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Macar başvekili 
Ciömböş öldü. 

ir lngiliz gaze esine göre, lngiltcre-Türkiye anla 
şıyorlar •. T .. rkiye lnriltor:e' ye sipariıler yapacaktır. 

~takya'da Türk şuur ve cesareti, Dış Bakanımızın Fransız başvekili ile bir konuşması 

~ş'!i;fh'ai;ih;eA;k;ra'ya geçti; Avrl!-pa'da~i rolümüz. 
Türkiye - lngiltere, Türkiye - Fransa ve Tür-

ismet lnÖDÜ geliyor. .k.iy~ ·Akdeniz mes'eleleri. 
b k d. -k •• • dk.k Nafıa Vekılımı- J ~~~ 
oaşbakan mınta amız a pamu uzerıne te ı at . t tk .kl . 
l'apacaktır. Fransızlar bize hak vermeğe başladılar z5ın lekt .' .ketr ı .

1 ......_ • u, e e ırı arı e-
lakenderun ve Başbakanımız direktif /erini verdi. Ve Dış leri, hava i~tasyonu 
4ntakya mes'elesi Bakanlık müsteşarı ile konuştu. 

f ~tnnlıul, 6 (il u· 
Haric.İ)C \ ekilimiz Dr. Aras'ın 

~lillctler cemiyeti komisyonunda 
~'ran ız lfoıiciy~ n:•zırı l\1. Dcllıos'un 
Le, arıotı muıınsehetile sÖ\ le<l iği ı;üz
lı:;, Türk milletinin en 'derin his· 
&i)atına tercünıun •ılınu~tur. Giin· 

lerdenbcri Türk basınının bl! nıe
~le etrafındo gö tcrdiı!i pek haklı 
alaka , e gazctelcrimizt.le çıkan ya· 
~ılart t.loktur Arn_'ın :ığzınıla resmi 
Lir ifade bulmu' oldu. Daha milli 
lllisak hudutları c;izilirkcn de dün
) a~ a ilan edildiği v~çlıile yeni Tür
lı.iye'nin lıiçbir memleket hakkın
da emper)alist bir ~ü~üneesi yok· 
tur. Hiçbir devletin iç ve dış za· 
fından istifade ederek sınırlarımızı 
daha ziyade genişletmek fikrinde 
deıiliz. 

su i muhabirimizden) 
Buraıla lıulunmakto 

olaıı Cuıııur rl.'ieimiz 
Aııııiirk, bugüıı An
ka m ·ya lıarekl'l et
m i~ıir. Atatürk, Hay
dıırp:ışıı istıısyonunıla 

fo, k:ılıide merasimle 
tf'~yi edilnıi~lerdir. 

Ankara, 6 (il ususi) 
Bli)iik Şef'imiz Ata
türk yarın şehrimizde 
bekleniyor. Çoktn· 

beri kendilerine bas· 

. Başbakanımızın lzmir'e gelişleri 
intiba/arından .• 

ret <;eken Ankara, büyük istikbal 

merasimi hazırlıyor. 

Ankara, 6 (Hu usi) - Batba· 
kanımız İemet İnönü, 2·3 gllne ita· 

dar İzmir ,.e Ege mıntakasında 
pamuk zer'iyatını, pamnk cinsinin 
ıslahı üzerindeki çalışmaları tetkik 

-Sona 6 ıneı Mlflfada -

~ebriwiıde Lut uııan ve a rıa 
i~lcrini teftiş cıleıı ;'\afıa v~kilimiz 

Ali Çetiukaya, diirı nglcden n·el 
kışlaya gelerek Müstahkem me\ki 
komutanı general Bürlıııneddin'i zi
yaret !'imiştir. Bilalıara Nııfıa mü

esseseleri konıi•erliğir:e giden vekil, 
orada 1zmir'in mulıtelif 'a fıa iş
leri, kilovat ve 11u tarifeleri lıııkla

nnda alakadarlardan mahlmat al· 
mış, ö~leden sonra refakatlerinde 
Vali Fazlı Güleç ,.e belediye rei i 

-Sonu 6 ıncı $ag/ ada-

Macaristan baf
vekili dün öldü •• 
Halbuki, M. Gömbö
fiin aiyaai faaliyetin-

ller milletin ancak hür ve müa
l•k.il olarak inkişaf edebileceği ,.e 
1'urkiye'oin de ulusal sınırları için· 
de yükselmek inam rn emeli Ka
l'tınlizııı 'in tebarüz eden ana \'aeıf
larındandır. Şu hnle göre biz, An· 
1•k.,a ,e İıokenderun'u memlekete 
ilh~k etmek suretile yeni lıir yer 
lazanmuktan ziyade mütarekeden 
Lerj ) abancı ellerde kalan ve Türk· 
11.'rle nıesL.ıio ol:.ın lıir v.ııan parça-
8•ııın lıiçolmazsa kendi kendine ya· 
Lancı hir tecıir olmak ızın refah 
\'ı: huzur içinde milli iilkü:ıüne 

doğru yürümesini temin etmek is
ti} oruz. Türkiye, en mühim par· 
Çalan dalın düşman i~gali altında 
Lııluııduğıı sırn<ln, memleket lıütüo 
':ırlı~ı ile i~tiklulini kurtarııııığa 
t;;ılı~ırkerı lıu mr 't·l~yc ııe kadar 
'lıcrıııııi' et verilcliğiı i ve hunun 
tberind; ne kaılar lıa ~ns bulundu
ğunu Aukııra itili'ıfname i yapılııken 
gö tcrmi~ti. l\Ics'clenin böyle bir 
tar;ııi oldu~unu bilenler, bu mes'e· 
ltııin, bizim içiu, ne kadar hayati 

İ s tanbul 'un kurtuluş bayramı par- den bahsediliyordu .. 

1.ılduğumı biç ~üplıc yok ki pek İ) i 
tııkdir ederler. 

Hal hö) le ikcıı telgraf ha' a· 
~i leriuc göre Fransız görüşlerinin 
1ti başka noktada inceledi~i anla· 
Oılnıaktadır. Türkiye lıükurucıi, bü
Uin Suri) e hudutları içiude Millet
ler cemiyeti namına mnndatn dev
let olan Fransız lıiiktimeti ile ) ap· 
11~ı nuloşınnda dünkü şekli kabul 
ttuıişti. Artık }i'ruu.:ız '\e•ayeti ııılt•ıı 
81}nlıın Suriye'dc ) eni \ e csıısh 
ı · >ır tebeddül olurken ayni anlıış-
ıııanııı }Cllİ lıiik1ımcte · tleweılilip 
cdilmiyeceği me 'eleei hakikaten 
(i liindc chırulacıık hukuki bir 
lloktadır. 

Çilnkü lıizim kanaatimize göre 
An tak) a 'e İskenderun nıuhtari ye ti 
Sııriye'yi idare cıleu F'ransız lıü· 
luhıeıi ıarafıııdan Lu yerler alıali-
8irıe \erilmi) sade l.ıir imtiyaz de· 
~İldir. Bir başka de' !et ile pni 
liirkiye ile yapılmış bir akdin 
lllaheulüdür. Şu bale göre, l>u hu
ltuıt bütün vecibelerile Suriye'ye 
devredilirken Türkiye'nin de her 
halde muvafakatini almak icabeder. 
nevletler hukukunda lıuna dair 
~İealler çoktur. Türk.iye eumuri· 

...._ Sonu 4 üncü salıi/ede -

lak tezahüratla kut/ulandı 
İstanbul, 6 (Hususi) - Bugün İstanbul'un kurtulu~unun ondördüncil 

yıldönümüdür ve İstanbul halkı, memleketi kurtaran büyük Şef'le onun 
ı mrile yürüyen kahraman Türk ordueuna, bir daha sevgi ve eaygı11nı 

sunmak fırsatını bulmuştur. Yapılan merasim çok parlaktır. 
Öğleden evel Suhanalımed'de toplanan büyük alay, tramvay yolunu 

takiben Taksim abidesine gelmiştir. Hurada evvela istiklal marşı <;alın· 

mış. belediye namına abideye çelenkler konmu~, müteakiben belediye ve 
talebe birliği tıırafından, bu mes'ud günü tesbit eden nutuklar verilmiştir. 

Saat 16 da ordu tebrik edilmiş 'e hu ak~am da ordu eerefiue he· 
lediye reisi tarafından bir ziyafet verilmiştir. 

Madrid hükumetinin mukave 
met planı gülünç görülüyor. 

Barselon ve Valansiya şe 
hirleri denizden bom

bardıman edildi. 
G. Franko taze yardımcı kuvvet· 

[er ve 100 tayyare aldı. 

General Franko ue 
Londra 6 (Radyo) - General 

Franko, Royter ajann muhabirine: 

- Madrid btlkdmetiııiıı mu· 

General Moskardo 
kavemet plim gülünçtür, Madrid'i 
iıgal edecegiz, komftoiıtlerin mu-

- Sonıı 6 ıncı mg/tula-

G. Gömböş 
Peşte 6 (Radyo) - General 

Gömhöt bugün ölmüştür. Vefatı 
haberi bütün Mararistan'da büyük 
lıir tesir husule getirmiştir. Habe
rin şüyuile beraber resmen matem 
ilan edilmi~tir. Göm bö~ ·ün cenaze
si cuınartes:i günü Bııvycra'dan ge· 
tirilecelr ve fevkalade mera imle 
defnedilecektir. 

Sefirler taziyede bulunmuşlar· 
clır. Kabine hemen l\f. Darani'nin 
riyasetinde toplanmış 'e amiral 
Horıi'ye istifasını '\'ermi~tir. Amiral 

Sorıu 5 inci sahifetlP. 
----~--------

M. Grandi 
Rados valiliğine 

tayin edildi .. 
Roma 6 (A.A) - 1yi malumat 

alan mahafilden bildirildiğine göre, 
İtalya'nın Londra elçisi Grandi ııh· 
bi sebeblerden dolayı Rados ,·alili· 
ğine tayin olunmuştur. Onun yeri
ne İtalya'nın Buenos Aires elçi~i 
olup henüz hareket etmemiı olan 
Guara tayin edilmiştir • 

Tevfik Rüstü Aras 
Paris 6 (A.A) - Paris matbu· 

atı başbakan Blum 'un Cenevre'tle 
siyaset adamlarile ) apmış olduğu 
1"onuşmalardan uzun uzadı)a bah
setmck.tedir. 

Tems gazetesi Blum,un Türki· 

Fransız başvekili M. Blum 
ye Hariciye Vekili ile yaphğı mü· 
likaıın ehemmiyetini kaydettikten 
eonra Türki)e Haıiciye Vekili Tev· 
fik Rüştü Aras'ın faaliyeti prkt 
Akdcnizdelri yeni vaziyeti dolayı
sile İngiltere ile Türkiye arasında 

- Sonu 5 inci sahi/ede -
• 

Para sukutu ve lzmir piyasası 
Fransız frangının kıymetlen düşürülmesindttn aonra 

ltalgan liretinin de kıg:rzetten düşürülmesine karar ve
rilmiştir. Dün Çekoslovakga'da Prağ Türkofis şübesin
den şehrimizdeki alakadarlara gelen telgrafta Çttk lcu
ronunun da kıymetinden güzde 7 6 nisbetinde düşürül
düğü bildirilmiştir. 

Son sene içinde lzmir'deki bazı ihracatçılar, Çekos· 
louokga ile az da olsa bazı işler yapmışlardır. Bu iti
barla Çek kuronunan düşmesi de lzmir pigasa•ını, frank 
kadar olmamakla beraber epice alakadar etmektedir. 

Para işleri hakkındaki haberleri diğer 
sahife/erimizde bulacaksınız. 

lzmir güzelleşebilir ve 
buna hakkı vardır, fakat .. 
Müşkülat çoktur. Fazla tahsisat 

ve büyük kuvvet lazımdır 

/.,mir hükumet önünden bir manzara 
Belediye, 1zmir'fo müstakbel kısmının g•·ııişletilmrei ve bunun 

şehir planına göre modem bir şe· için tle i~timldk.ler yapılmaeı li· 
hir halini almaeı için yalnız yan- zımdır. Fakat, bunun için mühim 
gın sahasında değil, diğer kısımla- bir para sarfı lazııııgelecektir. Me· 
nuda ıla mühim bazı tasavvurlar selii, Kemeraltı caddesinin, düz •c 
taşımaktadır. geniş Lir bulnr halinde açılmaeına 

Sıcak yaz günlerinde denizden teşebbüs edilse yapılması lazımge-
gelen inbatı, bütün ~elıre verecek Jr..n istimlak için belediyenin bir 
geniş b h•arlar açılmaeı, e~elce in- yıllık varidatını bir anda harcamak 
l"'l"J."lt.Jl'll'•e planuz ve kendi kendi- lazımgelir. Onun için belediye, t .. 

ekkül eden eokaklardan bir - Lütfen çeuiriniz -
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.. Sayfa 2 ANAOOLU •İİİİİİİİİİİİİİİ~----•ı 

"Milletlercemiyetij Günün T~lgraf ·. H·aberleri 
bekleme Salonu,, 1 k • d . ·, ) • d Cenevre'deki 
Sulhun hakiki müdafii 'olabilmek için ~ en _erun meS e CSJn e siılh haoası 

cezri hareket lazımdır. F · J · J · 
Moskova, 6(A.A)~Pravda kurulun kuvvet bulmasına ta- ransa ·j e , an· ·aş· iy· oruz. 

gazetesi bir bekleme salonu rr.ıftanz. Milletler cemiyeti an-
halini almış olan Milletler Ce- cak evelinden tasarlanmış bir - •- • ~- ' t l 
miyeti siyasetini biran evet planı tatbik ve müdafaa et- Uluslar sosyetesinin siyasal komisyonunda Franttz· ae egesi 
değiştirmek hususundaki zaru- mesi şartile sulhun hakiki bir bu mes'ele etrafında mühim b@yanatta· bulundu. . 
reti yeniden kaydetmektedir. müdafii olabilecektir. Bu şe- Genevre, 6 (Rodyo)- Ulus-

Tehir ve kaçma siyasası harbi kilde bir tarzı hareket ani va- T • •' k • ı • ı t lar sosyelesi finans komisyonu, 
körükliyen mütecaviz müda- ziyetler karşısında kalınmasına ur ıye- ngı ere Fransız delegesi Müsyü Pol 
halecilerin sitemli yardımını bertaraf edebilecektir. Bastil'i dinlemiştir. Bu me-
isbat eden meşru İspanyol Sulh için bir mücadele prog- - - yanda lngiliı delegesi Mori-
hükumetinin memurandomu bir ramının derhal meydana gel· Yakın şarkta anlaşmışlar. Türkiye yeni !öri ela beyanatta bulunmuş, 
tarafa atılmış bulunmaktadır. mesi lazımdır. Milletler cemiye- • l . •t k · l ·ı ... 1:.. • - .. müteakiben Romanya dış işleri 

siparış erı ı e omşu arına aı an ve mu-Kollektif sulh ve emniyetin tinin kuvvetlenmesi işinin ancak bakanı, uzun bir söylev ver-
koruyucusu olduğunu söyliyen şimdiki kaygulardan kurtulmuş himmat satacak bir Vaziyete girecektir. miş; lngiltere, Fransa ve Ame
büyük bir devletin dış işleri siyasal hava içinde hadiselerin lstanbul, 6 ( Hususi muhabirimizden ) - /ngiliz'ce rika arasında aktolunan finan-
bakanı İspanyol asilerinin cü- kötü gidişini değiştirmiyen Deyli Ekspres gazetesinin Cenevre' den aldığı bir habere sel tedbirlerden memnuniyet 
rüm arkadaşlarına taraftarlık- inkişafı sulhun ve emniyetin gört; /ngiltere ile Türkiye arasında yakın şarkta sulhü göstermiştir. 
tan başka bir şekilde tefsir müdafaası için derhal faal alakadar eden mes' el el er üzerinde yeni bir anlaşma Romanya dış bakanı Müsyü 
edilemiyecek olan beyanatta tedbirler alınmasını emreder. yapılmıştır. Bu anlaşma lngiltere ve Türkiye Dış Ba- Antonesko' dan sonra Hollan-

bulunmuştur. Trakya 'da kanları tarafından Cenevre' de yapılmıştır. Bu anlaşmı- da delegesi Vanlanjo da söz 
Bunu SQylemekle M. Eden'in ya göre Türkiye,· lngiltere'ge mühim siparişlerde bulu- d 

lngiliz işçi bürosunun telgraf- • 
/ 

söylemiş, hükumetinin bu te ~ 
ku''[tu'' r hare- nacak ve Türkiye bu siparış erden sonra komşu memle- b' l . . b' 

namesine verdiği cevabı kas- kellere silah ve mühimmat verebilecek ve satabilecek ır en gayı memnun ır şe-
tediyoruz. İngiliz Dış işleri k l • • ı · kilde karşıladığını ve çilnkü 
Bakanının bu cevabı Alman • - 'J kanaatına uygun o madığını et erl genış ırvorı bir mevkie geçecektir. . ı 

italyan - Portekiz ve müdaha- ••• - Londra'da ve Parı·s'te gu·· bildirmiştir. Mumaileyh; her-
lecilere lspanyol işlerine ademi Yeniden 45 ilk mek- • şeyden evel gümriik res~ml~-
müdahale hususundaki taah- teb inşa ediliyor nün meseleleri: Nümayiş rinin tenzili IAzımgeldiğini ve 
hüdlerini çiğnemiye teşvik et- Edirne, 6 (A.A) _ Trak- _ bu surttle ikinci bir Ekono· 

mektedir. b k mik harbtan kaçınma5ını te-ya' da kültür hareketleri geniş- Sokakta kavgalar, mat uatta müna aşalar 
Alman faşistleri emniyeti lemektedir. yeniden 45 ilk menni eYlemiŞÜr. 

şarki ve garbi olarak sun'i mekteb yapılmaktadır. Bun- oluyor. Tevkif edilenler mahkum oldu. Finans kom~syonundan son-
bir şekilde ikiye ayırmak su- ların mühim bir kısmı bitmiş, Paris, 6 (A.A) - Pare De ye vaziyelin vahameti ve ne- ra manda komisyonu toplan-
retile sulh taraftarlarını dağıt- öğretmen tahsisatı bütçeye Princes' deki komünist "le . d• zaketi hasebile bq . tedbirin mış ve Fransız Hariciye Ba-
m ak hususunda büyük bir konmuştur. varındaki At~ haç mukabil ittihaz edildiğini de 'f>iJdirmelC- kanlığı müsteşarı Viyeto, Nor· 
diplomatik faaliyet sarfetmek· nümayişlerinden sonra d~n t~ ve: '"Sükune ihtiyaç var- veç delegesi Lanı' söz söyle· tedir. Bu itibarla lngiltere'nin Şehirlerde orta mekteblere \. d b 

· k ki gece ve bugün başkaca niÇ ır; u sükunu da halkın hüs- mişlerdir. Norveç delegesi, şarktaki emniyeti bir tarafa gırece çocu ar sayısı geçen O . 
1 kt Ed. hadise olmaıfnşhr. ğleden nüniyetinden bekliyoruz. Hü- Fransa ile Suriye arasında bırakarak bir garb paktını im- yı a nazaran ço ur. - ırne-

zalamıya hazır bulundug"u hu- den 125 çocuk mekteblere sonra ufak tefek bazı kavga- kumet, muhtaç olduğumuz sü- akdolunan misaktf\n bahsede-
. k · t· H lb k' k lar olmuşsa da hiçbirisi ehem- kGnu bozacak olanlara karşı rek bu ha4 dı'seden, hu"kCımetı' susunda M. Eden'le Neville gırme ıs ıyor. a u ı me -

tebıer'ın b ço ki ı k miyetli değildir. Tevkif edi- kat'i ve şiddetli surette hare- namına memnun kaldıg" ını be-Chamberlain tarafından söy- u cu · arı a aca 
ı · kt B · · !enlerin t!kserisi serbest hıra- kete karar vermiştir, içtima- yan eyledikten sonra, Filistin lenilcn sözler Almanya tara- yer crı yo ur. unun ıçın 

C H P t . · · b"' ··k kılmıştır. Ancak birkaç hafif lar, mitingler ve şüpheli ha- hadiselerinden endi~e ettiX.inı' fından memnuniyetle karşılan- · · ar ısının uyu ve ,, x 
mıştır. uygun bir binası hazırlanmak- yaralı vardır. reketler şiddetle yasaktır,,. de- söylemiştir. Polonya delegesi 

tadır. Bu hususun temini Kül- Dahiliye Bakanı Sadniro nilmektedir. Foınarniti, Yahudi muhacereti 
Elyevm Cenevre' de cereyan polisi sog" ukkanlılıg" ı sayesinde --- - · d - · - · - -k · 

etmekte olan mu'"zakereler Lo· tür Bakanlığından rica edil- Sovyet ;etrAfın a uzun bir nulu ifa-
. . iki tarafın çarpışmasına mani •d · t ·ı • · F'l' t· 'd 

karno'cu devletleri bir konfe- mıştır. olabildiğinden dolayı tebrik • etrnış, ngı tere nın 1 ıs ın e 
rans halinde toplamak için Bu sene Edirne' de açılacak etmiştir. Rusya' Jaki -Yahudi_m.tili'acirlerini kabul 
vukubulan teşebbüslerin kar- olan Cumuriyet kız san'at Londra, 6 (A.A) - Polis Cctmekte devam edeceğinden 
şılaştığı müşkülat mütemadi- okulunun bütün siparişleri mahkemeleri dünkü karışık- spor temasları.. ümitvar olduiunu ilave et-
~n Fransa'yı yalnız bırakmak san'atlar mektebinde hazırlan- lıkların amillerini bugün mu- • • • • miştir. 
için uğraşan Almanya'nın ta- mıştır. Diğer taraftan kız san· hakeme etmiş ve ekserisini Cevdet Kerim beyanatında se- Fransız deiegesi Müsyü (Vi-
kındığı kat'i ve değişmez va- at okulunun açılacağı büyük para cezalarına mahkum et- yahatin sıcak bir dostluk lıa- yeno) verdiği söylevde demiş-
. S 1 b 1 dairenin tamiri de sür'atle vası içinde geçtig"ini_'söyledi. tir ki: zıyet ovyet er ir iği mümes- miştir. f 

sillerinin Cenevre' de yaptığı ilerlemektedir. Ve en geç bu Londra, 6 ( A.A) - East Moskova 6 (A.A) - Tas - ngiİtete'nin Filistin' deki 
ihtarların ne derece haklı ol- ayın on beşinde tamirat sona fa1d mahallesinde vuku bulan ajansının Odesa' daki mümes- vaziyetini ve karşılaştığı müş-
duğunu gösteren hadiselerdir. ermiş bulunacaktır. son hadiseler matbuatı hala sili ile görüşen Türk spor külatı takdir ediyoruz. Fransa, 

Ancak bölünmez bir sulh Edirne lisesine gireceklerin meşgul etmektedir. Solcenah kafilesi başkanı Cevdet Kerim Suriye ile anlaşmak teşebbü-
b k Pansiyon binasının tamirı de · k' u"nde b l d ğ -a S prensi inin tatbi ·idir ki mü- gazeteleri hiikumettcn faşist demiştır ı: s u un u u za... n, n· 

h b bir haftaya kadar bitecektir. rı'ye h t'nd n k .. k"lA t tearrızı ar ın inkişafı için mitinglerin yasak etmesini ta- - Dost memlekete yaptı- eye ı e ço muş ·u a 
kurulan tecavu"z pla"nlarından Ve Trakya'nın üniversiteye l k . d h"k" 1 kl' h . . görmü~tür, buna rag· men, Su-ep etme te ıse e u umet e ğımız zev ı seya atımız sona Vazgeçl.rebı'lı'r. giden çocukları için lstanbul- b l 1 h . . S l b' 1. . d riyedeki hıristiyan anasırın me-münase atı o an gazete er ü- erınıştır. ovyet er ır ığın e 

Sovyetler birliği diğerlerinin da bir konak yatı yeri olarak kumetin mutlak surette söz ve kaldığımız müddetçe heyeti· nafiini koruyacak şekilde ha-
ve bilhassa küçük devletlerin kiralanmıştır. lezahür serbestisi idame ede- l l reket ettik ve ümit ederiz ki, 

mizin aza arı ya nız Sovyet bunda muvaUak ta olduk. 
emniyet zararına olarak müte· Kücük antant ceğini, maamafih açık yerler· sporcuları tarafından değil, 
arrıza karşı kendisini korum~- k• • deki tezahüratı karışıklıklara ayni zamanda bütün halk ta-
ğ 1 1 k onseyı · 

a ça ışan arın a sine olarak mani olmak için tahdit ede- rafından en iyi bir şekilde 
milletler cemiyetine tamamen Bükreş, 6 (A.A) - 12 ilk- bileceğini yazmaktadırlar. Her karşılaşmalarında gerek Tür-
bağlıdır. teşrinde toplanacak olan kü- halde umumi kanaata göre, kiye gerekse Sovyetler birliği 

Biz sözde bitaraf kalarak çük antant ekonomik konseyi filan partiye şurada, filan par- f 
milletler cemiyetini zaafa dü- kongresinin hazırlığile meşgul tiye de burada tezahür hakkı gençlikleri tarakından dde edi-
şu··renlerı"n aksı'ne olarak bu 1 k 't b . 1 b h len yüksek te ·niği müşahede o an onu e ugün top an- verilmesi mevzuu a is olamaz. 

mıştır. Bu komite biri Ziraat I b' db' etmek fırsatını elde ettik. Bu 
mir şehrinin müstakbel imar plfi· 
nını tatbik ederken, hu plan tat· 
lıikaıını uzun senelere taksim ede. 
rek i~ görmek mütalcnsındac.lır. 

Yeni yapılar kanununun ıotbi
kından evel yıktınlacak bir yerin, 
üçte ikisini nıenaf ii fimnıe namına 
yıktırmak mümkündü. Çünkü be
delini ödemek me •buriyeıi yoktu, 
fakat şimdi ınes'ele Ö}le değildir. 

) apılar kanunile, yıktınlmak üzere 
istimlak edilen heryerio, her bina· 

nın parasını ödemek mecburİJeli 

vardır. Ouun iı;in Jznıir'in ınüs
ıakJ,el imar plünma göre cncldele
rinin geni~letilmesi iı;io, çok uzun 
,amanda yapılaLilecek .işler nra ın
adır. Fakat yava~ ta olsa bu iş. 

er bapnlacaktır. 

öteki sıhhat u"\çu'"ncu'"su·· de ·ıh-' Çünkü böy lef ır t~l ır memd- karşılaşmalar her yerde sıcak 
leketi ınuhte i partı er arasın a 

racat tali komitelerı· şeklı'nde f h 1 bir dostluk havası içinde ce-siyasi nü uz sa a arına ayır-
üçe ayrılmlştır. mak demek olacaktır. reyan etmiştir. Dost memle-

J stanbul adliye Londra, 6 (Radyo) - işçi ketteki Türk büyük umran ve 
partisinin Edimburg'da yaptığı ilerleme eserlerini görmekle 

Sarayı inşaatı.. kongrede, liderlerden Mazor bahtiyar olduk. Dostlarımıza 
lstanbul, 6 (Hususi) -Sul- Etli, lspanyol asilerini Alman- yeni yeni muvaffakıyetler ve 

tanahmed' de şimdiki hapis ha- ya'nın silahlandırdığı iddiasını umran içinde bir hayat te-
ne yerinde yeni inşa edilecek kabul etmemiştir. menni ederiz. 
olan adliye sarayı için, müd- Paris, 6 (Radyo) - Dahi- Heyetimiz en iyi hislerle 
deiumumi Hikmet ve Nafıa liye Bakanlığının neşrolunan meşbu olarak memleketinizden 
mühendisi mahallinde tetkikat bir tebliği bundan böyle nü- ayrılmaktadır. idarecilerinize, 
yapmışlardır. Yeni binanın mayiş yapılması Paris ve Pa· spor teşkilatınıza bize karşı 
kurulacağı sahaya ait krokiler, ris mıntakasında yasak et- göstermiş oldukları hüsnü ka-
adliye sarayının yapısına'da miştir. bulden dolayı derin teşekkür-
esas olacaktır. Bu tebliğ, efkarı umumiye- lerimi bildiririm. 

İskenderun mes' elesinde Tür-
kiye'ye vadettiklerimizi yerine 
getirmeği taahhüt ediyoruz. 
Türkiye Dış işleri Bakanı T. 
Rüştü Aras ile bu hususta 
devam eden temaslarımızdan 
memnunuz. Ümit ederiz ki, 
bu mes'elede Suriye hükumeti 
de mümaşat gösterecektir . ., 

inhisarlar müsteşarı 
fstanbul, 6 (Hususi muha

birimizden) - Gümrük ve İn
hisarlar Vekaletinin inhisarlar 
müsteşarı bugün İzmir'e hare
ket etmiştir. 

Yugoslavya ve 
Romanya kraliceleri , 

Belgrad, 6 (Radyo) - Kra-
liçe Mari ve anası Romanya 
kraliçesi, bugün Dobrovnik'ten 
Belgrad'a gelmişler ve geçtik
leri yerlerde halkın samimi 
tezahüratile karşılanmışlardır. 

. . ... 
Ve İskenderun ile . . 
Antakya Türk'lerı: 

İstanbul, 6 {Hutusi muhabı· 
rimizden) - Bugünkü gaıet~· 
lerin hulasa! rı: ' Ylmus Nadı; 
t:umuriyet gazetesinde Millet· 
1 . . . t lantı· er ceınıyetının son op 
larından bahsetmekte ve Ce· 
nevre' deki nikbin havanını 

Fransa ile lngiltere arasında 
sulhun mu haf azası için sarf e· 
dilen gayretin birçok ümitler 
verdiğini yazıyor. 

Tan gazetesinde Ahm~~ 
Emin Yalman, Dahiliye Vekıh 
ve parti genel sekreteri Şük· 
rü Kaya'nın, milletler cemiye· 
tindeki beyanatının ınühiırı 
olduğunu, Açık Söz gazete· 
sinde Etem İzzet Benice, İs· 
tanbul,un kurtuluş bayramını 

kutluladığı bu günde isken· 
derun ve Antakya' daki kar 
deşlerimizin de halas giinunil 
düşünmekte olduklarını yatı· 

yorlat, 
• 

lstanbul• 
da telefon 

~ T • 

muhavereleri 
Gittikce artmaktadır , 

İstanbul, 6 (Hususi) - Be· 
lediyemiz, mükellef olmıyan 
memurların tahsil işlerine ka· 
rışmamalarmı, aksi takdirde 
kendilerinin şiddetle cezalan· 
dırılacağını bildirmiştir. 

İstanbul, 6 {Hususi) - Yapı 
ve yollar kanunu, yeni şehir 
planı tatbik edilinciye kadar 
çıkmaz sokaklarda tamiratı me· 
netmektedir. Halbuki İstan· 
bul'un bazı sokaklarında bu 
hal vardır. Nafıa Vekaleti, be· 
lediyeyi keyfiyetten haberdar 
etmiş, buna mümanaat edilme· 
sini bildirmiştir. 

İstanbul, 6 (Hususi) - Son 
1 

senelerde telefon muhavereler• 
çok artmıştır. 931-932 Sene· 
lerinde 11,103,931 muhavere 
olmuştu. Bu miktar 934·35 se· 
nelerinde 12 milyonu bulmuş· 
tur. 936 Sonuna kadar bu 
rakkamın 12,5 milyonu geçe· 
ceği tahmin olunmaktadır. 

Mükalemelerin ençoğu Bey· 
oğlu ve Galata'dan yapılıyor. 

Adalar ve şehir harici muha· 
bereler yüzer bini bulmak· 
tadır. 

İstanbul otomobilleri 
İstanbul, 6 {Hususi) - Be· 

lediye, plakasız dolaşan veya 
1 • 

glakson kullanan otomobillerı 
şiddetle cezalandırmağa karar 
vermiştir. 

İstanbul adliyesinde 
fstanbul, 6 (Hususi) - İs· 

tanbul adliye encümeni bugün 
toplanmış, yeni tayinleri tas
dik etmiş ve devamsız me· 
murlar hakkında kararlar ver· 
miştir. 

Paris'te grevciler 
Paris, 6 (A.A) - Mesai ba· 

kanlığının bir tebliğine göre! 
henüz Paris'tc 7428 grevcı 

vardır, grevcilerin işgali altın· 
da da 41 müessese mevcuttur. 

Paris, 6 (Radyo) - Grevler 
devam etmekte ve bazı yer 
lerde genişlemektedir. 

Lil ve sair sanayi merkez: 
lerinde, fabrikalar siparişlerı 
kabul etmek için frankın kıy· 
metinin t esbitini beklemekte· 

dirler. 
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Polise hakaret 
eden bir artist 

'del· -ıaya göre, poliste artist Refika'ya 
ij sert muamelede bulunmuş. 
eşhud suçlar kanunu, ha- Türk ceza kanununun 448 inci 
i(lınunlarını günü gününe maddesine göre mahkemeye 

ederek kararlarını bir scvkedilmiş olduğunu, halbuki 
~~lll~da vermektedir. Dün, Mustafa'nın yaralanma hadi-

bır duruşma, Asliye ce- sesi hakkında kararnamede 
ti başlamış ve neticelen- bir kayıt olmadınğından yara-
~ lamak noktasından da bir ka-

'dı:ıd nun Belkıs ve Refika rar verilmek üzere geri gön-
lltk a bir artist kadındır ve derilmesini istemiştir. Mahke-
~. ~Yaz barında çalışmakta- me heyeti, bu talebi kabul 
p 

1
.uçu, zabıtaya hakarettir. ede'rek muhakemeyi başka 

0 ıs Ziya, İstanbul otelinde güne bırakmıştır. 
~tarı artist Refika'yı karakola -------

~'~etmişti. Refika, asabi Narlıdere 
, uh_ran geçirmiş ve: • • 
~ Sız beni buradan bir Ctnayetl 
~d; bile ileri götüremezsiniz 
c h te~ b?ş~a, polisin şeref Muhtarın katilleri 
~ a~sıyetını kıracak bir ta- teşvik edilmişler. 
P S?zler de söylemişti. Narlıdere köyünde muhtar 

~tş~I~~~· mutedil sözlerine Hüseyin'i öldürmekle maznun 
ton ı detlenen Refika, pat- İsa ve Hasan haklarında ad-
~lc~na haber vermek üzere liyece yapılmakta olan tahki-
~ ona- koşmuşsa da polis kat çok mühim bir safhaya 
ıoy~ rı:a.ni olmuş ve kadının girmiştir. Tahkikata göre cina-
~Ct ~dığme göre üzerine yürü- yeti işlemek için Isa ve Ha
~lıııc telefona inmesine mani san, bazı kimseler tarafından 
"İt uş, bir aralık ta kadına teşvik edilmiştir. Bu teşvikin 
H.~a~ar yapıştırmıştır. sebebi, köy muhtarlığı intiha-

~ ... akım, maznun artistin ifa- batı mes'elcsidir. Maktul muh-
•Sın· { ~l'İ 1 aldıktan sonra şahit· tar Hüseyin'in oğlu brahim, 

~a~t~e dinledi _ve müvac~~e müddeiumumiliğe verdiği bir 
~efik. , Bazı şahıtler, polısın istidada, babas·nın öldürül-
ba la ya tokat vurduğunu, mesi için müşevvik olanların 
Ilı ıı arı da bu şamarın okşa- Zühre adında bir kadınla da-
~~ d:r:cesini aşmadığını, fa. madı polis Mu.,tafa oğlu Mus· 
~b bu tun şahitler, kadının, tafa' dır. Mustafa, köyde muh-
lerıı'.taya hakaret ettiğini söy- tar olmak istiyordu. Cinayet-

~lerdir. ten üç gün eve} Zülıre'nin, 
~aznun kadın ise: Isa ile Hasan'a : 

et' Vallahi, billahi hakaret - Siz muhtar Hüseyin') 
~edirn. öldiirün, biz sizi besleriz. 

Diye yemin ediyor ve hatta: Dediğini bazı kimseler duy-
ı,ı;- Bugün Ege vapuru ile muşlar ve adliyede isticvapları 
bıt ~bul'a gideceğim. Beni esnasında bu suretle şahitlik 
~.ın_ız. Diyordu. etmişlerdir. 

~b akırn, suçlu Refika'nı:ı Dinlenen şahitler arasında 
old ıt~ya hakaret ettiği sabit bulunan polis Mustafa'nın oğlu 

' ha U~undan bir ay müddetle İbrahim demiştir ki : 
<!e~sıne ve elli lira ağır para - Ben Zühre'nin, muhtar 
an asına mahkum edildiğini, Hüseyin'e: 
Ya cak polis Ziya'nm suçluya "En nihayet seni Kırlı Ali 
biitığ-ı fena muamele de sa- oğlu lsa'ya tcmizlettireceğim.,, 
tdi!o~~-u~undan cezanın iskat Dediğini duydum. Ve bu vak'a, 
u~e ~ıgını bildirdi, bu karar cinayetten birkaç gün evel 
likatıne ağlamakta olan Re- köyde olmuştur. 
~ ı' sustu, hakim, yüksek lsa, Mustafa'nın kayın bira-

s e: deridir, Zühre de kayın vali-
laL' Cezanız iskat edildi, desidir. Cinayetin ertesi günü 
lit'lClt bir daha buralara ge- Zühre'nin ansızın lstanbul'a 
~serı gideceğin yer hapis- gitmiş olması ve beş gün son-

lled· Akl b ra tekrar İzmir' e dönmesi de l) 1 ~· mı aşına al. 
~ edı ve artist Refika, mah- şayanı dikkat görülmektedir. 

O"trıe salonundan ayrıldı. Zühre, İstanbul'da birinde tü-
r k tün parası alacağı olduğunu 
1\ en öyü cinayeti ve bu parayı almak üzere git

ka .. ernalpaşa kazasının Ören- tiğini söylemiştir. Adliyece, 
l\(Urıde Ali'yi öldürmekle ve bu nokta da tahkik cdilmck
llıak~ki'li Mustafa'yı yarala- tcdir. Daha bazı şahitler, bu 
~ılık a suçlu ayni köyde çapa- günler de dinleneceklerdir. 
~i; eden Akseki'li Ali oğlu Tayin 

'4Se • •· &jlld Yın ın Ağırceza mahkeme- Asliyeceza mahkemesi za-
~İid e ~ün devam edilmiştir. bıt katiplerinden Reşad Altı-
S1ı deıuınumi muavini Şevki nay, Manisa hukuk mahkemesi 
~ıırıer, rnaznun Hüseyin'in yal- zabıt katipliğine tayin edil-

Ali'yi öldürmek suçundan miştir. 
...................................... __ m•'\ 

ELHAMRA 
Bugün matinelerden itibaren 

Kanundan Kaçılmaz 
SILVIY A SIDNEY 

tn rnü · b. k · · d h l d h 1. essır ır aş mevzuu ıçın e eyccan ı ve e şet ı 

~ sahnelerle dolu enfes bir film 
aramunt Jurnalda: Yeni kadın saç tuvaletleri modası 

~ ve son haberler 

'ansı ar : 3 - 5 - 7 - 9, 15 cumartesi ve pazar 1 de başlar. 

ı, -
~ŞE H 1 R HABERLERİ 

Vergilerin 
terkini 

--~--·-·---
Maliye Vekaletinden 

bir emir geldi. 
Muhtelif vergilerin tahakkuk 

muamelelerinin ikmalinden 
sonra gerek mükelleflerin mü-
racaati, gerek idareten yapılan 
tedkikat ve teftişat neticesin· 
de kanunlarında yazılı hüküm-
lere muhalif olarak tahakkuk 
ettirildiği anlaşılan vergilerin 
ne suretle ıslah ve tashih olu
nacağı hakkında Maliye Veka
letinden vilayete bir tamim 
gelmiştir. · 

Vergi, kanunla tesis olunan 
bir mükellefiyet olmasına ve 
teşkilatı esasiye kanununun 85 
inci maddesi mucibince vergi
ler ancak bir kanunla tarh ve 
cibayet olunabileceğine göre, 
kanunun mükellef tutmadığı 
bir vatandaşa vergi tarhetmek 
veya kanunun teklif ettiğinden 

(5000) muhacir 
lzmir'e geliyor 

-------
Muhtelif kaza ve köylerde der

hal iskan edilecekler 
15 birinci teşrinde Roman

ya ve Bulgaristan' dan lzmir' e 
1070 aile muhacir gelecek, 
köy ve kazalarda iskan edi
leceklerdir.· 

Bu muhacirlerin (5000) nü
fustan fazla olduğu tahmin 
edilmektedir. Muhacirler, ev
vela Urla tahaffüzhanesinc çı
karılarak orada muayeneleri 
yapılacak, hayvanları aşılana· 

cak ve iaşeleri Kızılay kuru
mu taratından temin edile
cektir. Tahaffüzhanede çadır

lar kurulmuş, muhacirlere da
ğıtılacak karavanalar alınmış

tır. Sağlık muayenelerinden 
sonra muhacirler, gruplara ay-

iskan edileceklerdir. ilk ham
lede muhacirlere derhal arazi 
ve tohumluk ve çift hayvanatı 
dağıtılacaktır. Gelecek sene 
de Sıhhat ve içtimai muave
net Vekaletinden verilecek 
tahsisatla evleri yaptırılacaktır. 

İskan müdürlüğünce, muha
cirlerin iskan işlerinin sür' at le 
yapılması için her türlü ha
zırlıklar yapılmıştır. 

Muhtelif 
mahsullerimiz 
Ağustosta Almanya. 
ya ne kadar girdi:. 

Mühim ihracat mahsulleri
mizin Ağustos ayında Alman-

Polislere 
Ders ve Talim. 
Randmanın arttı
rılması düşünülüyor. 

Namzet olarak polisliğe ta
yin edilen gençlerin, mesleğin 
bütün inceliklerine vakıf ola
cak tarzda yetiştirilmeleri için 
emniyet müdürlüğünce esaslı 
tedbirler alınmıştır. Namzet 

- polislere hergün Alsancak'ta 
halk sahasında talimler yaptı
rılmakta ve mesleki dersler 
verilmektedir. Muallim olarak 
Alsancak merkez komiseri 
Lütfü Burcu intihap edilmiş ve 
namzet polis memurlarına ders 
ve talimler gösterr.ıiye başla
mıştır. Bu ders ve talimlerin, 
kısa bir zamanda çok mühim 
neticeler vereceği muhakkaktır. 

İzmir polisinin randmanını 
arttırmak için Emniyet müdürü 
Selaheddin Aslan Korkud ta· 

fazla tarheylemek rieticesini 
husule getiren yanlışlıkların 
idareten düzelmesi zaruri ol
duğu bildirilmiştir. 

rılarak Dikili, Çandarlı, Ber
gama, Foça, Çeşme, Karabu
run, Torbalı ve Kemalpaşa 
kazalarına ve köylere sevk ve 

rafından yeni ve esaslı ted
birler ve kararlar alınmak 
üzeredir. ya 'ya ithalatını gösteren bir 

istatistik yapılmıştır. Berlin f 
Askere davet 

Aydın' da su işleri 

Bol yağmur yağı
yor, hava soğudu. -·- -

Enteresan bir sahtekarlığın Aydın 
da muhakemesine başlandı. 

Aydın, (Hus'.lsi) - Aydın 
şarkurulu dün fevkalade top· 
landı. Evelce şehrin su tesi
satı için belediyeler banka
sından 40 bin lira ödünç para 
alınması kararlaştırılmış ve bu 
936 yılı bütçesine de konul
muştu. Dünkü toplantıda bu
nun seksen bin liraya çıkarıl· 
ması ve başkuna imza sala
hiyeti verilmesi hakkında dai
mi encümenin teklifi ittifakla 
kabul edildi. 

Aydın' da havalar 
İki gündür Aydın ve hava

lisine bol .xağmur yağmakta 
ve hava soğuk yapmaktadır. 
Dün birçok kimseler palto ve 

mutabık kalmışlar ve altınların 
Aydın' a zeytinyağı tenekele
rinde gönderilmesini de ka
rarlaştırmışlardır. Bunun için 
Ali Galib 17 lira vermiş, fa
kat günler geçtiği halde ne 
altın, ne birşey gelmeyince 
dolandırıldığını anlıyarak mah
kemeye başvurmuştur. Dünkü 
celsede mahkeme bazı şahit
leri dinlemek üzere başka gü
ne bırakılmıştır. 

Meşhud suçlar 
Meşhut cürümler kanunu 

tatbik mevkiine konulalı beri 
Aydın'da bir vak'a olmuştur. 
Ayın birinci günü saat 19 da 

Türk Ticaret odasından şehri
mizdeki alakadarlara gelen bu 
istatistiğe göre Ağustos 936 da 
Yunanistan'a 634,000 Mark 
kıymetinde 24,436 kental mal 
ithal edilmiştir. 1935 Ağusto
sunda bu miktar 751,000 mark 
değerinde 21,316 kentaldi. 
Türkiye' den 1936 Ağustosunda 
13,578 marklık kuru üzüm, 
Yunanistan'dan 10,123, Iran
dan 526 Marklık kuru üzüm 
ithalatı yapılmıştır. Kaliforni-
ya' dan hiç üzüm ithal edilme
miştir. 

1935 Ağustosundaki kuru 
üzüm ithalatı Türkiye'den 15 
bin 583 Mark, Yunanistan' dan 
3793 ve Irandan 933 Mark 
kıymetindedir. Geçen sene de 
bu ayda Kaliforniya' dan Al-
rnanya'ya üzüm ithal edilme
miştir. 

incir: 1936 Ağustosunda 
Türkiyc'den 1896 Mark, Yu
nanistan' dan 124 Mark kıyme
tinde incir ithal edilmiştir. 
İtalya' dan ithalat olmamıştır. 
l 935 Ağustosundaki incir itha
latı Türkiye'den 619 mark, 
Yunanistan'dan 170 ve İtalya· 
dan 405 mark kıymetindedir. 

lzmir askerlik şubesinden: 
Yoklama kaçaklığından ele 

geçmiş ve sakhdan veya mu
hacir, mülteci olarak yeniden 
nüfus siciline kayıt edilerek 
askeri hastane ve askerlik 
meclisinde muayeneleri yapı· 
larak askere henüz sevkedil· 
memiş, 316 doğumundan 330 
doğumuna kadar 330 do
ğumlular da dahil topçu, su
vari, istihkam nakliye, hava, 
muhabere, demiryolu, ölçme, 
ışıldak, muzika, sınıflarına 
ayrılmış eratla piyade sınıfı
na ayrılmış, 316 ila 327 da
hil doğumuna kadar henüz 
askere sevkedilmemiş islam 
ve gayri islam erat askere 
çağrılacaklardır. Toplanma 
günü ayrıca ilan edilecektir. 
Şimdiden hazırlıklarını yap
maları ilan olunur. \... _________ ..) 

Hırsızlık 
Gaziler caddesinde kömürcü 

Abdülvahab oğlu Ômer'in iki 
kiloluk gramını çalan Ahmed 
oğlu Latif zabıtaca yakalan-
mıştır. 

pardesiilerini giymişlerdi. in
cir bahçelerinde incir kalma
dığından bu yağmurun incir 
ürününe zararı yoktur. Pamuk
lara gelince, açmış ve top· 
lanına zamanı gelmiş kowları 
lekelerse de bunun piyasaya 
tesiri çok azdır. Henüz açmı· 
yan kozalara ise çok faydası 
vardır. Yalnız bundan sonra 
havaların açık ve güneşli git

içilli Abdurrahman umumi ev
lerden birinde kadının birisine 
tabanca çektiğinden polisçe 
müddeiumumiliğe verilmiş, fa
kat saat 20 yi geçtiğinden 
müddeiumumilik ertesi sabah 
Abdurrahmanı Sulhceza mah
kemesine göndermiş, mahkeme 
hemen görülmüş ve suçlu iki 
güne mahkum edilmiştir. Bu
güne kadar burada başka 
vak'a olmamıştır. 

lzmir'de bir akıl hasta
nesi açllmahdır. 

mesi lazımdır. 

Umulmıyan devlet kuşu 
Aydın asliye mahkemesinde 

evelisi gün çok enteressan bir 
davaya bakılmıştır. Koçarlı 
kamununa bağlı Satılar köyiin· 
den Mchmed ve kardeşi Ra
şid, bir tabaka sarı tenekeden 
yapılmış taklit zinet altınlarını 
doldurarak bir masaya koy
muşlar ve arkasına geçerek 
fotoğrafisini aldırmışlar. Bunu 
Aydm'da gazozcu Ali Galib'e 
getirerek bunlardan bir kazı
da binlerce bulduklarını fakat 
satmağa korktuklarını söyliye
rek bunların satılmasına aracı 
olmasını söylemişler: Ali Ga
lib kendisini birden zengin 
edecek olan{!) bu devlet kuşunu 
ürkütmek istememiş, altınların 
satışından elde edilecek para 
yarı yarıya üleşilmek üzere 

Son zamanda İstanbul ve Mani-
saya hasta gönderilemiyor. 

Kooperatiflerde tetkikler 
Ekonomi Bakanlığı koope

ratif mütahassıslarından Dr. 
Zaim'le Alman Dr. W llbandt 
ve Ziraat bankası umum mü
dürlüğü kooperatif müdürle
rinden Şükrü Olay Aydm'a 
gelerek İlbayımızı ziyaret et
tiler. Bu heyet Aydın'da ev
velce kurulan incir kooperatifi 
ve Ziraat bankasının kurduğu 
kredi ve satış kooperatifleri 
üzerinde incelemeler yapa
caktır. -

lstanbul ve Manisa akıl has
taneleri kadrolarının pek dolu 
olması yüzünden son zamanda 
hasta kabul etmemekte olma· 
1arı sebebile lzmir memleket 
hastanesinin bodrum kısmın
daki deliler koğoşu, akıl has
talarile dolmuş, taşmıştır. Mem
leket hastanesinin yatak adedi 
25 tir. Halbuki hastaneye ka
bul için gerek İzmir' den, ge
rek dışardan muttasıl müra
caatlar vuku bulmaktadır. Fa
kat boş yatak 

KIT'A 
Her zaman zıgkı maişetle ezip sıkmadadır 
Sebep cevrü ezası soyadım olsa gerek 
Bastırır çarhı zaruretle çıkartır yağımı 
Pirine haline koydu beni de kahpe felek 

Remzi Zeytinoğlu -

hatta yatak adedinden fazla 
olan hastalardan bir kısmı 

taşlar üzerinde yatmakta bu
lunduklarından hastaları kabul 
edememek zarureti vardır. 
Tehlikeli eşhasın sokaklarda 
dolaşmaları hiç tc doğru ol
mıyan bir şeydir. Son yıllarda 
akıl hastalarının dünyanın her 
tarafında artmakta oldukları 
görüldüğü gibi Türkiye'nin 
bazı yerlerinde de arttığı gö
rülmüştür. Bu vaziyet karşı
sında Ege mıntakası vilayetleri 
ihtiyacını karşılamak üzere iz. 
mir' de müstakil ve büyük bir 
akıl hastaları tedavi yurdu açıl
masına ihtiyaç vardır. Vilayet 
büdçesinin vaziyeti sebebile 
bunu temine belki imkan 
yoktur. Fakat Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Vekaletinin bu 
ihtiyacı nazarı dikkate alma
sını temenni ederiz. 
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lngiliz meslektaşımız diyor ÇkialıŞ ı ı 
''Türkiyede sağlam 

Çimdikler 

ma sahaları çoktur.,, Spora Dair 
Deve dediğimiz mahluk, ya

pısının bozuklu~undan, boy
nunun uzun, sırtının kanbur, 
kulağının küçük, ayaklarının 

bilmem ne oluşundan şikayet 

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

Muharrir, Türkiyeyi gördükten son11a ba-
şarılan işlere cidden hayran oldufunu 

söyledi. İzmire de gelecektir. 
Ankara - -"Londrada iken salahiyettar 

Geçen pazar adamınız Faik Kurdoğlu ile 
tesindenberi görüştüm, kendisi bana bu 
Ankarapalas yeni anlaşmadan sonra eski 
ote!inde mi- bir milyon liralık alış-verişin 
safirimiz bu- az zamanda beş misli olaca-
lunan "The 
FinanciaJ Ti
mes.. mali 
gazetesi nin 
hususi suret
te memleke
timize sanayi 
kalkınmamızı Mr. Smiloviç 
tetkik için gönderdiği muhar
rir Mr. O. M. Sıniloviçij bir 
arkadaşımızla görüşmüştür. 

ğını söyledi. Hakikaten biz 
bu anlaşmadan iki tarafa da 
hayırlı olan bu neticeyi bek
lerdik. 

Londra dönüşünde, şimdi 
hazırlamakta olduğumuz bir 
seri makaleleri ve diğer şahsi 

vasıtalarımla Türkiye' de ne 
kadar sağlam ve emniyetli 
çalışma sabalan olduğunu ln
giliz firmalarına anlatacağım.,, 

Muharrir sözü başka sahaya 
naklederek şunları ilave et-
miştir: 

etmiş. Zavallıya; 

- A biradar, demişler, seni 
baştan aşağı bozup yeniden 
yapmak lazım. 

Bi~im milli takım Sovyet 
Rusya'ya gitti. Kırk bir kere 
maşallah, sırtı-sıra mağlubiye· 
tin rekorlarını kırarak, birkaç 
düzine Rus golü yiyerek avdet 
edecektir. 
Şimdiden ajansın kanatlarına 
sığınmışlar, behaneler, mağ· 

lubiyet sebepleri uydurup du
ruyorlar: 

- Yok saha çamurlu, hava 
yağmurlu imiş. 

- Yok bilmem nenin eli 
hamurlu ımiş. 

- Yok bizim çocuklar çi
menli sahaya alışmamışlar. 

- Yok hakem kaşkariko 

lngiliz gazetecisi memleke
timize ilk defa ~olarak gelmek
tedir. lstanbul' da durmıyarak 
doğruca - kendi tabiri ile -
memleket kalbinin attığı An
karaya gelmiştir. Gazeteci şeh
rimizde İç Bakanlık matbuat 

k 
yapmış. 

"- Memleketinizi gördü - _ Yok bilmem kim sakat· 

müdürü Dr.V.Nedim Tör' ün de· 
laletile finansel alemimizle 
yakından alakadar olmuş, milli 
endüstrimizi kuran müessese
lerimizi ziyaret etmiştir. 

Arkadaşımızın Türkiye' deki 
ekonomik kalkınma hakkında
ki sualine cevaben demiştir ki: 

"-Türk hükumetinin mem
leketi inşa yolundaki faaliyeti 
o kadar devasadır ki buraya 
gelecek her ecnebiyi heyecana 
düşürmemesi kabil değildir. 
Sizin planla, tasarlanmış imar 
faaliyetleriniz hiç şüphe yoktur 
ki yurdunuzu direct olarak tez 
elden sanayileştirecek ve ne
tice itibarile Türkiye'yi eko
nomi cihetinden müreffeh bir 
mevkie ulaştıracaktır. 

Türk - İngiliz yeni ticaret 
ve kliring anlaşması ve neti
celeri hakkında ne düşündük
lerini kendilerine sorduk. Mr. 
Smilovici sözüne devamla de
miştir ki: 

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve bafynzganı 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
Umumi n~<ıriyat ve ya7.ı i~leri 

müı.lürü: Uamı.li Niizhct 

İdarehanesi: -
İzruir f.kinci neyler sokağı 

C. Halk partisi hinası içinde 
Telgraf: fzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 - Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, alıı a)lı~ı 700, üç 

aylığı 500 kuruştur 
Yabancı ıncınlekctler için senelik 

abone iicrcıi 27 liradır 

Her ) erde 5 kuru~tur -

ten sonra başarılan işlere cid-
lanmış. 

den hayran oldum. Sizin ha- Hani neredeyse, çoeukları 
riçteki propagandanıza kata- mazur göstermek için, 
cağınız en büyü~ cihet ecne- - Top, Rusya mamulatı 
bileri muhakkak memleketi- olduğundan tarafgirlik yaptı. 
nize getirib yapılan işleri göz- Bizim kaleye girip durmakta 
lerile görmelerini temin et- taannüd etti ve birkaç defa 

ınektir. oyuncularımız tarafından yaka-
Ankara' daki ziyaret günle- landı ise de gene kaçmıya 

riın bayramlara tesadüf etme- muvaffak olarak Rus oyuncu-
diğinden çok müteessirim Ben- larının ayaklarına gitti. 
de pek iyi bir intiba bırakan Diyecekler. Oynıyamıyacak 
salahiyettar şahsiyetlerinize gelin, evvela yenim dar, son
gösterdikleri kolaylık ve neza· rada yerim dar, dermiş. Biz, 
ketten dolayı sizin vasıtanızla sahanın çimensiz, topun Türk 
teşekkür ederim . ., mamulatı, hakemin bitaraf ol-

Gazeteci arkadaş bir kaç duğu zamanı da biliriz, neti
gün daha şehrimizde kaldıktan celer hep böyle idi. Şunun 
sonra İzmir' e kadar tetkikatını şurasında sabrınızın tükenüp te; 
devam ettirecek ve oradan - A çocukkr, hepsi iyi, 
İstanbul'a geçecektir. hepsi güzel, hepsi doğru, fa-

- kat sizin hiç kabahatmız, nok-
/ skenderun ve sanınız yok mu? 

Antakya mes'elesi Diye narayı basacağımız gün 
yaklaşmadı mı dersiniz?. ---..-.·---

-Başı 1 inci sahifede-
yeti bir asırlık büyük bir müatem· 
leke devletine kendi kan brd~· 
]erinin mukadderatını teslim eder
ken o kadar büyük bir endite duy· 
mıyahilirdi. }'ak.at henüz idarecilik. 
~a)abiyetini yeni almağa ~alı~an ve 
idare etmek san'atında tecrübeıi 

olmıyan Suriye gibi bir memlekete, 
yurddaolannın mukadderatını tes
lim etmemek hoeoaunda ciddi bir 
endiee gösterirse buna hak vermek 
U:r:1mgelir. 

Milletlerin kar~ıhkh batış için· 
de yükeclınclerini bir iilkü bildi
ğini yaır:ılanorlan ve nutuklarından 

anladıgımız (Lcon Bluuı) lıükiiıne· 
tinin, Suri) c İ§İnİ artık kat'l bir 
neticeye bağlarken istik.Lalde dai
mi bir niza kayna~ teşkil edecek 
olan bu itte bizim gayet hukuki 
ye mantıki olan iılcliamızı her 
halde göz önünde bulunduracağını 

Deveyi tamir etmek için, 
nasıl ki bu zavallı mahliiku 
bozup yeniden yapmak lazım 
geliyorsa bizim sporu kuvvet
lendirmek için de ayni şeyi 
yapmak zaruretindeyiz galiba!. 

Biz sporun edebiyatım ve 
münakaşasını yapmakta haki
katen büyüle meharet sahibi
yiz. imal eylediğimiz behane 
kulplannın eşi yoktur. Fakat 
saha ile palavra arasında epice 
mesaf1...nin mevcut bulunduğu 
bir daha anlaşılmıştır. Biz ken
dine güvenen Tavşana benzi
yoruz. Kaplumbağa, yarış he
define vardıktan sonra gözü
müzü açıyoruz ve uzun - uzun 
arşınlamıya başlıyoruz amma 
iş işten geçmiş bulunuyor. 

'ünü geçmi. nü. hular 25 kunı~tur. ve hakkımızın yerine getirilmeeine • 
* * Dinar'h Mehmed, Selanik'te çah~acağını ummak.ta ı.lt:vam edi· 

ANADOLU MATBAASINDA yoruz. 

llASILMlŞI'IR • Necibali Küçüka 

, ' 
Yusuf Rıza Okulu 

Maksos'la karşılaşmış, bir saat 
güreşten sonra berabere kal
mış. Behane hazır: 

ES K 1 

Halk, Maksos'u tutmuş ve 
hakem de tarafgirlik yapmış. 
Daha düne kadar Cim Londos' a 
meydan okumıya Dinar'lı bile 
artık işi bu vadiye dökmüş 
bulunuyor.. Benim bildiğim, 

il<i kere iki dört eder. Mağ
lubiyet mağlubiyettir. Sporda 
mazeret kapıları açık kaldıkca, 
bizim sporcular mütemadiyen 
bu kapıdan işleyip duracağa 
benziyorlar .. 

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

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

OKUL, en yeni usuJlerle çocukları bayata ve O R TA 
okul tahsiline hazırlar. 

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

itibaren başlanacaktır. 

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

Bana kalırsa bu kapının üs
tüne bir "'yasak,, levhası as
malıdır. Hiç bir kimse bu 
kapıdan girip çıkmamalı, ken
dilerine: 

Liret ve Çek kuronu kıymetlerinin dü
şürülmesi, ne akisler husule getirdi. 

Liret kıymetinin duşürülmesi cihan 
iktısadiyatı için faideli görülüyor. 

~---------~·~-----~----
Gümrük kayıdları ortadcın kalkacak ve cihan ha 
hından evelki serbest sekil tatbik edilecektir. Çeko 

' lovak)'a'da kliring şekli, şimdilik kaldırıldı. 

Ayan meclisinde frangın sukutu kanunu konuşuluyor. 
Londra, 6 ( Radyo ) - İn- caristan hükumetlerine endişe 

giliz gazeteleri, M. Mussolini- edecek hiçbir şey olmadığını 
nin liret hakkındaki tedbirle- bildirmiştir. 

rini iyi bir şekilde karşıla- Viyana, 6 (Radyo) - Avus-
mıştır. İtalya'nm bu kararının turya hariciye müsteşarı M. 
gümrük mes'elelerine de tesiri Smit, gazetecilere: 
olacağı tahmin edilmektedir. - Sterlin f tal ya' da 90 liret 

Deyli Herald gazetesi: olmuştur; fakat bu tedbir Avus-
-Bu karar, beynelmilel bir turya'ya hiçbir zarar vermiye-

uzlaşmanın yolunu açmış de- cektir. Bu hususta müsterih 
mektir. olabiliriz! Demiştir. 

Taymis: Bcrlin, 6 (Radyo) - Alman 
- Liretin kıymetten düşü- gazeteleri, liret hakkındaki ka-

rülmesi yeni gümrük kararla- rann harici ticarette yapacağı 
rının bir mebdeidir. Bu hadi- tesirleri müsbet telakki etmek-
seler beynelmilel serbest mü- tedirler. 
badele ve ticaret usulüne doğ- Doyçe Almanya Çaytung ga-
ru gittiğimizi göstermektedir. zetesi: 
Demektedir. "İtalya ve Çekoslovakya hü-

Cenevre. 6 (Radyo) - Jur- kumetleri, fiatlerde tereffü hu-
Dö Jenev, italya'nın son ha- sule gelmemesi için mühim 
reketini, sade iktısadi değil, tedbirler ittihaz etmişlerdir. 
büyük bir siyasi hadise ad- İtalyan eshamı Londra bor-
detmektedir. sasında hiçbir tahavvül gös-

Roma, 6 (Radyo) - İtal- termemiştir.,, Demektedir. 
yan liretinin kıymetten düşü- Paris, 6 (Radyo) - Entran-
rülmesinin Vatikan parası ile sijan gazetesi: 
San Marino küçük cumuriyeti - Mussolini liret üzerindeki 
parası üzerine tesiri olmıya- seri kararile cidden iyi hare-
caktır. ket etmiştir. 

Roma, 6 (Radyo) - Tri- Pari Suar: 
hona gazetesi, Ley hakkındaki M. Mussolini'nin kararı, en 
karardan bahsederek: muvafık ve yerinde karardır. 

"Para üzerindeki kararlar Eko Dö Pari ve Enformas-
blok halinde tatbik edilirse, yon gazeteleri de ayni şekilde 

idarei kelam etmekte ve "Gümmevaddı iptidaiye fiatlerinde 
rük harbının umumi harbtan tereffü husule gelmiyeccktir.,, 

Mesajera gazetesi: evelki şekle doğru istihalesine 
"Liret hakkındaki karar İtalyan şahit oluyoruz .. demektedirler. 
hazinesine 15 milyar kar le- Roma, 6 (A.A) - Liret 

k D k d sterline nisbetle yüzde 90 ve min edece tir.,, eme te ir. 
Roma, 6 (Radyo) _ Para dolara nisbetle de yüzde 19 

üzerine yapılan uzlaşmalar üze- düşürülmüştür. Altın sıkleti 100 
rine İtalya; Avusturya ve Ma- liret için 4 gram 677 dir. 

---11!111~------~~- Adaptasyon için bırakılan pay 
- Mağlubiyet mağliibiyet- yüzde ondur. Bu kararı mütea-

tir, ona göre çalış! kib İtalyan hükumeti yeni va-
Demelidir. Gerçi vaktile ziyetin icabettirdiği tedbirleri 

Deli Petro; derhal almıştır. 
- Mağlup ola-ola galip Mali hususatta herhangi bir 

gdmesini de öğrenirim, spekülasyon teşebbüsünü ten-
Demiş amma, bizimkilerin kil etmeğe karar vermiştir. 

bu neticeye ermesine kadar Ekonomik ve siyasi hususatta 
şimdiki spor şeklinin değişe- da ekonomik otarsi devam 
ceğinden ve büsbütün yaya edecektir. Çünkü bu milli mü-
kalacağımızdan korkuyorum. dafaa için elzem görülmek-

Çimdik tedir. 

Ancak kontenjanları hafif· 
letmek ve hususi takas usg. 

lünü kaldırmak için ticaret 
mübadeleleri müsteşarına me--
zuniyet verilmiştir. Hükumet 
birçok ithalattan kıymetleri 
üzerinden alınmakta olan güm" 
rük resimlerini ilga etmiştir. 

Mussolini sulh için milletle
rin teşriki mesaisi lüzumuna 
dair olan Fransız, İ'lgiliı, 
Amerikan beyannamesine işti· 
rak etmektedir. İtalya serbest 
mübadele kapısını aralık et· 
miştir. 

Bükreş, 6 (Radyo)-Kabine 
bugün toplanmış ve Leyin kıy· 
metinde hiç bir değişiklik ya· 
pılmamasına karar vermiştir. 

Ayni içtimada Tuna köp
rüsü hakkındaki Romanya • 
Yugoslavya uzlaşması tetkik 
edilmiştir. Bu uzlaşma kısa 

bir zaman içinde imza edile
cektir. 

Londra, 6 (A.A) - Lond· 
ra maliye mahafili liretin kıy· 
metten düşürülmesi ve bazı 
eşya üzcr~nden ithal resminin 
azaltılmış olmasını memnuni" 
yetle karşılamıştır. İtalya'nm 
lngiltere' den kömür mübayea
tının bu suretle artacağı ümit 
edilmektedir. Liretin düşmesi 
ecnebi paranın üzerinde hiç 
bir tesiri olmamıştır. 

Varşova, 6 (A.A) - Zilo
ti' nin kıymetten düşürülmelİ 
hakkında maliye bakanının 
verdiği kararı kabine ittifakla 
tasvib etmiştir. 

Prağ, 6 (A.A) - Çeko• 
lovakya bankasının bir tebli• 

ğine göre mezkur banka bu· 
günden itibaren ve işarıahire 

değin kliringe dahil memle
ketlerle kliring hesabına para 

kabul etmiyecek ve tediyalta 
bulunmıyacaktır. Binaenaleyh 

aşağıdaki memleketlerle kli· 
ring münasebatı işarıahire ele
ğin inkıtaa uğramıştır. 

Almanya, İtalya, Yugoslav· 
ya, Yunanistan, Avusturya, 

Türkiye ve kısmen de Maca· 
ristan ve Romanya. 

Anadolu - Çek kuronu 
yüzde 16 düşürülmüştür. Bu 
hususta Türkofise de malil· 
mat gelmiştir. 

Roma, 6 (Radyo) - Mus· 
solini kabinesi toplanarak li-

ret kıymetinin yüzde 35 nis· 
betinde düşürülmesini karar-

laştırmıştır. Yugoslavca Vre-
me gazetesi, bu vaziyet kar

şısinda Ley kıymetinin de dil· 
şürülmesi lazımgeleceğini ya· 
zıyor ve diyor ki: 

İtalya, Liret kıymetini yük.• 
seltmeğe karar vermiş ve 
hatta, bu kıymeti muhafaza 
için icabıPda kan dökülece
ğinden de bahsedilmişti. Şim• 
di Liret kıymetinin düşüriil
mesi, ltalya' da mali ıslahatın 
kabul edildiğini : ·gösterme 
tedir. 
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Birinci Fransova yeniden tethiş sahnesine girdiler, ro. 1 ?.!. z ç OzAUlm sallşlKarıs: 
~BÜYÜK TARiHi TEFRIK.A -Başı 1 inci sahifede--- · ıcı · · etrafa dehşet ~açıyor/ar. sıkı mukarrerann husulündeıı~ri 1101 F. Solari 8 50 
100 Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu 

trQ/ Fransova, artık ihtiyarladığına kat'i 
Amerika gaze- git·gide daha ziyade göze çarpıyor, 383 Ş. Riza ha. 10 

1 demektedir. 477 Vitel 10 75 te eri, epiy zaman-

bir şekilde inanmıştı .. 
danberi adı unu- Pert.inak.s de Echo Dö Pariı 413 Y. 1. Talat 8 75 
tulmuş olan Ku _ gazetesi de şöyle yazıyor: 394 Mani. B. ko. 9 

~Kralın kızları Katerin ve 
~tgrit, Madam d'Estrang, 
r ve iki hemşiresi, güzel 

0tcey daha birkaç genç kız 
\'e k b adın vardı. Bunlardan 
aşka Margrit'in kızı küçük 

Prenses vardı. 
l<ral bu güzel kızlardan 

~~e~keb grub, ve kendisince 
d Uçuk çete,, arasında bulun
uğu vakit bütün ıstıraplarını 

adeta unutuyordu. 

1 
l<üçük kızların muzik dersi 

'.llıaları, bilhassa çok hoşuna 
~di~ordu. Her kız ve kadının 

dı başına ve duygusuna göre 
atılattıklan masallarla adeta 
iaşyoluyordu. 

l<ral bu gruptan ayrılmak 
llıevzuubahs edildiği zaman: 

- Beni bunlardan mahrum 
tderseniz hayatın benim için 
~tık ne kıymeti ve ne manası 

Vakıa hiçbir siyae.r vesika 1'ür- 386 P. Paci 6 
göre harb başlamış demekti. Kluks - Klayn gizli 

kiyeyi Fransa'ya bağlamamaktadır. 375 336 S. Süley 11 25 
Kralın iki og" lu, kahramanlıkta cemiyetinin yeni- F k T · k' • · s ı b" li · •a at iır ıyc nın ovyet er ır 'ğı 263 H. Alanyalı 10 
birbirile rekabet ederek iki den faaliyete geç- ve y " ı b' - ld tt 

k d d ı u0 os avya ve ır muc e en· 245 J. Tara. mah. 6 50 
orduya uman a e iyor ardı. tiğini ve etrafa beridir de İngiltere ile olan sıkı 

224 
inhisar ida. 

6 87 Kral buna rağmen endişe- dehşet saçmakta ve samimi mün:ısebatı ve nihayet 
liydi; şu sevgili ve sevimli olduğunu yazmak- . mualıedelcrin tadili aleyhtarlığı hi· 220 Beşikçi Mus. 9 50 
kayınbiraderini bir defa demir tadırlar. zi kendisile açıkça birleştirmektedir. 153 H. Alyoti 13 
kafese koyabilseydi.. Başka Nevyork'un bil- Paris 6 (Radyo) - M. Blum 150 A. R. Üzüm. 10 75 
birşey istemiyecektil lrnssa bu gibi gizli bugün üç gün istirahat etnıe.k. üzere 117 F. z. Abdul. 9 75 

Küçük ve büyük kızlar bah- cemiyetlerle alaka- sayfiyeye çekilmi~tir. 62 Ş. Remzi 10 50 
çede, ayın nurları altında eğ- sı çok olan bir Pariı 6 (Radyo) - M. Blum 60 P. Klark 11 25 
lenib duruyorlardı. Bu aralık, . - bil) fi yeden cuma günü akşam üzeri 50 K. KaA•ım 13 son çocuğu, küçük Margrit gazetesı, son gun- G Paril!'e dönecektir. M. Blum dün .. 
geldi ve; lcrdeki tethiş ha- izi i teşekkülden bir gurub arimetinden evel Bedin Fran ız SC· 26 Ş. Bencuya 1 O 25 

B b D d B reketlerinin hepsinin de Ku - reye vazifesine gelmiştir. Ai- firini kabul etnıiş ve bir müddet 25 S. Bayzit 12 75 
gcc-edeı: i:ti.fad: J~in ~el~~;:: Klaks - Klayn cemiyetine ait lesi de gece gelmediği için görüşmüştür. 28 S. Emin 14 875 
cek misiniz?. Gondoller süs- olmadığını yazmakta ve diğer kendisini idareden aramış- Pdris 6 (Radyo) - K11Line dün 19 S. Gomel 15 
lendi, hazır! Muzik ne güzel gizli cemiyetlerin de bu hadi- lardır. haş,•c.k.alet dairesinde M. Blum'un 13 Albayrak 9 
havalar çalıyor.. Maskenizi ta- selerde alakası olduğunu ha- Gerek idare ve gerek kızın riyasetinde toplanmış ve emniyeti 9 E. F eher 1 ı 50 
kınız, bizimle beraber geli- her vermektedir. ailesi vaziyetten şüpheye düşe- umumiye müdürü -.fo bu içtimaa 19 J. Kohen 14 50 

iştirak etmiştir. 
nizl..,, Bu gazete: rek zabıtaya haber vermişler ve 20 M. J. Taran. 13 75 

1 hk k Bu içtimada nümayişler yüzün· 
- Küçük gu"'vercı'n, ku"çu""k "Bu gı·zıı· cemiyet erin te- ta i ata hemen başlamış· 6 K Akı"it 11 den çıkmış olan \'aziyct derpiş · 

meleğim; ben artık ay ışığı şekkülüne sebeb nedir?. Bil- lardır. edilmiş "·e m(•f.,uh cemiyetkrin tar- 21 B. Alazraki 11 25 
altında dansedecck insanlar- miyoruz; ne yapmak istiyorlar? Tahkikat neticesinde Ev- zı h:ıreketleri de ıetk:ik edilmiştir. 34 Kaptan Mus. 16 

K. S. 
19 
18 50 
16 25 
13 
19 
10 25 
21 50 
14 50 
13 15 

7 
16 
16 50 
13 25 
16 
15 50 
14 
15 75 
10 25 
16 50 
14 885 
15 
9 

11 50 
14 50 
16 50 
14 50 
13 25 
19 

d d ğ·ı· k b ı lin'in otomobille civarda bir an e 1 ım, ızım... Bunu da bilmiyoruz; u iş erin • 5093 336 T. Yekun 
-Amma yaptınız babacığım. sonu nereye varacaktır? Bunu ormana kadar gittiği tesbit Macar başvekili 205657 Eski yekun 

Marot "Harikulade preı.s·, ma- edilmiş ve ondan soma hiç 21 l050 336 T U kA da hiç bilemiyoruz!,, · · ye un 

o.alır?. 
Diyordu. 

* * * . Kralın gözdesi, altın ve inci 
'şlerneli elbisesile kralın ak
taın yemeğini yidiği salondan 
ie r · t ç ı, kralın yemeğini hazırla-
?.0rdu. Güzel gümüş ve esa
l~tı mabudların heykel'eri şek
~llde olan şamdanları ve masa 
lı~erini tetkik etfr Masa örtü-
r· ' 
Unün öte ve berisine güller 
b:t~ilmişti. Gözde güllerden 
ıtısini aldı, asabiyet ve infi

alle buruşturdu, ve:E 

- Bu akşam kralJa kim 
~Ctnck yiyecek? 

Diye sordu. 
- Haşmetmaab yalnız ye

llıek yiyecek .. 

Arkasından da kralın mai
~et efradı gözdeyle alay edi
~0t1ardı. Gözde yüzünü yu· 
llıurta akı tozile vesair kokulu 
:tılat1a beyazlatmıştı. Vakıa, 
beni 20 yaşında bir kız tenine 
I enziyordu ama, arkasındaki
er: 

butlardan daha güzel prens!,, birşey öğrenilememişt~r. du··n o"ldu" 1 
D 

Demektedir. • • ncir satışları: 
iye sizin için söylemedi mi? Mis Evlin ne olmuştur? Mis 

Bu menfi fikir size ne zaman- Gazete bu "Bilmiyoruz,, ları Evlin'i yazıhane kapısında --•· • ·--- Ç. Alıcı K. S. 
Sıralamakta haksız değildir. -Başı 1 inci sayfada- 818 Tütsü ile te. 7 

danberı· geldı'? lafa tutan delı"karılı kı'mdı"r? • k d k" "K Kl k Ilorti istifııyı kabul etmiş ve M. 250 H Ş b 7 50 
G k k hk h I I ··ı Hatta o a ar ·ı, u- u s- MaluAm değı'll . eş eş enç ız a a a ar a gu - b b Darani"Ji, Kardinal Serede'yi, Kont 

dü. Kral, kızının kıvırcık siyah Klayn,,nc demektir; unu ile Zabıta evvela bir aşk mace· Bctlen'i davet etmiş yeni kahine· 228 M. J. Taran. 9 
saçlarını öptü, kolunu, kızının kat'i olarak izah eden yoktur! rasilc karşılaştığını sanmış fa. nin teşekkülü h:ık.kında müdavelei 216 A. Muhtar 9 
narin omuzlarına attı ve: Ku-Kluks·Klayn'lar, son ola- kat, neticede mes'elenin aşk efkllrda hulunmu~tur. 201 A. Lafont 7 75 

- Haydi kızım, buradan rak gene bir genç klZl bir ile hiç bir alakası olmaClığı Budapeşte, 6 (A.A)- Mun- 111 T. Debbas 8 875 
gidiniz. Bu aşk ve zevk ayını ormana çekmişlerdir. Bu kız, anlaşılmış ve genç kızın Ku - hen civarında bir sanatoryom- 110 R. Franko 10 
eğlence ile geçiriniz, çünkü Mis Evlin Haro ismindedir; Kluks - Klayn cemiyetinin eline da tedavi altında bulunan 100 Benmayor 9 25 
bu mes'ud günler durmaz... zengin veya büyük bir aileye düştüğü anlaşılmıştır. başbakan Gömböş'ün tedavi- 98 F. z. İzzi 8 50 
gideri Dedi. de mensub değildir; yalnız Mis Evlin bu gizli ve kor- 73 O. Eğli 6 875 

Genç kız, billuri bir kah- büyük bir propaganda idare- kımç cemiyet elinde ne oldu? sini yarıda bırakarak siyasi 57 A. H. Nazil. 9 875 
kaha ile gülerek uzaklaştı; kral sinde daktiloluk yapmaktadır. Şimdilik belli değil. Fakat müzakerelere bizzat iştirak et- 50 A. Karako 7 25 
da şen ve mes'ud kızının ar- Mis Evlin yazıhaneden çı- mes'clenin intihabat ile ala· mek Ü%ere Budapeşte'ye döne- 36 S. Gomel 9 
kasından bir müddet baktı, karken kendisine tanımadığı kadar ve çok mühim bir sırla ceğine dair son günlerde do- 36 J. Tara. mah. -9 25 
kaldı. bir delikanlı yaklaşmış, deli- alakası tesbit edilmişir. laşan şayialar hakkında sala- 34 E. R. Roditi 7 

Venedik düçelerinin hediye kanlı ile ayak üzeri iki daki- Almarr firmalarının hiyettar mahafilde deniliyor ki: 27 s. Süleyma. 12 50 
ettiği altın kakmalı Gondol ka kadar görüşmüştür. Müracaatı.. Başbakanın sıhhi vaziyeti 27 S. :.\lharal 9 
sun'i büyük gölde dolaşıyordu. Bunu, müessesenin kapıcı böyle bir seyahata müsait ol- 17 J. Kohen 9 25 

K I k d Almanya' da bazı mühim ti- 24 9 ra, alktı odasına geçti. ve hademeleri görmüşler ir. caret odaları, Türkofise müra- madığı gibi hatta hastalık 8 
lçoğlanları tarafından önünde Genç kız bunun üzerine bir l T k l l mezuniyeti bittikten sonra da 115613 caat e ür tacir eri e fındık, 
götürülen meş'aleler kralın so· otomobil getirtmiş ve meçhul . 1 h l h işe tekrar başlıyacak va71·yette 118102 

cevız, pa amut u asası, za i-

K. S. 
14 
7 50 
9 

14 
10 50 
11 
10 
9 25 

14 
9 25 

11 
7 75 
9 

11 50 
10 25 
12 50 
14 
9 25 

luk ve gamlı çehresini daha bir semte doğru otomobili k d' k değildir. Z. yağı satışı re, en ır ve eten tohumu, 
hazin bir şekle sokuyordu. sür'atle sürdürmüştür. H 1950 Kilo M. Kibar 39 40 

siyah haşhaş, ham krom, eski enüz teeyyüt etmiyen bazı 
- Sonu var - Ertesi gün Mis Evlin dai- h b 1 G b , Zafüre satışları: 

...... - Başını ancak elmas ve ,----------------------- kağıd, kuru manolya yaprağı, a er ere göre öm öş ün Ç. Cinsi K. S. K. S. 
·•1uc h ı · · ~ l ·1 ··1 kuru k h d h ahvali sıhhiyesi çok vahim .... ev er erının agır ığı e 0 ç· • • v t 1 k I aysı, am ma en, er 603 Buğday 5 125 5 875 
··ıek .. k" 1 1 ogre men er o usun. tu"'rlu" d . k .. . endişeler tevlit etmekte ve mum un o ur en, ve pamu uzerıne 41 Bakla 4 75 4 75 

D· l d ı's ya k · t d'kl · · b"ld' yakında bir kabine buhranı-ıyor ar ı. ilk O L k il b k 1 ld "' pma 15 e ı erını 1 ır- 11 Nohut 5 50 5 50 f.' ld' 1 ' rta, ise o u arının ütün ·itap arı ge i mı·şl d' nın çıkması da muhtemeldir. 
d ransova ge ı; yanızca ve Ah l E • k• • er ır. 136 Susam 14 50 14 50 
~erin bir sükiit içinde akşam me tıman ıtap evı Paria'te Yugoslav Şimdiye kadar Başbakanlık 463 B. pamuk 40 47 
enıeğini yidi. l\lilşıerilcriuin deAcrli ilgilt·rine ılayanurak fzmir'e yaraşacak muavinliğini yapan ve Naip 197000 ICilo p. çekir. 2 90 2 90 

Gu·· ... 1 · b. k d 1 §"kilde gcnişlcıilmi~ıir. kralları a"bı·aesı· Horti'nin itimadını haiz bulu-
' ... e ve serın ır a ·şam ı; Ah E • k• 22 Ken. pala. 370 370 
~'1 Semadan nurlarını bol, bol met tıman ıtap evi Belgrad, 6 (A.A)- Harici- nan Daranyi Başbakanlığa en 
}alın mu""kemmel bahçesı'ne K 1 n 1 1 1 ye bakanı Marı'o Parı"s'e ha kuvvetli namzed telakki edil- Jngı·ıı·.., · 'C'aJtl• uflerİ ~ ii tür ukaıılı~ının oh.u kitap arı i c tli~cr lıütiin eserleri gü· - - r 1 

y o 

81._kıtıyordu. Fakat kralın içi nii gününe takip eılcn , .c m mü~aiı fiatlcrle sapn miiştni- reket etmiştir. Bakan bu ayın mektedir. Londra, 6 (Radyo) - İn-
~•lıyordul ı~·riııi memnun eıleıı fzınir'in Liricik kitap Vl' kırtasiye ıleposuılur. dokuzunda Yugoslavya kral- Roma, 6 (Radyo) - Gene- giltere hükumetinin lngiliz Fa-

ltq Ş&rlken, sefirlerinden ikisini Hariçten siparişler iskontolu fiatlerle ve sür· lan Piyer ve Aleksandr için ral Gömböş'ün ölümü ltlaya şist partisini feshedeceği hak-

L tlettirmişti. Gene Avrupa'yı atle gönderilir. Telefon (2535) dikilen abidenin küşadında ha- matbuatı tarafından teessürle kındaki haberler tekzibedil-
'atıştırmak istiyordu. Şu hale Hükumet caddesi No. 58 - 60 1. 

1 karşılanmıştır. mektedir. : ftiMi* ·•- zır bulunacaktır . 
.................. Dllll ........................................................ ... 

ra1~d yaptı. Fatma'ya tarif ler geçirmeğe başlamıştı? 
etti. S n ~a kulağına fısıladı: iki yıl evel kız kollejinde 

- Onu, yarın bana gönder. okurken, bu uzak Anadolu 
- Olur hoca hanım, ya köyiinün, şu ıssız, dehşelli ge-

gelmczscl cesini hiç tahayyül etmişmiydi? 
- Çok üzüleceğimi, kırıla- Böyle bir köy karakolunda, 

24 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe cağımı söyle! bıyıkları boyalı bir jandarma 
- Söylerim hoca hanım, onbaş1sı ile sorguya çekilece· 

({İzan· , 
..._ Anlamadım! 
D d. e ı. , 

) ..._ Anlamıyacak ne var, 
&ilPtıklarını bir gecede öder. 
~enim gözüm bu yüzbaşıdan 
~tktu. Özü, sözü tok, baba
Ça tı, rnerd bir adam. Hem de 

lok yarması gibi birşey.. O 
til atı ben yimiş olsaydım kırk 

n sıtma çekerdim. 
~-~İzan ses çıkarmadı. Kapı

~eldikler vakit; 

. et'. Fatma biraz gelsin de 
tdı - şu ilaçları vereyim .. Bir 

~tanesi ile zavallının sırtını iyice 
oğun .. 

- Olur-olur hoca hanım, 
sen merak etme. Bu garibe 
acıdığından belli ki adam ev
ladısın .. 

Rizan gayri ihtiyari kendi 
kendine; 

- Acımak mı - diye söy
lendi - Hiç tc zannetmiyorum .. 
Kaç defa onu tahlil eltim, fa. 
kat ben de bir şey anlıyama
dım . 

sen merak etme. ğine ihtimal vermiş miydi? .. 
- Yarın bana haber getir.. Parçalanan bulutun altın-
- Peki! dan, üstünden siyah tülleri 
Vakit çok geçmişti. Köy, atılmış beyaz bir kadın cildi 

derin bir uyku içinde idi. De- görünür gibi, temiz, açık mavi 
niz bu akşam, hırçın, asabi bir gök belirmişti. 
atıhşlarla sahili kemiriyor ve Ne güzel, ne muhteşem bir 
acı acı, derin derin homur- şeydi bu? 
danıyordu. Ufukta bir bulut Bekir ne olmuştu acaba? 
parçalanıyor ve arkasından, Üşüyordu. Vücudunda ya· 
gümüş yüzlü bir ay doğuyordu. hancı ve ıslak bir el dolaşı-

Rizan alnını pencereye da- yormuş gibi titredi, ürperdi. 
yadı ve etrafına [baktı, düşii- Mantosunu, iskarpinlerini fır· 

Aspirin, sulfat, çay, lhlamur, nüyordu: lattı ve olduğu gibi, karyo-
Alkol konfre' den büyük bir Hayatı, ne büyük tahavvül- !asına atıldı. 

Bekir'in gözleri ve bakış

ları, esrarlı bir kımıldanışla 
sanki kalbinin içine bakıyor
lardı. Bir bulanıklık veya ha
fif bir duman arkasında gö
rünen silik çehreler gibi, ka· 
fasının meçhul bir yerinde 
Bekir'in portresi vardı sanki •. 

Gözlerini sıkı s1kı yumdu. 
Yatağı rahatsız mı idi, değil. 
fakat uyuyamıyordu.. Sağa 
dôndü, sola döndü. Sonra 
doğruldu, geceyi dinledi. 

Ne bir köpek sesi, ne bir 
ayak gürültüsü .. 

Köy hala [uyuyordu .. Gene 
yattı, gene uğraştı. Nafile; 
gözleri kapanmıyordu. Muan· 
nid bir kuvvet, uykusunu sü-
rükleyip ·götürüyordu. 

Nihayet kalktı. Dışarıda 
bir ayak sesi duyar gibi oldu 
ve korktu: 

- Kim ol 
- Benim hoca hanım, eenl 

Mangalı yakıyorum. 
Geniş bir nefes aldı. Dışa

rıdaki, hizmetçisi idi. 

Mantosuna sarıldı ve ka
pıyı açtı. 

- Ne kadar erken kalk· 
mışsın .. 

- Ben her gün böyle kal· 
karım hoca hanım. Ezan se
sini duymadan namazımı kıla
rım. Şuradaki kara ağacın üs
tünde bir yıldız gözükür. O 
yıldız doğmağa başladı mı, 
bence namaz vakti gelmiştir. 

- Çok iyi.. Biraz çay yap
sak.. Sinirlerim bozuk ta .. 

- Hazır hoca hanım, çay
danlık kaynıyor. Sen neden 
erken kalktın hoca hanım? 

- Sonu t1ar • 



1 

' 
< . 

Sayfa 6 -ısm::----~--------------ANADOLU -----------11!!2!1rca~-11'8ıl-----7 1101936 ... 
Beynelmilel Silahsızlanma mes'elesi lzmir harici askeri satınalma ilanları 

h 
• ·ı • _______ ,______ Burnava Tüm satın alma komisyonundan: 

tet ışçı erın Konferans me&aisine kısmen başlıyacak- Cinsi Mahalli Miktarı Umum tah- Muvakkat 
Kilo min tutan teminat 

Münakasa Tarih 
şekli 
Açık 
Açık 

Gün Saat 

faaliyeti tır. Komisyon, raporu sosyeteye verecek. Bulgur Merkez kıtaları 23600 2832 113 
Bulgur Ödemiş 6600 792 60 

12/10/36 Pazartesi 10 
12/10/36 Pazartesi 11 

suretile münakasaya konul· --Cıı;;J•••-· .. ·---
Cenevre, 6 (Radyo) - Mil· 

Jetler Cemiyetinde beynelmilel 
tedhiş teşkilatının önüne ge· . 
çilmesi için beynelmilel bir 
konferans akdi hakkındaki 
Yugoslavya teklifi müzakere 
edilmiştir. İsveç murahhası, 
bu konfera"nsın gayri muayyen 
bir zamana bırakılması tekli
finde bulununca Yugoslavya 
murahhası, bu teklifi kabul 
edemiyeceğini bildirmiş ve: 

. - Birkaç kurban daha ver
dikten sonra mı tc,pJanılacak 
ve bu tedhişçilerin faaliyetle
rinin önüne geçilecektir? 

Demiştir. Münakaşa geniş

lemiş, bazı murahhaslar, İsveç 
murahhasının noktai nazannı 
terviç etmişlerdir. Rey netice
sinde lsveç murahhasının nok
tai nazarı kabul edilmemiş ve 
tedhişçilerin faaliyetlerinin 
önüne geçilmek için 937 yılı 

iptidalarında beynelmilel kon
ferans akdi kararlaşbrılmıştır. 

Hukuk encümeni, yarın top
lanarak mukavele esasını ha
zırhyacakhr. 

-~--

Varşova-Atina 
hava hattı .. 
Mukavelenin imzası 
münasebetile dosta
ne nutuklar söylendi 

Atina, 6 (A.A) - Varşova 
ile Atina arasında yeni tesis 
edilen hava hattına dair olan 
mukavele bugün imza edilmiş
tir. Bu mukaveleyi mevzuubah· 
seden gazeteler mukavelenin 
imzası rnünasebetile Pazar ge
cesi verilen ziyafette başbakan 
Metaksas'la Polonya'nın Atina 
elçisi M. Svarsburg arasında 
teati edilen nutukların sami
miyetini kaydetmektedirler. Yu
nanistan'ın idealinden bahse
den elçi ezcümle demiştir ki: 

- Hiç şüphesizdir ki bu 
ideal Avrupa'nın kötü ve menfi 
kuvvetlerile mücadele ve umu
mi menfaatd uygun olarak di
siplin kadrosu içinde memle
kete nizam, ahenk, adalet ve 
Hürriyet temin etmek husu
sundaki çalışmalarınızda size 
rehber olmaktadır. Polonya 
büyük bir cesaretle mes'uliye
tini deruhte ettiğiniz eserin 
gerçekleşmesini hususi bir dik
katle takibetmektedir. Çünkü 
Polonya bu idealin muzafferi
yetinin Avrupa ve beşeriyet 
için büyük bir kazanç olaca
ğına inanmaktadır. 

Bu hitabeye cevab veren 
başbakan Metaksas; Polonya
nın hükumeti için şerefbahş 
olan takdirine teşekkür etmis 
Bizans zamanındanberi Polon
ya ve Yunan milletleri ara· 
sında devam edegelen dost
luk bağlarım ehemmiyetle kay
detmiştir. 

Yemen'de 
Esir ticareti yasak! 

Kahire, 6 (Radyo) - Cid
de'den alınan bir habere göre 
kral lbnissuud esir ticaretinin 
memnu olduğunu ilan etmiş 
ve mevcud esirlerin hemen 
serbest bırakılmasını emreyle
miştir. 

lngiltere'de işsizler 

Glaskov, 6 (Radyo) - 400 
işsiz amele bugün Glaskov' dan 
Londra üzerine açlık yürüyüşü 
yapmıştır. 

Cenevre, 6 (A.A)l-~Asam· 
blenin üçüncü komisyonu öğ
leden sonra toplanarak silah· 
sızlanma konferansı mesaisine 
kısmen batılaması hakkındaki 
tekliflerle meşgul olmuştur. 
İskandinavya devletleri dele. 
gelerile Hollanda ve Belçika 
murahhaslan reisin gösterdiği 
program lehinde bulunmuş· 
lardır. 

Pol Bonkur (Fransız) büyük 
bir program çizmenin ne za
man, ne de mekan itibarile 
mütenasip olmadığını söyle
miştir. 

Malkolm Makdonald (lngi
liz) de mahdut bir programa 
taraftar olduğunu söylemiş ilk 
önce silahlanma masraflarının 

neşrini temin etmek lazım gel· 
diği mütaleasmda bulunmuş 
ve tatbik edilmesi müşkül olan 
kontrol sistemi yerine herkesin 
kaöul edebileceği ahkam ko· 
nulmasını ileri sürmüştür. 

Litvinof asamble ve kon
seyde ·müteaddit defalar der· 
miyan ettiği fikre bir şey ilave 
etmiyeceğini söylemiştir. 

İran murahhası memleketi· 
nin kabul edemiyeceği silah 
ticareti hakkındaki 925 anlaş
masının yeniden tetkiki teşeb
büslerini protesto eylemiştir. 

Müzakereler hitam buldu
ğundan reis komisyona bir 
kaç güne kadar bir rapor 

· tevdi edecek ve bu rapor 
konseye arzolunacaktır. 

Nafıa Vekilimi- ŞefimizAnkara-
zin tetkikleri.. ya geçti. 

•• 
-Başı 1 inci say/ ada

dokıor Belı~el Uz C?ldukJan halde 
llıılkopınar'Jıı tesis edilmekte olan 
hnı\r haYa istHyonunu ziyaret et· 
miş, orada in~a edilen tayyare 
hangarını gürmüş ve mfihim bir 
para sarfile imli edilmesi lazım 
ı;elen tayyare iniı sahasını tetkik 
eylemi;tir. Sayın ,·ekil, bataklığın 
kurutulması i~ini mütchııssıslara 

tetkik ettirmişler ve alakadarlardaıı 
malumat almışlardır. 

:ıfıa vekilimiz, burada epi ka
larak hava istasyonu inşaat ve te. 
si ntile meşgul olan başpilot Ah· 
med'den malıimat aldıktan sonra 
otoınolıille Karş1ya1ı:a'ya geçmiştir. 

So~ukkuyu'da Değirmentcpe'de be· 
lcı1iyenin yeni yaptırd1ğı ve İz
mir'in lıütün güzel manzaralannı 
gözününe seren gazinoya gitmio
ler<lir. Orada belediye reisi tara· 
fından şereflerine Yerilen ~ay zi· 
) afetinde bulunarak refakatlerinde· 
ki zev1tla samimi hasbıhaller yap· 
mışlardır. 

- Başı birinci sayfada -
etmek üzere Afyon tarikile 
hareket edecektir. 

Ankara, 6 (Hususi) - An
takya ve İskenderun' dan ge· 
len haberler, buradaki Türk 
kardeşlerimizin anayurda ve 
Türk bayıağma kavuşmak hu
susundaki hasret ve heyecan
larının gün geçtikçe arttığını 
göstermektedir. 

Şükrana Şayandır ki, bu 
hislere~ hakim olan şuur ve 
cesaret, evelki gün bütün san
cak şehir ve kasabalarında, 
mağaza ve dükkanların ka
panması ile yapılan · büyük 
tezahürat esnasında herhangi 
nahoş bir hadiseye mani ol
muştur. Halk, anavatan efka
rıumumiyesi ile matbuata gös
terdiği alakaya karşı derin bir 

'C' k b l minnet taşımaktadır. ren Ur an arı İstanbul, 6 (Hususi muhabi-

Merasim Paris'te rimizden):- Suriye'de intiha
bat başlamıştır. intihabat, mü-

Y apılacaktır .. cadeleli bir şekilde devam ede-
Paris, 6 (Radyo) - Doktor cek gibi görünüyor. Suriye

Şarko ve arkadaşlarının cena- deki Türk'ler, evelce verdik
ze merasimi Sen Malo ve Sen leri bir karara göre intihabata 
Servan'da yapılacaktı. Fakat iştirak etmemektedirler. Paris
F ransa hükumeti bu fen kur- ten gelen haberlere göre, 
hanlarına milli bir cenaze me- Fraıısız'lar, Antakya ve lsken
rasimi yapmağa karar verdik- derun'da yeni bir idare şekli 
ten sonra program değiştiril- kurulması mes' elesin de mute
miştir. dil davranacaklarını ifade et-

Cesetler, Sen Malo'ya 10 mektedirler. Fransız'lara göre 
Teşrinievelde getirilecek ve 11 Suriye' deki Türk'lerin miktarı, 
Teşrinievelde Paris'e sevkedi- diğer milletlere nazaran yüzde 
lecektir. 37 nisbetinde imiş. 

Milli cenaze merasimi 12 İstanbul, 6 (Hususi muha-
Teşrinevel Pazartesi günü Pa· birimizden) - Başbakanımız 
ris'te fevkalade surette yapı- ismet lnönü, son tetkik seya
lacaktır. hatlerinde tetkik ettiği işler 

hakkında yapılması lazımgelen 
Sosyetede mu- işleri bir raporla alakadar ve-

haceret mes 'elesi.. kaletlere bildirmiş ve bunla-
Cenevre, 6 (Radyo) _ Le- rın yapılması emrini vermiştir. 

histan'ın Uluslar sosyetesi mu· İstanbul, 6 (Hususi muhabi
rahhası komisyonda söz alarak rimizden) - Ankara' dan bil
demiştir ki: diriliyor: Başbakan ismet lnö· 

- Muhaceret mes' elesi yü- nü, bugün Dış bakanlığa gide
zünden Lehistan' da büyük bir rek Dışbakanlık umumi katibi 

ıstırab vardır; bunun için muha- Numan Rifat Menemencioğlu 
t · 1 · F'l" t' • 't ile muhtelif işler hakkında gö-cere ış erme ve ı ıs ın e gı - .. .. .. 

k . t' f k' y h d''l . ruşmuştur. me ıs ıyen a ır a u ı erı • , J • 
düşünmek lazımdır. Habeşıstan aa ım-

Demiştir. ti yaz alan milyoner. 
Yunanistan incirleri Londra, 6 (Radyo) - Ame-

Belgrad, 6 (A.A) - Yuna· rika'lı milyoner ve büyük ma· 
nistan ve Çekoslovakya tacir- liyecilerinden M. Leo Sertok 
leri arasında incir satışı fiat- Amerika' dan Londra'ya gel
lerinin Yunan'lılar tarafından miştir. Bu Amerikeı'lı bir mil
yükseltilmesi yüzünden ihtilaf yon dolar avans mukabilinde 
çıkmıştır. Çekoslovakya tacir- Necaşi'den birçok Habeş ma
leri, mukaveleyi feshetmişler denlerinin imtiyazlannı almıştı. 
ve bundan sonra Dalmaçya M. Sertok gazetecilere bu 
inciri satın almağı kararlaştır- imtiyazların hükümsüz kaldığını 
mışlardır. söylemiştir. 

1 Yukarıda miktar ve mahalleri yazılı bulgur açık eksiltme 
muştur. 

2 Açık eksiltmesi 12110/936 pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde yapılacaktır. 
3 Umum tahmin tutarları ile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 
4 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. . 
5 - İsteklilerin muayyen vaktinde Burnava' daki askeri sabn alma komisyonuna gelmeler• 

25 29 3 7 513 
..... _ ................ 1-------------------------------------------Bar sel on ve v alan.. Burnava tümen sabn alma komisyonundan: 

1 - Tümen merkez kıt'alarının ihtiyacı için 6150 kilo kuru 
siya şehirleri de üzüm açık eksiltme suretiyle konulmuştur. 
bombardıman edildi 2 - Açık eksiltmesi 12 -10· 936 pazartesi günü saat 15 te 

-Baştarafı l inci say/ ada
kavemetini kıracağız. Paytahtta 
milliyetperverler bizi dört gcizle 
beklemektedirler. Dcruİ§lir. 

Paris 6 (Radyo) - 1spanya'nın 
ıisiler elinde bulunan İspanyol fi· 
losu bugün Cebelüttarık l.ıoğazındım 
geçen 9 vapuru himaye etmiştir. 

Bu vapurlıırda Afrika'dan gelen 
a~kerler vardır. Bu askerler Elce· 
zireye çıkanlmı~tır. A ilerin elinde 
100 den fazla tayyare vardır. 

General Y ag: 
- İspanya, General Franko· 

yu kurtıır:cı ve hakiki reiı olarak 
tanımaktadır. Demiştir. 

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

natı 79 liradır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin muayyen saatinde Burna va' daki askeri satın 

alma komisyonuna gelmeleri. 25 29 3 7 511 
Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
1 Gaziemir' deki alayın senelik ihtiyacı için 155000 kilo 

2 

3 

odun açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 
Aç1k eksiltmesi 23 / 10/ 936 cuma günü saat 10 da 
yaplacaktır. 
Umum tahmin tutarı 1030 lira olup muvakkat temi· 
natı 78 liradır. 

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

tın alma komisyonuna gelmeleri. 7 10 13 17 679 

~ 

Mektep Kitapları --· 
Yavuz Kitapevinden: 

Paris, 6 (Radyo) - Kata
lonya' da vaziyetin vehameti 
hasebile Andor Cumuriyetini 
müdafaa ve muhafaza için 
gönderilmiş olan Fransız kıta'i 
askeriyesinin takviyesine karar 
verilmiştir. 

Toledo, 6 (Radyo) - Mad- 24 senedir lzmir ve hinter'Andmm kitap 
rid' den gönderilen motörlü ihtiyacını temin etmeği şerefli bir vazife 

bilen mUessesemiz busene : 
yeni kuvvetler T oledo 'ya bü- J 
yük bir taarruz yapmışlardır. ..._ Devlet Kitap arının 
iki gün süren şiddetli müsa· dahi sahcllığmı Uzerine almıştır. 
demeden sonra, sonra general ilk ve orta mektepler ile liselerde oku-
Yag tarafından püskürtülmüş- tulacak bUtUn kitaplarm emirlerine ama· 
Ierdir. Motörlü kuvvetlerin de olduğunu sayın öğretmenler ile taşra 
ikinci bir taarruzu da Mako- bayilerine arzederim. 
eda'da ~defeditmiştir. Adres: Yavuz kitab evi 

Madrid, 6 (Radyo) - üye- Fahri Kitapçı 
do'yu müdafaa eden maden _ Numara 56 Kemeraltı.._ı 
amelesi, asilerin taarruzlarına '-;,;;;i;ii;ij-~&;~~~~mm~~;i&r.ii~iiiiii~~ 
fevkalade surette mukabele ' 
etmektedirler. Yol milis kuv
vetlerin elinde bulunmaktadır . 
Asiler şehri zaptetmişlerdir. 
Fakat maden amelesi tarafın
dan bombalarla mütemadiyen 
taciz edilmektedir. 

Barselon, 6 (Radyo)- Bar
selon limanında bulunan Urug· 
vay vapurundaki divanı harb, 
bir Miralay ile bir Binbaşıyı 
kurşuna dizdirmiştir. 

Paris 6 (Radyo) - İngiliz 
M. X. torpido muhribi Bilba
odan 20 kadar mülteci ile 
Sen Jan Lüze gelmiştir. Bil
baoya esirlerin mübadelesi için 
iitmiş olan kızılhaç heyeti de 
hiçbir iş yapamıyarak dön
müştür. 

Burgos, 6 (Radyo) - ihti
lalcilerin tayyareleri, Madrid 
üzerinde uçarak şehir üzerine 
beyannameler atmışlardır. Bu 
beyannamelerde halkın, ihti
lalciler aleyhine beyhude mü
cadele etmemesi bildirilmek-

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
21 inci tertip biletleri satılıyor 

Altıncı keşide 11-10-936 dadır 
Büyük ikramiye 200.000, mükafat 20.000 liradır. Ayrıca 

20.000, 15.000 ve 12.000 liralık büyük ikramiyeler vardır. 
Biletler hukumet önünde direktörlük gişesinde ve bi-

lfimum bayilerde satılır. ·---------=-.......................... . 
•ıııttıııuıı11111111111111111ı.. Doktor ,,1111111111111111m11111111111 

--------~ A. Kemal Tonay 
==.Bakteriyolog ve bulaşı'k, salgın hastalıkları mütahassısı~ = Dasnıahane istasyonu karşısındaki dibek sokak başında 30 sayı- S = lı ev ve nıu:ıyenclııınesindc ıabalı saat 8 den akşam saat 6 a kadar §§ = hastularını knbul eder. := = ~lüracaat eden hastalara yııpılma~ı l5zımgclcn sair tahlilit ve S 
- mikroskopik muayeneleri ile veremli haı1talara yapılmasına cevza §§ 
:= gönilen l'nonıotoraks muııycnehnnesinde muntazaman yapılır. := 
İillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 11111111• 
i l Al Türk harflerinden başka 
ıta ya- manya harf kullanılamaz 

temasları Defterdarlıktan bütün ma
liye teşkilatına gönderilen bir 

tedir. Alman elcisi 
Türkiye - Yugoslav- M. Muss~lini ile 

tamimde bazı dairelerde me· 
murların eski harflerle müs· 

veddeler hazırladıkları ve hu

susi mektublarını bu harflerle 
yazdıkları görüldüğü bildiril· 

miştir. Defterdarlık, memur· 

ların Türk harflerinden başka 
hiç.bir yazı kullanamıyacaklarını 

ya ticarat muahedesi uzun boylu konuştu. 
İstanbul, 6 (Hususi muha-

birimizden) - Türkiye • Yu- Roma, 6 (A.A) - Propa-
goslavya arasında yeni ve ganda bakanı Alfieri Almanya 
evelkine nazaran daha geniş seyahatinden Hitler'in hususi 
hükümleri ihtiva etmek üzere tayyaresile bugün Roma'ya 
akdedilecek ticaret muahedesi 
müzakerelerine 10 birinci teş
rinde Ankara' da başlanacaktır. 
Yugoslavya heyeti, bugün Bel
grad' dan Ankara'ya hareket 
etmiştir. 

Hava taarruzuna karşı 
Bclgrad, 6 ( Radyo) - 29 

Birinci teşrinde Sarayova şeh
rinde hava taarruzuna karşı 

korunma ve gizlenme denemesi 
yapılacaktır. 

dönmüştür. 

Roma, 5 (A.A) - Mczuni-

yetinden dönen Alman elçisi 

Von Rossel dün hariciye ba-

kanı Kont Ciyano ve bugün 

de Mussolini ile uzun boylu 

görüşmüştür. 

Mülakatlar umumi siyaset 

üzerinde cereyan 

bildirmiş ve kullanan memur 

görülecek olursa haklarında 

takibat yapılacağını bildir· 
miştir. 

Tıb kongresi 
İstanbul, 6 (Hususi muha

birimizden) - Dördüncü Bal-

kan Tıb kongresi, yarın Yıl· 
dız sarayında toplanacaktır. 
Kongrryi, Sıhhiye müsteşar! 

bir nutukla açacaktır. 
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~--~~--~~--~~ ....................... sa~a7~ 
-........__ zmir Komutanlığı ilanları mektuplarını havi kapalı zarflarını kanuni şekilde 582 Üçüncü karataş islahane arkası 8 ev 51 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: tanzim ederek ihalenin yapılacağı belli gün ve sa- 583 " " ıı caddesi 111 " 130 
- ana a e Mütahkem mevki kıtaatının 12600 kilo ısyona ver- oraman ma . o ur a i so. 1 O 12 " 340 1 Ç kk ı atten en az bir saat evvel mezkur kom· 597 T h b d 1 

b 
meleri. 23 27 2 7 599 B k k sa un ihtiyacı açık eksiltme suretile münakasaya ----------_.;.~_...:.,:___.:...._...;______ urnava yı ı minare sokak 28 " 400 

konmuştur. M t M 1 k d 603 
11 

kürt Ömer sokak 39/41 du".kkan 100 s · v. sat. a . o. rs. en: 
- 2 lahlesi 19 / Birinci Teşrin/ 936 pazartesi günü saat 1 - ~~nisa garnizonundaki kıtaat ve müessesat ihtiyacı 606 Ayavukla rana sokak 20 ev 160 

11 de Çanakkale' de Mst. Mv. satın alma komisyo- ıçın 537 ton arpa veyahut yulaf münakasaya konmuştur. 621 " toprak tepe sokak 45 " 200 
nunda yapılacaktır. 2 - Şartnameleri Manisa tümen satın alma komisyonunda 629 Karataş dokuz eylıil sokak 157/ 13 '' 560 

3 - Beher kilo sabun için otu1 dokuz kuruş fiat tahmin görülebilir. 645 Dolaplıkuyu mah. dolaplıkuyu s. 113 127 arsa 3 
edilmiştir. 3 - ihalesi 26 /1. Teş./ 936 pazartesi günü arpa saat 648 Mahmudiye mah. mumcu zade s . 126 128 ev 100 

4 - Teminatı muvakkatc akçesi üçyüz altmış liradır. 11 de ve yulaf saat 16 dadır. 650 Dayı emir mah. dayı emir sokak 12 arsa 1 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 4 - Eksiltme kapalı- zarf usuliledir. Arpa ve yulafın ayrı 651 " " yeldeğirmeni çıkmazı 102 " ; 2 
6 - istekliler Ticilret odasında kayıtlı olduklarına dair ayrı şartname iledir. 652 

11 

" mah. dayı emir sokak 6 " 3 
. Vesika gö§iermek mecburiyedndedif İer; 5 - Arpa ve yulafa verilen fiatler üzerine tüm ence yapı- 654 Karataş asansör sokak es. 23 ev 60 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunün 2 ve lAcak hesap ve tetkikat neticesinde arpa veyahut yulaf 681 lmariye mah, ikinci burç 7 ev 8 

3 Üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika- alınacaktır. sokak 
ları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saatin- 6 - 537 ton arpa veyahut yulafın muhammen fiatleri 5,5 701 ikinci karataş dokuz eylul 112-114· n 6 ev 
den evel komisyonda hazır bulunmaları. kuruştur, muvakkat teminatları 2216 şar liradır. sokak 

400 

450 
900 
450 

6 10 13 17 711 7 ı T 
70111 11 

" 
11 118-120-126 ev 

. - stekliler icaret odasında muka}fyet olduklarına dair 
vesikÖ ibraz edeceklerdir. 701/2 " " 

11 

122-124 ev 
8 - Muvakkat teminat mektuplarile birlikte teklif mektup- 706 Alsansak mesudiye m. es. 18 ev 

larını münakasanın yapılacağı belli saatlerden en aşağı zanbak s . 

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

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

onda Bergama'da askeri satın alma komisyonunda 

birer saat evvel Manisa'da askeri satın alma komis- 707 Hasan hoca mah. kara os· 26·28 
man oğlu hani 

oda 30 

yonuna vereceklerdir. 7 10 15 22 720 

Emlak ve Eytam bankasından; ~g~ 
" il " 26· 29 oda 

dükkan 
30 

yapılacaktır. Kasap bızır m. arayıcı sokak 3 3 
3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 30000 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 2250 liradır. Esas 'No. Yeri No. Su Nevi depozitosu 720 

T. L. 724 
Tepecik sakızlar sokak 38 

11 hilal sokak 12 
arsa 
ev 
arsa 

100 
20 
90 

5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

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

136 Kuşadası davutlar karyesi 
plaka mevkii. 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi- j 137 
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 

1
138 

il " 
il 

il 

Yeni Taj 
bila no. tarla 

" enaz bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 1139 
2 7 13 18 645 140 il il il " " 

Müstahkem mevki salın alma komisyonundan: 141 
11 11 11 11 11 

1 - 6500 metre mavi renkte kışlık elbiselik kumaş kapalı 142 
11 11 11 

" 

11 

zarfla eksilt~eye konmuştur. 143 " " " " 
11 

2 -= Tahmin edtJen bedeli 17875 lira olup ilk teminatı 195 Mesudiye mah. ikinci kordon 444/3 dükkan 
1340 lira ~3 kufuştuf. 196 11 

" 
11 

" 444/2 ev 
3 - ihalesi 21 / 10/ 936 çirşamba gÜnü saat 1 i dedir. 198 İkinci karataş tramvay caddesi 323,323/1 ev 
4 - N.~muııe. ve şartnamesini görmek İstiyenİer her gÜn 207 Kokaryalı trlimvay caddesi 983 ev 

gun saat 15 ten 16 ya kadar komisyona müracaat 207/3 1
,' 

11 11 983 panel 3 ahır 
edebilirler. 207/4 

11 11 ıc 983 
11 

4 " . .. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin kanunun istenen belgelerile 207/5 " " ;, 983 " 

j ,, 

teminat ve teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 222 Hasan hoca mah. kara osman 26/6 
10 kadar M. M. V. satın alma komisyonuna gel- oğlu hanında. 
meleri. 2 7 13 17 620 223 " 

11 11 11 26/8 

M M 1 k d 
229 il il " il 26/15 

st. v. sat. a . o. rs. en: 
1 - Garnizon hayvanlarının senelik ihtiyaçlarına sarfedil- 227 " 

11 11 11 

26/32 
mek üzere 744492 kilo arpa kapalı zarf usulile alı- 228 '· 

11 11 11 

26/49 
nıtcalEhr. 229 Hasanhoca mah. osmaniye so. 47,49,43 

mağaza 

il 

oda 
IC 

mağaza 

~ - ihalesi 9 /Birinçiterin/ 936 cuma günü saat on be~te 231 " 
11 11 

" 37 33 

A k 1 !!. l 232 " il il il 62 62 n arlı evllzım amir iği satın alma komisvonunda 
yapılacaktır. 233 " 

11 11 

" 45 41 
3 - Şartnamesi eksiltmenin yapılacağı Ankara leva:tım 234 " 

11 

" " 64 64 
amirliii satın alma komisyonundan 140 kuruş muka- 235 - " yolbedesteni selvili ha- 55/12 
bilinde verilir. nında. 
Arpanın tutarı 27918 lira 45 kuruş olup teminatı 236 HAian hoca mah. mirkelam 12/32 

dükkan 
mağaza 

il 

4 Oda 

muvakkatesi 2093 lira 88 kuruştur. hanında. 
5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun iki 252 Karşıyaka alaybey salih eski 47 Ye. 49 Arsa 

Ye Üçüncil maddelerindeki vesikalarla teminatı muvak- paşa sokak. 
kate ve teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını iha· 285 Hasanhoca mah. yolbedesteni 47 23 

1 . l b 11 b 286 il il " 41-33-19 enın yapı acağı e i gün ve saatten ir saat evveline 
krdar mezkur komisyona vermeleri. 298 Buca belediye caddesi Taj 52 

23 27 2 7 500 299 il il il il 54 
-:--M-:--"--:M-:-------~---.;.;._-...:..._...:.__.:.:.::___ 300 11 11 " " 56 

st. v. satın alma komisyonundan: 
Beher kilosu- 301 " " " 

11 

58 

M 
302 il " " " 60 

iktarı Tahmin edilen nun tahmin Teminatı muvak-
303 Cinsı' K"l t t d"l f' t" k k · Hasanhoca mah. yolbedesteni yeni 55/10 

1 o mecmu u arı e ı en ıa ı ate a çesı 
304 " " " 55/4 

S 
L. K. K. S. L. K. 3 l ·1 

Ümi kok 387450 11236 05 29 00 842 71 05 " " " se vı i 55/12 
" " 100000 2900 00 29 00 217 50 hanında. 

Münakasl\nın şekli ihale tarihi gün ve saatı 306 
: 

Kapalı zarf 21/Birinci teş./936 çarşamba günü saat 16 da 
3o9 

" " .. 55110 
" kara osman oğlu 26/12 

Açık eksiltme il il il " " 15,30 " hanında. 
1 - Mst. Mv. kıtaatının yukarıda cinsi ve miktarları yazılı 310 

: 
11 osmaniye sokak 25-2.21 

iki kalem Sümi kok iki kıt'a şarname ile ayrı ayrı bir 
311 

kapalı zarf biri açık eksiltme suretile münakasaya 313 
konmuştur. · 326 

2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih iÜn ve saatlarda iz- 329 
mirde kışlada Müstahkem mevki satın alma komisyo- 341 
nunda yapılacaktır. 348 

3 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
4 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve- 349 

sika göstermek mecburiyetindedirler. 350 
5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikalarile kapalı zarf 352 
için teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en 353 
az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 377 
Açık eksiltme için de teminatlarile birlikte ihale saa- 383 

........___ tından evel komisyona gelmeleri. 2 7 13 18 646 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 289 
1 - Garnizon hayvanatının ihtiyacına sarf edilmek üzere 390 

il il il 43 

" 
11 yolbedesteni 83/11 

Bayraklı bumava caddesinde 73 
11 kanarya sokak 5 

Hasan hoca mah. yolbedesteni 55/4 
" 

11 mırabıt çarşısı kız· 25/20 
lar ağası hanı. 

" il il il 52/25 

Hasanhoca mah. mırabıt çar. 25/12 
kızlar ağası hanında. 
Hasanhoca mah. osmaniye so. 33 29 

" il " il 33 

Reşadiye mah. tramvay Eski 983 
caddesi. 
ikinci karataş şehit kemal so. 20 
Alsancak mesudiye mah. za. 13 
de sokak. 

35 

mağaza 
il 

dükkan 

il 

oda 
mai aza 
oda 

mağaza 
" 

Taj dükkan 
fi " 

mağaza 
ev 
arsa 
dükkan 
oda 

" 

mağaza 

dükkan 
mağaza 

ev 

il 

2 
780840 kilo yulaf kapalı zarf usulile alınacaktır. 
İhalesi 10 /Birinciteşrin/ 936 cumartesi günü saat on 393 
birde Ankara levazım satın alma komisyonunda ya-

Hasanhoca m. kuzu oğlu şal- 63/7-8 mağaza 

pılacaktır. 
3 - Şartnamesi eksiltmenin yapılacağı Ankara levazım 

amirliği satm alma komisyonundan 137 kuruş muka-
bilinde verilir 

4 - Yulaf;n tutarı 27329 lira 40 kuruştur. Teminatı mu
vakkatesi 2049 lira 70 kuruştur. 

5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü mad
delerindeki vesikalarla teminatı muvakkate ve teklif 

394 
401 
403 
404 
410 
411 
417 

varlı hanı. 
Hasanhoca mah. mırabıt çarşısı 25/25 11 

Karataş halil rifat paşa çaddesi 243 arsa 
11 mahmut hayati sokak 2/3 ev 
" il il il 4 " 
11 orhaniye sokak 17 

11 

il il il 19 " 
Birinci karataş yıldıztepe ve 26/2-26 arsa 
gönöl sokak. 

738 11 

20 
12 
28 

14 
741 
742 
743 
744 

İkinci süleymaniye m. deş- bila no 
tiban s. 

" 
il 

il il 

" 

kamilpaşa s. 
il 

" 
il 

es. 110 
bila no. 

il 

arsa 

" 

4 
s 
5 
5 

8 
6 
8 

20 
50 

800 
400 

1200 
260 
260 
260 
100 

50 
150 

26 
30 

260 
280 
120 
420 

80 
130 

745 
746 
747 
748 

749 
751 
752 
753 
755 
757 
761 

766 

781 
782 
783 
810 

818 
848 
860 

il 

11 
" 

11 es. 150 
il il il 120 
11 

" eşrefpaşa ki- bila no. 
remitçi sokak 

il il 

il il çorak aokak .ı 

il 

.ı il 

11 
" şeyh ahmet s. 11 

11 11 aziz ağa s. 11 

İkinci süleymaniye m. eşref· bila no. 
paşa şeyh ahmed sokak 
Ahmed ağft nı. limoncular 
sokak 
Karataş duygu sokak 
Üçüncü karataş duygu sokak 

il il " 
Hasan hoca m. kara osman
oğlu hanında 

11 

47 
55 43 
65,53 63 
26/41 

ev 
arsa 

il 

il 

" 

arsa 

dükkan 

ev 
ev 
arsa 
oda 

arsa 

58 
4 
5 
7 

8 
6 
5 
3 
3 

31 
3 

140 

40 
30 
4 

35 

40 873 

Karantina mısırlı caddesi 
Karataş şetaret sokak 
Mersinli Burnava caddesi es. 
Şehitler m. mukaddes me-

318/320 
10-10/1 
14 
96-98-100 

ev 
kahve 
mağaza 

4 
260 
50 

1.640 

zar s. 

158 
972 Mangaltepe sokak 
975 Kasap bızır m. kuyumcular • 

26 
41 

arsa 
dükkan 

32 
90 

180 
360 

80 
40 
40 
40 
40 
35 
30 
30 

100 
40 

70 
70 

550 
100 

6 
28 

8 

12 
8 

254 
26 

200 
600 

120 
540 

40 

60 
24 
48 
60 
60 
60 
19 

çarşısı 

976 il 43 dükkan 80 
Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri pe

şin veya taksitle ödenmek üzere pazarlıkla satışları 23-10-936 
cuma günü saat onda ihale edilmek kaydile açık artırmaya 
konulmuştur. 

İstekli olanların hizalarında yazılı depozitoyu veznemize ya
tırarak artırmaya girmeleri ve yanlarında birer fotoğraf getir-
meleri ilan olunur. 7 15 

KAIE 

NE_DKALMiNA 
lzmir vilayeti Mahasebei hu

susiye müdürlüğünden: 
Bedeli sabıkı Yeri Cinsi 

Lira 
42 Karşıya iktisat S. Ev 
00 Tilkilik Cad. eski M.H.Tah.Ş. Dükkan 
00 Burnava eski medrese binası Ev 

No. sı 

26 
236 

İdarei hususiye akaratından olup yukarda yer ve cinsi yazılı 
akar kiraya verilmek üzere yeniden 15 gün müddetle açık 
artırmıya çıkarılmıştır. Krasına talip olanların şeraiti öğrenmek 
üzere her gün Muhasebei Hususiye müdüriyeti varidat kale
mine ve pey sürmek isteyenlerin de ihale günü olan 19/10/936 
Pazartesi günü saat 10 da depozito makbuzlarile birlikte en-
cümeni vilayete müracaatları. 7 9 11 717 
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w. F. H. VAN- Hellenic Lines Fratelli Sperco il İZ MİR 
Limited Vapur Acentası :=l===zmı==="r'in= K Ü 1 t ii r L i s e s i DerZEE& CO. 

V.N. Hamburg - Bremen, Rotter- ROYAL NEERLANDAİS en 
kıymetli "atılı - Gu"ndu"zlü .·Kız ve Erkek dam --Amsterdam ve Anvers KUMPANYASI .1 1 

öğretmenleri 
burada 

ders verirler -DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
"KYPHİSSIA,, vapuru 6 

Bci. teşrinde bekleniyor, 10 
Bci. teşrine kadar ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yükliyecektir. 

limanları için her ay munta- Müessisi : Eski /( ız lisesi direktörü 
zam iki sefer yapacaktır. "CERES,, vapuru 2 birin- HAYDAR CANDANLAR 

Ren, fskandinav ve Baltık ci teşrinde gelip yükünü tah-
limanları için doğru Konşi- liyeden sonra BURGAS, VAR-
mento ile eşya kabul eder. NA ve KÖSTEN için yük 

11GERA,, Vapuru 15 ilk 
teşrinde bekleniyor, 20 ilk 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yükliyecektir. 

Anglo-Egytian Mail alacaktır. 
Li ne "SATURNUS,, vapuru 11 

ATHEN,, motörü 26 ilk 
teşrinde bekleniyor, 3 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN içiı1 
yükliyecektir. ' 

AMERiKAN EXPORT LİNES 
"EXMOOR,, vapuru 17 

ilk teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 

PiRE AKTBRMASI SERİ 
SEEERLER 

"EXOCHORDA,, vapuru 
9 ilk teşrinde PiRE' den BOS
TON ve NEVYORK'a hare-

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

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 75 saat, 
Port-Sait ve lskenderiye li

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

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

Limited 
acentasına müracaat olunması. 

ket edecektir. Telefon : 3171 

"EXCALfBUR" val'Uru 23 -----------
ilk teşrinde PlRE'den BOS- j Olivier VE Şürekası 
TON ve NEVYORK'a bare- Limited 

ket edecektir. Vapur Acentası 
Sefer müddeti: 

PiRE _ BOSTON 16 gün Birinci kordon Rees binası 
Tel 2443 

PiRE- NEVYORK 18 gün LONDRA HATTI 
DEN NORSKE MİDDELHAVS "LESBIAN,, vapuru 9 bi· 

LINJEN - OSLO rinci teşrinc kadar Londra ve 
"BOSPHORUS,, motörü Hul için yük alacaktır. 

22 ilk teşrinde bekleniyor, "MARONIAN,, vapuru 19 
HA VRE, DIEPPE, DUN- birinci teşrine kadar Londra 
KERK, ANVERS, DiREKT ve Leith için yük alacaktır. 
ve NORVEÇ limanlarına yük LIVERPOOL HATTI 
alacaktır. "DRAGO,, vapuru 7 bi-
S.A. ROY ALE HONGRO- rinci teşrine kadar Liverpool 

iSE DE NAVIGATION ve Glasgov için yük alacaktır. 
DANUBIENNE-MARITIME "EGYPTIAN,, vapuru 15 

BUAPEEST birinci teşrinde Liverpool ve 
"SZEGED" motörü 13 ilk Swanseadan gelip yük çıka-

teşrinde bekleniyor, BELGRAD racaktır. . 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, DE~TSCHE LEV ANTE-LIN_IE; 
BRETISLAVA VIY ANA ve . ~ER~KLEA,, vapuru hı· 
1 . . .. '. . rıncı teşrın ortasında Hamburg 

L NZ ıçın yuklıyecektır. Bremen ve Anverskn gelip 
SERViCE MARITIME yük çıkaıacaktır. 

ROUMAIN BUCAREST Tarih ve navlunlardaki de· 
"DURQSTOS,, vapuru 28 ~işikliklerden acenta mes'u-

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

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

SVENSKA ORIENT LINiEN 
"HEMLAND,, motörü 29 

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

"V ASLAND,, motörü 13 
birinci teşrinde gelip ROT
TERDAM, HAMBURG, BRE
MEN, COPENHAGE, Gô
TEBURG, OSLO, ve ISKAN
DINA VY A limanları için yük 
alacak tir. 

. SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 20 
birinci teşrinde gelip 21 bi-
rinci teşrinde PİRE, MALTA 
MARSİL YA, ve CEZAİR için 
yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
"SARMACJA,, vapnru 2 

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

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

Telefon: 2004 2005 2663 

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

Derslere Birinciteşrinin on beşinci günü başlanacaktır. 

ithalat Gümrüğü müdürlüğünden: 
Kabın Kıymeti Kilo 

Teshil No. Nevi Adedi Markası Mümarası L. k. Eşyanın cinsi gram Satılacağı gün 
415 koli 
416 koli 

413 koli 
270 T. 

352 P. 

291 s. 

4 
3 

13 
100 

17 

PCM 200 Oto dış lastiği 343 
PCM 120 Oto dış lastiği 269 

POM 300 Oto dış lastiği 801 
MK 3406 C F 200, Ziraatte haşerat itla- 4615 

fına mahsus müstahzar 

B O D muhtelif 870 Komple halinde ka- 3990.500 
lorifer tertibatlı tes-
hin makinesi. 

2 C Z A M E 233/1-2 450 ipliği boyalı pamuk 373 
mensucat. 

1 

14/10/1936 
Çarşamba 

1611011936 
Cuma 

\O·-
M uı 
O\ GJ _ ..... 
o ... 
- C'O -N 
O\ C'O 
~o.. 

Yuarıda yazılı eşya 14 - 16 - 19/10/936 ıncı çarşamba, cuma, pazartesi günü saat 14 te 
açık arttırma suretile dahile satılmadığı taktirde ayni günde de ecnel;>i memlekete götürülmek 
üzere satılacağından işine gelenlerin ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan 
olunur. 639 

ROMAT1ZMA 
LUMBAGO 
SİYATİK 

ıığnları 'f .E S K 1 N 
n i:ı:ııle eder. 

Her eczanede bulunur. 

SIHHAT BALIKY AGI 
Noneçya balıkyağlarının en hafüiJir. ŞerLet giLi içilir, 2 dcfu süzülınü~ıiit 

Hamdi Nüzhet Çançor 

Sıhhat Eczanesi 

Burnava Ziraat mektebi mü: ilk teşrinde bekleniyor, KÖS- lıyct kabul etmez. TENCE,SULINAveGALAÇ .. _._._ .......... _____________________________ ___ 

dürlüğünden: 
limanlarile GALAÇ aktarması 
olarak BELGRAD, NOVl
SAD, BUDAPEŞTE, BRA
TISLA VA, VlYENA ve LINZ 
için· yük alacaktır. 

GANADIAN PACIFIC 
STEAMSHIP L TD. 

QUEBEK ve MONTREAL 
için her hafta LIVERPOL' dan 
hareket eder. KAMADA'nın 

limanlarile dahili şehirlere İz
mir' den direkt konişınento 

verilir. 
Vapurların isimleri gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakında bir taahhüde girişi
lemez. Telefon No. '.l008 2008 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

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

No.: 55 
Telefon : 3479 

Kiralık Ev 
Köprü tramvay durak yerin

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

.;/ 

~ . 

Adet Nevi Muhammen bedeli 9o 7 ,5 teminat 

70 - 80 Takım Yerli malı laci
vert elbise 

70 - 80 Takım Yerli malı ke
ten· haki iş tulumu 

70 - 80 Adet Lacivert mektep 

70 - 80 Çift 
kasketi 
Yerli siyah vidala 
iskarpin 

Lira K. Lira K. 
19 114 

5 30 

2 50 15 

5 50 38 

Talebe ihtiyacı için yukarda cins ve miktarları yazılı eşya 
23/9/936 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

İhalesi 8/10/936 perşembe günü saat 15 buçukta mektepte 
yapılacaktır. Şartname ve nümunesini görmek ist~enler her güll 
mektep müdürlüğüne müracaatları talipler yüzde yedi buçuk 
eğreti teminatını mal sandığına teslim ederek makbuzlarile 
birlikte ihale günü komisyonda hazır bulunmaları. 23-27-1-7 517 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden: 

100-200 Ton mutahhar pamuk . 

~~..,...~9N~A 
Tahmin edilen bedeli 90,000 lira olan yukarıda miktarı 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 23 /11/ 36 tarihinde pazartesi günü saat 15 te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 4 lira 50 kuruş mu· 
kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan 57 50 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralt kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle meı· 
kur gün ve saatte komisyona müracaatları. 
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Piirjen Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6b
rekleri rahatsız olanlar~_ bile Doktorlar bunu;tavsiye ederler. 


