
ıfl 

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

r "\ 
Yirmialtmcı yıl 

No. 7034 

SALI 

6 
Teşrinievel 936 

':ti:: 
Her.gUn sabahları Ç.!_kar, siyasa.!_gazetedir. Telefon: 2776 

Odesa'da 
Ruslarla yaptığımız son maçı 

da 2 - 1 kaybettik. 

"\ 

r--------------..... -------------------------------------------------------------------------------------------=-----------------------

e ası Tür ı 1 • • z, 1 1 -
• • 

rıyetıne r ve a iltiha is ·iyorla 

Meşhud suçlar kanunu latbiku 
kondu. Adliyeciler memnun, znLıta 
llıemnun, halk memnun. Kanunun 
\erdiği lıürriyetleri menfi saharl:ı 

istismara yeltenenler, artık Lu liiii· 
haliliği yapamıyacaklardır. Zabıta· 
tıın pençc~i bu gibileri derhal ya· 
k.ahyae<ık, derhal tahkikat, hemen 
llıubakemc Ye ayni günde kırar. 

Sokakta ağıt dolusu küfür ~a· 
''uran, şuna buna tokat atarak O) .. 

lıırta sonra adalete hesap \'eren, 
tıara knbramanlı;1ı yapan, umumi 
terbiye ve adaba omuz ııilken tip
ler, çok de~il, bir ay içinde kabuk· 
lıırına çekilip dumura uğrı)acak
lıırdır. 

Türk dili, Türk haraı ve Türk 
lllilletinin arzusu halumından gö· 
nül dilerdi ki. Türk. olup ta mec· 
huriyet olmadan Türkçeden ga) ri 
dillerle konuşnnlıır hakkında da 
hu kanuna hükümler ,.c maddeler 
lonmnğa imkan bulunabilsin. 

Çiinlü Lize öyle g••lİ)Ot' ki, 
nıe ela senelerce 1 panyol li anı 
ile başrüncşr olup milli izzetinef
simizi çi~Dİ) enkr, sokakta nara 
llt3u, tekme tokat ;ıavuran insandan 
dalın a~ır surette tecziyeye müstn• 
halı.tırlnr. Ynni milli hars ve kül· 
tür sahasındaki mücadelelerimize 

omuz silkip arka çeviren h~r ferd, 
hu miU tc hakim zihniyet, zaruret 
\·e ölçülere kııfiı menfi Lir mu· 
kavenıete ve mücadeleye ha~lamış 
denıc.ktir. Aradaki fark, bilhassa 
daha ince tahlil edilir ve mahiyeti 
tıoktaSJndan daha esaslı Euretto tel· 
kik olunursa, dilimizi konuşma· 
lllaktn taannüc! edenleri elbette 
daha müşkül vaziyette bırakır. 

Bir, Türlt ynşamağı, te~kilatı 

esasiye bakımından ikiye ayırma

dık. Yani; 

1 - A8ll Türk'ler.. Bunlar 

krııı, can, hars, kültür bakımıııdnn 
rtıillet dcdi~imiz yığının a lını te~

kil etl rler. Ve milli zaruretin ifa· 
sı, ancak hunlımı racidir. 

2 - İktı at, vergi ve nüfus 
Türkleri.. Bunlar, milli çerçeve 
İçinde yaşamakla beraber ,·ergi ve 
tü~uııı vermektt·n, para kazanmak· 
lan, usulen askere gitmekten başka 
hirşcyle aHil.:adar olmazlar.. Diğn 
hu usatta ııerbesttirler •. 

Demedik.. Diyeme)İZ ve diye· 
bıiyeccğfa tle.. Bizim millet hak· 
lındaki telakkimiz şudur: 

Dilıle, kültür ve lıarsta, ka· 
tııktrrdc, icleolojide1 menfaatte, 
)'urd n• millet sevgisinde, maddi 
\"e manevi lıerşeyde birleşmi~ ve 
laynaşmnmış yığın .. 

Hnlhuk'i ~imcliki hakiknt, böy· 
le bir fekil anetmekten ne kadar 
lızaktır. 

Yahudiler, fer'i Türkler h:ılin· 
de yıışamııktn hütün ısrorlnrını mu· 
luıfaza cc1i):orlar. Ne uırih mii\•ace· 

lır.sinde lıir tükran, ne de hal ve 
i tikbalc ait Lir nzifc ve samimi
)r.t his ·ne eahiptirler. 

)ltıztar kalmadıkça, Türk.ten 
alı) veri~ etmiJDrlar. 

Kendi içlerinde, bizimle hiç 
tııiinn ebeti olrnıran hir içtimai 
1'-!a,·iin teşekküllc;i vardır. 

llenebcritleri } a~ı) or. Mcktcb· 
len de \ardır, lıa5>tancleri de ... 

Çoı.;uklarına en küçük bir Türk 
aşısı )llpılma ına tahammül edemi
Yorlıır. Türkçe konu,nııyorlar. 1\le
ıleniyetimize, harsımızn, küllürü

llıiize, f ik.ir cercyanlanmıza kar€• 
lıt~ gibi lakayd ve hissizdirlcr. 

Sadece ve Etnrlece, "lktısad 'e 
lliifue Turk'ü,, diyebileceğimiz bi
ttr tip halinde, tek taraflı kazanç· 

-.. Sonu 4 üncü sagfada -

ıra 1 
Nafıa Vekilimiz tetkik se
yahatı intibalarını anlatıyor 

• 

Kardeşlerimiz sosyeteye 
bir protesto tevdi ettiler. 

Kordon nakil vasıtaları 
ve otomatik telef on. -----··------

Her iki mes' ele hallediliyor - Radyo - Ş. 
D. Yolları - Hava ~eferleri - Trakya 

ve Çanakkale yolları. --·-Suriye murahhas heyetinde tek Türk murahhası 
yoktur. Bir millet satılamaz ve devredilemez. 

Bu muahede) i kanımızla sileceğiz. -------------
Ermeniler de nihayet yola geldiler. Bir Türk köyünün başka 

vilayete bağlanmasını 20,000 Türk protesto etti. 

Yıldız gazetesinin başlığı 
İstanbu1, 5 (Ilusu!'İ) - Antak

ya'da Türk~ bayrağına teca"\ üz edil
diği hakkında çıkan haberler, San· 
cakta teessür uynndırmı~tır. Sancak 
Türk'lcri, haklarını muhafazaya 
azami surette çalışmaktadırlar. 

20 Bin niifudu Dayıl.uçuk na-

ve makaleyi havi nüshası 
lıiyesin\n sancaktıın alınarak ba~ka 
\'İlayetc hağlanması, 1skenılerun 'dn 
a!<ahiyet uyandırmı~tır. 20 Lin Türk 
bu hadiseyi prote!!to etmi,ıir. 

Sancaktaki Ermeni'lcr de, Türk
lerin daYas.ına müzalıer t ctme~e 

- Sonu 4 üncü sahifede -

B.antanb konse~şubat 
ta Ati na' da toplanacak -------------Cenevre' de R. Aras'ın riyasetindeki icti-, 
maı müteakip bir resmi tebliğ neşredildi• 

Belgracl, 5 (Ra~yo) 
Balkan antantı daimi 
konecyi, Cenene'de 
Debarş otelinde Tür· 
kiye Hariciye Yekili 
doktor Tevfik. Rüştü 
Aras'ın riyn~etinde 

top]ıınmı~tır. 

Toplıınııyn. Yugos· 
lavya 'nııı murnkkat 
Cenevre: mur.ıhhası 

..\1. Purİ\" Romanya 
n ariciye nazın 1\1. 
Antont'slo, Yunanie· 
tan Haridye rnii te
şan 1. .\lanudi~ ii· 
tirak etmi~lerdir. 

Türkiye Dohiliye 

vekili Şükrü Knya ile 
Rüştü Aras, Cenevre'de M. Litvi

nof' la birlikte .. 
~onıanya Harici)C müsteşarı )f. 

Pnvole ko da b31ır bulunmuşlardır. 
Dıılkan antantı kons yi, toplan-

tıdan sonra ~u resmi tebliği ..ıcş· 
retmiştir: 

cHe~ıııt tebligclir: 
Balkan antantı konseyi, Türkiye 

Hariciye nazın doktor Tevfik Rüş· 
tiı Aras'ın riyasetinde toplanım~tır. 
Toplantıda, beynelmilel siyaı;.i va· 
ziyet güzden geçirilmi~, mnyıııta 

Belgrad toplantı ında verilen karar
lar üzerinde tadilat yapılmasına 

lüzum görülmemiştir. 
Balkan nntantı lıaricİ)C nazır· 

ları konseyi, beş şubat l 93 7 de 
Atina'c.la toplnnacaktır.• 

Küçük itilaf 
ekonomik konseyi; 

Bükrc~, 5 (Hıulyo) - Kiiçük 
itilaf iktıea<li konseyi, ayın 12 sin· 
de Bükrc~te toplanncalı.tır. 

Ilugüu. korı"cyin ruznamcsini 
lıazırlamak üzere komisyonlar top· 
lantısına başlaumı~tır. 

Bu kongrecle, küçük itilaf 
kongresinin Ilrııti lav'Ja ittihaz et-
tiği ledlıirlerin iktısadi cephesi 
tetkik edilecektir. 

Bulgar Başvekilinin 
Belgrad seyahati; 

Ilelgra<l, 5 (Uaılyo) - Önü· 
müzdeki hafta Hoınanya Hariciye 
hakanı 1. Anton,. ko Belgrıııl'ı ıi· 
yaret edecek ve Stoyadinoviı; ile 
bazı müzakerelerde bulunacaktır. 

Ayni zamanda Bulgar başnkili 
de Belgrad·ı ziyaret edecektir. 

r-~~~-----, 

lstanbul'un 
kurtulus , 
Bayramı 

lstanbul, 5 (Hususi)
Yarın, güzel lstanbul'u
mazun kartaluş bayramı
dır. Büyük kurtuluş günii 
tezahüratla kutlu/anacak Başbakanımız, Bayındırlık ve Dışişleri Bakanımız 
geçid resmi yapılacak, Şehrimizde Luluumaktn olan Snyın Vekil, Torbalı ,.e Selçuk 
söylevler verilecek, Halk Nafıa Vekilimiz Ali Ç.etinkayn re· ile ara istasyonlarda Cellfid sölü-

ev!erinde milli piyesler fakntleıi~de Yali Fazlı Gül··ı;, ve· nün kurutma kanallarım, küçük 
klilct eu işleri umum müdürü \'C Menderes yatağının ıslilhı :ımeliye· 

} oynanacak ve her taraf fen heyeti müdilrü ile diğer Lnzı lerini tetkik etmişler ve müteahhit· 
, donanacaktır. zent olılıığu halde dün otoray ile ten mahinıat alını~larılır. Oradan 

\.ncrnc;xrw ~ ~-' Sdı;uk ve Aziıiye'ye gitmi~lerılir. - Sonu 3 ncü sagfada-·· ~· .... ·~·~·~· ........ ~ .......... ~ .... ~ ..... ~ ........................ ~.~· .......... ~ ... ·~·~·~· ............ ~·~·~· ... ·~ ·~· .. ·~·· 

Bitler, dünya bir haileye 
doğru gidiyor, dedi. --------Avrupa Bolşevizm deliliği içinde kaybolsa bile kimsenin 

Almanya'ya yardım etmiyeceğini söyledi. 
Bukeherg 5 (A.A) - 1\1. llit· 

ler Dukerh mahsul La~ramında şu 
nutku söylemiştir: 

Etrafımızda e.ıkıntı ve tehlike· 
den müteessir bir alem göriiyoruz. 
.Karı~ıklık. emniyetsizlik, kin, infi
lak, ihtir'ls, cinayet görüyonız. Ve 
bütün hu kanf}klıklann orta ında 

biz yardım edebiliriz. Ya mukad- l laket bizi mağlup edecektir. 
derata hakim olnca~ız veyahut fe. • Sonu 5 inci sahifede 

Madrid ve Bilbao düş
mek üzeredir. 

Almnnya'ınız bulunuyor. Dünyanın A ( • l , ,. .1 bu alametlerinin Alman)"a'yı mÜl«-·I manya ve ita ya nın ası ere yardım et-
lıeyyiç etmediğini kim söyliyebilir? "ğ • D k • ' • d k d • k/ .-1 
Arammla herkes tbunu hi~ etmek· tı ı, rorte lZ ın e en l fopra arınaa 
t~tlir. Dünya bir luıileye d_pğru gi· Üssülhareke temin ettiği meydana cıktı. 
ılıyor. Ve biz hütün bu karı~ıklıl> • 
orta~ında yaııyonız. Almanya buna 
kur~ı alil.kasız kalamaz. Gözlerimizi 
bu aleme doğru ı;evirir~ck dalıil
Jeki nizamımmn kıymetini ölçcbi· 
liriz. Auupa lıol~<',;1..m deliliği 
içinde kaybolsa bile kimee bize 
yar<lım edeıuİ)Ccektir. Bize, gene 

M. Hitler 

ispanya' da mezarlık içlerinde müsademeler. 
Londra, 5 (A.A)- İspanya ve bundan başka gene Porte

işlerine ademi müdahale an- kiz'in Madrid hükumetine karşı 
laşmasına riayet edilip edil· kendi topraklarında asilere 
mediğini tahkik ve tetkik eden üssülhareke . temin eylediğini 
gayri resmi komitenin raporu meydana koymaktadır. 
dün akşam neşredilmiştir. Bu Moskova, 5 (A.A) - Sov· 
rapor, Portekiz, ltalya ve A\- yetler birliği işçileri tarafından 
manya'nın anlaşmanın akdin· İspanya kadın ve çocuklarına 
denberi asilere silah ve müta· yardım için yapılan ianede 
hassıs göndermi~ olduklarını - Lütfen çeviriniz -

• 
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desülerimizi giymiş veya giymek üzreyiz. Düok.ü yumu,ak. havanın rengi Filistin ihtilali sona ermek üzere 
donuklaştı ve sertleşti. Şemsiyeler yağmura açıldı. Puslu ve bulutlu lıir Paris'te komÜ· 

Bazı devletler milli bir Arab hükQme- nistler toplantısı 
gök, renksiz ağırlığı ile üstümüze çöküyor. 

Yan sık.lam, e~ki çarşafının altına yavrusunu sıkıştırmış bir kadın, 
dıvar dibinde bir omu?.nnu taşlara, sıvalara sürüne sürüne gidiyor. 

Bir yavru çocuk ç:plak ayaklan ile koşuyor ve her su çukuruna 
bastıkça bir kahkaha atıyor. (Yıırın, kış basınca ağlıyacak zavallı. 

Ve kız erkek yavrular, kol kola girmişler, kafile kafile mektebe 
gidiyorlar. Bunların bir kısmı eski rubalan içindedirler. Bugün aldınş 
etmiyorlar. Fakat yann, rüzgar, bu ince elbiseleri delik deşik ederek 
mesamattan ıüzülecektlr. 

Yağmur, yağıyor. Hava ayazladı. 
Kı~, her cemiyetin imtihan gt>çirdiği bir meveimdir. Kı~ın, fel'd ol

ıun, cemiyet olsun, iç1imai bakımdan, in~aniyet bakımından kıratlannı 

ölçüye vururlar. 
Zengin kabuğunun içinde, başını, vicdanını kendi ınilletta§lannın 

sefaletine kapayan feıd, bu mevsimde sıfır alır. 

Fakir yavrunun karoı"ında çocu~unu bonLonla besleyip aldırış et· 
miyen kadın keza .. Kar, yağmur, çamur, soğuk ve rüzgar; arkalannda 
inıani vazifelerle yüklü olarak gelirler. Hiçhir mevsimde, manevi ağırlık 
ve mes'uliyet bu kadar artmaz. Hiçbir mevsimde, insanların birbirine 
ıok.ulma ihtiyacı bu kadar fazla değildir. 

Kııın, merhamet \'e ,er katin peşi sıra, yığınlarla alil, yığınlarla 

dul kadın, aç cocuk, yani hinlerce sefil dolaşır. Vicdanlarında, bir hava 
tazyiki gibi, insasi tazyiki duymıyanlar, gözlerini bunlardan uzaklaştır&· 
bilir. Fakat biz, Tür olan her ineau böyle olmalıyız. 

Kış geliyor. G. 

Manisa vilayetinde yeni 
faaliyete doğru .. 

Şehir, Atatürk heykeline kavuşacaktır. 
Elektirik işi de halledilmelidir. 

Manisa, ( Hususi } - Yeni 
Valimiz Lütfü Kırdar mem
leket işlerinde faaliyete dört 
gündenberi merkezden ve mü· 
lakattan gelen heyet ve ziya
retçilerle memleket işlerile 
meşgul olmaktadırlar. 

Evelki gün saat on yedide 
Belediyeye giderek iki saat 
kadar elektrik ve su işlerile 
iştigal etmiş, izahat almış ve 
yapılacak şeyler hakkında di· 
rektifler vermiştir. Vilayet umu
mi meclisi Manisa Belediyesi
nin mali durumunun müsaa
desizliğini nazarı itibara ala
rak Belediyeye ta vizen 17 500 
lira verilmesini kabul ve büt
~eye 1000 lira kadar tahsisat 

....................... 1 
toplanan para ile alınmış er-
zak yüklü Zyranfene adlı 
Sovyet vapuru lspanya'ya mü
teveccihen Odesa' dan hare· 
ket etmiştir. 

Vapur 2250 ton buğday, 
675 ton şeker, 375 bin kon
serve kutusu, 125 bin süt, 
kahve, kakao nakletmektedir. 

Seville, 5 (A.A) - Nasyo· 
nalist kuvvetler dün Bilbao'ya 
30 kilometre yaklaşmış bulu· 
nuyorlardı. Hükumet kuvvet
lerinin ümidsizce mukavemet
lerine rağmen Nasyonalistler 
mütemadiyen ilerlemektedirler. 

Burgos, 5 (Radyo) - Sala
mank üniversitesi, bütün cihan 
üniversitelerine bir muhtıra 
vererek lspanyol komünistleri
nin yaptıkları mezalime nazarı 
dikkati celbetmişlerdir. 

Enday, 5 (Radyo) - Asi· 
lerin cephesinde bulunan Fran
sız muhabirleri harbın asiler 
lehine devam ettiğini bildir· 
mişlerdir. 

Bilbao - Sanander cephe
sinde asiler Val Mosera'yı iş
gal ederek Bilbao - Sanander 
yolunu kesmişlerdir. 

Bilbao'nun zaptı ancak bir 
gün mes'elesidir. 

Deybar şehri de asiler ta
rafından ihata edilmiştir. Bu 
şehirde mühim silah fabrika
ları vardır. Bilbo'da milisler 
elinde bulunan rehin ve esir· 
ferin hayatından endişe edil· 
mektedir. 

Sevil radyosu da bugün 
Madrid'in düşmek üzere ol
duğunu ve on, on beş gün
den fazla mukavemet edemi
yeceğini bildirmiştir. 

koyarak 16500 lirasının yıl 
başına devrolunacak paranın 
karşılık tutularak alınacak 
munzam tahsisatla teminini 
kararlaştırmıştı. Hususi bütçe
den verilecek bu paranın Be
lediyenin elektrik işlerinin dü
zelmesinde çok yardımı ola
caktır. 

itiraf etmek lazımdır ki Ma
nisa'mız imar noktasından ka
zalarından bile çok geri kal
mış bir yerdir. Bunda geçmiş 
mes'uliyetler aramak faydasız· 
dır. lstirdattanberi şehrin so
kaklarından bir tanesi bile 
açılmamıştır. Görünen bir iki 
cadde çok eskiden hususi 
idare bütçesinden yapılmış 
yollardır. Belediye bugünkü 
vaziyette bu işlerin hepsini 
başarmak kudretinden mah· 
rumdur. Gene utanarak itiraf 
etmeli ki Manisa gibi Türkiye· 
de nüfus itibarile beşinci veya 
altıncı gelen bir şehirde Ata
türk heykeli yoktur. 936 Be
lediye ve hususi bütçelerine 
ilk taksit olarak bu sene l O 
bin \ira para konulmuştur. 
işittiğimize göre meclis bu iş 
için üç senede 40 bin lira 
kadar bir tahsisat vermeği de 
kararlaştırmıştır. Memleket bü
tün bu işlerde yeni Valimiz 
Lütf Ü Kırdar' dan büyük him· 
metler beklemektedir. 

Yeni vali yapılan bütün mü
racaatları kendine has sami-
miyetle kabul etmekte ve din
lemektedir. Memleket ihtiyaç-
larını ve bildiklerimizi açık 
kalble bu sütunlarda neşrede
ceğiz. Sayın valimize muvaf-
fakıyetler temenni ederiz. 

F. A. 

Fransa'da 
İktısadi tedbirler 

lstanbul, 5 (Hususi)-Fransa 
hükumeti, gümrük resimlerini 
indirmiştir. Kontenjan ve kle
ring usullerini de kaldıracaktır. 

Refik Halid 
Otomobil kazasında 

yaralandı. 
lstanbul, 5 (Hususi) - Yüz 

elliliklerden muharrir Refik 
Halid, Antakyadan otomobille 
Halep'e giderken, yolda oto· 
mobil devrilmiş ve ağır su
rette yaralanmıştır. 

__ ._.. ________________________________ ___ 

' •••+1·----
tinin teşkili için lngiltere hükumeti 1400 kişi 

nezdinde teşebbüsatta bulunmuşlar. t::.~;[ !~~f;· .. pi.:~. ~~ 
Torez'in bir nutkun<lıın sonra ni· 
hayete ermiştir. Hazır bulunanlar 
koınüni t siyııeasmı ta ' ihc çalışan 
halkın irtica tarafınılan i,,ıenen ''C 

lıazırlnnnn devalüasyonun tesirlerini 
çekmemesi liizını geleceğini beyan 
edcu \le lıüklıınetten osyul kanun· 
lan Laltalayaıı ve hayat palııılılığı 

üzerinde spckülfisyou yapanlara 
kar~ı şitl<lctli tedbirler ittihaz edil· 
me.sini isli) en bir karar sureti ka· 
bul etmişlerdir. 

Yahu diler, Arabların faaliyetinden endişe ediyor
lar. Yafa ile Kudüs arasında çarpışmalar oldu. 

Kudüs, 5 (A.A} - Yahudi 
matbuatı lngiltere'nin siyase
tine hücum etmektedir. Gaze-
tel er son defa verilen ve as
keri makamata fevkalade sela· 
hiyetler bahşeden mukarreratın 
tatbik edilmemesinden şikayet 
ediyorlar. 

Arap mahafili ve matbuatı 
ise komşu memleketler tara· 
fından Arap davasına karşı 
ittihaz olunan tavır ve hare· 
ketten dolayı memnuniyetlerini 
göstermiştir. Komşu devletler 
ezcümle bir milli Arap hüku
metinin teşkilini istiyen Filis· 
tin Araplarının metalibatını 

.•. -

~~~--~---~~~~ 
terviç ettirmek maksadile ln-
giliz hükumeti ile müzakeratta 
bulunuyorlarmış. 

Şayet lngiltere böyle bir 
taahhütte bulunursa, bütün 
Arap hükumdarlar Filistin 
Araplarını greve ve şiddet po· 
litikasma nihayet vermiye da
vet eden müşterek bir beyan· 
name neşredeccklerdir. Bu 
takdirde grev birkaç gün içe
risinde nihayet bulacaktır. 

Yahudi mahafil Arapların 
faaliyetinden endi~e etmektedir. 

Kudüs, 5 ( Radyo ) - Bir 
polis müfrezesi Yafa ile Ku
düs arasında Arapların taar-

Futbolda, Odesa'da da 
2-1 mağlub olduk! 

Güreş, eskrim ve bisiklette kazandık. 
Kafile Rusya'dan ayrıldı. 

Odesa, 5 (A.A) - Anadolu Ajansının hususi muhabirinden: 
Odesa' da yapılan futbol maçını 2 - 1 kaybettik. Sovyet'ler 

birliğindeki müsabakalar bitmiştir. Sovyetler birliğinde yapılan 
spor temaslarının neticesi şudur: 

Futbol maçlarını tamamen kaybetmiş, bisiklet, eskrim ve 
güreş müsabakalarında kazanmış bulunuyoruz. 

Spor ekibinin Sovyetler birliği dahilindeki seyahati büyük 
bir samimiyet ve alaka ve dostluk havası içinde geçmiştir. 
Ekip bu akşam Odesa'dan İstanbul'a hareket edecektir. 

1Londra'da heyetimize bir 
ziyafet daha verildi . 

City'de sanayileşme planımıza ehemmi· 
yet veriliyor. Bir heyet gelecek. 

Londra, 5 (A.A) - Brassert müessesesi ile Karabük demir 
sanayiinin tesisat mukavelesinin~imzası dolayısile alakadar City 
gurubu taraf~ndan dün ticaret heyetimiz şerefine Grovnesr

haux'ta üçüncü bir ziyafet verilmiş ve bu ziyafette ticaret heyeti 
ve Londra büyük elçiliği erkanı ile başlıca finans alemi mü
messilleri hazır bulunmuş ve salon Türk renklerile süslenmiştir. 

City' de sanayileşme planımıza karşı gittikçe artan bir alaka 
uyan maktadır. Bu maksatla yakında Türkiye'ye gelecek bir 
heyet hazırlanıyor. 

.Asamble cuma günkü iç
timadan sonra dağılacak 
Dün, muhtelif komisyonlar top

lanarak çalıştılar. 
Cenevre, 5 (Radyo} - İlk defa olarak dün Uluslar sosye· 

tesi mahafilinde Pazar tatili yapılmıştır. M. Delbos ve M. Pol 
Bonkur dün Cenevr' de yoktu. Yalnız M. Pol Bastid Cenev
re' den ayrılmamış ve bugünkü nutkunu hazırlamıştır. Bu nut· 
kun esas noktaları ikidir: Bunlarda gümrük harbına nihayet 
verilmesi ve sermaye ve kliringlerin sureti taksimidir. 

Bugün sosyetenin muhtelif komiteleri toplanmıştır. Asamb
lenin Cuma günü akşamı mesaisine nihayet vereceği tahmin 
edilmektedir. 

Lise veOrtamekteplerde 
Bir dersten sınıf ta kalanlar - ilk mektebe 

930 tevellütlü/er de alınacak .. 
lstanbul, 5 (Hususi} - Maarif vekaleti, ilkmektepler muallim 

kadrosunu üç misline çıkarmağı düşünmektedir. Ancak muallim 
ihtiyacını karşılamak için, birkaç sene daha beklemek lazım
gelmektedir. 930 Tevellütlülerin de ilkmekteplere alınması için 
vekaletten emir gelmiş ve kayda başlanmıştır. 

Lise ve ortamekteplerin son sınıflarında yalnız bir dersten 
kalmış olanların Üniversiteye ve liseye devam etmesi ve kal
dığı dersten gelecek sene imtihan vermesi Maarif Vekaletince 
kararlaştırılmak üzeredir. 

ruzuna uğramış ve sabaha ka
dar mahsur kalmıştır. Müfreze 
bütün mühimmatını sarf etmiş 
olduğu halde asker tarafından 
kurtarılmıştır. Polislerden mec· 
ruh ve maktul yoktur; Arap· 
ların zayiatı da meçhuldür. 

Cürmümeşhud 
Dün Adli-

yede çalışıldı .. 
İstanbul, 5 (Hususi) - Dün 

adliye hayatımızda ilk defa 
olarak tatil günü de çalışıl-
mıştır. Pazar olmasına rağmen 
sabah yediden akşam 20 ye 
kadar mahkemeler açıktı. İs· 
tanbul'da 20 vak'a oldu. Bun-
lardan 9 u hakkında mahkeme 
kararı, 11 i hakkında da ademi 
takib kararı verildi. 

Alman'lar 
Pamuk tetkik
leri yapacaklar . . 

İstanbul, 5 (Hususi)-Alman 
pamuk idhalat dairesi müdü
rile, bir Alman pamuk müta-
hassısı Berlin' den şehrimize 

gelmişlerdir. Memleketimizin 
muhtelif yerlerinde pamuk 
mahsulü üzerinde tetkikat ya
pacak olan mütahassıslar Ege 
havzasını da dolaşacaklar ve 
İzmir'e de gideceklerdir. 

Fransa 
Habeşistan 'ın 
ilhakını 
Tanıyacak mı? 

lstanbul, 5 (Hususi) - Fran
sa'nın, Habeşistan'ın ilhakını 
tanıyacağı söyleniyor. 

Bulgar kralı 
• 
/cin merasim • 
Trakya komitesi 
Neler istiyor? 

lstanbul, 5 (Hususi) - Bul
gar kralının tahta culusun 19 
uncu yıldönümü dün Bulgaris
tan' da kutlulanmış, Fili be' de 
resmi geçid yapılmış ve Bul
gar kralı bir nutuk söylemiştir. 

Trakya komitesi Filibe'de 
bir kongre aktetmiş ve kuv
vetli surette mücadeleye de
vam edilmesine karar vermiştir. 

Ham maddelere 
aid vergiler 

İstanbul, 5 (Hususi) - Ha
riçten memleketimize ithal 
edilen ham maddelerden alı· 
nan vergiler hakkında hüku· 
metimiz bazı kararlar vere
cekt:r. 

Suvarilerimiz 
Viyanadan döndüler 

lstanbul, 5 (Hususi) 
Bcrlin olimpiyatlarına iştirak 
eden, dönüşte Viyana' da bey
nelmilel müsabakalara girerek 
muvaffakıyetli neticeler alan 
suvarilerimiz, bu sabah Semp
lon ekspresi ile şehrimize gel
mişler ve Sirkeci garında te
zahüratla karşılanmışlardır. 

Akşama kadar 1'100 kadnr tev· 
kifat yapıldığı bildirilmektedir. 

Roma 5 (Padyo) - Pııris
0

te 

dün yapılan komünist ve sosyalist· 
ler prens · parkta nümayi~ yapmış· 

lardır. Ayni günde sağ ceııah müf· 
ritlerinio nümayişi de olduğundan 
Pari 'e 20,000 kişilik ıı;:ker ı·eıne· 

dilmiş iıli. 

llüklııuetin ittihaz ettiği ~iıl· 
detli tedhirlere rağmen birçok ha· 
ıfoelcr geçmiş \"e 1400 ki~i te,·kif 
edilmiş vo 15 ki~i a~ır yaralan· 
mıştır. Yaralılann Le~i poli tir. 

Mevkuflano çogu ak~am ser· 
best hırakıhnışlarJır. ~liralay Dö· 
laruk bıı lıfıdiseler üzerine kendi· 
sine ınensub gazetesinde: 

"Dün partimin kuvveti görül· 
müştür; ve sol cenah müfritlerile 
her zamaıı boy ölçü~meğe her va· 
kit hazırdır,,. Demiştir. 

Paris 5 {Radyo) - Dünkü 
mitiug fevknlfiıle hadiseler olqıa· 
dan geçmiştir. llük.ılmet iki parti· 
nin kontank yapmamasını temin 
etmi~tir. 

Yalnız nümayi~çiler arasında fazla 
heyecan olıluğıındıın miralay Döla· 
rukun taraf tarlan zahıta) a ka~ı 
gelmiş ı.ıoo ki~i tevkif edilmi~ fa. 
kat çoğn az zaman sonn serbest 
bırakılmıştır. 

Sanayi programımız 
İstanbul, 5 (Hususi) 

İkinci beş yıllık sanayi prog· 
ramı, vekillere tevdi edilmiştir. 

Fransa 
Gümrük res-
mini indirecek mi? 

Nevyork, 5 (AA) - Nev
york Tomes gazetesi Fransa' da 
gümrük rt!simlerinin indirilece
ğinden bahseden yazısında bu· 
nun bizzat para kanunu kadar 
mühim olduğunu yazmaktadır. 
Bu gazete Fransa hükumetinin 
bu kararının çok büyük bir 
kıymeti olduğunu çünkü ne 
lngiltere'nin ne de Amerika· 
nın paralarının kıymetini indi
rirken gümrük tarifelerini ten
zil etmemiş olduğunu beyan 
etmektedir. Fransa'nın vermiş 
olduğu bu misalin anlaşılaca
ğını ve takib edileceğini ümid 
ederiz. Eğer altın bloke eden 
memleketler Fransa'nın gittiği 
yola gidecek o!urlarsa iktısadi 
nasyonalizm dalgasının geçmiş 
olduğuna inanmak için ortada 
birçok deliller bulunacaktır. 

Avusturya'da 
Şefler ihtilafı 

Viyana, 5 (Radyo} - Stra· 
hemberg·Majorfey ihtilafı üze
rine, M. Şuşning Avusturya 
vatanperverler teşkilatı şefi sı· 
fatile bu iki şef arasındaki ih· 
tilafın umumi cepheden olma· 
dığını söylemiş ve müdahale 
zamanı henüz gelmediğini de 
ilave etmiştir. 

Prens Strahemberg, vatan· 
perverler teşkilatına karşı mer
butiyet ve sadakatı resmen 
ilan etmiştir. 
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Almanya piyasalanndaki 
fl'lahsullerimiz~n vaziyeti 

ŞEHiR H ABERLERI . 

Üzüm ve incir piyasaları sağlamdır. 
Tacirlerimizin zararları 

Alakadarlara, Merkez bankasının ya. 
pacağı tediyat için emir geldi 

Fiatler daha yükselecektir. 
Almanya piyasalarındaki mah- 1 

1u1Ierimizin son hafta vaziyeti 
hakkında Berlin Türk Ticaret 
0dasından şehrimizdeki alaka· 
darlara bir tamim gelmiştir. 
Bunda deniliyor ki: 

hafta içinde yaptıkları teklif
lerde bir hafta evelkine naza
ran daha yüksek fiatler iste
mişlerdir. Vaziyeti göz önünde 
tutarak lwntrol dairesinin de 
bu yüksek fiatrer üzerinden 
müsaade vermeği kararlaştır-
dığı bizzat bu daireden mem
nuniyetle öğrenilmiştir. 

Kontrol dairesi şimdilik 7 
numaralı üzümler için 14,5-15 
lira, 8 numaralar için 15,5-16 
lira, 9 numaralar ıçın 18 li-

1stanhu1, 5 (Hususi) - Merkez bankasının, ecnebi paralann düşü
rülmesinden · mütevellit znrarlan ödeır.csi kuvvetle ıuuhtemcl<lir. Bu 
hu~usıa bir emir ~ıktığı da haber verilmektedir. 

• ... * 
Jkıısat YekCıleti, paraJannıu tı.ıymetini düşüren memleketlerle olan 

ticaret uziyctimi7. Jıakkıııda mühim hnu kararlar ulnııştır. Bu kararlar, 
telgrafla ~clırimizde.ki alfik:ıdarlara hildirilmi~tir. Telgrafta deniliyor ki: 

1 - JJmıı: edilip ı c bedelleri 25 cyliıl akşamına kadar kliringe ya
tırılmı~ olan nınllarıı ait paraları Merkez banka~ının eski paritq·e göre 
(12.02 üzerind en) iiclemncsi lıakkınılıı Lnnka şube!erine emir verilmiştir. 

2 - Ilugüıılerıleki ihractıtım1zın Jıa şta Türk parası ve so.ırn sıra ile 
belı;a , sterlin, dolar üzcrjntlen )apılması muvafıktır. Diğer mes'clcler 
lınk kında tetkikat yapılmaktadır. 

raya kadar müsaade vermek· T • • t • • • ı 
tedir. 9 numaralı üzümlerden u un pıyasası açı ıyor. 
17 ,S lira üzerinden bilfiil bazı --------

Ali Çetinkaya seyahat
leri intibalarını anlatıyor. 

fzmir' de gar santral için 
tetkikata devam edilmektedir. 

-Başı 1 inci say/ada
Aziziye•ye geçen Vekil, Aziziye 
tünelinin devam etmekte olan ge
nişletme in~aatını tef ti~ eylemiştir. 
Nafıa Vekilimiz dün, akşam şehri· 
mize dönmüştür, 

Dün ak§am .Nafıa Vekilimiz 
oeref ine vilayet parti başkanlığı 

namına Kültürpark gazinosunda 
elli kişilik: mükellef hir ziyafet 
verilmiştir. Ziyafet samimi hasbi
hallcrle geç vak.to .kadar devam 
etmiştir. 1 afıa Vekilimiz, bugün 
muhtelif nafıa işlcrile me~gul ola-
caklardır. 

• 
* * Vekilimiz cvel.ki gCin kııLul bu-

Nakliyat ve tarifeler normal 
bir halde devam etmektedir. 

-lstanbul'da nafıanm umuru 
murakabesi altında bulunan 
muhtelif işleri teftiş ettikten 
sonra bir de istanbul'dan iti
baren Trakya'nın Silivri'ye ve 
Silivri' den itibaren Lülebur
gaz'a kadar olan asfalt yolu 
ve Ergene suyu üzerinde ya-

Hemen bütün memleketler
de olduğu gibi Almanya'daki 
birçok alakadarlar dahi bugün 
Çok mühim iktısadi bir hadise 
~r~ısındadırlar. Bu hadise 
Arnerika, Fransa ve fngiltere 
lraaında bir para anlaşması 
Yapılması ve Fransız frangının 
dolara ve sterline nisbetle 
kıymetten düşwrülmesidir. Bazı 
llıahsı,ıllerimiz Almanya' ya dahi 
f.'ransız frangı üzerinden satıl
dığı için bu hadisenin bilhassa 
daha önce aktedilmiş olub 
hükümleri henüz tatbik edil
llletniş bulunan satış mukave
leleri üzerine tesirsiz kalmıya

işler de olınu.,tur. Tütün mıntakalarında faaliyet var. Avus-
İzmir ihracatçıları taralfıono- turya, Çekoslovakya reı· ileri tütün alacak 

yurduk.lan Lir arkadaşımızıı, muh
telif nafıa i~Jeri ve tetkik eyahat
lcri etrafında şu izahatı lütfet-

pılmakta olan büyük kargir 
köprüyü, büyük Karıştıran' dan 
asfalt yola şübe hattı olan 
Karıştıran · Muradlı - Tekir
dağı yolunu teftiş ettim. Siliv-

Cağı şüphesizdir. 

Almanya ile Romanya mu
rahhasları arasında Münih'te 
b~zı müzakereler olmuştur. 
~!manya · Romanya Ticaret 
ışleri üzerinde iki murahhas 
arasında tam bir itilaf temin 
edilmiştir. Bu anlaşma ile Ro
manya Dış ticareti sistem ve 
siyaı.etinde ve döviz muame
lelerinde vaki olan yenilik ve 
değişiklikler göz önünde tutu
larak her iki ülke arasında 
ticaret münasebetleri ona göre 
tanzim eElilmiştir. Bu iki dev
let, ticaret ve ödeme işlerinde 
karşılıklı olarak bazı kolaylık
lar göstermeği taahhüt etmiş
lerdir. 

Kura üzüm 
Son hafla içinde Hamburg 

kuru üzüm piyasasında vazi· 
Yet tekrar kuvvetlenmiştir. iz. 
mir piyasası da isteklidir. İz
mir' den verilen haberlere göre 
buscneki üzüm rekoltesi 65 
bin tondur. Ancak bunun yal
"•z 50 bin tonu sağlam ve iyi 
kaliteden sayılmaktadır. Geri 
kalan 15 bin tondan yedi bb 
tonunun yağmurdan az çok 
Zarar görmÜi mallardan, sekiz 
bin tonunun ise henüz toplan· 
mamış üzümlerden müteşekkil 
bulunduğu söylenmektedir. 

Mühim bazı ticaret evleri
nin kanaatine göre kuru üzüm 
Piyasasının önümüzdeki hafta
lar içinde gevşemesi ihtimal 
da itilin de görülmemektedir. 

dan rapor haftası içinde 
kilo başına sif Hamburg iste
nen fialleri şöyledir: 

7 numara 15 Türk lirası, 
8 numara 16 lira, 9 numara 
17,5 lira, 1 O numara 21 lira, 
1 l numara 23 liradır. 

7 - 10 numara üzümlerde, 
geçen haftaki tekliflere naza-
ran ikişer kuruşluk yükseliş 
vardır. 

incir 
İncir piyasası son haf ta için

de biraz daha kuvvetlenmiş 

ve fiatler yükselmiştir. lzmir 
ihracatçıları kilosu 68-70 ta-
tanelik ekstrisma Ccnevin iz
mir naturel incirleri ıçın bu 
hafta 11,5 - 12 liraya kadar 
fiat istemişlerdir. Bu fiatin 
kontrol dairesince müsait gö
rülmesi beklenmektedir. Ta
nınmış bir ticarethane, incir
lerin diğer kalitelerini l 00 
kilo başına sif Hamburg ol
mak uzere aşağıdaki fiatler 
üzerinden teklif etmiştir. 

Emperyal 12,5 lira, Süperi
yor emperyal 14 lira, Ausles 
emperyal 15 lira, Necplus Ultra 
17 lira, en iyi süzme 22 liradır. 

- ------
Yeni eserler: 

Endüstri 
Sanayi erbabı işçi ve tek

nisyenler için her ay sonunda 
çıkan bu kıymetli mecmuanın 

Eylul sayısı çıkmıştır. içinde: 
(Sanatkarlar birleşiniz - İş kanu
nunda neler var - Elektrik fırın· 
ları - Ufki buhar Türbinleri -
Oksijen kaynağı - Buhar kazan
ları - Dinamo hesabı - Radyo· 
culuk · İplikçilik - l~çinin riya
zi bilgisi - Hizmet masası ) gibi 
bilumum işçi ve sanatkarları 

alakadar eden pratik ve fay
dalı yazılar vardır. Tavsiye 
ederiz. 

Bu sayısilc 22 nci yaşına 

giren arkadaşımızı kutlulanz. 

Rekoltenin küçüklüğü ve 
Ya~arıurdan zarar görmesi yanı 
başında İzmir'li ihracatçılar
dan bir haylisiuin eylGI ve 
birinci teşrindeki yükleme ta- Balık yağları 
ahhütlerini kapamadıkları ve Başturak'ta Hamdi N ~z'ıct 
bu İtibarla f zmir piyasasından Sıhhat eczanesi tarafından her 
külliyetli miktarda mal almak sene doğrudan doğruya Nor-
llıecburiyetiı:ıde bulundukları vcçya' dan cdbedilmekte o~an 
bildirilmektedir. Balık yağlarının bu seneye ait 

Fiatlere gelince, bu hususta baş mahsulü de dün pıyasa-
bir hafta evelkine nazaran ha· mıza gelmiş ve dünden itiba-
Zı yeni inkişaflar kaydol- ren Sıhhat eczanesinde satılı-
~uştur. lzmir ihracatçıları, son ğa çıkarılmıştır. 

,.. ......... mtı.-ll!mE!llm:IB!:İ~1rı2 .. ~ımmml!l!mlı:ım.-e- •" 

ELHAMRA 
Bugün matinelerden itib<ıren 

Kanundan Kaçılmaz 
SILVIY A SIDNEY 

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

Paramunt Jurnalda: Yeni kadın saç tuvaletleri modası 
ve son haberler ' 

~nslar : 3 - 5 - 7 - 9,15 cumartesi ve pazar 1 de başlar. 

Tütün piyasasının yakında 
açılacağı kuvvetle söyleniyor. 
Kumpanyalar ve inhisarlar ida
resi memurları tütün mıntakala
rında dolaşarak tesbit muame
lesile meşguldürler. Geri tütün 
kumpanyası umum müdürü M. 
Gerry'nin şehrimize geldiğini 
yazmışhk. Mister Gerry, tütün 
vaziyetini yakından tetkik et
mek üzere Milas ve Muğla'ya 
gitmiştir. Avusturya maliye 
nezareti müsteşarı 

San'at 
okullarına .. 

ve 

---•-+----

reıı 

umum müdürü Mister Valterin 
yakında İzmir' e gelerek tütün 
mıntakalarını gezeceği haber 
alınmıştır. Bu zat, Avusturya 
rejisi namına, bu sene lzmir 
mıntakasından mühim miktar
da tütün satın alacaktır. 

Çekoslovakya rejisi, busene 
Ege tütün mıntakalarından 
bir milyon 250 bin kilo tütün 

· satın alacaktır. Bunun için 
yakında bir heyet şehrimize 
gelecektir. 

C. H. P. 
T af ebe yurdları için 

imtihan Kabul edilen 
Cumuriyet halk partisi na

/eyli meccani talebe 1 mına talebe yurtlarına mec

25 Eylulde san 'at okullarına 
leyli meccani girmek üzere 

imtihana giren talebeden ka
zanmış olanların listesi, dün 

Kültür Bakanlığından İzmir 
bölge san'at okulu müdürlü-

ğüne gelmiştir. Muhtelif san'at 
okullarına leyli meccani ka
bul edilen talebe şunlardır: 

3 Namzed numaralı Osman 
Kösek, 11 numaralı lsmail 

Kunter, 12 Mahmud, 24 Adem 
28 Ömer, 30 Mustafa Avcı, 
37 Hasan Basri, 42 Salih, 43 
Ahmed, 48 Ahmed Erdoğan, 

69 Mitat, 71 Halil Araş, 79 
Behzad İzmir san' at okuluna, 

78 Mustafa Edirne san'at oku
luna, 99 İsmail Nihad lstan

bul san' at okuluna, 9 Halil 
Fikret Aydın, 10 M~stafa An· 

kara ve 53 Ali Türkmen Bur
sa san'at okullarına kabul 

edilmişlerdir. Bu talebe lzmir 
san'at okuluna müracaat ede· 

rek derslere hemen başlıya· 
cak'ardır. 

Dikili mezbahası 
Dikili mezbahası tarafından 

Dikili merkt:zinde modern bir 
mezbaha binası ınşa ettiril

mektedir. İnşaatı yakında so
na erecek olan bu mezbaha 

(3000) liray.ı çıkacak ve her 
tiirlü fenni tesisatı ihtiva ede
cektir. 

Dikili mezbahasında 127 
dağlıç koyunu, 14 keçi, 11 
öküz 20 inek, 32 dana olmak 
üzere 204 baş hayvan kesil
miştir. 

Son ay içinde Ödemiş be
lediye mezbahasında 203 ko
yun, 51 keçi, 45 kuzu, 674 
oğlak, 5 manda, 21 öküz, 51 
inek, 126 döğe ve dana ol
mak üzere 1176 baş hayvan 
kesilmiştir. 

canen alınacak kız ve erkek 
talebenin müsabaka imtihan
larının 12 I 1 O I 936 Pazartesi 
günü yapılacağını, Orta ve 
Liseye devam eden talebenin 
hangi derslerden imtihan ola· 
caklarını yazmıştık. 

ilk mektepleri bitiren ve 
müsabaka imtihanına girmek 
istiyen talebeler, ilk mektebin 
son sınıfında okunan dersler
den imtihan edileceklerdir. 

•• 
Uzüm kongresi 
Kongre için tetkik. 

ler yapılıyor 
Türkofis Ankara merkezi, 

üzüm saksiyonundan Hilmi Ôz 
Tarhan şehrimize gelmiştir. 
Şehrimizde bir ay sonra açı
lacak olan büyük üzüm kong
resi için tetkikler yapacaktır. 

Yol ve köprüler 
U. M. ınuavini 

Nafıa vekili Ali Çetinkaya 
ile birlikte şehrimize gelmiş 
olan Nafıa vekaleti yollar ve 
köprüler umum müdür nma
vini Emin, bugünkü Afyon 
trenile Anlcara'ya hareket ede
cektir. 

Beynelmilel ka
dınlar kongresi 

Belgrad, 5 (Radyo)- Dob
rovnik'te toplanan beynelmilel 
kadınlar kongresine iştirak 
eden murahhaslar, dün Bude
gosya'Y1 ziyaret etmişlerdir. 

Kongre reisi, Dobrovnik'te, 
valde kraliçe Mari tarafından 
kabul edilmiş ve kraliçenin 
yatında öğle yemeğine ala
konmuştur. Ziyafette, prens
ler de bulunmuştur. 

Kadınlar kongresinin bu
günkü toplantısında yeni reis 
ve reis vekilleri ile katipler 
seçilmiştir. 

miştir: 

lzmir hava posta:arı 
- Hava yolları seferlerinin 

f zmir' e doğru başlaması husu
sunda acele etmek istemiyo· 
ruz. Çünkü yeni tayyare mey
danı henüz hazırlanmış değil
dir. Hava postalarının mem
leketin muhtelif istikametle-
rinde işlemesi mukarrerdir. 
On ilcişer kişilik dörder mo
törlü, ayni tipten iki tayya
renin daha alınmasına teşeb
büs edilmiştir ve önümüzdeki 
sene de birkaç tayyare daha 
alınacaktır. 

Burdur hattını bizzat Baş
vekil açacak; 

Burdur'a kadar olan hattın 
yapıldığı ve işletmeye açıldığı 
malumdur. Cumuriyet bayramı 
01kabinde meclisin tatilinden 
istifade ederek Başbakan'ın 
bu kısmın açılma törenini biz· 
zat yapması mukarrerdir. Ta
bii ben de beraber buluna
cağım ... 

Başvekilin bugünlerde iz
mir' e doğru geleceği hakkın
daki havadisin doğru olma
dığını zannediyorum. 

Kadıköy su şirketi 
satın alınacak: 

- Kadıköy su şirketinin 
dahi satın alınması için bu ay 
içinde pazarlığa başlamak üze-
reyız. 

Ankara'da kurula
cak Rad!Jo istasyonu .. 

Ankara' da 600-700 bin lira-
lık bir radyo istasyonunun tesis 
planlan yapıldı ve vekiller 
hoyetinin karan alındı. Hazır

lık muamelesi tamam olmuştur. 
Konak-Alsancak tramvay-
larını icabederse defi/et 

alacak .. 
f zmir'in Konak - Al sancak 

tramvayların inşasına kat'i bir 
istikamet vermek mecburiye
tindeyiz. Bunun için belediye
nin ve vilayetin noktai nazar· 
lan alınmıştır. Ankara' da ica· 
hına teşebbüs edilecektir. Şa
yed şirketle bu hususta bir 
itilafa varılamazsa demiryolları 
idaresine de bu işi yaptırmak 
mümkündür. Otomatik telefon 
üzerinde şirketle olan pazarlı
ğımız bir şekil almıştır. Key
fiyet Vekiller heyetine arzo
lunmak üzeredir. 
Telefon şirketi 

satın alınıyor .. 
- Tele fon işinin f zmir ha

rici, vilayetler arası posta tel
graf ve telefon idaresinde ol
duğuna göre; lzmir dahilinin 
de ayni elden idare olunması 
emri zaruridir. Önümüzdeki 
aylar içinde bu iki işin kat'i 
neticeye varacağına intizar edi- . 

le bilir. 

ri' den itibaren bu yollar ve 
köprüler naf1anın tahsisatı ile 
yapılmaktadır. 

T ekirdağ'ından itibaren Mal
kara, Keşan, Gelibolu yolla-
rını takibederek Maydos'tan 
Çanakk1.1le'ye geçtim. Buraya 
kadar olan yolların Tekirda· 
ğmdan itibaren Keşan'a kadar 
olan kısım üzerinde daha 
ehemmiy<tle çatışılması lüzu
munu anladım. Bunun biran 
evel yapılması için lazımgelen 
tedbirler alındı. Çanakkale 
yolları üzerinde ehemmiyetle 
çalışılmaktadır. Keşan ile Ge
libolu arasında Kavaklı suyu 
üzerinde vekaletin busene mü
nakasaya koymak üzere o 
köprü yerini de gördüm. Ça
nakkale' den sonra nafıanın 
buradan Balıkesir' e kadar son 
sistemde yaptırdığı yol üze
rinden Balye'ye ve oradan 
Edremid - Burhaniye - Ayva
lık - Altınova, Dikili yollannı 
takibederek lzmir'e geldim. 
Buraya kadar olan yol!ar ve 
köprüleri ve köprü yerlerini 
ve nafıanın murakabesi altında 
olan diğer bilcümle işleri tef
tiş ettim. Gördüğüm işlerden 
umumiyet itibarile memnunum, 
Bilhassa Çanakkale vilayetinin 
yol işlerini daha ziyade be· 
nimsemiş olduğunu ve iyi ça
lıştığını gördüm. Nafıa mü
hendis ve fen memurlarının 
faaliyetlerinden son derecede 
memnun kaldım. memleketin 
nafıa ve imar işlerini tama· 
men benimsemişlerdir. Dürüst 
ve büyük bir alaka ile çalış· 
maktadırlar. 

İzmir vilayetinde dahi mev
cut işleri gözden geçirdikten 
sonra küçük . Menderes suyu 
ıslah ameliyatını ve Aydın 
hattı üzerindeki Aziziye tane· 
linin inşasını görmekle iktifa 
edeceğim ve Ankara'ya döne
ceğim. 

Şark demiryollarının satın 
alınması 

- Şark demiryollarının iki 
ay evel yaptığı umumi his· 
sedarlar içtimaında, hattın iş
letme imtiyazını Türkiye hü· 
kiimetine terketmeğe karar 
verdiğini ve murahhaslarını ta· 
yin ettiklerini hatırlarsınız. Bu 
karar üzerine bu ayın, yani 
Birinci Teşrinin 19 unda 
murahhaslarının Ankara'da bu
lunması lüzumunun ve müza
kereye başlanmasının müm
kün olacağını kendilerine teb
liğ ettik. Ben de o tarihten 
daha evel Ankara'da buluna· 
cağım. Bu işin hazırlığı için 
Ankara'da Nafıa Vekaletinin 
bir komisyonu çalışmaktadır. 
Müzakeremizin kat'i bir neti
ceye varaca~na kat'iyen 
eminim. 



- -------
- - .. _. ____ - . .. '---- ·- ____ _,__ __ - ____ ............___ -- • • .... ·- ----· - -- . ~ . -""' - - _, __ ,. - 4• - • -

~ Sayfa 4 -----..--~--~~~~111!1111~---.... ~~ ANADOLU ___________ .__.1119 _______ 61101936 ~ 

Suriye gazeteleri l_B_o_rs_ad_a_I · 
K. S. bizi hakh görüuor. Ç.0~: satış~.r~. 

------ , 1851 Alyoti bira. 8 25 
-Başı 1 inci sahifede- bul etmemiş olan Türk kah- 1531 M. J. Taran, 9 50 

ramanlarının gösterdikleri ha- 685 U. Kurumu 10 
rikulade müdafaaları, insaniyet 561,5 Ş. Riza ha, 11 50 
ve hürriyetperver Fransa dev- 493 K. Kazım 10 

20 İtalyan kabinesi, M. Mussolini'nin-riyasetinde toplandı. 
16 25 -

kıırıır vcrnıi~ler<lir. 
1sıaııLul, 5 (Uususf) ....... Antaky 

ya'lılar tnrofıntlon uluslar ıosyetc. 
sine gönderilen ve bir sureti dı§ 
bakanlıgım\.Za tebliğ edilen protes• 
toda deniliyor ki: 

~i 50 ltalya da liretin kıymetini 
H ;~ yüzde otuz düşürdü. leti önderleri üzerinde büyük 482 A. R. Üzüm. 8 

Suriye murahhas heyeti Halep, 
Hama, Humus ve Şam ahafüinden 
müteşekkildir. SOO Bin nüfuslu bir 
Türk sancağından tek murahhas 
yoktur, e~asen olamaz da. Çünkü 
Suriye'Jilerin dava ı istiklal, hfa:im 
ı e doğrudan doğnıya anavatana 

bir tesir bıraktığından diğer 456 S. Süleyma. 10 75 
devletlerin hepsinden evel hak 380 C. Alanyalı 8 
ve hakikati anlıyarak Kilik· 322 D. Arditi 9 50 
ya'yı yeni Türk devletine iade 300 Vitel ve şü. 11 50 
etti. Şimdi de Suriye hüku- 299 Albayrak 8 50 
metine istiklaliyet verip Suri- 207 Beşikçi z. 8 50 

~~ 
50

'italya masnuat ve mahs~lô.tının himayesi için alı
~~ so nan gümrük resmi kaldırıldı. Mussolini .kabinede 
~~ f inansel vaziyet hakkında izahat verdi. 

iltihaktır. · 
ye'lileri sevindirdiler; fakat İs- 204 J. T. mahdu. 9 50 
kenderun sancağı Türk'lerinin 193 S. Gomel 11 

Duuun içindir ki Suriye heyeti, mukadderatı için henüz bir 185 T. Debbas 6 
Türk sancak namına bir muahede şey denilmedi. 169 H. Alyoti 10 25 
tırnzimirıc <legil, EÜ:r. bile süylemc· Ümit ederiz ki her halde Fran- 169 P. K. Mihalef 6 
ğe sclıihi,·etıar ıle~il<lir. .Ne hakla 150 M · B k 12 

' " sa devleti ve Suriye hükumeti anı. · o. 

15 501 
18 
15 sol 
12 1 
16 75 Fransa nazırının frank 

sanıo..ak hakkında muahedeye bir 34 p p · 8 
aralarında yapılan muahedeler 1 · acı madde geçirmiştir. 

Sancak, bütün mukadderatını üzerine İskenderun sancağı 133 M. Arditi 10 
ve hakkının müdafnnsıoı Türkiye için de Fransa ve Türkiye cu- 125 S. Celardin 15 

ı~ hakkındaki beyanatı. 
17 ' dı ·ı Cumuriyeti hükumetine bırakmış· d b k 120 Ş R · 12 50 muriyetleri araların a ir a- . emzı tır. Fransa.Surİ)C muahedesi, Türk· 07 J K h 9 50 

ler için ikinci Sen'dir ki bunu rar ittihaz edilmiş olacağı ta- 1 · o en 
21 751 "Finansel inkılab sade Fransayı. eğı , 
10 75 ı bütün cihanı alakadar eder.,, Dıyor. 

kabul etmenin imkfinı yoktur. Ta· biidir. Kararı mezkurun ne 90 B. Alazraki 10 
rihte insanlann eatıltlığı görülmüş- şekilde olduğu'lu kat'i olarak 76 Y. f. Talat 12 75 
tür. Fakat toptan bir milletin ,;a- k 66 S E · 12 

13 so, 
14 75

1 
Paris, 5 (Radyo) - İktısat menfaatlerin üstünde tutanla-

14 50
1 
Bakanı M. Spinao frank hak- rın taarruzlarına karşı durmak "imdiden kestiremezse te, · mm tıldıgı şimdiye kadar görülmü~ şey Y 

değildir. Hiçbir kuV\·et Türk san· tahminimize göre adaletinde 59 S. Bayezit 12 50 
cağını satamaz, devredemez ve ba· munsaf ve işi pek yakından 28 H. Alanyalı 10 
ğışlıyanıaz. Mezklır muahedeyi ka· tetkik ederek lskenderun san- 6 İlya Galamidi 7 

15 25

1 

kında bir nutuk iradederek: ihtiyacındayız. Millet bu hu-
1 O - Paranın kıymetinin nor- susta dikkatli davranmalı ve 
13 50

1 
mal hadlere indirilmesi sade hükumete yardım etmelidir. 

ıumızla sileceğiz. Milli haklarımızı cağının bir Türk yurdu oldu- 5 Cemal Cen. 17 50 
çiğnemek isıiyen Fransa ve Suri· T k'l d 

17 50 Fransa'yı değil, bütün cihanı Vergilerd~n bazılarını da 
18 so' alakadar eder. ind!rmek imkanı::ı ancak bu ye'yi cihan efkfirı uınumiyesi <inün- ğunu ve ekseriyetin Ür er e 4 42 T. Şın. z. 15 50 

de protesto ediyoruz. bulunduğu açıkça anılan Fran- 9590 42 T. Yekun 
Uzuno~lu .Snılık, Cemal, sa devleti ricalinin yıllardan- 196077 Eski yekun 
Sadık, Mustafa ve daha beri ana yurda kavuşmaları 205667 42 T. U. yekun 

bazı imzalar · · l k 
için inim inım ın eyen sanca incir satışları: * * * Berut'ta çıkan (Yıldız) ga-

zetesinde M. Meydani ımza
sile yazılan bir makalede İs
kenderun sancağının Türki-
yeye verilmesi lüzumundan 
bahsedilmekte ve 300 bin san-
caklının anayurda kavuşmağı 
hasretle beklediği kaydolun-
maktadır. 

Bu makaleyi aynen aşc.ğıya 
naklediyoruz: 

"Suriye'ye istiklaliyet verildi. 
Fakat lskenderun sancağı için 
şimdiye kadar hiç bir şey belli 
olmadığından dolayı, sancak 
Türkler'inin kalblerinde bir en-

Türk'lerini de sevindirecek 
k ., F Ç. Alıcı K. S. 

Şeyin mez ur sancagın ransa 
7 586 T. te. incir 

devletinin hakiki dostu olan 
· ·ıh k 525 Ş. Remzi 7 Türkiye cumuriyetıne ı a ı 232 S. Süleyma. 7 

olacaktır. En makul şekil 142 B. Alazraki 9 25 
budur. 

Zira sancaktaki Türk ekse- 138 Hakkı ŞeşbeşlO 75 
112 Ş. z. Galip 10 625 

riyeti başka bir şekil ve idare 110 M. J. Taran. 7 50 
elinde yaşıyamaz, bunu bütün 104 Ş. Riza halef. 7 875 
dünya anlamıştır. Binaenaleyh 79 Avram Kara. 7 25 
hür ve adaletperver Fransa 73 F. Paker 8 
hükumetinin lskenderun ·san- 59 Alyoti bira. 9 
cağı hakkında vereceği karar 36 Ahmet Muh. 10 75 
ancak ve ancak bu halkı Türk F f 11 25 . zzi 

21 J. T. mahdu. 11 75 yurdunun ana vatana ilhakı 

olmalıdır." M. Megdani 
dişe uyandı. Şüphesiz ki bu * * * 
endişeyi izale edecek Fransa İstanbul, 5 (Hususi) - Bu-

6 P. Paci 14 
2248 

113365 
115613 

Zahire satışları: 

devleti önderlerinin verecek- gün Antakya' da, Suriye'ye il-
leri adilane •karar olacaktır. hak kararını protesto maka-

K. S. 
14 
12 
14 
9 6251 
10 751 

10 625, 
11 251 
9 251 
7 50 
8 50 
9 

10 75 
11 
11 75 
14 

Taş ve toprağında Türk mında bütün dükkanlar baştan 
ruhu ve kundaktaki çocukla- başa kapatılmıştır. Halk, yer 

Ç. Cinsi K. S. K. S. 
146 Arpa 4 4 
142 Kendir T· 4 75 4 75 
149 B. pamuk 46 47 
100 Ton p. çekir. 2 90 2 90 
102 Ken. pala. 360 360 

rında Türk duygusu olan ve yer toplanmış, son posta ile 
binlerce yıl hür ve müstakil gelen Türk gazetelerinin yazı· 
yaşamış olan Türk milletinin larını alaka ile okumuşlardır. 
ve devletinin tabii bir parçası İskenderun Sancağı hak-
sayılan .lskenderun sancağı 
Türk'leri ana yurda kavuşmak kında Türk gazetelerinin ala-

hususunda Fransa hükumeti- kası minnetle ve şükranla kar- Habeşistan' da 
nin vereceği kararı sabırsız- şılanmıştır. S l b l d 
lıkla beklemektedirler. ---- uiistima ler aş a ı 

Büyük harbi müteakip Fran- Meşhut suçlar Roma, 5 (A.A) - Vali, 
sa orduları Almanya'nın (Ren) ve Türk' çe ko- Adigrat-Amba-Alagi yolu Üze-
mıntakasını işgal etti. senelerce v h d l rindeki inşaatı ansızın teftiş 
ellerinde kaldı, harpteki tahri- nuşmıyan ı a u i er etmiş ve işçilerine karşı yolsuz 
bat bedelini oradaki maden- -Başı T inci sahifede- hareket eden bazı müteahhid
lerden tahsi 1 ettikten sonra !arının yoluna düşmiişler, it ve ler hakkında şiddetli tedabir 
gene sahibine terketti. Harp- menfaatlerinin icabı derecesinde almıştır. 
ten sonra Fransa orduları Lizimlc alakadar oluyorlac.. 75,000 Liret para cezasına 
Kilikya'yı işgal etti. Bütün ta- Du ne demektir, hu ne cür- mahkum edilen dört müteah
rihte bir defa bile esareti ka- ettir? Milletin fevkalade ihtiyaçla· hid memleketlerine iade ~di-

• rında veya eqemmiyctli günlerinde 
leceklerdir. ANADOLU biz bunlara ne dereceye kadar gü· ----

venebiliriz? A r 
----- Kendilerine karşı adalet ve T ~gan Glinlük siyasal gazete 

1-------:;..._-~----11 insanlığın en yüksek, en asil oekli· LJ b. 
Sahip ve başyazganı ni göstermekte gecikmedik. Eski· nar ıye nazırı 

Haydar Rüşdü ôKTEM den sarfınazar, bugünkü dünya Leningrattan ayrıldı 
Umumi neşriyat ve yazı işleri milletlerinin kendilerine karşı na· Moskova, 

5 
(A.A) _ Af. 

müdürü: Hamdi Nüzhet ı.nl davraudıklannı tetkik etseler, 
İdarehanesi: - kafi g"lir<li. Uütün bunlara ve her· ganistan milli müdafaa Bakanı 

İzmir 1kinci ll<'yler okağı fCye rağmen, Jıiilii ayrı bir halita, Serdar Şah Mahmud han ve 
C. Halk partisi hinaı.1 içinde suda bir yağ damlası gibi bize ka· beraberinde bulunanlar bugün 

Telgraf: 1zmir - A ADOLU nşmatl:m yaşamak istedikleri gö· Leningrad' dan hareket etmiş-
Telcfon: 2776 -J'o ta kutu~u 40::: -ı-

v ru uyor. lerdir. 
ABONE ŞERAİTİ Bunun sebebi nedir, sonu ne 

Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç olar.aktır? Diyarı~ekir' de 
aylığı 500 kurn~ıur fşte bunun içindir ki, meşhud Nümune 

Yabancı nıenıleketler için senelik suçlar kanunumuzun muvaffakıyetli 
ubone ücreti 27 liradır ve yerinde tatbikatını seyrederken; hastanesi yandı 

Her yerde 5 kuruııtnr ' r l d d·ı mee'elelen· 
• - ~ - He 

0 
ur u, 

1 
• lstanbul, 5 (Hususi) - Di-

(;üna gcçmi§ nüshalar 25 kuruştur. ne de teomil edilebilseydi. 
Diye düoünmckten kendimizi yarıbekir' deki büyük nümune 

ANADOLU .MATBAASINDA. 
, BASILMI:fl'IR 

alamıyoruz. hastanesi, bir ka?Jl neticesinde 
Orhan Rahmi Gökçe yanmıştır. 

Frangın sukutundan sonra, y:>ldan bulacağız. Bu yeni ka-
ne İngiltere, ne Amerika ve nun diğer iki devletle bir uz-
ne de Belçika' da bir tereffü laşma demektir. İngiltere ve 
görülmemiştir. Bu Hadise, mu- Amerika'nın tesanüdü ile bey-
vaff ak olacağımıza bir delildir. nelmilel iktıs;adi faaliyetin art-

Fransa'nın bu hu..,ustaki mev- masına da sebep olacağız. 
kiinin diğer devletlerden farklı Gösterdiğimiz cesaret saye-
olduğu doğrudur; çünkü mem- sinde az zaman içinde, baş-
Iekcttc bugün bir sermaye - lamış olduğumuz beynelmilel 
sayi mücadelesi vardır. Bun- müzakereler hüsnü netice ve-
dan başka Fransa'da eşya fi- recektir. Erbabı sanayi, yeni 
atlerinde bir tercffü meyli işler için şimdiden hazır bu-
meşhuttur. Bunun sebepleri lunmalıdır. Tüccarımız da bu 
bir cihetten de 40 saatlık hususta erbabı sanayiin ya-
haftadır. nında mevki almalıdırlar. 

Fakat Sterlin ve doların Menfi propagandaları din-
Franka karşı harekete gelme- lemeyiniz; bunlar yalancı ve 
mesine göre, ortada endişeye menfi ruhlu, memleketi sev-
mahal yoktur: miyen insanlardır. Birçok de-

İptidai maddeler ve gıda falar memleket idaresinde ade-
maddeleri üzerinde henüz bir 
tereffü yoktur. Yalnız hariçten 
gelen bazı mahdut maddelerde 
bir tereffü ihtimali vardır. 

Fransa'ya iki franka gelen 
bir madde 17 franka verilirse, 
bunun frankın kıymeti ile de
ğil, erbabı ihtikarın doymak 
bilmiyen vicdanlarile alakası 
vardır. 

Hükumet birçok maddeleri 
kontenjandan çıkarmakla te
reffüün önüne geçmiştir. Fakat 
buna rağmen fiatlerde tereffü 
husule gelirse, daha sıkı ve 
esaslı tedbirler ittihaz edece
ğiz. Bunun için, bazı maddeler 
üzerinde frank kıymetinin su
kutu nisbetinde tereffü yap
mıya çalışmak bir hatadır. Ve 
elimizdeki vasi selahiyet veren 
kanunlar, bu hareketlere ko
layca mani olacaktır. 

Büyük sanayi erbabı ile de 
lazımgelen temasları yapmak
tayız. 

Mütekaitler ve saire hakkın
da da mağdlıriyete meydan 
vermemek için hazırlıklarda 
bulunduk. Millet emin olma
lıdır ki hükumet lazımgelen 
herşeyi düşünmüş ve hazırla
mıştır. Bu kanunla hedefimiz, 
ucuz paraya malik olmaktır. 
Fransız bankası bütün altınları 
elinden çıkarmıştır, şimdi faiz 
indirilmiştir; daha da indirile
cektir. Bu sayede memlekete 
yeniden sermaye getirebile-
ceğiz. Memlekette mesai te
şebbüslere de imkan hasıl 
olacaktır. 

Şimdi, kendini beyenenle
rin, şahsi menfaatlerini umumi 

mi muvaffakıyete uğrıya, uğ
rıya iş dışında kalanlar, şimdi 
hakikat karşısında muğalata 
yapmaktadırlar. 

Memlekette diktatörlük yok
tur. Hükumetin mcnafiine do-
kunmıyan herkes işinde ser
besttir. Birçok memleketlerde 
bu serbesti yoktur. Memleket
te diğer memleketler gibi iş· 
sizlik bir derd halini almamış-
tır. İttihaz ettiğimiz tedbirler 
bunları büsbütün azaltacak 
ve şimdiki müşkülatı kaldıra· 
caktır. 

Yarının endişesi içinde ya
şıyan miistahsil ve sanayi er
babı, artık bütün bunlara ni
hayet verileceğini anlamalıdır. 

Millet, artık kendi saadeti 
için çalışmak fırsatını bulacak 
ve yarının nesillerine sefalet 
değil servet ve saadet bıraka
caktır. Vaziyet diğer milletler 
için de aynidir. Elele vererek, 
demokrasi ruhilc sefaletlere 
nihayet vermek yolunu bulmak 
lazımdır. 

Hiçbir kimse bu hususta 
bizden ayrılamaz. Hep bir ara
da çalışalım, ve muvaffak ola
lım.,, Demiştir. 

Nevyork, 5 (Radyo) - Altı 
Amerika bankası namına F ran
sa' dan gönderilmiş olan altın 
miktarı 411,000,000 milyon 
frank kıymetindedir. Bunlar, 
frangın kıymetten düşürülme

sinden evel Fransa'dan çıka
rılmıştır. 

Paris, 5 (Radyo) - Fransız 
sağ cenah mali mahafili, M. 
Blum kabinesinin frank üze
rindeki karar ve teşebbüsle-

uzun müddet müzc.keratta bu-
lunarak, Fransız frangının va· 
ziyetile liret arasındaki duıumu 
tetkik etmiştir. 

Sinyor Mussolini, İngiltere, 
Fransa ve Amerika arasında 
alınan finanse! tedbirleri mem· 
nuniyetle karşıladığını ve dünya 
vaziyetinin ancak bu tedbirler 
sayesinde salah bulacağını 

söylemiştir. 
Kabine içtimaından sonra 

intişar eden resmi bir tebliğe 
göre, 90 liret mukabilinde bir 
İngiliz lirası ve 19 liret muka
bilinde de bir dolar alına· 
bilecektir. 

İtalya hükumeti eşya fiatle· 
rinin yükselmemesi için esaslı 
tertibat almakta, turizm ve 
ihracat işlerini de ona göre 
tanzim eylemektedir. Eylfılde 
cari olan eşya fiatleri esas 
tutulmuştur. Bundan fazlaya 
mal satanlar mes'ul olacaktır. 
Emlak fiaileri de ayni esas 
üzerine tesbit edilmiştir. ltalya 
masnuat ve mahsulatının hi-
mayesi için alınan gümrük 
tedbirleri, kabinenin kararı 
ile mülgadır. Buğday ve me
vaşi. ithalat gümrüğü, yüzde 
25-60 şa kadar indirilmektedir. 

İtalyan bankasının ihtiyat 
akçesi, yeni esaslara göre he
sab edilerek sayılacaktır. Ar
tacak olan miktar, devlet ha
zinesine malolacaktır. 

Bundan başka, 25 sene zar
fında itfa edilmek üzere dahili 
bir istikraz;akdolunacaktır. Em
lak sahipleri, bu istikraz tah
vilatını derhal satın almağa 
mecburdurlar. Dahili istikraz, 
yüzde beş faizlidir. Yapılacak 
olan istikraz, ltalya'nın dahili 
işlerine veyahud imparatorun 
tesisine sarfolunacaktır. 

Büyük şirketler için de yeni 
bir vergi sistemi bulunmuştur. 

Almanya siyasal ve finansel 
mahafili, ftalya'nın verdiği bu 
kararları ehemmiyetle takib 
etmektedir .l(Doyçe Alkemanya 
Çeytung), ltalya'nın bu tedbir· 
lerinden bahsederek yazdığı 
bir makalede, bu tedbirlerin, 
ençok finanse} mahiyette ol· 
duğunu ileri sürüyor. 
~~~~~--~~~~~ 

rini iyi görmemekte ve bun-
ların ademi muvafakıyetile ne· 
ticeleneceğini tahmin etmek
tedir. 

Almanya, İtalya ve Lehis· 
tan paralarını düşürmemekte 
ısrar etmektedirler. Diğer ci· 
hetten İngiliz'ler ve Ameri· 
ka'lılar, franga ancak bir pren
sip üzerine taraftardırlar. Fa
kat hukuki bir taahhüde ta· 
raftar değildirler. Bunun için, 
frank üzerine tatbik edilen 
tedbirler tehlikeli ve hatalıdır 
ve frangın yeniden düşmesini 
mucip olacaktır. 

Ayni mehafile göre, vaziyc· 
tin ıslahı için yalnız frangın 

kıymetten düşürülmesi kafi de
ğildir. Fransa' dan çıkmış olan 
sermayenin avdeti için iş "e 
sermaye ahlakının kat'i şekilde 
nihayet bulması elzemdir. 
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Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu 

Dö Medici dokuz sene sonra 
A k 'd k• t Şiarı Bir şeyi gözönünde tutmağa datır ve tekrar fiatleri, ücret· n ara a 1 a yarı mecburuz. Almanya'nın rekol· leri ilah .. artırmağa başlarım. 

_.... _____ ., tesi bir gün yüzde 20 azal- Bu oyunun. ulusu mes'ut ede· 
/podrom'da kamutay reisi, Başbakan dığı takdirde bu felaketli bir ceğini hakikaten zanneder mi· 

ve vekiller de bulundular. vaziyet olur. Böyle bir fela· siniz? 

• 
kaldığını Krala bildirdi .. 

- 37 - - Ne? ketten sakınmak iç:n elimiz· Bizim akıl ve mantığa nı· 
Küçük çete! - Pederim, hekim Fernel Ankara, 5 (A.A) - Sonba- Şaban'ın Bozkurd'u birinci, den geleni yapıyoruz. zam ve iıtikrara dayanan bir 

- Hoşgeldin Benvenitom, bana bir bebek sahibi olmak har at yarışlarının birincisi İskender'in Selten'i ikinci gel· Bugün etrafımıza bakarken ekonomimiz vardır? Bugün bu 
•e
1
haber getirdin bakalım?.. üzere olduğumu söyledi. dün İpodrom'da yapılmıştır. miştir. bizim için anlaşılmaz birçok ekonomik nizamı muhafaza ve 
tal k kk Kral bu haber üzerine ya· Hava güzel olduğu için seyir· ------------ hadiseler görüyoruz. insanlar vikaye için yemin etmek isti-t yan uyumcu ve na aş Alt Burna yoruz. Etrafımızda alem ne 

talın dizlerini öptü ve ayağ tak içinde doğruldıı. Bu hiç ci çoktu. ay- • artık birbirini tanımıyor gö-
~alkt K 1 d b ki b k l Kamutay başkanı Abd.ülha- ·· k d" D h'I~ h 1 yaparsa yapsın, bizim için ı. ra a, mum an mü- e enmiyen ha er, ra 1 şa- va 'yı 4-0 yendı· runme te ır. a 1 1 arp er, müsavidir. isterlerse on beş 
~ernm 1 b. t I k d l. t t ç·· k" d k lik Renda, Başbakan ismet m .. k t il " 1 
1• e ır uz u mo e ı ge· şır mış ı. un u o uz sene· --••__. ·••-- u umı ı a er, yagma ar, grev- günde bir ücret ve fiatleri ar-
'ltrnişti denberi bütün tedbirler bo- İnönü, Şükrü Saraçoğlu, ya- ' ler ve lokavtlar Bu hal bizi 

"' · rısları seyredenler arasında idi. K S K da Buca ya · tırıb sonra da paralarını dü-
"-ral modelden çok mem- şuna gitmiş ve meyusiyet baş· . • • • her ne pahasına olursa olsun şürsünler. Biz onları takibet-

% k ld 1 t Birinci koşu: 3 yaşında ve • kk l l "b Al 'd · h f n a ı ye: amış 1• aynı ra am a ga ı manya a nızamın mu a a- miyeceğiz. Ve bizi akıl ve 
Oh k K A hiç koşu kazanmamış Yarım- k 

- Bu eser, tasavvur ve - , ızım aterin. 1- Dün Halk sahasında teeh- zasına sev ediyor. Hudutları- mantık sevk ve idare ede· 
~h h l h t k b' · ' d d' 1 kan İngiliz erkek ve dişi tay-tninlerimden yüz defa da a a ar 1 ızı mes u c ıyor hüre uğrıyan 935-936 senesi mızda her ne cereyan ederse cektir. "'.. s· · · I b' t· lara mahsustu. Mesafesi 1200 ~1ııkemmell Dedi. Ne çalışkan - ır, sızın e ır par 1 Iik müsabakalarına devam edil- etsin bu nizam hiçbir vakit Daha birkaç hafta evel size 
~ tavla oynıyalım mı? metre idi. Al , kl"l b 
Qe kabiliyetli bir adamsın. H Ç k b' Halim'in Tacımaha\i birinci, di. Havanın çok yağmurlu ol- bozulmaz. Siyasal ve ckono· man yanın isti a ini ve u 
Unu hemen altın yapmağa - ayır. 0 yorgun ır ması dolayısile sahaya gelen mik nizam muhafaza edilme- suretle de ulusumuzun mevcu-
a1:Jal.I haldeyim. Hava iyi mi? Yakub'un Ünlüsü ikinci geldi. lı"dı·r. diyetinin emniyetini tarsine 

y ı·._ k 3 d h seyirdler sayılı idi. ilk müsa· v - Çok sıcak. Temmuzun -.inci oşu: ve a a yu- h b. t bl·v "-ardinal Loren: b k B K S K t k l Herkesin hoşuna gidecek ma sus ır program e ıg 
ateşli günlerindeyiz. Sizin gü- karı yaşta ve 936 senesinde a a uca - · · · a ım arı ettim Bu program ancak bir 

- Sir, dedi. Bu iş cidden d ld K S K şeyi yapmasına müsaade ede- · • f zel fiskıyeleriniz hiç zevk ver- 500 liradan fazla ikramiye arasın a yapı ı ve · · · tek k.'tl "b" b. t k amaca 
~n esdir. Fakat bir korkum k k f b k d ·1 cek durumda dei".-iliz. Hepimiz d u e gı ı ır be ta,. miyor artık. kazanmamış olan haliskan in- ta ımı ço zayı ir a ro 1 e ~ oğru yürüyen ve ütün cami-
B; b!1 işin bittiğini görememek! - Pekala. Orman daha se- giliz at ve kısraklara mahsus- oyuna iştirak ettiği halde maçı bir camiaya hizmet ediyoruz. asını bir amaca bağlı bulun-
~~ san'atkarlar, bu işe çok rin olsa gerek. Benimle bera- tu. Mesafesr 1400 metre idi. 4-0 kazandı. Bu maçın hakemi Ulusuna karşı olqn vazifeyi duran bir ulus içinde ve böyle 
~Uzel başlarlar, fakat o:m bir ber gelir misin? Halim'in Su And Air'i birin- İsmail çoktan beri oyun idare ifaya mecburuz. Vaziyet, uya- bir ulusla başarılabilir. Bizi 

rlü bitirmezlerl - Gelirim Sir. Size refakat ci, Ahmed'in Şoromosu 2 inci etmediğinden tam manasile nık ve toprağımıza her zaman- bekliyen bu muazzam çalış-
- Fakat, işlerin böylece en büyük zevk ve saadetimdir. ld l fena hareket etti. Az kalsın dan daha ziyade bağlı bulun- mayı göz önünde tutarak al-So ge i er. 

l:ı' nu evelden düşünülürse, hiç- - Sevgili kız.. Üçüncü koşu: 4 ve daha oyuncular birbirine giriyorlar- maklığımızı emrediyor. !ahtan yalnız bir tek temen-
ır iş yapmamak lazımgele- Kral, Katerin Dö Mediçi'yi yukarı yaşta 936 senesinde dı. Oyunun birinci devresinde Etrafımızda daha neler cere- nide bulunabiliriz. O da bizi 

Cektir. Kardinali Benim Ben- çok seviyor ve herkese karşı hiç koşu kazanmamış yerli ve Suca'nın birkaç akını istisna yan edeceğini bilmeyoruz. Fa- gelecek yıl içinde de muvaffak 
;enitom, sizin sandığınız gibi müdafaaya çalışıyordu. Gelinini yarımkan Arap ve haliskan edilirse K.S.K. lılar tamamile kat Almanya'nın üzerinde or- etmesidir. Birleşmiş olarak 
eğildir. mücevherata gark ediyordu. Arap ve kısraklara mahsustu. hakim oynadılar. Fakat penal- dumuzun mantık ve cesareti- kaldığımız taktirde, yeniden 
Benvenito kralın önünde Katerin de kralın adeta göl- Mesafesi 2000 metre idi... tıdan kazandıkları golden baş- mize dayanan kuvvetli kalka- mühim muvaffakıyetler elde 

Ciildi, kral da hazinedarına: gcsi gibi idi. Geceleri Veliaht Ali'nin Tayyar'ı birinci, Ra· ka sayı yapamadılar. ikinci nını tutuyoruz. Bir kimsenin edeceğiz. O zaman birçok ham 
- Kuyumcuya bin altın ekü ile kalıyor, fakat gündüz kral- miz'in Hilal'ı ikinci geldi. devrede biraz düzgün oyna- mahsulümün fiatini ve yaptı- madde fabrikaları bugün eksik 

l\ıerinizl Bu san'atkar, bütün dan hiç ayrılmıyordu, kral, Dördiincü koşu: 3 ve daha mağa başlıyan K.S.K. takımı ğım işin mukabili olan ücreti olan ihtiyaçlanmızı bize ver· 

D
lalya' dan daha kıymetlı.dı·r.1 hh . d .k k 1· d 1 d b b" k d' . d . miş olacaktır. Bu taktirde gc· ed· sı atı yerın e ı en, ra ıçe- yukarı yaşta 936 senesin · e devrenin son arına oğru ir- ızzat en ım tsyın e erım, lecek sene belki de daha ka· 

ı. den ve gelininden kaçamaklar kazandığı ikramiyeler yekunu biri üzerine 3 gol atarak oyunu demesine müsaade edemem. rışık bir dünya içinde kızıl 
Düşes d'Etan san'atkar git- yapıyor, izini kaybediyor ve 1400 lirayı geçmiyen haliskan 4·0 lehine bitirdi. lspanya'ya bakınız. Öbür dalgalar üzerinde çelikten bir 

lıkten sonra krala: eğleniyordu. Fakat ha.italığı İngiliz at ve kısraklara mah- Bu oyunu Altay - Burnava memleketlere bakınız. Ekono· nizam, emniyet ve istikrar küt-
- Sir, dedi. Size bu hal- sırasında gelininden bir an sustu, mesafesi 1800 metre maçı takib etti. Altay takımı mimizi ücret ve fiatleri ser- l · k·t d · · · ~ esı teş ı e eceğımızı zanne-

an san'atkarı kılıç ve silahla bile ayrılmak istemiyordu. idi. z. Ali ve Hilmi'den mahrum best bırakarak müteakiben diyorum. Etrafımızda her şey 
ltıı İş görüyor. Kendisine ika- Katerin dö Mediçi; kralın Halim'in Kopen'i birinci, olarak sahaya çıktı. Sağaçık evelki nisbeti bir devalüas· ateş olsa bile, her tarafta bu· 
llıct için verdiğiniz küçük Nesle vakti hoşa geçirmeğe yarıyan Ahmed'in Grandezza'sı ikinci mevkiinde geçen hafta oynı- yonla temine teşebbüs etmek- gün lspanya'da olduğu gibi 
fatosunda hergün binbir kavga küçük çetenin en nafiz bir ·geldi. yan küçük Tevfik, Ali'nin ye- tense, bu ücret ve fiatleri 
~ ka cinnet hüküm sürmiye çalışsa 
I~ rıyor, birçok kanlar dökü- kadını demekti, kral, gençleri, Beşinci koşu: 4 ve daha rine konmuş ve çok isabetli karşılıklı bir nisbet içinde bile, bunun Almanya' da müm· 
b~Yor. Eğer kavga ettiklerine genç kız ve kadınları - artık yukarı yaşta yerli yarımkan bir muhacim hattı hazırlan· mustakar tutacak veçhile teş- kün olmadığına kuvvetle k,ni 
~ıtşey yapamazsa, model itti- mlitekaid bir Donjuan olma· İngiliz at ve kısraklara mah- mıştı. Oyun başladığı sıralarda kilatlandırmanın daha iyi ola- bulunuyorum. 
tı; ettiği metreslerine s~ldı- sına ıağmen - pek seviyordu. sustu, mesafesi 1800 metre çok hafif yağan yağmur bir cağını zannetmiyor musunuz? Burada Alman ulusunun 
b~ <>r, onları mahvediyor. işler - Sonu var - idi. aralık fazlaJaştı. Oyunda da Bize akıl ev mantık hakim hepsi ayaktadır. Burada işçi-
tl~Yle giderse, bütün Paris 11•••e~-lllMlllElliMlll!Oı:z:IAllmlllll--ırı=-..._R"I ______ ••---•, zevk ve heyecan kalmadı.. olması icabedeceğini zanne.. ler, köylüler, Entelektüeller 

1
nde mahvolacak!. Yusuf Rıza Oku 1 u Bu oyunda Burnava takımı diyorum. Biliyoruz ki evvela tahrip edilmez bir camia teşkil 

k - Madam.. San'atkarların müdafaa sistemi tatbik etti. sosyal barış korunduğu tak- etmektedirler. Bu yılın bize 
dendilerine mahsus halleri var- Burnava'nın takib ettiği bu dirde yaşıyabiliriz. Fert cema- getireceği mesaiyi sevinçle kar· t: Bunları rahatsız etmek E S K 1 sistem lehine inkişaf etti ve atın menfaatine bağlı olma- şılıyorum. 
t>gru değildir. D A R U., L 'J• R FA N birinci devreyi ancak tek golle lıdır. 

*. * mağlub olarak bitirmeğe mu- İkincisi de ücret ve fiat si- Macar koşucu 
- Ne alemdesiniz?. Memleketimizin en eski bir hususi okuldur. ANA ve iLK vaffak oldu. ikinci devrede yasamızı muhafaza ettiğimiz Dünya rekorunu 
- Oldukça iyi.. kısımlan havidir. ANA kısmı 4 - 5 - 6 yaşındaki çocukları bir lahza oyunu açmağa mu- takdirde yaşıyabiliriz. Diğer 
Kral, lüks karyola üzerinde kabul eder. vaffak olan Altay takımı daha memleketlerin yaptıkları ma- kırdı. 

~~nınış, yarı uyur bir halde OKUL, en yeni usullerle çocukları hayata ve ORTA üç gol atarak oyunu 4-0 lehine nipulasyonları bizde kolaylıkla Peşte, 5 (A.A) - Macar 
Uşünüyordu. okul tahsiline hazırlar. bitirdi. yapabiliriz. Bugün işçiye yüz- Nikola Sabo 2000 metrelik 
Katerin, ayaklarının ucuna Fransızca dili 1 L K kısmın ikinci sıilıfından başlar. Gelecek hafta K.S.K-Altın: de 15 den 20 ye kadar ücret mesafeyi 5 dakika 20 saniye 

~ilsarak kralın yatağına yak- Her iki kısma öğrenci kaydına 1 E y L O L tarihinden ordu takımları karşılaşacaklar zammı veririm. Yarın fiatleli 4/10 koşarak dünya rekorunu 
~ Uı, dudaklarını kralın eline itibaren başlanacaktır. ve bu oyunun galibi, lik şam- yüzde 15 den 20 ye kadar kırmıştır. 
0kundurdu, ve : piyonu olacaktır. Beraberlik artırırım. Sonra tekrar ücreti Eski rekor 5 dakika 21 sa-

Müracaat zamanları : Saat dokuzdan on yediye kadardır. 
tj ....._ Sinyor, hazreti meryem Kestelli caddesi, No. 761 Telefon : 2914 takdirinde de K.S.K. şampi- daha sonra da fiati ilah .. ve niye 8/ 10 ile Fransız Ladu-

~~-rn~ı~i~s~' a~f•e;t~ti~. ~D~ed~i~. =-Blil:ii~~==========~~========::~~ yon dur. iki ay sonra da markı düşü- meg'in üzerinde idi. ~ .... ım .............................................................. _. 

24 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 
·-=-=w- .................. 

İd':' Bilmem .. Köy kahvesine 
~u 1r> sabahlıyayım diye di.işü
~~0rum. Baksanız a soğuk 
~ Hoca hanım. Kurd, du
~-rılı havayı sever. Kış ta 
rı~inlerin havasıdır. 
~i~an Bekir'in elini tuttu: 
~teş gibi yanıyordu Bekir .. 
&' Hasta mısın? .. 
~ Ckir cevab vermedi. Al

dokundu. O da ateş .. 
t ~ Söyle Bekir, söyle yav-

~~ckir uzak bir hıçkırık ha
c cevab verdi: 

- Kulaklarım uğuldayor. 
Gözlerim ortalığı başka başka 
görüyor .. Hasta gibiyim .. 

- Ben sana ilaç veririm 
Bekir .. Söyle bakayım, onba
şının yaptığına neden mani 
oldun? 

- Söyle Bekir, sana yal
varırım söyle? 

-Bilmem hocahanım, içim
den geldi.. İçim... lçim ... 

- Neden korktum bilir
misin hocahanım ..... 

Neden korktun Bekir?.. sen arslan gibi bir kızmışsın. 
. . . . . . . . . . . Şu bizim burma bıyıklıyı öyle 
Hani söylemedin ya bir yaptın ki, dime gitsin. 
Onun dediği olur, diye. Sana bu köylü yüz yıl dua 
Anlamadım... etse azdır. Gördün mü kera

tayı, yalan yere benim müh-
Söyle Bekir, açık söyle, rümü de basmış.. Ben seni, 

neden korktun! o ilk akşamdanberi anladım. 
- Yapamıyacağım Hoca 

hanım, sö}'liyemiyeceğim .. Bı· 
rak da gideyim. 

- Hayır, söylemekliğini is· 
ti yorum. 

- Yapamıyorum hoca ha· 
nım. Söylesem de ne çıkar?. 
bak, karşıdan muhtarla Fat
ma' da geliyor. 

-Dur bekliyelim .. 
Muhtarla kızının karaltısı 

yaklaşıyorlardı. Muhtar onları 
görlince durdu. Rizan'ın yanına 
sokuldu: 

- Alimallah hoca hanım, 

Yemende, İşkodra dağlarında 
bu kadar ç.arık çürüttüm ben. 
Hiç anlamaz olur muyum? 

- Peki-peki muhtar efendi. 
Bak, senden bir ricam var. 

Söyle emrin baş üstüne .. 
- Estağfurullah .. 
- Bekir hastadır. Birkaç 

gece sizde kalsın, ben size 
ilaç vereyim de onlara devam 
etsin ... 

Muhtar; Bekir' e baktı: 

- Karnını ağrıtacak bir
şey mi yidin Bekir?. 

Bekir, başını salladı: 

- Hayı~!. 
- Haydi sen bizim eve 

git, ben çarçabuk gelirim .. 
Bekir, etrafına bakmadan 

yürüdü. Onlar da karakola 
döndüler. Yüzbaşı hala yerin-
de oturuyor ve evrakı oku
yordu. 

Onlar girince Muhtarın kı
zına baktı: 

- Demek ki kızım, bu on 
başının marifetlerini sen de 
bilirsin öyle mi? 

Genç kız, başındaki örtü 
ile yüzünü gizleyordu: 

Öyle .. 
Nasıl adamdır bu on-

başı! 

Allahından bulsun, ben 
ne diyeyim .. 

Yüzbaşı onbaşıya döndü: 
Ne marifet imişsin bel. 

Hani neredeyse köylü seni tü· 

kürüğe boğacak,~ faziletinle 
bin yaşa.. Peki, Rizan hanım 
kızım, sizi rahatsız ettim. Sa· 
bahleyin uğrar, bir kahveni 
içerim. istersen Lamia'ya bir 
mektub yaz. 

- Hay hay, sabahleyin 
zatıalinizi bekliyeceğim. Bir 
köy muallimesiyim. Fakirane 
bir evim vardır. Şeref vermiş 
olacaksınız. Lamia'ya det ya
zanın .. 

- Haydi Allah rahatlık 
versin kızım .. 

Onlar dışarıya 
yüzbaşının; 

çıkarken 

- Eeeee onbaşım, kahra
manım, işte şimdi rahat rahat, 
iki kişi karşı karşıya kaldık! 

Dediğini duydular. Muhtar 
mırıldandı: 

- Seyreyle sen şimdi kü· 
çük kıyametin koptuğunu. 

- Sonu var -
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son Da ki k a: Yugoslavya'da Lokarno öğretmenler okusunı! 
dahili vaziyet Konferansı ilk, Orta, Lise okullarının bütün kitapları geldi 

lktısat Vekilimiz Erzu
rum' da bir söylev verdi 

Stoyadinoviç kabi
nesi, sollarla mü

cadele edecek 

lngı.-Iiz_g_a·z·---e-te-leri Ahmet Etiman kitap evi 
Fransa hazırdır .Müşterilerinin değerli ilgilerine dnyıınarak tımir·e yaraşacak 

• şekilde gcnişlc tilıniiitir. 

Diyorlar.. Ahmet Etiman kitap evi ---------------
Celal Bayar, hükumetin ihraç işlerini üze .. Belgrad. 5 (Radyo) - Milli 

Radikal birliği münakalat na
zırı Mehmed Sipaho verdiği 

bir söylevde, Stoyadinoviç'in 
sol cenah partilerile şiddetli 
mücadele edeceğini, Fransa
daki gibi Yugoslavya'da da 
solların mevkii iktidara gelme
lerine müsaade edilmiyeceğini 
söylemiş; Yugoslavya'nın dai· 
ma bütün bir halde bulunması 
lazımgeldiğini; hükumetin her 
zaman için anlaşmağa kafi bu
lunduğunu ilave eylemiştir. 

Londra, 5 (Radyo) - in- Kültür Dakanlığmın okul kitaplan ile diğer bütün eserleri gü-
giliz gazeteleri, yeni bir Lo- nü gününe takip eden ve en mü ait fiatlerle sayın mpfteri-
karno paktı akdi mes' efesi leriııi memnun eden lzmir'in biricik kitap ve kırtasiye deposudur. 

rine alacağının yalan olduğunu söyledi. 
Erzurum 5 (A.A) - Doğu 

illerimizde bir tetkik gezisi 
yapmakta olan lktısad Vekili 
Celal Bayar ve Maliye Vekili 
Fuad Ağralı Karaköse' den 
şehı imize gelmişlerdir. 

Şereflerine ticaret odası ta· 
rafından bir akşam yemeği 
verilmiştir. Yemekte memleket 
i\ileri üzerinde samimi görüş
meler olmuştur. 

Bakanlar ticaret odasında 
bir saatten fazla görüşmüş
lerdir. 

fkbsad Vekili doğu illerimi· 
zin en mühim servetini teşkil 
eden keçi koyun ihracatı hak
kında noktai nazarlarını ve 
ihracatı koruma· kanununun 
istihdaf ettiği gayeleri izah 
ettikten sonra tüccarlarımızın 
da bu hususta düşünce ve di
leklerini sormuş ve dinle
miştir. 

Londra'da 
arbedeler oldu. ----······--Zabıta halka 
hücum etti .. 

I.ondra 5 (A. A) - Diin, kara 
giimlek.lilerio East End.dcki toplan-
tı lurı esnasında vukubulan arbede· 
lerdc yaralananlardan 9 kifİ ha tıı-

neyc yntırılınıştır. l'ıı,işt aleyhtar
lannı geriye püskürten ıalııtu, hal
kın üzerine lıiicum etmiş ve hu 
sırada seyirciler paniğe dü~üp kac;· 
nıı~lerdır. Birı;ok kimseler yere yu· 
varlanarak ayaklar altında c;iğncn· 
mck surctilc yaralnrımı~ardır. 

Londra 5 (A.A) - Dün 
East End' de vukua gelen ar-
bedeler dolayısile yapılan tev
kifatın miktarı 84-e baliğ ol
muştur. 

Times gazetesi bu gibi ha
disatın tekerrürüne mani ol-
mak için umumi nümayişler 
hakkındaki kanunun yeniden 
iÖzden geçirilerek tadil edi
leceğini istihbaratına atfen 
yazmaktadır. 

Londra 5 (Radyo) - 5000 
den fazla lngiliz faşisti, reis
leri Lord Mozleyin işareti 
üzerine yahudi mahallesinde 
nümayiş yapmak istemişlerdir. 

Zabıta bu harekete mani 
olduğu için faşistlerle bir mü-
sademe olmuş 53 kişi tevkif 
edilmiştir. 9 mecruhta hasta· 
neye nakledilmiştir. 13 kişi de 
hafif yaralıdır. 

Londra 5 (Radyo) - Ame
le partisinin taplantısında bir 
karar sureti kabul edilmiştir. 
Bu karar suretinde, dünkü ha-
diselere teessüf edilmekte, 
Mozleyin hatiplerinin susturul-
muş olmasından memnuniyetle 
bahsolunmakta ve siyasi üni
formalar giyilmesinin yasak 
edilmesi istenmektedir. 

Gene bu kar ar suretinde, 
İngiltere' deki faşistlerin nere-
den para tedarik ettikleri hak-

. kında sür'atle tahkikata giri
şilmesi talebolunmakta ve da
hiliye nazm şiddetle tenkit 
edilmektedir. 

Paris, 5 (A.A) - Dün Parc
da F rance 'de vukua gelt!n ha
diseler hakkında şöyle deni
liyor: 

Dünkü gün fesatçı Albayın 
aleyhindeki dosyayı şişirmek 
suret ile tamamlanmıştır. F ran
.sız sosyal fırka.sının feshi ve 
son hareketlerin failleri hak-

Bundan sonra iş bankasına 
giderek bankanın vaziyeti ve 
faaliyeti hakkında izahat al· 
mışlardır. 

üzerine neşriyatta bulunmak- Hariçten siparişler iskontolu fiatlerle ve sUr· 
tadırlar. atle gönderilir. 

fstanbul 5 (Hususi) - fk· 
tısad Vekili Celal Bayar, Er· 
zurumda teşkil edilen ticaret 
müdürlüğünde bir söylev ver
miş ve hükumetçe bütün ka-
rarların; müstahsil, müstehlik, 
ihracatçı ve hatta alıcının men
featleri düşünülerek verildiği
ni, tiiccarın da kaptı-kaçtı si
yasetinden vazgeçerek bu su
retle hareket etmesi lazımgel
diğini, aksi takdirde normal 
harcı hiçbir şeye meydan ve
rilmiyeceğini, hükumetin ihraç 
işlerini üzerine alacaiının ya
lan tahminlerden ibaret oldu-
ğunu söylemiştir. 

Taymis gazetesi: 
"Fransa, yeni Lokarno akdi 

için hazırdır; ayni zamanda 
Lokarno'nun sade garbi Av
rupa'ya aid olmasına da ta
raftardır, fakat diğer devlet
lerle olan misak ve muahede
lerinin baki kalmasını istemek· 
tedir.,. Demektedir. 

Milli Emlak müdür 
lüğünden: 

Burnava'da ismet lnönü eadde~İn· 
de 36 taj No. lı Etyen Varipati kö~-

künde mevcut ve ıııf\cmuu 1312 li

Hükumet caddesi No. 58 - 60 Telefon (2535) .......................................... 
Milas Belediyesinden: 
Yeni inşa edilecek mezba

hanın ilanı 
1 - Eksitmiye konan iş Milas Belediyesine ait 6427 ,20 

lira keşif bedelli fenni mezbahadır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve ev;aklar şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Planlar 
C - Keşif cedveli 
D - Fenni şartname 
3 - Eksiltme 2/ 10/936 tarihinden itibaren yirmi gün müd· 

detle münakasaya konulmuş olup ihale 22/10/936 
Perşembe günü saat 15 de Milas Belediye dairesinde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 482 lira muvak· 

kat teminat vermesi lazımdır. Birlikte toplanmış olan ta
cirler, bu suretle hareket ede
ceklerine dair Vekile söz ver-
mişlerdir. 

ra 20 
6 - istekliler evrakı Milas Belediyesinde görebilecekleri 

kur ll ş l~ 1 y m c l i lll ll b a 111 mi- gibi istiyenlere de birer sureti bila bedel gönderilir. 
7 - Eksiltme 2490 sayılı kanunun hükümlerine aöre yapı-

n el İ ve nıüfredat1111 n 111 uhammen lacaktır. 
Şa_rkiAkdenizde kıymetlerı· 1\.11.·11"1 E111fa"'k (l!ıı·~·"sı· ve 8 - Teklif mektuplarının üçüncü maddede yazılı saatten 

l l ... ... • ' , bir saat eveline kadar Milas Belediye encümenine 

/ngiliz filosu ı · k ı · ı · 1 1 verilmiş veya gönderilmiş olması lazımdır . • . • . ., satış kapısı na ta ı t-•( ı nı ış lll u nan 6 9 13 16 697 

Yunan liman. listelerde yazılı ml\teaddit kar)'ola llzmir m hasebei hususiye mü-
/arına da ağrıyacak dolap~ lavınaıı, hila. ~lol! koltuk ta- 1dürlüg"' ünden: 

Malta, 5 (Radyo) - Vis 
amiral Sir Duğlas'm kuman- kımları, soba, İskeınle, elektİrİk Bedeli sabıkı 
dasında olarak Repuls hattı Lira 

Yeri Cinsi No. 

harb gemisi ve bir tayyare avİzolaı·r, banyo, t(~rnıt'Sifon, ıuasa, 42 Karşıyaka Celal bey iktısat sokak ev 24 
sefinesi ve bir açık deniz muh- ldarei hususiye akaratından olup yukarda yer ve cinsi ya· 
ribi şarki Akdenizde bulun- aynalar, vesaire eın~uli çok kıy- zılı akar bir sene müddetle kiraya verilmek ~ 15 Kü~ 
maktadır. Bu filo bazı Yunan müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. Talip olanların şeraitı 
limanları na da uğrıyacaktır. metli eŞ}1 3 ve kuyu dolaplara 19-10 Öğrenmek üzere her gün muhasebei hususiye müdüriyeti vari· 

Nahas Paşa 936 pazartesi gliDii saat 10 daıı İIİ· .dat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 
15-10-936 perşembe günü saat 10 da encümeni vilayete mü· 

~itler'le gö. ! haren üç gün mahallinde loplaua- racaatları ilan olunur. 644 2 4 6 8 

ruşecek. Mısır pa- k · f 1 A k A f b •kal •• 
d .. .. .. 1 . k cak satış omisyoııu tara ın< an sa· s erı a rı ar umum mu-

rası uşuru mıyece d•• ı·· "' •• d 
Berlin, 5 (A.A) - Bir haf- l ı 1 a ca k t J r. Ur U gun en: 

tadır burada bulunan Mısır r , • • O 21 } . . . . Destere, freze, erkek vesaire 
başvekili Nahas paşa Havas ( aJıplcrın 19-2 · llrlllCI teşrıtı Tahmin edilen bedeli 34,400 lira olan yukarıda cinsi yazılı 
Ajansının Berlin muhabirine • l (' .. 1 l k 
verdiği beyanat sırasında Mı- 936 günlerıııde maha 111de ınule• malzeme askeri fabrikalar umum müdürüğü satın ama o· 

misyonunca 19111/936 tarihinde perşembe günü saat 15 te 
:~;:~e~f::sıdai~1~ia~telıab~~~ şekkil satış komisyonuna mnraca- kapalı zarf ile ihale edilecektir. 

Şartname bir lira 72 kuruş mukabilinde komisyondan veri· 
leri tekzib etmiş ve: at 1 arı. 6 J 5 663 lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2580 lirayı havi teklif 

"- Mısır zengin bir ülke-
-;iiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmlİİİİİİİmİİİİmmiiiİİİİİİİİİİm' mektuplarını mezkur gün de saat 14 e kadar komisyona ver· dir, maliyesi sağlam ve büt- .ıııı ' • 

d mcleri ve kendilerinin de 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 ünclı çesi mütevazindir.,, emiştir. Türk Hava Kurumu 
Nahas Paşa, yann M.:Hit- maddelerindeki vesaikle mezkiir gün ve saatte komisyona 

B.. . . k p· ngosu müracaatları. 2 4 6 8 575 ,;J ler'i ziyaret edecek ve ayın uyu ıya ~ ~ 
sekizinde Mısır'a mütevecci- -Soma· Maimüdürlüğünden: 
hen Cenova' dan vapura bine- 21 inci tertip biletleri satılıyor 

, cektir. Altıncı keşide 11-10-936 dadır 
İngiltere' den Büyük ikramiye 200.000, mükafat 20.000 liradır. Ayrıca t 

20.000, 15.000 ve 12.000 liralık büyiik ikramiyeler vardır. 
Si lcih satın Biletler hukiimet önünde direktörlük gişesinde ve bi-
l k liimum bayilerde satılır. 

a aBc
1
a dmış< ızd ••• ) 

1 
•- m 

e gra , 5 R ayo - Dey i 
Ekspres gazetesinin yazdı - Jzmir belediyesindeul deli muhammenle başkatiplik-
ğına göre, Türkiye cumu- Senelik kirası 10 lira bedeli teki şartnaa~~. veçhile 13/ 
riyeti hükumeti askeri sipari- S 101936 salı gunu saat onaltıda mühammenle Karşıyakada o-
şatmm · kısmı azamını lngil- açık artırma ile ihale edile-

g" ukkuyu tramvay caddesinde l · k tere'ye yapacaktır. Bu hususta cektir. ştıra için seksen se-
Türkiye ve İngiltere hükumet- 111 numaralı dükkanın yan kiz liralık muvakkat teminat 
leri arasında hazırlanan anlaş- kısmındaki yirmi metre murab- makbuzu veya banka teminat 
ma, bugünlerde imza edile- baı yol fazlasının bir senelik mektubu ile söylenen gün ve 
cektir. kirası baş katiplikteki şartna- saatta encümene gelinir. 
___ .... ,... ...... _ me veçhile 9/10/936 Cuma 27 1 6 10 12543 
kında ceza tedbirleri alınması 
gecikmiyecektir. 

Ateş haç mensupları dün 
hakiki bir dahili harp talimi 
yapmak için teşebbüste bulun
dular. Paris'li ve taşrah 20 bin 
ateş haçlı verilen gizli talimat 
ve askeri nizamata göre se
ferber edildi. Fesatçılar yeni 
bir 6 şubat değilse de yeni 
bir beş şubat yapmak istediler. 

günü saat 16 da açık artırma 

ile ihale edilecektir. iştirak 
için 75 kuruşluk muvakkat 
teminat \ makbuzile söylenen 
gün ve saatta encümene ge
linir. 24 29 3 6 504 

Beher metre murabbaı iki 
yüz kuruştan 62 sayılı adanın 
586,50 metre murabbaındaki 
15 sayılı arsası 1173 lira be-

··~111!11 .. 11!!11 ...... ~ .... 
Deri ve Tenasül Hasta· 

lıkları Mütahassısı 

Doktor 
Osman Yunus 

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

Adres: Kemeraltı Şamlı 
_sokak No. 19 

Müştemilatı Cinsi 
Han ve otel 1 kahvehane 15 oda, 1 salon, 5 mağaza, bir 

harap mağaza, 7 depo 1 saya 4 ahır ve otel 
altında üç dükkan. 

Hududu 
Sağı; Dereden ayrılan su yolu ve dere, Solu: Hasan tah5i~· 

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

Kimden metruk olduğu: 
Lefter veresesi ve damadı doktor Yanko. 

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

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

Yukarıda cins ve müştemilatı. ~azılı b_i~ parça gayri .. men~d· 
kapalı zarf usulile 1/ 10/936 tarıhınden ıtıbaren 15 gun mu 
detle ve peşin para ile satılığa çıkarılmı.~tır:. Taliplerin. art1[i 
ma ve eksiltme kanununun 32 ve 33 uncu maddelerınde 
esaslar dairesinde tanzim edecekleri teklif mektubunu artı:; 
mayı açma saatı olan 15/10/936 tarihine müsadif perşe~ • 
günü saat 4 ten bir s~at evvel~n.e kadar Soma ma.liye daı~~ 
sinde müteşekkil komısyonu reısıne makbuz mukabılınde ,, 

10 
meleri ve şartnameyi görmek istiyenlerin de hergün saat 
dan akşama kadar miiracaatla malumat almaları ilan olunur· 

3 6 9 11 658 
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'"-. lzmir Komutanlığı ilanları 
Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Yerli fabrikalar mamulatından ve beher metresine bi

çilen ederi 300 kuruş olan 19,000 beşyuz metre haki 
elbiselik şayak kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 12 /Birinciteşrin/ 936 pazartesi günü saat 
11 dedir. 

3 - ilk teminat 4175 l~radır. 
4 - Şartnamesini ikiyüz doksan üç kuruşa almak ve örne· 

ğini görmek istiyenler her gün komisyona uğraya-

bilirler. 
S - Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni teminat ve 2490 

sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı bel
gelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden en
az bir saat evel M. M. Vekaleti satın alma komisyo-

~ vermeleri. 25 30 6 10 534 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
l - Edremit'teki birlikler ile müesseselerin senelik ihtiyacı 

2 
için kapalı zarfla 1100 ton odun alınacaktır. 

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

de Edremit'teki askeri satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

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

line kadar makbuz karşılığı komisyona verilecektir. 
Bu saatten sonra mektuplar kabul edilmez. 

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

Mst. Mv. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Mst. Mv. kıtaatından (86400) kilo yerli pirinç ihtiyacı 

kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 

2 - İhalesi 20 Birinci teşrin 936 Sah günü saat onaltıda 
lzmir' de kışlada müstahkem mevki satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (16416) liradır. 
4 - Beher kilosunun tahmin edilen fiati ondokuz kuruştur. 
5 - Teminat muvakkate akçesi (1231) lira (20) kuruştur. 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilit: 
7 - İstekliler Ticaretodasmda kayıtlı olduklarına dair vesi

ka göstermek mecburiyetindedirler. 
8 - Eksiltmiye iştirak edecekler 2490 satılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

......___~------~~~~~~~2~6~1_1~1_7~~6_4_8_ 
Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - 2500 adet portatif çadır kapalı zarfla eksiltmeye kon

muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 16475 lira olup ilk teminat pa
rası 1255 lira 63 kuruştur. 

3 - İhalesi 19 -10- 936 pazartesi ğünü saat 15 tedir. 
4 - Şartnamesini görmek ve almak istiyenler ya bizyat 

veya bir vekil vasıtasile M. M. V. satın alma komis
yonundan alabilirler. 
Muhabere ile şartname gönderilmez. 6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde istenilen belgelerle teminat ve teklif 
mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

.......___ 30 6 10 15 619 
Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - 1500 adet arka çantası ve 1800 adet ekmek torbası 

2 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

- Tahmin edilen bedeli 11370 lira olup ilk teminat 852 

3 
lira 75 kuruştur. 

4 - ihalesi 19 -10- 936 pazartesi günü saat 11 dedir. 
- Şartnamesini görmek ve almak istiyenler ya bizzat veya 

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

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

~ 1 6 10 15 618 

1 
st. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
- lzmir' de yaptırılacak olan altı yapı kapalı zarfla ek-

2 siltmeye konmuştur. 
- Keşif bedeli 17452 lira 14 kuruş olup ilk teminat 

3 
parası 1309 liradır. 

- Keşifname ve resimleri 87 kuruş mukabilnde M. M. V. 
satın alına komisyonundan alınabilir. 

~ - ihalesi 8 /Birinci teşrin/ 936 pazartesi günü saat 
15 tedir. 5 

- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde istenilen belgelerle Bayındırlık 
Bakanlığından alacakları fenni ehliyetname idari şart-
namede behemehal verilmesi mecburi olan vesaikle 
birlikte teklif ve teminat mektuplarını ihale saatinden 
en geç bir saat evveline kadar M, M. V. satın alma 

~ komisyonuna vermeleri. 20 26 1 6 483 

~Üstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
- Mst. Mv. kıtaat hayvanatının 461760 kilo saman ih-

2 tiyacı kapalı .zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
- ihalesi 19 /Birinci teşrin/ 936 pazartesi günü saat 

16 da lzmir'de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyo-
3 nunda yapılacaktır. 
'1 - Tahmin edilen mecmu tutarı 6926 lira 40 kuruştur. 

- Beher kilosunun tahmin edilen fiatı bir kuruş elli 
S santimdir. 
6 - Teminatı muvakkate akçı:si 519 lira 48 kuruştur. 
7 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

- istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

Maliye Vekaletinden: 
Teslim edilecek 150X80 140X70 120X65 Kütüphane Tahmin Muvakkat tami-

mahalleri Yazıhane Yazıhane Yazı masası Y ekiin bedelleri nalan 
Adet Adet Adet Adet Adet Lira · K. Lira 

Ankara 9 33 157 32 231 5327 00 400 
fstanbul 18 81 491 1~4 784 19794 20 1485 
İzmir 8 58 295 55 416 9716 00 729 
lçel 6 36 201 47 290 9855 00 740 

1 - Kapalı zarf eksiltmeleri ıçın tehir edildiği ilan olunan beş örnekte yazıhane vesaire meyanında bulunan dosya dolap
ları münakasadan çıkarılarak yukarıda teslim edilecek mahallerile miktarları ve her birinin muhammen bedel ve muvakkat 
teminatları yazılı dört örneği ayrı ayrı dört şartname ve kapalı zarf usulile tekrar eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ankarada teslim edileceklerin eksiltmesi 12/10/936 pazartesi günü, lstanbulda teslim edilecekler 13/10/936 salı günü 
ve İzmirde teslim edecekler 14/10/936 çarşamba günü, İçelde teslim edileceklerin de 15/10/936 perşembe günü saat 15 te 
Vekalet levazım müdürlüğünde toplanan eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Şartname ve resimleri Levazım müdürlüğü ile lstanbulda Dolmabahçede maliye evrakı matbua anbarı memurluğunda 
ve İzmir ve f çel Defterdarlıklarında görülebilir. 

4 - istekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeler ve yukarıda yazılı muvakkat teminat makbuz 
veya banka kefalet mektuplarile birlikte kanunun tarifatına ve şartnamedeki şeraitine tamam~n uygun ve noksansız olarak ya-
zackları teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını eksiltme saatinden birer saat evel komisyon reisliğine vermeleri. 6 9 664 

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

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

1 6 11 16 635 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Çanakkale Mst. Mv. kıaatının 15400 kilo sadeyağı 

ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
2 - ihalesi 22 /Birinciteşrin/ 936 cuma günü saat onbeşte 

Çanakkale'de Mst. Mv. satın alma ko. nunda yapı· 
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 13860 liradır. 
4 - Beher kilo sadeyağı için 90 kuruş fiat tahmin edil-

miştir. 

5 - Teminatı muvakkate akçesi 1040 liradır. 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve
sikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin
den en az bir· saat evel komisyona vermiş buluna-
caklardıi. 6 10 15 20 712 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale Mütahkem mevki kıtaatının 126000 kilo 

sabun ihtiyacı açık eksiltme suretile münakasaya j 
konmuştur. 

2 lahlesi 19 /Birinci Teşrin/ 936 pazartesi günü saat 
11 de Çanakkale' de Mst. Mv. satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

3 - Beher kilo sabun için otuı dokuz kuruş fiat tahmin 
edilmiştir. 

4 - Teminatı muvakkate akçesi üçyüz altmış liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika-
ları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saatin
den evel komisyonda hazır bulunmaları. 

6 10 13 17 711 
Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Garnizon eratının ihtiyacı için 78,000 kilo sadeyağı 

13 1101 936 tarihine müsadif salı günü saat 15 te 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

2 - Tutarı 70200 lira olup teminatı mttvakkatesi 4760 
liradır. 

Şartnamesi ihalenin yapılacağı Ankara levazım 
amirliği satın alma komisyonundan 351 kuruş muka
bilinde isteklilere verilir. 

3 İsteklilerin teminatı muvakkate makbuzu ve teklif 
mektuplarını ve 2490 No. lı kanunun iki ve üçuncü 
maddelerindeki vesikaları en az saat 14 de kadar 
mezkur komisyona vermeleri. 27 1 6 11 564 

Nafia Bakanlığı lzmir 2 inci 
Daire Su işleri Müdürlüğünden: 

5500 lira 97 kuruşluk bedel keşifli Söke civarında Seyit 
Ahmetli mevkiinde büyük menderes kıyı tahkimatı mahmuzlar 
ve sedde inşaatı 23/9/936 tarihinden itibaren eksiltmeye ko
nulmuştur. ihale 8/10/936 tarihine rastlıyan Perşeme günü saat 
15 te Aydın' da Su işleri müdüriyetinde açık eksiltme ile ya
pılacaktır. 

Bu işin şartname ve projesini görmek istiyenler fzmir Nafia 
Başmühendisliğine ve Aydın Su işleri müdürlüğüne müracaatları. 

Eksiltmiye gireceklerin 412 lira 57 kuruşluk muvakkat temi
nat vermeleri ve bu gibi işler yaptıklarına dair vesikalarını , 
münakasa komisyona ibraz etmeleri lazımdır. 24 27 2 6 516 

lzmir vilayeti Muhasebei hu
susiye müdürlüğünden; 

Bedeli muhammeni 
Lira Ku. Yeri Cinsi No.su 

7 5 00 Karantina tramvay C. Eski M.H. şube binası 477 
İdarei hususiye akaratından olup yukarda yer ve cinsi gös

terilen akar üç sene müddetle kiraya verilmek üzere 20 gün 
müddetle artırmaya çıkarılmıştır. isteklilerin şeraiti öğrenmek 
üzere her ğün Hususi hesaplar müdüriyeti varidat kalemine 
ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 12-10-936 ta· 
rihine müsadif pazartesi günü saat 10 da depozito makbuzla-
rile birlikte Daimi encümene müracaatları. 29-1-3-5 (596) 

Gümrük Muhafaza taburu sa
tın alma komisyonundan; 

Cinsi Miktarı Mh. fiati Mec. Miktarı Muva. teminat 
Kilo Ku. Snt Lira Ku. Lira Ku. 

Çay 12 330 39 60 3 00 
Kırmızı biber 20 19 3 80 30 
Patates 1800 7 126 00 9 55 
Bulgur 660 13 50 89 10 6 75 
Mercimek 455 11 50 05 3 75 
Nohut 570 1 O 57 00 4 28 

Döğülmüş buğday 455 13 50 61 42 4 65 
Börülce 455 11 50 05 3 7 5 
Kuru bakla 455 7 50 34 12 2 62 
Kuru üzüm 700 16 112 00 8 40 

,. 

1 - lzmir gümrük muhafaza · alayı birinci taburu ihtiyacı 
için 10 kalem erzak pazarlık suretile satın alınacaktır. 
Pazarlık 9 1101 936 cuma günü saat 14 de Gazi bul
varında Ziraat bankası bitişiğinde 6/3 sayılı apartma· 
nın üstkatında Gümrük muhafaza birinci tabur satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameleri her gün 
komisyonda görülebilir. 

2 - Erzakın miktarları ve tahmin edilen fiatlarile teminat 
paralan hizalarında gösterilmiştir. 

3 - istekliler . 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarile teminat pa
ralarını İzmir ithalat gümrüğü veznesine yatırıp ala
cakları makbuzla komisyonumuza müracaatları. 707 

........... ... 'M": .......... -

Amltalaj ve kom~r1melerfn uzerin~e hılis• 

timsali olan ® markasını arayınız' 

Yavuz Kitapevinden: 

1 24 senedir lzmir ve hinter~Andmm kitap 
ihtiyacım temin etmeği şerefli bir vazife 
bilen müessesemiz busene : . 

Devlet Kitaplarının -
dahi sahcıhl)mı üzerine almı,br. 

ilk ve orta mektepler ile liselerde oku· 
tulacak bUtUn kitapların emirlerine ama
de olduğunu saym öOretmenler ile taşra 
bayilerine arzederim. 

Adres: Yavuz kitab evi 
Fahri Kitapçı 

Numara 56 Kemeraltı.._, 



~&~8 ANADOLU~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-6/1W~6~ 
W. F. H. VAN- Hellenic Lines Fratelli Sperco i Z MİR -
Der ZEE & co. Limited Vapur Acentası lzmir'in K u·· 1 u·· r ı· s e s ,. öğrelmeni:'i 

V. N. dHamburg - Bremen, Rotter- ROY AL NEERLANDAIS en burada 
DEUTSCHE LEVANTE. L1NlE am -Amsterdam ve Anvers KUMPANYASI kıymetli yatılı - Gündüzlü : Kız ve Er kek ders verir: 

"KYPHISSIA" vapuru 6 limanları için her ay munta· 11CERES,, vapuru 2 birin- Müessisi: Eski K.ız lisesi direktörü 
zam iki sefer yapacaktır. HAYDAR CANDANLAR 

Bci. teşrinde bekleniyor, 10 Ren, lskandinav ve Baltık ci teşrinde gelip yükünü tah-
Bci. teşrine kadar ROTTER- l l d K liyeden sonra BURGAS, VAR-

iman arı için oğru onşi· NA ve KÖSTEN için yük 
DAM, HAMBURG ve BRE· mento ile eşya kabul eder. alacaktır. 

MEN için yükliyecektir. Anglo-Egytian Mail "SATURNUS,, vapuru 11 
11GERA,, Vapuru 15 ilk L ine birinci teşrinde gelip 14 bi-

teşrinde bekleniyor, 20 ilk 
tcşrine kadar ROTTERDAM, Marsilya ve lskenderiye için rinci teşrine kadar ANVERS 
HAMBURG ve BREMEN için 9600 tonluk "Cairo City,, va- ROTTERDAM, AMSTER-
yükliyecektir. puru her ay Pireden munta· DAM ve HAMBURG için 

ATHEN,, motörü 26 ilk zaman iki sefer hareket ede· yük alacaktır. 
teşrinde bekleniyor, 3 son cektir. "CERES,, vapuru 21 birin· 
teşrine kadar ROTTERDAM, Yolcu fiatinde tenzilAt: ci teşrinde gelip 25 birinci 

Orta ve lise sınıflarına talebe kaydı başlamıştır. Ecnebi dillere hususi bir mevki veril· 
miştir. Sınıflara 40 dan fazla talebe alınmaz. Kızlarla erkeklerin yatı daireleri ayrıdır. 
Çocuklarını sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir malfimat ile yetiştirmek istiyenlerin 
hergün sabahtan akşama kadar Kemeraltında Birinci Beyler, Numanzade sokağında 6 
numarada (KUltUr Lisesi) ne müracaatları. 

Derslere Birinciteşrinin on beşinci günü başlanacaktır. 

lzmir ithalat Gümrüğü müdürılüğü den: 
Takdiri kıymet mazbatası 

HAMBURG BREMEN · · Pire-MarsilVA seyahat müd· teşrine kadar ROTTERDAM, 
ve ıçın deti 75 saat,r- AMSTERDAM ve HAMBURG Tarlanın Arşını Nev'i Mevkii 

yükliyecektir. dönümü 
Hususu Kıymeti 

Lira kr· 
AMERiKAN EXPORT LlNES ~ort·Sait ve lskenderiye li· limanları için yük alacaktır. 

manları için "VELOS,, vapu· SVENSKA ORIENT LlNIEN 
"EXMOOR,. vapuru 17 ru her hafta pazartesi günü saat "HEMLAND,, motörü 29 

ilk teşrinde bekleniyor, NEV- 12 de muntazam Pireden ha· eyliilde beklenmekte olup 

11 

11 

230 Tarla Çiftlik köyaltı Şarkan giritli Halil ağa, garben Latif, şimal en 70 
yol, cenuben Kazım ve Halil. 

230 Tarla Çiftlik köyü ta- Şarkan yol, .garben metruk, şimal ve cenup 66 
ban yeri yol. YORK ve BOSTON için yük reket edecektir. Yolcu ve C§ya ROTTERDAM, HAMBURG, 

alacaktır. kabul eder. BREMEN, COPENHAGE, · 2 
PiRE AKTBRMASI SERi Fazla tafsilat için Pasaport DANTZIG, GDYNIA, Gô-

Tarla Çiftlik Giritli Şarkan Yahya, ~arben yol, şimalen Hasan 15 
mevkii cenuben Osman tarlaları 

SEEERLER yolcu salonu karşısında Lokal TEBURG, OSLO ve fSKAN-
Riz binasında. No. 168 l "EXOGHORDA,, vapuru D NAVY A limanlan için yük 

9 ilk te~rinde PiRE' den BOS· Umumi Deniz Acentahaı alacaktır. 
y Limited 

TON ve NEVYORK'a hare· "VASLAND,, motörü 13 
acentasına müracaat olunması. 

ket edecektir. Telefon : 3171 birinci teşrinde gelip ROT-

Tarla Çiftlik Şehit Meh- Şark ve garp yol, şimalen Şakir, cenuben Şa- 40 
met ban 

Tarla Çiftlik Çayır Şarkan Demir ağa, garben Ramazan, şima: 20 
ovası len yol, cenuben Demir ağa. 

460 Tarla Çiftlik Kara Ah- Şarkan ve garben metruk, şimalen lbrahim 20 
dullah f smail, cenuben yol. 

9 

2 

5 

"EXCALIBUR" vapuru 23 - TERDAM, HAMBURG, BRE· 
ilk teşrinde PiRE' den BOS- Qlivier VE Şürekası MEN, COPENHAGE, Gô- 11 
TON ve NEVYORK'a hare· Limited TEBURG, OSLO, ve iSKAN-

690 Tarla Çiftlik Giritli Şarkan yol, garben Yaşar, şimalen Arif, ce- 66 
mevkii nuben yol. 

ket edecektir. DINAVYA limanları için yük 
Sefer müddeti: vapur Acentası alacaktir. 
PiRE _ BOSTON 16 gün Birinci kordon Rees binası SERViCE MARITIME 

PiRE NEVV Tel 2443 ROUMAIN 
• ,,QRK 18 gün LONDRA HATTI "SUÇEAVA,, vapuru 20 

DEN NORSKE MIDDELHAVS "LESBIAN,, vapuru 9 bi- birinci teşrinde gelip 21 bi-
1:.:.INJEN • OSLO rinci teşrine katlar Londra ve rinci teşrinde PİRE, MALTA 

"BOSPHORUS,, motörü Hul için yük alacaktır. MARSIL YA, ve CEZAIR için 
22 ilk teşrinde bekleniyor, "MARONIAN,, vapuru 19 yük alacaktır. 
HA VRE, DIEPPE, DUN- birinci teşrine kadar Londra ZEGLUGA POLSKA 
KERK, ANVERS, DiREKT ve Leith için yük alacaktır. "SARMACJA,, vapnru 2 
ve NORVEÇ limanlarına yük LIVERPOOL HATTI birinci teşrinde doğru AN-
alacaktır. "DRAGO,, vapuru 7 bi- VERS, DANTZIG ve CDY-
S.A. ROYALE HONGRO· rinci teşrinc kadar Liverpool NIA için yük alacaktır. 

iSE DE NAVIGATION ve Glasgov için yük alacaktır. ilandaki hareket tarihlerile 
DA'NUBIENNE-MARITIME "EGYPTIAN,, vapuru 15 navlunlardaki değişikliklerden 

BUAPEEST birinci teşrinde Uverpool ve . .. acenta mes'uliyet kabul et-
"SZEGED motörü 13 ilk Swanseadan gelıp yuk çıka- D h f l t f ·1~t .. " acakt mez. a a az a a sı a ıçın 

8 
3 

Tarla Çiftlik Pamuk ovası Şnrkan Hasan, Kazım, Aptil, yol cebel. 56 
2 Tarla Çiftlik Tabak yeri Şarkan yol, garben metruk, şimalen Celalet· 15 

tWı, cenuben metruk. 
5 Tarla Çiftlik Karadağ Şarkan Halil hoca, garben yol, cenben Yahya. 20 
Yukarıda müfredatı yazılı on kalemden ibaret bulunan emvali gayri menkulenin 2490 sayılı 

kanun hükmüne tevfikan açık arttırmaya konmuştur. 

lhalei kat' iyeleri 15/101936 gününe rastlıyan perşembe günü saat on beşte Çeşme giimrü· 
ğünde yapılacaktır. 

Tayin edilen günde arttırmaya iştirak edecek olanlar yukarıda gösterilen muhammen kıy· 

metleri üzerinden yüzde 15 hesabile muvaıkat teminat akçelerinin Çeşme gümrüğüne yaıtr
dıklarına dajr aldıkları makbuzlarını komisyonu mahsusuna ibraz ettikten sonra arttırmaya işti· 
rak edebileceklerdir. 

Bu işten herkesin muliimu olmak üzere keyfiyet ilan olundu. 610 

ikinci • kordonda tahmil ve 
tahliye binası arkasında Fra· 
telli Sperco vapuru acentasına 
müracaat edilmesi rica olur. 

Telefon: 2004 2005 2663 

lzmir Orta okullar satınalma 
komisyonu .başkanlığından; 
Miktarı 
Adet 

Tutarı 
L. K. 

Muvakkat teminat 
L. K. 

Cinsi 

teşrinde bekleniyer, BELGRAD n'EUT~~HE LEV ANTE-LINIE -
NOVISAD, BUDAPE.ŞTE, llHERAKLEA . b·· SIHHAT BALIKYAG BRETl.S~A ~A~ VJY ~NA ve rinci teşrin ortası~1dav~:~~ur~ J 

300 2700 202 50 Kuru gürgenden ikişer 
kişilik talebe sırası. 

30 300 22 50 Kontrplaktan yazı tahtası 
LINZ ıçın yuklıyecekt.r. Bremen ve Anverstl!n gelip , Noneçya bahkyoğlannın en halisi<lir. Şerbet gibi içilir, 2 defo 5üzülmii~tiir Karşıyaka orta okul ihtiyacı için yukarıda cinsi, miktarı, tu· 

SERV:ICE MARITIME yük çıkaracaktır. Hamdi Nüzhet Çançor 
ROUMAIN BUCAREST Tarih ve navlunlardaki de~ S hh t E • 

tarı, muvakkat teminatı yazılı iki kalem eşya 26/9/936 tari· 
hinden itibaren 15 gün süre ile açık eksiltmeğe konulmuştur· 

"DUROSTOS,, vapuru 28 ~şikliklerden acenta mes'u· 1 a CZaDeSI 
'lk t · d b ki · KÔS lıyet kabul etmez. Başdurak Büyük Salepı;ioglu hanı karşısıncla 

12/10/936 pazartesi günü saat 15 te Kültür direktörlüğünde 
toplanacak komisyonumuzda üsterilecektir. İstekliler teminst 
akçelerile tayin edilen gün ve saatta komisyona, fenni ve hu· 
susi şartname ve nümuneyi görmek istiyenler de her gün saat 
12 ye kadar Kültür direktörlüğüne müracaatları. 26-2-6-11 5~ 

ı eşrm e e enıyor, · 
TENCE, SULINA ve GALAÇ 
limanlarile GALAÇ aktarması 
olarak BELGRAD, NOV • 
SAD, BUDAPEŞTE, BRA· 
TISLA VA, VIYENA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

GANADIAN PACIFIC 
STEAMSHIP LTD. 

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

verilir. 
Vapurlann isimleri gelme 

tarihleri ve navlun tar;feleri 
bakında bir taahhüde girişi
lemez. Telefon No. 2008 2008 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

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

No.: 55 
Telefon : 3479 

Kiralık Ev 
Köprü tramvay durak yerin· 

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

• 

i 
1 

iç Ticaret umum müdürlü
ğünden: 

Beyanname 
Türkiye' de Yangın Nakliyat ve Sigorta işlerile çalışmak 

üzere kanuni hükümlal" dairesinde tesçil edilerek bugün faali· 
yet halinde bulunan Ankara Anonim Sigorta Şirketi bu kere 
müracaaatla İzmir' de açacağı acenteliğe Şirket namına yangın• 
Nakliyat Sigorta işlerile mesgul olmak ve bu işlerden doğacsk 
davalarda bütün mahkemelerde müddei ve müddeialeyh ve 
çüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere Vedat Uras'ı tıı· 
yin eylediğini bildirmiştir. 

Keyfiyet Sigorta Şirketlerinin teftiş ve mürakabesi hakkın· 
daki 25 Haziran 1927 tarihli kanunun hükümlerine muvafılo= 
görülmüş olmakla bu beyanname verildi. 

İktısat Vekili N. 
imza okunamadı 

Pul üzerinde 10 Eylul 1936 tarih ve T. c. 
lktısat Vekaleti İç Ticaret Umum müdür' 
lüğü Resmi mührü ve imza okunamadı. ~ 

N- lzmir Bayındırlık direktöriii-
ğünden; • I 

o 11 ıU ıı•' 
t ; 

1130 lira 94 kuruş keşif bedelli memleket hastanesinde 
yapılacak tamirat 15 gün müddetle açık eksiltmeğe konuldll' 
ğundan isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlıyacakla~ 

t teminatlarile birlikte ve ehliyet vesikalarını da bulundurııı9 , 
.c> AN f< A aj şartile 22 /İlk teşrin/ 936 perşembe günü saa 11 de il dairtl' 
.. encümeninine gelmeleri. 708 1' 

Tesiri tabii~ eşsiz bir müshildir.' O kaJar zararsızdır ki gebelere, kalp, böbı 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


