönde· 
rilmez. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin kanunun istediği vesika ile 
Birlikte teklif ve teminat mektuplarını en geç ihale 
saatından bir saat eveline kadar M. M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. 4 9 14 20 621 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
Çanakkale Kocaeli Mst. Mv. leri için yüksek mühendis gü

zel san'atlar akademisi mimari şubeşinden ve yüksek fen okul-
larından olmak şartile bu yerlerin kadrolarındaki ilk ücret 

Muhammen bedeli Adedi Cinsi <}o 7 ,5 muvakkat 
teminat parası 

Lira K. 

3 
4 

Lira Kuruş 

4500 00 300 Türbin sistemin-
de su saatı. 

337 50 

Şartnameler bedelsiz olarak urayımızdan verilir. 
isteklilerin teklif edecekleri saat nümunelerini eksiltme 
gününden en az üç gün evvel Urayımıza teslim et
meleri ve muvakkat teminat mektup ve makbuzları 
ile ticaret odası sicil kayt vesikalarını hamilen 16/l Ol. 
936 günlemecine rastlıyan cuma gt1nü w ~a~t A 15 te tJray 
daimi encümenine müracaatları geregı ılan olunur. 

29 4 590 

lzmir Sıhhat ve içtimai mua
venet müdürlüğünden: 607 

Sağır, Dilsiz körler müessesesinin bir senelık ihtiyacı olan 
aşağıda isimleri ve miktarlara tutarı ve muhammen bedelleri 
ve teminatı muvakkate akçeleri yazılı dört kalem erzakın on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Taliplerin 14-
10-936 çarşamba günü saat 14 te Sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürlüğündeki satın alma komisyonunda ihalesi yapılaca-

ğından isteklilerin mal sandıkları teminat akçesi makbuzlarile 
birlikte müracaatları ve şartnameyi görmek için her gün Sıh
hat ve içtimai muavenet müdürlüğüne başvurmaları ilan olunur. 

Koyun eti 
Dana eti 
Urfa Birecik 

En az En çok Tutarı Teminatı 
Kilo Kilo T. L. T. L. 
2000 2500 1000 75.00 
1500 1700 510 38.25 

sade yağı 800 1000 
12000 

780 
1230 

58.50 
92.25 Ekmek birinci nevi 10000 



~ Sayfa 8 ANADOLU----------------------• 

W. F. H. VAN- Fratelli Sperco Hellenic Lines ~ İZ MİR 
Der ZEE & co. Vapur Acentası Limited ·~,~zmı="r'in== K Ü 1 t Ü r L i s e s i 

V. N. ROY AL NEERLANDAIS Hamburg - Bremen, Rotter- en 
DEUTSCHE LEVANTE LlNiE KUMPANYASI dam --Amsterdam ve Anvers kıymetli yatılı - Gündüzlü : Kız ve Er kek 

"KYPHİSSIA,, vapuru 6 limanları için her ay munta· Müessisi: Eski Kız lisesi direktörü 
"HERMES,, vapuru 30 ey· zam iki sefer yapacaktır. HAYDAR CANDANLAR 

Bci. teşrinde bekleniyor, 10 lulde gelip 5 birinci teşrine . Ren, İskandinav ve Baltık 
Bci. teşrine kadar ROTTER- kadar ROTTERDAM, AMS· limanları için doğru Konşi· 
DAM, HAMBURG ve BRE· TERDAM, ve HAMBURG mento ile eşya kabul eder. 
MEN için yükliyecektir. için yük alacaktır. M f 

"GERA,, Vapuru 15 ilk "CERES,, vapuru 2 birin· Anglo. Egytian ai 
t.esrinde bekleniyor, 20 ilk ci teşrinde gelip yükünü tah· Line 
teşrine kadar ROTTERDAM, liyeden sonra BURGAS, VAR· Marsilya ve iskenderiye için 
HAMBURG ve BREMEN için NA ve KÖSTEN için o/ük 9600 tonluk "Cairo City,, va· 
yükliyecektir. alacaktır. ?Uru her ay Pireden munta· 

ATHEN,, motörü 26 ilk "SATURNUS,, vapuru 11 zaman iki sefer hareket ede-
teşrinde bekleniyor, 3 son birinci teşrinde gelip 14 bi- cektir. 
teşrine kadar ROTTERDAM, rinci teşrine kadar ANVERS Yolcu fiatinde tenzilat: 
HAMBURG ve BREMEN içio ROTTERDAM, AMSTER- Pire-Marsilya seyahat ınüd-
yükliyecektir. DAM ve HAMBURG için deti 75 saat, 

AMERiKAN EXPORT LİNES yük alacaktır. Port-Sait ve İskenderiye li-
"EXMOOR,, vapuru 17 "CERES,, vapuru 21 birin- manian için "VELOS,, vapu· 

ilk teşrinde bekleniyor, NEV- ci teşrinde gelip 25 birinci ru her hafta pazartesi günü saat 
O K Os 12 de muntazam Pireden ha-y R ve B TON için yük teşrine kadar ROTTERDAM, 

alacaktır. AMSTERDAM ve HAMBURG reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

PiRE AKTBRMASI SERi limanları için yük alacaktır. 
5EEERLER SVENSKA ORIENT LiNIEN 

"EXOCHORDA,, vapurn "HEMLAND,, motörü 29 
9 ilk teşrinde PiRE' den BOS· eylUlde beklenmekte olup 
TON ve NEVYORK'a hare· ROTTERDAM, HAMBURG, 
ket edecektir. BREMEN, COPENHAGE, 

"EXCALIBUR" vapuru 23 DANTZIG, GDYNIA, Gô
ilk teşrinde PİRE'den BOS· 1 TEBURG, OSLO ve iSKAN· 
TON ve NEVYORK'a hare· ' DiNAVYA limanları için yük 
ket edecektir. alacaktır. 

Sefer müddeti: "VASLAND,, motörü 13 
PiRE - BOSTON 16 gün , birinci teşrinde gelip ROT
PiRE. NEVYORK 18 gün ' TERDAM, HAMBURG, BRE· 

DEN NORSKE MİDDELHAVSı MEN, COPENHAGE, Gô-
LINJEN _ OSLO TEBURG, OSLO, ve iSKAN· 

"BOSPHORUS,, motörü DINA ~YA limanları için yük 
22 ilk teşrinde bekleniyor, alacaktır. 
HAVRE, DİEPPE, DUN- SERViCE MARITIME 
KERK, ANVERS, DiREKT ROUMAIN 
ve NORVEÇ limanlarına yük "SUÇEA VA,, vapuru 20 
alacaktır. birinci teşrinde gelip 21 bi· 

S.A. ROYALE HONGRO· rinci teşrinde PIR~, MAL:~ 
iSE DE NAVİGATİON j ~RSIL y A, ve CEZAIR ıçın 

yuk alacaktır. 

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

Limited 
acenlasına müracaat olunması. 

Telefon : 3171 
_..,.eze saw 41MW'fd > 

Olivier v E· Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

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 teşrine kadar Londra 
ve Leith için yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 

Orta ve lise sınıflarına talebe kaydı başlamıştır. Ecnebi dillere hususi bir meyki :d~ 
mişlir. Sınıflara 40 dan fazla talebe alınmaz. Kızlarla erkeklerin yatı dairelerı. a) terfi 
Çocuklarını sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir malumat ile yetiştirmek istı;ends 
hergün sabahtan akşama kadar Kemeraltında Birinci Beyler, Numanzade sokağırı 
numarada (KUltur lisesi) ne . müracaatları. 

Derslere Birinciteşrinin on beşinci günü başlanacaktır. 

Devlet demiryolları afyon 7 ni işletme 111 
dürlüğünden: n5 
- 7 inci işletme mıntakası ihtiyacı için iktiza eden balast 2490 sayılı kanunun 32, J 

cü maddeleri mucibınce kapalı zarf ı.:sulile Cksiltmeye çıkarılmıştır. d ~ 
2 - Balast alınacak ocakların yerleri ve toplama balast alınacak yerler ve bur~lar :, 

nacak balast miktarlarile muhammen bedelleri ve iktiza eden teminat ınıktar 
teslimat müddetleri aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

3 - Alınacak balast, cetvelde gösterildiği veçhile dört guruba ayrılmış olup her 

4 
ayrıca ihale olunacağından bu her gurub için ayrı ayrı teklif yapılacaktır. 
Eksiltme devlet demiryolları mukavelenamesi, kapalı zarf usulile balast ek~iltrll~ 
namesi ve bayındırlık işleri genel şartnamesi mucibince ~apılacaktır. f steklıler b' 
Afyonda 7 inci işletme müdürlüğünde görüp öğrenebilirler. Ve meccanen ala 

1 

Ve izahat istiyebilirler. 
5 - Eksiltme 21-10-936 tarihine tesacliif eden çarşamba günü Afyon şehir istasY;; 

7 inci işletme binasındaki komisyonda saat 16 da yapılacağından istekliler, 2. 
yılı kanuna ve 4 cü maddedeki şeraite tevfikan hazırladıkları muvakkat ten1~111 
teklif mektuplarını havi zarflarını mezkür tarihte saat 15 e kadar koınisyo~ 
tevdi etmiş bulunacaklardır. 

............................................ mm .......... _., 
Ocak ve top· Balast 1 Mu ham· Muvakkat Tesl;m 

Gurup Bulundugv u lama yerleri mikdarı men bedel teminat Balas~ırı 
hat 

1 

müddeti No. su cinsı 
Kim. M3 

Eskişehir 94 + 800 2000 Afyon 

II 
Afyon 227 +900 3000 
Akşehir 

lII lzmir 185+ 186 2000 
Afyon 

iV İzmir 223+282 8000 Afyon 

Lira Lira ay 

2400 180 6 

3900 292,5 6 

2400 180 6 

8000 600 8 

b' Ocak kırı1111 

" 
,, 

,, 

Toplama "e 
bal astı 

DANUBIENNE-MARITIME ZEGLUGA POLSKA 
BUAPEEST "DRAGO., vapuru 7 bi- Ucuz, temiz, taze •ımııııuıııııııııııııııııııı.. Doktor 

rinci teşrine kadar Liverpool "SARMACJA,, vapnru 2 
"SZEGED,, motörü 13 ilk birinci teşrinde doğru AN-

teşrinde bekleniyor, BELGRAD VERS, DANTZIG ve CDY-
NOVISAD, BUDAPEŞTE, NIA için yük alacaktır. 
BRETISLA VA, VlY ANA ve ilandaki hareket tarihlerile 
LlNZ için yükliyecektir. 

navlunlardaki değişikliklerden 
SERVİCE MARİTIME acenta mes'uliyet kabul et· 

ROUMAIN BUCAREST mez. Daha fazla tafsilat için 
"DUROSTOS,, vapuru 28 ikinci kordonda tahmil ve 

ilk teşrinde bekleniyor, KÖS· tahliye binası arkasında Fra· 
TENCE, SULINA ve GALAÇ telli Spcrco vapuru acentasına 
limanlarile GALAÇ aktarması müracaat edilmesi rica olur. 
olarak BELGRAD, NOVI- 1 Telefon: 2004 2005 2663 
SAD, BUDAPEŞTE, BRA- --
TISLA VA, VIYENA ve LİNZ 
için yük alacaktır. 

GANADIAN PACIFiC 
STEAMSHIP LTD. 

QUEBEK ve MONTREAL 
için her hafta LiVERPOL'dan 
hareket eder. KAMADA'nın 
limanlarile dahili şehirlere İz
mir' den direkt konişmento 
verilir . 
. Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi· 
lemez. Telefon Mo. 2008 2008 

l,ı ' .·. 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve TenasUI hastahk
ları ve elektrik tedavisi 

1 

lzmir · Birinci beyler sokağı -
Elhamra Sineması arkasında 

No. : 55 
Telefon : 3479 

Kiralık Ev 
Köprü tramvay durak yerin

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

/ 

/ 
1 \ ,? 
1 I ,. 

,. \ . 

.... 

ve Glasgov için yük alacaktır. ilaç ve tuvalet - A. Kemal Ton ay 
"EGYPTIAN,, vapuru 15 çeşitleri = 

birinci teşrinde Liverpool ve ff d• N•• h t -Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütalı 
Swanseadan gelip yük çıka- anı 1 uz e !:..... Baı;mııhaııc istnsyonn kar;muılnki flilıek eoknk başrntla 30~ 
racaktır. = lı ev ve muııvcrıelıanc · in<le saLah saat 8 den ak~am &nal 6 11 

DEUTSCHE LEVANTE-LINİE s 1 h hat = bastala.~ım kı;ımı cıler. . . ııı~;ı 
"HERAkLEA b'· _ .Murncaaı eden ha-.tularn )Bpılmn;ıı la:r.ınıgı•lf'n snır tıı el 

• . . " vapuru l mikroskopik nlllllJPrtclı-rİ ile '\:ercmli hnHalara yapılnıaeııJll 

s;~~~~rın.~rtA~:~~.ı~:m;:ı:~ E ezan esi •ııTüliılliiııılı"ii'iiüi"iiı1liııiiiiiliıliitt1iıliilii'iiili'ııi'T~i;/;:~ r;N/j yuk çıkaracaktır. ______ ı ____ _ 

v· ~a~ih ve navlunlardaki ~e- Kücük salepci hanı Türk Hava Kurumu 
gışıklıklerden acenta mes u· ' , 

liyet kabul etmez. karşısında Büyük PiyangosLI 

~-N'« .ııııW' 

o !l ıu 1t·· 
( &ircıOll 

> 

21 inci tertip biletleri satılıyor 

Altıncı keşide 11-10.936 dadtf 
Büyük ikramiye 200.000, mükafat 20.000 liradır. ~ 

20.000, 15.000 ve 12.000 liralık büyük ikramiyeler e 
Biletler hukumet önünde direktörlük gişesinde " 

1 lumum bayilerde satılır. 
.... ! ............................. ..... 

Askeri fabrikalar umuıP ıı' 
dürlüğünden: 

Destere, freze, erkek vesaire .05i l 
Tahmin edilen bedeli 34,400 lira olan yukarıda c•,1111~ 

malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 8t 
misyonunca 19/ 11/936 tarihinde perşembe günü stl 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. dıı~' 

Şartname bir lira 72 kuruş mukabilinde komisyoht1"i 1 

lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2580 lirayı . 009 

mektuplarını mezkfir günde saat 14 e kadar koı1115!e ~ 
mcleri ve kendilerinin de 2490 No. lı kanunun Z k011ıi'' 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 51' 
müracaatları. 2 4 6 8 

llzmir m hasebei hususiye 
1d·· ı··"' .. d ur ugun en: 01151 

Bedeli sabıkı Yeri 
Llra • ~ 
42 Karşıyaka Celal bey iktısat sokak citlS 

f darei hususiye akaratından olup yukarda yer .. ":re j ş" 
zılı akar bir sene müddetle kiraya verilmek uııarı11 . ı 
müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. Talip ol.~Jjjrİtel! 
öğrenmL k üzere her gün muhasebei hususiye mu go"ile 
dat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de iha~e "jJifet S 
15-10·936 perşembe günü saat 10 da encümenı 6 
racaatları ilan olunur. 644 2 4 
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