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ovyet Rusy,a ve ispanya
ya yardım mes' elesi. 

-----··---------
Sovyetler, ispanya mes'elesine şiddetle ve ehemmi

yetle müdahale etmek üzere bulunuyorlar. 

E:' Belgra<l 8 (Radyo} Pravda 
gazelc~inin me' ~nk Lir kaynaktan 
aldığı habı>rlcı-e göre So~·yct Rusya, 
İspanya i~lcrinfl ehemmiyetli mü· 
dahalclerclc 1ıulunmıığa b::ışlıım1ştır. 

Bu hiiılise, Auupa"da umum siya"i 
malı fillere.le günün en mühim ha
disesi sayılıyor. Sovyet Husya"nm 
teşebbiisü il! yarın (Bugün) Par.İs· 
te f rans.ı ve İngiltere hükumeti 
erkanı mühim bir toıılanlt ) aparak 
hu mes· eleyi gürü~cceklcrJir. 

Lon<lra 8 (Radyo) - İ>panya 
i~lerine ademi müdalı ı le komitesi, 
İtalya, Almanya ve l'vrtekiz'in İs· 
panyaya silah ve mühimmat ver
mek suretile yardım ettiği mes
ele,,iııi müzakere ediıı hir ceH.b 

Acaba harb 
mı sulh mı? 
Çin yeni ted. 
birler almıştır. 

Şanglıay 8 (Radyo) - Çin hü
kumeti 80 kilometre muhite şamil 
olmıık üzere şehirde idarci örfiye 
ilan r.tmiştir. Bu tedbirden maksad, 
Çin-Japon lıarbı şayialarına niha

yet vermektir. 
Bugün, .Mareşal Çan-Kay-Çek, 

Japonya"nın Naukin gefirini kabul 
edecek 'e bu mül:iı.atın fevkalade 
bir ehemmiyeti ola<'aktır. Bu mü
laknttan ) a sulh 'e uzlaşma veya 
ihtiltıfın dctarııı neticesi çı k:ıcaktır. 

M. Litvinof 
istifa edecekmiş. 
Yerine M. Potemkin 

getirilece~miş .. 
Homıı 8 (Radyu) Paris'ten 

wrHcn Jıulıerlere !!Öre l\I. Lit \'in of 
i;.ıifa edecektir. M: I.itvinof"un )•'· 
riııe ,\f. Pı temkin yııni Hu•ya'ııın 

Paris ecfiri ıı:.unzcıl aıldı•dilıııck· 

f(·clir. M. ;\1ikoyıın hariciye komi
seri ulma~ı <la rııulıtcmdılir. 

r \ 
Suriye'deki 
kesif Türk küt-
lesi ve gazeteler 

/stanbul, 8 (Hususi mu
habirimizden) - Bugünkü 
gazeteler, Hariciye Veki
limiz doktor Tevfik Rüştü 
Aras' ın Suriye' deki kesif 
Türk kütlesinin idare şekli 
için Fransız' /arla başlıya
cak müzakereler hakkın
daki beyanatından memnu
niyetle bahsetmektedirler. 

\.. .,) 

vermediği takdirde Sovyet Rusya 
İspanya'Jaki hareket serbesti-;ini 
istihsal edecektir. 

Paris, 8 (Radyo) - Sovyet 
Rus) a 'nın, İspanya işlerine ademi 
müdahale komiıe;;ine bugün ver
diği nota, Londra siyasal çevenle
rinde derin akisler yapmıştır. Rus
ya 'mn bu notası, yımn komitede 
konuşulacaktır. İspanya 'nm Lon<lra 
scf iri, ispanya hariciye nezaretinin 
8} ni şekilde tanzim ettiği bir no
tayı Cı'nene'ye verdiğini söyle· 
miştir. 

Komiteye dahil olan devletle
rin vukubulan bütün itirazlara ce· 
vap vermek mecburiyetinde bulun
dukları söyleniyor. 

l\fajor Etli, bugün ~evil Çem· 
berlu)n'ı görerek. İspanya ihtiliil
cilerine mühimmat göndl·rildiğini 

ve huna nihayet verilmesini süy· 
lemi~tir. 

Rusya'.uın notasından sonra vn-

kuhulan hu ziyaret dikkate_ şayan 
görülmektedir. 

Ademi müdahale reisi Lonl 
Pclimut, yarın (bugün) Rusya'nın 

notası etrafında mühim miizakere
ler olacağını hepn eylemiştir. 

Londra, 8 (Radyo) - İngiltere 
siyasal mahaf ili, Rusya "nın ademi 
müdahale komitesine vcrdi~i no
tadan çok bedbin görünmdı;..te ve 
hu suretle, Avrupa durumunun 
müşkül bir saf baya girdiği kanaa· 
tini göstermektedir. 

Çekoslovakya'nın da Rusya'yn 
bir nota vereceği söyleniyor. 
---~~~ .... ~-~~~-
Tıb kongresi 
İstanbul, 8 (Hususi mnha

birimizden) - Balkan dev· 
!etleri tıb kongresinde bugün 
komisyon halinde çalışmalar 
olmuştur. 

Filistin'de yeni vak'alar oldu, 
bir Arap öldürüldü. 

Kudüs, 8 (Radyo) Ekzanj ajıınsı bildiriyor: Ilayfa'da yeniden tct-
hiş hadiseleri olmuştur. Bu meyanda Filistin polis memurlarından Bas
ıa'ya tecavüz yapılmı~ ve iki meçhul Arap tarafından iki kurşunla cerh 
edilmiştir. 

Nihayet Kari Radek te 
tevkif edildi. 

Çünkü suikastta alakadardı. Piyatakof un 
da tevkif edildiği söyleniyor. 

M. Stalin 
Paris 8 (~adyo} - Kari Ra

dekin Troçki • Kamenef hareketine 
iştiraki bir ay<lanlıeri tahakkuk et
miştir. Bugün .Moskorn'dan gelen 
haber, bu tahakkuk üzerine Kari 
Radek hakkında lüzumu muhake-
me kararı verildi~ini bildirmektedir. 

Radek, Troı;ki'nin eski bir ar· 
kad::ışıdır, 'e bir zamanlar Türkis· 
ıanda iki sene müd<letle menfi 
kalmıştır. Bundan sonra af fodilmiş 
\'C Moskova'ya dönerek İzvestiya 

gazetesinin siyasi direktörü olmuş
tur. Gazetecilikte büyük bir mevki 
ve itibarı vardır. Sovyet'leriıı en 
güzide bir siması olmuş i<li. Pek 
çok dostları vardır; tevkifi haberi 
derin bir tesir husule getirmiştir. 

Moskova, 8 (Radyo) - Resmi 
olarak Radek'in tevkifi ilan edil-
miştir. Radek 'in Troçki ile birlik 
hareket ettiği talıak1'uk etmiştir. 
Ayni suretlfl sabık büyük sanayi 
komiseri Piyatof da tevkif edil· 
mittir. 

Telefon: 2776 

r "' Büyük Şef imiz 
Memleket 
dahilinde se
yahate çıkıyorlar. 

lstanbul, 8 (Hususi mu
habirimizden) - Cumur 
Reisimi~ Atatürk, ikinci 
teşrin ayında memleket 
dahilinde bir seyahate çı
kacaklardır. Bu seyahate, 
büyük ehemmiyet veriliyor. 

\... ..J 

Göring av gezin-
tisine çıkmıyor .. 
Fransız • Sov yet """i~rt" 
paktını konuşacak .. 

Berlin 8 (Radyo) - General 
Göring'in pazartesi günü yaparıığ1 
Lehistan ı::eyahatine büyük bir 
ehemmi) et verilmektedir. Bu ziya· 
ret, bir av seyahati değil. :-iyasi 
bir seyahattir. Bu seyahatin Fran
sız-Sovyet mi:.:akı ile alakası ola· 
caktır. Danzig mes'elesi de görü
şülecektir. 

Fuar 
komitesi 
hazırlanıyor .. 
Oteller yaptırılacak 
ve broşür dağıtılacak 

Belediye ve fuar komitesi 
reisi Dr. Behçet Uz, dün mü
tehassıs dekoratörlerle görüşe
rek 1937 senesinde açılacak 
İzmir fuarının broşür, afiş ve 
reklamlarının şimdiden bastı-

!rılarak dağıtılması için tetkik
lerde bulunmuştur. Mütehassıs 
dekoratörler, broşürlerle afiş
lerin şekillerini şimdiden tes
bit edecekler vefbrcışürleri za
rif bir kap içinde hazırhyacak
Iardır. Broşürde buseneki fuara 
ve Izmir'in güzel manzaralarına 
aid resimler bulunacaktır. Bro
şürler 30 bin tane bastırıla
caktır. Fuar komitesi de dün 
akşam belediyede toplanmış, 
gelecek seneki fuar hazırlık
ları için görüşmüştür. Gelecek 
yıl vilayetler ve Ticaret ada
lan fuara busenekinden daha 
çok iştirak edeceklerinden pav· 
yon adedi, daha çok olacak
tır. iyi pavyon yaptırmış ve 
dekorasyon işinde _muvaffak 
olmuş olan firmalara verile
cek diplomaların muktedir 
ressamlar tareıfından hazırlan
mış olan örnekleri beğenil

miştir. Diplomalar, bu örnek
lere göre bastırılacaktır. 

Gelecek yıl fuarına hazırlık 
olmak üzere Vasıf Çınar bul
varının sol tarafında kordon 
üzerinde güzel bir otel yap
tırmak isteyen bir sermaye
dara belediyece kolaylık gös
terilmektedir. Ayrıca şehir 
gazinosu üzerinde de 12 odalı 
güzel bir otel yaptırılacaktır. 

Sa Majeste ve 
Akdeniz işleri .. 

Londıa 8 (Radyo) - Kral 
sekizinci Edvard bugün Bu
kingam sarayında birinci bah
riye lordu Sir Samoel Hoar'ı 
kabul etmiş ve son Akdeniz 
teftişi hakkında malamat al· 
mıştır. 

r ' 
Yugoslavya 

Kral Aleksandr için bugün 
matem tutacaktır. 

Alman'lara göre 

lngiltere - Fransa müna
sebatı ne halde? -----·-------

S. Hoar Alman kuvveti hakkında 
sadece bir hakikati anlatmış. 

fngiliz'ler nihayet kumla dolu bir limana 
demirlediklerini anlıyacaklarmış. 

Sir Samoel Hoar ve M. Eden 
Berlin 7 (A.A) - Alman ba

sını son zamanlarda tatbik ettiği 
siyasayı büyiık bir dikkatle taki
betnıektedir . .Munclıenncr Nachrich-
ten gazeteı;i Londra"wn Fransız po· 
litikasının sola doğru tehlikeli bir 
ink.i~afına mani olmak için eon 
zamanlarda büyük hir gayret gös· 
termiş olduğunu yazmaktadır. 

Frangın kıymetten düşürülmesi 

bu gibi teşebbii~leri yeniden ademi 
muvaffakıyete uğratacaktır. İııgi
lizler demirlerini atmak itiyadında 
bulunduklan liman kumla doldu· 
ğu zaman rnziyetin tehlikesini an
hyacaklardır. Bu itibarla birçok 
İngiliz'ler Franea kanşıklıklara ~ah· 

ne olduğu müddetçe kararsız bir 
vaziyette kalacaktır. 

Frankfurter Zeitung gazetesi 
diyor ki: 

İngiltere bir zamanlar tek la· 
raflı silahqzlanmıya taraftardı. Fa
kat İngiliz Fiya~eti ani bfr şekilde 
<legi\'r.rek ıek taraflı ı;İliih~;zlannıa· 
nın miivazeneyi bozacak bir key
fiyet oldu~u kanaatini beslemeğc 
başlamıştır. 

İngiliz deYlct adamlarının lıu
gün ileri sürdükleri deliller harh· 
ılcn sonraki Almanya"ıııu ileri sür
müş olduğu delillerin ayni<lir. Biz 
her zumun id<lia etmi)!İzdir ki her 
an bir tecavüze maruz olduğunu 
görmek. bir millet için talıammiil 
edilcmiyccck bir lınldir. Çünkü 
hö) le bir kork n milli hissi azalt· 
maktan başka hakimiyet halkın
daki inan~lan da saracak malıi· 
yettcdir. . 

Kendi !>öylediğine göre Sir Sa-
muel lloar'e Almanya'mn git-gide 
büyüyen askeri kuvvetini lıir ten· 
kit yapmak için değil, fakat bir 
vakıap teshil etmek için kıtydet· 
miştir. 

Dünya efkan umumiyesi önün
de bir tek hadise tebarüz etmek· 
tedir. M. Jloar'ında itiraf ettiği gi
lıi ancak son senelerdeki acı tec· 
rübeler bir taraflı silahsız kalma
nın tenkit edilebilir kıymetini mey
dana çıkarmıştır. 

M. Gömböş'ün cenaze~i 

Merasimde M. Hitler de vardı. 
• 
ltalyan 'lar . bir heyet gönderdiler. 

l\lünih, 8 (A.A) - Macar baş
hakanı general Gömböş'ün cenaze· 
si, bir top arabaı-ı üzerinde mera· 

simle kaldırılmış. istasyona götü· 
rülmiiştür. l\lerasimtle Gömböş'iin 
ailesi erkanı, Von .Nörat, Göring, 
.Macar kültür bakanı bulunmuştur. 

Yollar, halkla dolu idi. Ordu, is
ta yon meydanında geçit resmi 
yapmış, cenaze üzerine M. Ilitler. 
Alınan ve l\lacar hükumetlerinin 
çelenkleri konmuş, tren Viyana 
yolile hareket etmiştir. 

- Sonu 6 ıncı salıif ede -

·İhracatımız ve para vaziyeti 

ihracatçılar dün mühim 
bir karar verdiler 

-~~~---·--...... ~~--
ıhracatcılar, sattıkları zamanki para 
kıymeti üzerir.den bedel istiyecekler 

lzmir limanının görünüşü 
Fransız frangından sonra diğer l 

paraların da kıymetleı;nin düşürülme· 
si ve düşürülmek ihtimali bulun
ması, İzmir ihracatçılarını endişeye 
düşiirınüştür. En çok i~ ppılan 
Almanya parasının da düşürülece-

ğinden ku\'vetle balıscililmekte ol
duğundan İzmir ihracatçıları 'azi· 
yellerini kat'i suretle ıesbil etmek 
ve kendilerini zarardan korumak 
maksadile dün Lir toplantı. yap· 
mışlardır. 

İzmir kuru meyv~ ihracatçılar 

birligi idare heyeti Ye diger bazı 
ihracatçılar, ög.lcden sonra Borsa 
salonunda yaptıkları bu t9plantıda 
para vaziyeti üzerinde iki saat sii· 
ren bir göriişmc<le bulunmuşlardır. 
Bu görüşmede 'l'ürkofis müdürü 
Ahmed 1\Iitat ta hazır bulunmuş 
'e müzakereleri takip etmi~tir. 

İhracatı;ılar, zarardan korun· 
mak için nasıl hareket edecekle-
rini görüşürlerken her ihracatçı 

muhtelif şekilde mütaleada bulun· 

-Sonu 6 ıncı sag/ada.-
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mıyan ses, artık medeniyetin muazzum senfoni inde yer tutamıyor. 
Rad) o, lük hir ilıti) nç olmak telakki ini birclenLire e lı.itmiş ve 

şimdi, bir propasanda, Lir tcrLiye, bir tedris Ynsıta ı, bir kültür kür ü ü 
haline gelmiştir. 

Radyo, muhalefet kabul etmiyen, mekan, zaman tammıyan, ins:ın 
dimağının içine kadar okulan bir kunettir. Çin'den bağırıyor Ye oda· 
nızın kapı ını \'umıııdan, yerden bitmiş, hamdan dü~müş, dı,·ar çatlağın· 
dan sızmış bir se:: b:ılinde karşınıza dikiliyor. 

Her genç rejim, hundan istifadeye mecburdur. 
Radyo, tek merkezden yayılan bir şuaı, milyonlarca kafa)a ak.set· 

tirmek itibarile bizim gibi bir millet için ne kadar lazımdır?. 
Anknra'an Ye lsıanbul'dan Ö)lenen öz, dağıtılmak i tenen fikir, 

Toros <lağlannm ardına kurulan, Erzurum 'un karlı geçitlerinde kırlangıç 
) uvası gibi sarkan, Ege orn1arrnda kollarını brüneşlere açan kö) lerc git· 
me<likçe, rolünü oynamamış, hedefine \aramamış demek.tir. 

Kitabın kültürel kıymeti \C nüfuzu şüphesiz fazladır, başkadır. 

Fakııt kitabı oraya na811, ne kadar zamanda, ne kndar para ile gö· 
türcceksiniz? Omlun evel köylü11un seviye ini na.,ıl kaldıracaksınız? 

llalhııki raılyo, bütün bu zorlukları bir taraftı atarak, ayni dakika 
içinde, herke i, köy kahvehane inde iskambil oynıyan <leliknnlıyı kımıl· 

dntaenk, can sıkıntısından erkenden karyolasına atılmı~ kasaba kızını 
uyandıracak, analıın, çocukları toparlıyacak bir kuvvettir •. 

Elverir ki, sağlınn, kunetli i tasyon kuralım. 

Paris para borsasında· 
karışıklık çıktı. 

-----------
Şimdiki nesil, serbest ticaret hakkındaki ümidinin 

hakikat olmasını görmiyecek mi? 
Londra, 7 (A.A) - Para 

anlaşmasını mevzuu bahseden 
Daily Telgraf gazetesinin yaz
dığına göre Fransa' da uzun 
bir kararsızlık ve sosyal dev
resinin bu tecrübenin muvaf
fakıyetsizliğini zaruri bir şekilde 
intaç edeceğini yazmaktadır. 

Vaşington, 7 (A.A) -Frank 
kıymetten düşelidenberi mali 
mesail üzerine matbuata vaki 
olan iki beyanat sırasında M. 
Ruzvelt demiştir ki: 

teten yapacağı bir hareketin 
önüne geçmeğe hazır bulun· 
mak lazımgeldiğini söylemiştir. 

Eh: erir ki, kanunu çıkaralım <la lıer kö) e hiç olmazsa iki radyo 
\·erebileliın.. csiıniz, fikrimiz, musikimiz, davamız, sağlık, soyeal dilek· 
]erimiz, milli \'C vatandaşlık terbiyemiz noktasından, neler ka7.anaca~ımızı, 

ancak ondan sonra göreceğiz. ** 1 

Kararsızlığın başka bir un
suru da Amerika'da pek ya· 
kında yapılacak cumur baş· 
kanlığı seçimleridir. Cumuri
yetçi namzed Laron 'un proğ
ramı Amerika'nın eskisinden 
daha fazla yalnız kalmasını 
istihdaf etmektedir. Bu itibarla 
şimdiki neslin serbest ticaret 
hakkındaki ümidinin hakikat 
olmasını görmiyeceği muhte
meldir. 

- Amerika birleşik devlet· 
lerinin elinde o derece mühim 
bir altın stoku vardır ki, bu· 
nunla altın piyasası üzerinde 
herzaman büyük tesirler icra 
edebiliriz. 

M. Ruzvelt ayni zamanda hü 
kfimetin doları daha 10 cent 
kadar kıymetten düşürmek se
lahiyetinden vazgeçemiyeceği
ni, zira Amerikan para siyase
tinin esas gayesi dahili kıy- · 
metleri muhafaza etmek oldu
ğuna göre herhangi bir ya
bancı devletin bu yolda bağ-

Diğer taraftan cumurreisi 
hükumetin parayı düşürme ka· 
nunu mucibince kendisine ve
rilmiş olan salahiyetlerin ye· 
nilenmesine kongreden isteyib 
istemiyeceğine dair olan suale 
karşılık vermekten istinkaf et
miştir. 

Roma, g (Radyo) - Paris 
borsası, yeni para kanunu 
üzerine hadis olan karışık va· 
ziyetlerle karşılaşmıştır. Ta
lebin, bugünlerde arzdan on 
kat fazla olması da mühim bir 
mes' ele teşkil etmektedir. Bazı 
şüpheli borsa oyunları da va· 
ziyeti eşkal etmektedir. 

Edimburg müzakereleri 

Amele partisi komü
nistlerle birleşemedi 

Faşizme karşı cephe alınıyor. Komünist-
ler yardım görürlerse /spanya'da iki 

ayda davayı kazanacaklar. 
Edimburg, 7 (A.A) - Bazı 

işçi mahafili işçi kongresinin 
İspanyol işlerine ademi müda
hale mes'elesini tekrar müna
kaşa etmemek hakkında geçen 
pazartesi günü verdiği karar
dan rücu etmek ihtimali bu
lunduğunu söylemektedir. 

Filhakika Sosyalist lspanyol 
meb'uslan M.Asua ile bayan!lsa· 

bella de Valansiya'nm bugün 
bu mes' eleyi tazelemeleri bek
leniyor. 

Edimburg, 7 (A.A)-Amele 
partisi konferansı müzakere· 
lerinin başlıca mevzuu şun· 

lerdır: 
Komünist partisinin amele 

partisine iltihakını istemek, 
faşizr.ıe karşı müşterek bir 
cephe vücuda getirilmesi le
hinde bir karar sureti tanzim 
etmek. 

Müzakere şu karar suretile 
açılmıştır: 

Bilhassa amele sınıflarının 
hareketinde vahdet bulunması 
zaruretine kail olan konferans 
icra komitesine komünist par
tisinin iltihakını kabul etmeği 
tavsiye eder. 

Reis; ispanya murahhaslarına 
dinlemeğe konferansın vakit 
bulabilmesi için müzakerelerin 

ı hemen kapatılmasını teklif et
miştir. 

Komünistlerin iltihakı talebi 
büyük bir ekseriyetle redde
dilmiştir. 

Bundan sonra şiddetle al· 
kışlanan lspanyol murahhasları 
söz almışlardır. M. Kortezler'in 
reis vekili M. Asuamr konfe-

• ransa hitap ederek, ademi 
müdahale misakını adli bir 
redaet tavsif etmiş ve şöyle 
dem istir: 

- Biz, şimdi ecnebi mem· 
f leketlerden yardım görmekte 
(olan asilere karşı çetin bir 

mücadelede bulunuyoruz. Bize-
1 de yardım edilecek olursa bu 

mücadeleyi iki ayda kazana
} biliriz. Fakat böyle bir yar· 
dım yapılmıyacak olur~a mü· 
padele daha uzun sürecektir. 
Sizden silah tedarik etmemize 

ani olan engelleri kaldırmak 
:Lususunda bize yardımda bu· 
lunmanızı istiyoruz. 

Londra, 8 ( Radyo ) 
Amele partisinin Edimburg 
kongresinde ispanya' dan iki 
murahhas ta bulunmuş ve bu 
iki murahhas çok büyük teza· 
hüratla karşılanmışlardır. Mu· 
rahhaslardan M. Akua F ran· 
sızca ve kadın olan diğer mu
rahhas ta İngilizce birer nu
tuk irat ederek ispanya isya· 
nının Almanya ve İtalya tara
fından hazırlandığını ve bu 
iki devletin para ve silahlarile 
yapıldığını söylemişlerdir. 

İşçi partisi kongresi, Ma· 
jor Etli ve Sir Gren Vud'u, 
Başvekil vekili Sir Nevil Çem
berlayn nezdinde bu hususta 
teşebbüsalta bulunmağa me
mur etmiştir. 

Kurt Masalı 
Beynelmilel ticaret 
Sahasındaki mani
aları kaldıracaklar! 

Cenevre, 7 (A.A) - Havas 
ajansından: 

Dün Fransız'larla lngiliz'ler 
beynelmilel ticaret sahasındaki 
maniaları eksiltmek için vü
cuda getirmiş oldukları müş
terek bir karar suretini bila
hare reye koymak üzere ikti· 
sad komisyonuna tevdi etmiş· 
lerdir. 

Bu proje iki gün müzake· 
reden sonra vücuda getirilmiş· 
tir. Almanya'nın mesai birliği· 
ne üstü kapalı bir surette tel
mih eden ilk proje Sovyet 
Rusya'nın hiç beklenilmiyen 
bir takım itirazlarını davet et· 
miş ve Sovyet Rusya yeni bir 
metin vücuda getirilmesini ıs· 

rarla istemiştir. 
Diğer taraftan büyük Bri

tanya gümrük manialarının kal
dınlması lehinde olan Fransız 
metnine muhalefet etmiştir. 

İngiltere ticareti 
Londra, 8 (A.A) - Tecim 

tarife ve muahedeleri komitesi 
para anlaşmasının Büyük Bri
tanya endüstrisinde hasıl ettiği 
tesiri tetkik etmiş gerek İngil· 
tere ve gerek deniz aşırı Bri· 
tanya ülkelerindeki akislerin 
tetkik edilmesine karar ver
miştir. 

Bugün Yugoslavya'da 
matem var. 

IPariste miiteveffa Y. kralı Piyero 
Aleksandr namına dikilen abi

deler törenle acılacak. 

Paris, 8 ( Radyo ) - Kıy· 
metlerin muhafazasına memur 
komite, bugün sabahleyin top· 
lanmış ve borsadaki tahavvü
latı tetkik et~iştir. 

Zelzele 

' ------

İstanbul, 8 (Hususi muha· 
birimizden) - lstanbul rasat· 
hanesi 17 saniye süren bir 
zelzele kaydetmiştir. Zelzele
nin merkezi, İstanbul' dan 160 
kilometre mesafededir. 

Belgrad, 8 (Radyo) - Ya
rın, Yugoslavya kralı müte
vetf a Aleksandr'ın Marsilya' da 
bir suikast neticesinde öldü
rüldüğünün ikinci yıldönümü
dür ve Yugoslavya' da matem 
tutulacaktır. Kara Corciyeviç 
hanedanının mezarlığında ve 
sonra Belgrad ortudoks kili· 
sesinde ayin yapılacaktır. 

Kraliçe Mari, anası Romanya 
kraliçesi Meri ve prenseslerle 
bugün Belgrad' a gelmiş, mera
simle karşılanmıştır. Yarın ya· 
pılacak ayinde hazır buluna
caklardır. 

Romanya kraliçesi Meri, Bel· 
grad istasyonunda meşhur ga·. 
zetcci Madam Goidvin'le gö
rüşmüştür. Kraliçe Meri, ken
disinin de bir gazeteci oldu
ğunu söyliyerek demiştir ki: 

- Kızım Yugoslavya krali
çesi Mari'nin aralarınızda bu
lunmasından çok memnunum. 
Bunun için Yugoslavya'yı çok 
severim. Onu siz de sever mi· 
siniz? 

Bu sual üzerine gazeteci ka
dın; kraliçe Mari'nin fakir ço
cuklara ve kadınlara karşı 
müşfik olduğunu ve onun bü
tün Yugoslav milleti tarafından 
takdis edilmek suretile sevil· 
diğini söylemiştir. Bu sözler 
üzerine kraliçe Meri: 

- Dediğiniz doğrudur, her 
tarafta tezahüratla karşılandı
ğını goruyorum. Müteveffa 
damadım Aleksandr'ı çok se· 
verdim, Romanya'ya geldiği 
vakit, sarayın bahçesinde çi
çeklerle meşgul olurdu. Bu, 
yüksek medeniyet seviyesinin 
bir eseridir. Gül damadımın 
en ziyade sevdiği bir çiçektir. 

. Demiştir. 
Paris, 8 (Radyo) - Yugos

lavya'nın (müteveffa kralların· 
dan birinci Piyer ve birinci 
Aleksandr namına Paris'te di· 

kilen abidelerin açılma mera
simi yarın yapılacaktır. Mera
simde bulunmak üzere Yugos
lavya hassa alayından bir kıta 
ve Belgrad belediye reisinin 
başkanlığında bir heyet, bu
gün Paris'e gelmiştir. 

Muinsiz aileler 

Tevfik Pş. öldü 
fstanbul, 8 (Hususi muha· 

birimizden) - Eski Sadrazam 
Tevfik paşa, 96 yaşında ~l· 
duğu halde bugün vefat et
miştir. 

Zenginler tarafın- Büyük 
dan yardım görecek. Ok\janusta 

İstanbul 8 (Hususi muhabi· 'J 

rimizden) - Askere alınan Deniz üslerinin 
eratın muinsiz ailelerine, mcm- takviyesi. 
leketteki servet sahipleri tara- L d 8 (R d ) I 
fından yardım edilmesi için on ra, a yo - n· 
bütün vilayetlere emir veril· giltere hükumeti Vaşington 
miştir. Muinsiz asker aileleri, mu~h.edesinin 19 uncu mad· 
bu suretle sefaletten kurtarı· desını tatbik için alakadar 

l ki d devletlere müracaatta bulun-aca ar ır. 

k 
muştur. Bu madde, büyük ok-

Beraat ararı yanustaki üssü bahrilerin tak-

Kat'iyet kesbetti viyesi hakkındadır. 

İstanbul, 8 ( Hususi muha· Sosyeteve karşı 
birimizden ) - Ankara C. b . . d 
müddeiumumiliği. suikasd da- ır ısna 
vasmdan Ali Saib ve arka-
daşları hakkında ağırceza mah
kemesince verilen ikinci beraat 
kararını temyiz etmediğinden 
bu karar kanuni müddet dol
duğundan kat'iyet kesbetmiştir 

Merkez bankası te
diyatı kabule başladı 

İstanbul, 8 (Hususi muha
birimizden)- Cumuriyet Mer
kez bankası, bugün paraları-

Şarkta fesat mih
rakı bulundurmak 

istiyormuş .. 
Berlin, 7 (A.A) - Alman 

matbuatı Milletler cemiyetinin 
Danzig hakkındaki kararını 
esefle karşılamıştır. Volkişer 
Beobahter gazetesi diyor ki: 
-Milletler cemiyeti icabında 
kendi ehemmiyetini isbata 
medar olacak şarkta bir fe. 
sat mihrakı bulundurmak mak· 

nın kıymetini düşüren memle
ketlere ait paralarla tediyat 
yapmak istiyen tacirlerin ve sadile mütemadiyen Danzig 
müesseselerin tediyelerini ka· mes' elcsini tazelemektedir. Mil
bule başlamıştır. Harice frank 
üzerinden borcu olanlar, bu 
suretle yüzde 35 nisbetinde 
kar elde etmişlerdir. 

Tuna' da nakliyat işleri 
Bükreş, 8 (Radyo) - Kü

çük antant konseyi Tuna he· 
yeti toplanmış, Tuna gemicilik 
şirketleri arasında birleşme 

mes'elesini müzakere etmiştir. 

letler cemiyeti yavaş bir im
ha mahkemesi haline geliyor. 

Bayrama hazırlık 
Bolu, 7 (A. A) - ilimizde 

Cumuriyet bayramı hazırlık

larına başlanmıştır. Bayramda 
birçok bina, yol ve köprülerin 
aç1lma ve temel atma tören
leri yapılacaktır. 

Başbakanımız 
---···~--lzmir'i 

Şereflendirecek/er ... 
lstanbul, 8 ( Hususi muha· 

birimizden ) - Başbakanımız 
ismet İnönü, birkaç gün içinde 
Ankara' dan Ege mıntakasına 

hareket edecektir. Başbaka
nımız; fzmir, Aydın, Denizli 
ve Manisa havalisinde mühim 
bir tetkik seyahatı yapacak
lardır. 

Türkiye 
• 

ve lngiltere .. 
Arasında gizli bir 
anlaşma varmış .. 
İstanbul, 8 (Hususi muha

birimizden) - Roma' dan bil· 
dirildiğine göre f talyanca Stam
pa gazetesi, İngiltere ile Tür· 
kiye arasında gizli bir ittifak 
akdedilmiş olduğunu yaz1yor. 

Bulgaristan 
Balkan antantına 
Girecek mi? 

lstanbul, 8 (Hususi muha
birimizden) - Dış Bakanımız 
Dr. Tevfik Rüştü Aras'la Bul· 
gar Başbakanı mühim bir mü
lakatta bulunmuşlardır. Bu te
mastan sonra Bulgaristan'ın, 

balkan antantına dahil olması 
çok muhtemeldir. 

Feribot 
Malzemesi 
/ngiltere'ye 
Ismarlandı .. 

fstanbul , 8 (Hususi muha
birimizden) - Hükumetimiz 
tarafından, İngiltere'ye bir mil· 
yon lıra değerinde gemi ve fe. 
ribot tesisatı malzemesi sipariş 
ettiğimiz haber verilmektedir. 

Faşistler 
Askeri nüma. · 
yiş yapacaklar. 

Roma, 8 ( Radyo ) - 11 
T eşrinievveldc muharib faşistler 
teşkilatı tarafından askeri ma· 
hiyette bir nümayiş yapılacaktır. 
Bu nümayişe bütün silahlarile 
ÜÇ alay, bir topçu VC bir SÜ· 

vari, bir motörlü kıt'a da iş
tirak edecek 4000 atlet te 

· nümayişi takibedeceklerdir.300 

zabit ile 13,000 genç faşist te 
ayni şekilde bir nümayiş ya
pacaktır. 

Fransa'da radikal. 
ler toplantısı 

Paris, 8 (Radyo)- Radikal 
ve Radikal Sosyalist partisi 
bürosu dün akşam M. Dala
diye' nin riyasetinde toplan
mıştır. Bu içtimada siyasi ve 
içtimai vaziyet tetkik edilmiş
tir. Partinin umumi kongresi 
içtima tarihi henüz tesbit edil
memiştir. Maamafih Biyariç'te 
22-25teşrinicvelde olması muh
temeldir. 

lzmir nafıa müdürü 
Asım 

İstanbul, 8 (Hususi muha
birimizden)- İzmir nafıa mü
dürü Asım, üçiincü mıntaka 
umumi müfettişlik nafıa mü· 
şavirliğinc tayin edilmiştir. Ye
rine üçüncü umumi müfettiş· 
lik nafıa müşavir muavını 
Turhan gidecektir. Tayin emir
leri gönderilmiştir. 
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l~d~.!i~~80 vı!~81~!~ndK!~.= Tahmin Muvakkat tami· 'v_u __ s_u_f_R_ı_z_a_o_k_u_l_u~· 
mahalleri Yazıhane Yazıhane Yazı masası Yekun bedelleri naları 

Adet Adet Adet Adet Adet Lira K. Lira 
Ankara 9 33 157 32 231 5327 00 400 
İstanbul 18 81 491 194 784 19794 20 1485 
lzmir 8 58 295 55 416 9716 00 729 
lçel 6 36 201 47 290 9855 oo 740 

~ 1 - Kapalı zarf eksiltmeleri için tehir edildiği ilan olunan beş örnekte yazıhane vesaire meyanında bulunan dosya dolap
t tı münakasadan çıkarılarak yukarıda teslim edilecek ·mahallerile miktarları ve her birinin muhammen bedel ve muvakkat 
eıninatları yazılı dört örneği ayrı ayrı dört şartname ve knpalı zarf usulile tekrar eksiltmeye konulmuştur. 

\r 2
1 
- Ankarada teslim edileceklerin eksiltmesi 12/101936 pazartesi günü, lstanbulda teslim edilecekler 13/10/936 salı günü 

yC L~hlirde teslim edecekler 14/10/936 çarşamba günü, fçelde teslim edileceklerin de 15/ 10/936 perşembe gÜnÜ saat 15 te 
CqJet levazım müdürlüğünde toplanan eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. 

v 3
1
- Şartname ve resimleri Levazım müdürlüğü ile lstanbulda Dolmabahçede maliye evrakı matbua anbarı memurluğunda 

e Zmir ve fçel Defterdarlıklarında görülebilir. 
\r 

4 - istekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelef ve yukarıda yazılı muvakkat teminat makbuz 
~Ya banka kefalet mektuplarile birlikte kanunun tarif atına ve şartnamedeki şeraitine tamamen uygun ve noksansız olarak ya-
~ı teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını eksiltme saatinden birer saat evel komisyon reisliğine vermeleri. 6 9 664 

ES K 1 

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

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

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

Fransızca dili 1 L K kısmın ikinci sımfmdan 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 

Milii Emlak Müdürlüğünden: 
D. 

858 
Lira 

Darağaç demirhane sokağı 29 eski 23 taj No. lı 18 
h•ı A evin alt katındaki iki odası. 
1111 as Belediyesinden: skeri fabrikalar umum mü- 213 Karşıyaka alaybey eski hayal yeni hakikat so. 23/19 7.50 

yeni inşa edilecek mezha• dürlüğünden: 762 ~:;r~k~v.bülbül sokak 18 No. lı ev. 

hanın jJa" Dl 100-200 Ton mutahhar pamuk. 839 Bumava 1 inci yaka so. 4, 8 No. lı ev. 

6 
10 
10 
10 

Tahmin edilen bedeli 90,000 lira olan yukarıda miktarı 840 'ı " " " 10/2, 10 No. lı ev. 
1 - Eksitmiye konan iş Milas Belediyesine ait 6427 ,20 'yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 497 Karantina bülbül sokak 84/54 No. lı ev. 

2 
lira keşif bedelli fenni mezbahadır. komisyonunca 23 /11/ 36 tarihinde pazartesi günü saat 15 te 543 " " " 82/52 No. lı ev. 

A. - Bu işe ait şartnameler ve evraklar şunlardır. kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 4 lira 50 kuruş mu- 307 Buca sulh sokak 1/3 No. lı dükkan. 

10 
12 

B - Eksiltme şartnamesi kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 152 Karşıyaka celal bey sokak 48/40 eski 80/88 taj 
- Planlar olan 5750 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat No. lı ev.· 

37.50 

5- Keşifli cedve 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 295 Buca mecidiye belediye cad. 82/86 No. lı ev. 60 

3 
- Fenni şartname n·umaralt kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mez- Yukarıda yazılı yunan emvalinin 6 aylık icara verilmek üzere 
- Eksiltme 2/10/936 tarihinden itibaren yirmi gün müd- kur gün ve saatte komisyona müracaatları. 10 gün müddetle artırmaya konulmuştur. ihalesi 19/10/936 

detle münakasaya konulmuş olup ihale 22/10/936 7 9 11 13 657 pazartesi günü saat 16 dadır. Alıcıların Milli emlak müdüri-
Perşembe günü saat 15 de Milas Belediye dairesinde ~ -, ..::.Y:..:e..::ti.:.:n:.e ..:m.:.:.iı:.:' r..:a.::ca:.:a:.:tl:.:a;,:,.n;,:,.. _____________ 7_30 __ 

~ yapılacaktır. M kt K•t 1 . s - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. e ep 1 ap arı 
- Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 482 lira muvak-

6 kat teminat vermesi lazımdır. • 

- istekliler evrakı Milas Belediyesinde görebilecekleri Yavuz Kitapevinden: 
7 gibi istiyenlere de birer sureti bila bedel gönderilir. 

- Eksiltme 2490 sayılı kanunun hükümlerine aöre yapı- 1 24 senedir lzmir ve hinter'Sndmm kitap 
8 lacaktır. ihtiyacmı temin etmet)i şerefli bir vazife 

- Teklif mektuplarının üçüncü maddede yazılı saatten bilen müessesemiz busene: 
bir saat eveline kadar Milas Belediye encümenine 1 - Devlet Kı·taplannın 
verilmiş veya gönderilmiş olması lazımdır. 

6 9 13 16 697 dahi satıcıhğını üzerine almıştır. 
~ Jt •• d•• ı•• v •• d ilk ve orta mektepler ile liselerde oku· rama 1 mu ur ugun en tulacak bütün kitapların emirlerine ama-

1% Uz fabrikamızla buna müteferri ambar binası birbirine bağ- de olduöunu saym öQretmenler ile taşra 
~rı ve bedeli keşfi 2103.14 lira olan üstü örtülü bir geçidin bayilerine arzederim. 
~atı artırma, eksiltme kanununun hükümlerine göre müna- Adres: Yavuz kitab evi 

lhYa konulmu~tur. Fahri Kitapçı 
~kale günü müstacel kaydı ile 151101936 perşembe olarak v l 
"şi;t edilmiş olduğundan isteklilerin vaziyeti mahallen görmek ~'9~~!'!!!!!!!~~...:_M~u~m:::a:_:r_:a:..::S:.:6~n~1e~m::e~r~a::,:t~ı~~ıl 
\ij Ve şartnameyi tetkik etmek üzere tuzla müdürlüğüne ve SJHHAT BALJKYAGI 
~al geçen günde saat 14 de Çamaltında toplanacak olan 
~ltı~ .k_?misyonuna % 7,5 teminat akçelerile müracaatları lü- Non-cçya halıkyağlannın en haliE:iJir. Şerbet gibi içiJir, 2 tlefo süzülınilştür 
,, ılnn olunur. 728 8 9 10 Hamdi Nüzhet Çançor 

1 ~demiş Ziraat bankası su ve Sıhhat Eczanesi 
!~ktirik müesseseleri işi etme .. İİİİİİİİİİİİİİİDaİİİşcİİluİİİraİİİk İİİlİİİllİİİıyİİİiikİİİİİİSaİİlc.-pcİ, ioİİİğlİİİu İİİ)İİİıaİİnıiii;kaİİİrflliİı:ıİİİndİİİİnİİİİİ--,~ 
1d ektörlüğünden: ' 
~ktemiz kadrosunda münhal bulunan 40 lira maaşlı bir 
~Cqkkuk memuru ile 201ira maaşlı bir daktilo bilimtihan alı
r ltıtır. Talip olanların bir istida ile 13/101936 tarihine ka

.uhascbeciliğe müracaat ederek sual varaklarını ve İcab 
~ ıdıahatı almaları ilan olunur. imtihan 15/10/936 tarihinde 
~ ·ı 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
21 inci tertip biletleri satılıyor 

Altıncı keşide 11-10-936 dadır 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Dosya Lira 

Kıymeti 

900 Alsancak mesudiye bumava c. 82 eski 84 taj No. lı 
sakız biçimi bodrum üzerinde tabanı mermer dö
şemeli bir koridor iki oda ile bir salon odası üst 
katta iki oda bir tavan arası ve bir taraça bir 
mutbah bir çamaşırlık ve avluyu müştemil ev. 115.40 

851 Tepecik pirine çıkmazı D. 4 410 M. tarla ha-
linde bahçe. 10.50 

Yukarda yazılı emvalin mülkiyeti münhasıran1 gayri müba
dil bonosu ile ödenmek üzere 10 gün müddetle kapalı zarf 
usulile artırmaya konulmuştur. ihalesi 19/10/936 pazartesi gü
nü saat 16 dadır. Alıcıların Milli emlak müdüriyetine müra-
caatları. 729 

lzmir Kadastro müdürlüğün
den: 1 ecektir. Büyük ikramiye 200.000, mükafat 20.000 liradır. Ayrıca 1 

Aranılan evsaf: 20.000, 15.000 ve 12.000 liralık büyük ikraniiyeler vardır. 
Tahakkuk memuru için: Biletler hukumet önünde direktörlük gişesinde ve bi- Bulgurca çiftliği arazisinin kadastrosu yapılmağa başlanmıştır. 
En aşağı orta mektep veya eski idadi mezunu ol- b l d l Bu çı.ftlig"' ·1n kadastrosunu yapacak birinci posla Bulgurca'da 

k lumum ayi er e satı ır. 
ma ' yaşı 40 tan yukarı bulunmamak, • • Raşid'in kahvesinin üstündeki odada bulunmaktadır. ilan tari-
Askerlikle alakası olmamak, -------------------

1

--• hinden itibaren çiftlik dahilinde arazisi bulunanların bu posta 
En aşağı 4 sene herhangi resmi bir dairede hiz- -lllHlllUllllllllllllll llllhı. Doktor .aılllll lllllllllllllHlllllllll• memuru lsmail Dalamana müracaatla beyanname almaları ve 
met etmiş olmak, bjr bankada hizmet etmiş olan· = A K 1 T bu beyannameleri bir ay içinde doldurup geri vermeleri ve 
1
,ar tercih olunur. = . ema onay -= ellerin.de. bulunan .tapu sen.edi veya sair belgel.er_i veya o." r.-
lelü emrazdan salim olmak 1 k 25 / 10 / 936 h d 

Daktilo içi{l: _Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı- . neklerını verme e~ı .g~re. ~ır. . ... tarı ın .en ıtı-
En aşağı ilk mektep mezunu olmak, = Basmahane i ıasyonu karşısındaki dibek sokak La ında 30 sayı- baren Bulgurca çıftlığı ıçınde bulunan butun gayrı men· 
Askerlikle alakası bulunmamak, = lı ev ve ıuuııyeııelıııncsiııde sabah saat 8 den nkşnıu saat 6 a kıı<lnr kullerin tahdidi yapılacaktır. Gayri menkul maliklerinin 
IJ I d l I k := hastalarını kabul eder. 

1 
l" 

1 
• 

1 
ı·ır. _ kendi gayri menkul mallarının sınırlarında parmaklık, çit dıvar 

e Ü emraz an sa im O ma , := Mliracaat eden hastalara yapı ma8ı uzımgr. en eaır tn ı ı .ıt ve := . . A • 

Daktilo ile seri yazı yazabilmek. 9 10 11 737
1 
= 'mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına t'C\'za ve kazık vekhekndek kgıbı alametler. >:0 ks!1 gayrı !Den kul mal-• • •• •• = görülen Pnomotorake ınunycncbaııe.sin~e muntnuıman yapılır. = )arının her ırı no talarına bu gıbı alametler ışaretler koy-

'• lr Bayındırlık dırektor)u- •llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllılllll Telefon: 4115 11111111• malan veya yapmaları ve ga~~i menkul. malları~ın başında bu-• • " • h • lunup smırlannı memurlara gostermelerı gerektır. Bunları yap-
ı '1den; , Izmır vılayetı Ma asebeı hu- madıkı~rı takdir~e ~a~ri ın~nku1 .. mallar 2613 sayılı yasa ve 

' 1466 · · d ll" Öd · _ ç 1 • •• d•• ı•• v •• d anın nızamnamesı hukumlerıne gore memurlar tarafından ya-
lıtın o + 6ooolıra 132 +ku5ruooş k~elşfı tbeı e. 1 edmkış. a~al susıye mu ur ugun en: pılacağı malikleri ve mevcut ayni hakları tesbit ve kayt olu-
~ - ı ome re erı arasın a ı şosa ı e ğ ·ıA l 

~rıf dd I k b k y c· . N naca ı ı an o unur. 
ı ~k eı yapıs 28/9/936 dan itibaren 20 gün mü ete a- Bedeli sa ı ı eri ınsı 0 · sı iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiii~ii;iiiiiiiiiiiii'iwY--:~i':--~;j'"":"';--
~ ,

8
iltmeye konulmuştur. Lira Deri ve Tenasül Hasta· • Ustalara ihti-

~ Bu yolun kapalı eksiltmesi 19/llk teşrin/936:pazartesi 42 Karşıya iktisat S. Ev 26 lıklan Mütahassısı · 
3 ~alt onbirde lzmir ili daimi ;ncümeninde yapılacaktır. 00 Tilkilik Cad. eski M.H.Tabh.Ş. DEükkan 236 Doktor yaç vardır. 

ıl~ l st~klilcrin hazırlıyacakları 1100~ liralık muvakkat temi- 00 Burnava e ski medrese inası v 
lellı eklıfnamelerini ve ehliyet vcsikalarile birlikte adı geçen İdarei hususiye akaratından olup yukarda yer ve cinsi yazılı Osman yunus 

~~tıi C~te ihale saatından bir saat evveline kadar daimi en- akar kiraya verilmek üzere yeniden 15 gün müddetle açık 
~ ~ aşkanlığına vererek makbuz almaları. ihale gününde aı tırmıya çıkarılmıştır. Krasına talip olanların şeraiti öğrenmek 
ııttı c11rnediği taktirde ikinci bir ilanla zarfların kabulüne üzere her gün Muhasebei Hususiye müdüriyeti varidat ,kale-

o unacaktır. mine ve pey sürmek isteyenlerin de ihale günü olan 19/10/936 

~azla bilgi edinmek istiyenlerin lzmir Bayındırlık di- Pazartesi günü saat 1 O da depozito makbuzlarile birlikte en-
b urmaları. 1 

Hergün hastaları sabah 
saat 1 O dan akşam altıya 
kadar kabul ve tedavi eder. 

Adres: Kemeraltı Şamlı 
sokak No. 19 

Lağımcı, taşçı ve dıvarcı 

ustalarına ihtiyaç vardır. Tepe-

köy'de (Küçük Men. 
dere11 müteahhitli-
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W. F. H. VAN- Hellenic Lines Fratelli Sperco il 
Limited Vapur Acentası •~ız=m,=·r'ı=.n== DerZEE& CO. 

V. N. Hamburg - Bremen, Rotter
dam -- Anisterdam ve Anvers 

ROY AL NEERLANDAIS en 

İZMİR 

Kiiltiir Lisesi öğretmenleri 
burada 

ders verir/er 
DEUTSCHE LEVANTE LfNIE 

"KYPHISSIA" vapuru 6 
Bci. teşrinde bekleniyor, 1 O 
Bci. teşrine kadar ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yükliyecektir. 

limanları için her ay munta
zam iki sefer yapacaktır. 

KUMPANYASI kıymetli 
"CERES,, vapuru 2 birin· 

ci teşrinde gelip yükünü tah
liyeden sonra BURGAS, VAR
NA ve KÖSTEN için yük 

Yatılı - Gündüzlü : Kız ve Erkek 
Müessisi : Eski /( ız lisesi direktörü 

HAYDAR CANDANLAR 

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

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

Anglo-Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve iskenderiye için 
9600 tonluk ucairo City" va
?uru her ay Pireden munta-

alacaktır. 
11SATURNUS,, vapuru 11 

birinci teşrinde gelip 14 bi-

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

rinci teşrine kadar ANVERS 
ROTTERDAM, AMSTER-

Derslere Birinciteşrinin on beşinci günü başlanacaktır. 
• . .. • • • ..! ~ .. . . . 

ATHEN,, motörü 26 ilk 
teşrinde bekleniyor, 3 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN içio 
yükliyecektir. ---AMERl)<AN EXPORT LINES 

"EXMOOR,, vapuru 17 
i* 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· 
ket edecektir. 
"EXCALİBUR" vaı'uru 23 

ilk teşrinde PİRE'den BOS
TON ve NEVYORK'a hare-
ket edecektir. 

Sefer müddeti: 
PİRE - BOSTON 16 gün 
PiRE - NEVYORK 18 gün 

DEN NORSKE MIDDELHA VS 
LlNJEN - OSLO 

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

zaman iki sefer hareket ede-
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 7 5 saat, 
Port-Sait ve lskenderiye li

manları için "VELOS., vapu
ru her 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 Acentaltğı 

Limited 
acentasına müracaat olunması. 

Telefon : 3171 
.... ımıı: ................... ... 

Olivier VE Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel 2443 
LONDRA HATTI 

11LESBIAN,, vapuru 9 bi
rinci teşrine kadar Londra ve 
Hul için yük alacaktır. 

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

LIVERPOOL HATTI 

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 
11HEMLAND,, motörü 29 

eylülde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
BREMEN, COPENHAGE, 
DANTZİG, GDYNIA, Gô
TEBURG, OSLO ve lSKAN
DlNAVY A limanları için yük 
alacaktır. 

"VASLAND,, motörü 13 
birinci teşrinde gelip ROT
TERDAM, HAMBURG, BR& 
MEN, COPENHAGE, GÔ
TEBURG, OSLO, ve İSKAN
DINA VY A limanları için yük 
alacaktir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 20 
birinci teşrinde gelip 21 bi-

rinci teşrinde PiRE, MALTA 
MARSiL YA, ve CEZAiR için 
yük alacaktır. 

Bayındır asliye hukuk ha
kimliğinden: 

Davacı Bayındırın Hacı lb
rahimin mahallesinden kadı 

oğlu Mustafanın müddeialeyh 
demircilik mahallesinden Mer
sin kahya oğlu Habip ve altı 

arkadaşı aleyhine açtığı han 
satış bedelinden 1820 lira 
alacak davası üzerine müddei 
aleyh Habibin gösterilen yer
de olmadığından ilanen tebli
ğat yapıldığı halde mahkeme
ye gelmemiş olmakla hakkın
daki mahkemenin gıyaben ya
pılmasına ve kendisine gıyap 
kararı tebliğine karar verilmiş 
olduğundan hukuk usul muha
kemeleri kanununun 401 inci 
maddesi mucibince gıyap ka
rarının tebliğine ve mahkeme
nin 26 teşrinievel 936 pazar
tesi günü saat 9 a talikine 
karar verilmiş olmakla müd-
deialeyh Habibin mezku7gün: 
~-s~ati; Bay;-o"dı;-asliy.e" hu
kuk mahkemesine gelmesi ve
ya kendisinin bir vekili ka-
nuni ile temsil ettirmesi lüzu
mu tebliğ yerine geçmek üze-
re ilan olunur. 7 48 

11 DRAGO,, vapuru 7 bi- ZEGLUGA POLSKA Zayi 
S.A. ROY ALE HONGRO- rinci teşrine kadar Liverpool "SARMACJA,, vapnru 2 31/8/933 tarihinde Kuşada-

ISE DE NAVIGATION ve Glasgov için yük alacaktır. birinci teşrinde doğru AN- sı gümrüğünden Eyüp zade 
DANUBIENNE-MARITIME 11EGYPTIAN,, vapuru 15 VERS, DANTZIG ve CDY- Emrullah beye ait çıkarmış 

BUAPEEST birinci teşrinde Liverpool ve NİA için yük alacaktır. olduğum E.Z.E. markalı 1271/ 
.. SZEGED" motörü 13 ilk Swanseadan gelip yük çıka- İlandaki hareket tarihlerile 75 No. 5 sandık pamuklu eş-

teşrinde bekleniyor, BELGRAD racaktır. navlunlardaki değişikliklerden yanın dövüzü havi 591161/ 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, DE~TSCHE LEVANTE-LIN.lE acenta mes'uliyet kabul et- 161 No. gümrük makbuzunu 
BRETISLA VA, VİYANA ve . ~ER~KLEA,, vapuru hı- mez. Daha fazla tafsilat için zayi ettiğimden yenisini çıka-
LINZ · · ··kr kf rıncı teşrın ortasında Hamburg 

ıçın yu ıyece ır. Bremen ve Anverskn gelip ikinci kordonda tahmil ve racağım cihetle eskisinin hiç-
SERViCE MARITIME yük çıkaracaktır. tahliye binası arkasında Fra- bir hükmü kalmadığı ilan 

ROUMAIN BUCAREST Tarih ve navlunlardaki de- telli Sperco vapuru acentasına olunur. 754 
"DUROSTOS,, vapuru 28 ~işikliklerden acenta mes'u- müracaat edilmesi rica olur. Kuşadaşı tüccarından 

ilk teşrinde bekleniyor, KÖS· lıyet kabul etmez. Telefon: 2004 2005 2663 Cevraki Hüseyin 
TENCE,SULINAveGALAÇ .... D .... m)ı .... d ............ ).J ....... f ....... 7 .. • ...... J .......... ... 
limanlarile GALAÇ aktarması ev et emıryo arı 8 yon Dl iŞ etme mÜ• 
olarak BELGRAD, NOVI- du••rıu••g"' u••nden.• 
SAD, BUDAPEŞTE, BRA-

TISLA VA, VIYENA ve LINZ - 7 inci işletme mıntakası ihtiyacı için iktiza eden balast 2490 sayılı kanunun 32, 33 ün
cü maddeleri mucibınce kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. için yük alacaktır. 

GANADIAN PACIFIC 

STEAMSHIP L TD. 
QUEBEK ve MONTREAL 

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

verilir. 
Vapurların isimleri gelme 

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

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

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

No.: 55 
Telefon : 3479 

Kiralık Ev 

2 Balast alınacak ocakların yerleri ve toplama balast alınacak yerler ve buralardan alı
nacak balast miktarlarile muhammen bedelleri ve iktiza eden teminat miktarları ve 
teslimat müddetleri aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

3 - Alınacak balast, cetvelde gösterildiği \'eçhile dört guruba ayrılmış olup her gurub 
ayrıca ihale olunacağından bu her gurub için ayrı ayrı teklif yapılacaktır. 

4 - Eksiltme devlet demiryolları mukavelenamesi, kapalı zarf usulile balast eksiltme şart· 
namesi ve baymdırlık işleri genel şartnamesi mucibince yapılacaktır. istekliler bunları 
Afyonda 7 inci işletme müdürlüğünde görüp öğrenebilirler. Ve meccanen alabilirler. 
V c izahat istiyebilirler. 

5 - Eksiltme 21-10-936 tarihine tesadüf eden çarşamba günü Afyon şehir istasyonunda 
7 inci işletme binasındaki komisyonda saat 16 da yapılacağından istekliler, 2490 sa
yılı kanuna ve 4 cü maddedeki şeraite tevfikan hazırladıkları muvakkat teminat ve 
teklif mektuplarını havi zarflarını mezkur tarihte saat 15 e kadar komisyon reisliğine 
tevdi etmiş bulunacaklardır. 

Ocak ve top- Balrıst 
Gurup Bulunduğu lama yerleri mikdarı 
No. su hat 

Klm. M3 · 

Eskişehir 
94 + 800 2000 Afyon 

il Afyon 
Akşehir 

227 + 900 3000 

111 İzmir 
185 + 186 2000 Afyon , 

iV lzmir 
223 + 282 8000 Afyon 

Muham- Muvakkat 
men bedel teminat 

Lira Lira 

2400 180 

3900 292,5 

2400 180 

8000 600 

Teslim 
müddeti 

ay 

6 

6 

6 

8 

Balastın 
cınsı 

Ocak kırma balastı 

" " 
,, 

" " " 

Toplama ve kırma 
bal astı 

Emlak ve eytam bankasındaJl: 
Depozitosu 

Esas No. Yeri No. sı Nev'i T. ı... 
}.1ağaza 4QO.oO C. 182 Aydın hasan efendi mah. 66,68 taj 

hükumet bulvarı belediye 
karşısı. 
Ada 87 parsel 9 

C. 190 " Güzelhisar mah. tu- 7 " Ev 
ran park caddesi. 

t 40.11-1 

Ada 235 parsel 9 
C. 191 Aydın veysi paşa mah. 5/8 " Dükkan ıso.~ 

Belediye cad. 
Ada 46 parsel 5 

C. 195 Aydın ramazan paşa mah. Bila No. Ev 
birinci sokak hükumet bul-
varı. Ada 19 parsel 7 

C. 196 Aydın cuma mah. gazi paşa 
veya yedinci sokak . 
Ada 194 parsel 20 

C. 197 Aydın ramazan paşa mah. 
hükumet bulvaıı yoğurt, 
yağ pazarı. Ada 35 parsel 1 

C. 198 Aydın cuma mah. üçüncü 
sokak bınarbaşı. 
Ada 195 parsel 1 

C. 199 Aydın zafer mah. 
Ada 120 parsel 3 

C. 200 Aydın köprülü mah. lnönü 
caddesi. Ada 426 parsel 11 

C. 201 Aydın zafer mah. dördün
cü sokak. Ada 138 parsel 1 

C. 214 Aydın güzelhisar mah. cu
muriyet sokak. 
Ada 243 parsel 15 

C. 216 Aydın hasan efendi mah. 
mimar kemal caddesi. 

" 

" Dükkan 

.. Ev 

" " 

" " 

" 

" " 

il ı. 

Ada 355 parsel 1 . t 

Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedellerı P, 
şin para ile ödenmek üzere satışları 10/ 10/936 cumartesi f' 
nü saat onda ihale edilmek kaydile açık artırmaya konulmuş·~r 

istekli olanların hizalarında yazılı depozitoyu Milli AY 
1 

bankasına yatırarak yevmi mezkurde Aydın avukatımız b' 
Süleyman Eraydının yazıhanesinde artırmaya girmeleri ve Y9~ l 
larında üçer fotoğraf getirmeleri ilan olunur. 26 9 569 

Soma Malmüdürlüğünden: 
Cinsi 

Han ve otel 
Müştemilatı bit 

1 kahvehane 15 oda, 1 salon, 5 mağaza, 1,. 
harap mağaza, 7 depo 1 saya 4 ahır ve 0 

altında üç dükkan. 
Hududu ~ 
Sağı; Dereden ayrılan su yolu ve dere, Solu: Hasan tahS~ 

çoban ahmet sakızlı hacı ve Nazif dükkanları ve camii Jce 
caddesi. Arkası: Halil dükkanı, Halil İbrahim hanesi ve ~ 
ve dere. Önü: Musa, baldır Ali, ismet, sağır Ahmet, YııC 
Mehmet, koşturum veresesi Hasan Tahsin dükkanları ve 
muriyet meydanı. 
Kimd~n metruk olduğu: 

Lefter veresesi ve damadı doktor Yanko. 
Muhammen kıymeti 

Lira Kr. 
7458 00 Yedibin dörtyüz elli sekiz liradır. 

Muvakkat teminat miktarı 
Lira Kr. 
559 35 Beşyüz elli dokuz lira otuzbeş kuruşttıf· ~~ 

Yukarıda cins ve müştemilatı yazılı bir parça gayri nıe0~J 
kapalı zarf usulile 1/ 10/936 tarihinden itibaren 15 giin Jflrtı 
detle ve peşin para ile satılığa çıkarılmıştı~. Taliplerin. 8de~ 
ma ve eksiltme kanununun 32 ve 33 üncü maddelerıo rtıı 
esaslar dairesinde tanzim edecekleri teklif mektubunu 9

111b' 
mayı açma saatı olan 15/ 10/936 tarihine müsadif perŞ~ if 
günü saat 4 ten bir saat evveline kadar Soma maliye ~ 
sinde müteşekkil komisyonu reisine makbuz mukabilinde t 1 
meleri ve şartnameyi görmek istiyenlerin de hergün sr9ıııJ' 
dan akşama kadar müracaatla malUmat almaları ilan o u 

8 
3 6 9 11 65 

lzmir tayyare alayı komutıaıt' 
lığından "'~ 

Tayyare alayı inşaat işlerinde kullanılmak üzere inşa~t ıi 
hendisi, mimar ve fen memuruna ihtiyaç vardır. Talır.r 
15/10/936 gününe kadar lzmir tayyare alayı komuta~ 1 
müracaatları. 739 8 9 

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

Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O.kadar zararsızdır ki gebelere, kalpı 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 



419/10/936 _____________________ ANADOLU _____________________ Sayfa 3 9ara. 
~an Gazetesine Göre; Zakkum'un Köşesi: 

Para ve Politika 
3 Demokrasi ara-

-EHi HAS.ERLERİ 
81nda fikir 
A.yrılıkları varmış .. 

EK o N o M 
1 r•mtUn erden henüz denk Narlıdere 

Ne kadar üzüm, 
Frank/urter Sagtııng ga

zetesi gukardaki başlık al
tında yazdığı bir başmaka
lede digor ki; 
I ~ransa'nın vermiş olduğu 
sv:ıçre ve Hollanda'yı da bu 

&Üne kadar müdafaa ettikleri 
~aziyetlerini esasından değiş
tırmek zorunda bırakan para 
Politikası kararı ile bütün 
dünya meşgul olmaktadır. U
~Umi mana ve mahiyeti itiba
rıfe, M. Eden'le Delbos'un 
ehemmiyP.tli şeylerden bahset
llıiş olmalarına rağmen, Ce
nevre' deki nutuklar bir parça 
arka planda kaldı. 

Burada politika ile ekono
llıinin biribirlerine ne derece
Yc kadar bağlı olduklannı 
araştırmak istemiyoruz. Ancak, 
Bismark'ın, politikanın ekono
llıi ile alakası yoktur demiş 
olmasına rağmen, o zaman
danberi geçen elli yıl içinde, 
her iki saha arasındaki müna
sebetleri kafi derecede teba
riiz ettiren vaziyetler meydana 
ıeldi. 

Fransız frangının düşürül
llıesinde hayret uyandıran şey f u . işin yayılmasında değil, 
ngıltere ve Birleşik Amerika 

hükumetlerile bu işe tekaddüm 
e.den anlaşma ve uyuşma key· 
fıyetidir. 

Sonradan haber alındığına 
&öre bu kambiyo anlaşmasına 
~atılıp katılmıyacakları hakkın-

d
da Belçika ve Hollanda'ya 
a başvurulmuş. 
Paris, Londra ve Vaşingto· 

n'un birlikte beyanatta bulun
maları, kambiyolann gayet 
keskin bir silah rolünü oyna
dıkları cihanın ekonomi har
bında sulh kurulduğunu ifade 
etmez. 

Ancak, lngiliz'lcrle Ameri· 
~a'lılar, Fransız tedbirlerine 
arşı kendi hesaplarına da 

ayrıca tedbir almamak husu
sunda söz vermiş oldukların
~an! belki buna bir mütare· 
edır demek mümkündür. 

Ne de olsa, lngiliz lirasının 
tarnamile ani ve kimseye da
nışmadan değerinin düşürül
mesi ve bu harekete karşılık 
olmak üzere tasarlanan dola· 
rın da düşürülmesi ile bu iş 
arasında fark vardır. 
. Bu üçlü anlaşmanın değe· 

rı · d h nı, aha ziyade, kambiyo 
b~rbını devam ettirmek için 
ır blok teşkiline girişmek 

Yerine, dünya ekonomisinde 
sulh kurmak gibi iyi bir ni
Yetle hareket edilmiş olunma· 
sında görmek lazımdır. 
. Hiç şüphe yok ki, bu iyi 

~•Yet, politik bir anlaşma için 
azım nlan umumi şartları kuv· 
V~tlendirmek gibi politik bir 
nıyct te taşımaktadır. Çünkü 
~~ suretle hareket neticesinde 

dç le küçük görülmemesi İcab 
e en bir boıguncu unsur or· 

;a;an kaldırılmış oluyor. 

incir satıldı? 
___ .... .-ı· -----

Zeytinyağı f iatleri 
düşmiyecek .• 

Son hafta içinde üzüm fiat
leri kilo başına bir buçuk 
kuruş yükselmiştir. Bir buçuk 
ay içinde üzüm rekoltesinin 
yansından fazlası tamamen 
satılmıştır. Mevsim iptidasın
dan şimdiye kadar ihraç edi
len üzüm miktarı 20 bin to· 
nu bulmuştur. 
incir - incir Üzerinden çok 

hararetli satışlar yapılmakta
dır. İncir rekoltesinin de ya
rısı, şimdiye kadar satılmıştır. 
Mevsim iptidasından şimdiye 

kadar 15 bin ton ihraç olun
muştur. 

Pamuk - Pamuk piyasası 
gayet iyidir. Son hafta içinde 
tesbit edilen en son fiat 45,5 
kuruştur. Pamuk rekoltesinin 
geçen seneden büyük olma· 
sına nazaran fiatlerin geçen 
seneden daha 'yüksek oluşu 
memnuniyetle karşılanmaktadır. 
Zeytinyağı - Urla, Kara

burun, Seferihisar ve Foça' dan 
yeni mahsul zeytinyağları gel
meğe başlamış olduğundan 
fiatler bir miktar düşmüştür. 

Maamafih rekoltenin ilk tah
min edilen miktarda değil, 
ancak 16-18 milyon kilo (Ay
valık ve civarı dahil olduğu 
halde) olacağı tahakkuk etmiş· 
tir. Bu hal, fiatlcrin daha zi-

yade döşmesine mani olacaktır. 
Pa(amut 

Palamut rekoltesi bu sene 
çok büyµktür. Rekoltenin bü
yüklüğüne rağmen bugünkü 
piyasa fiatleri alakadarlarca 
memnuniyetle karşılanmaktadır. 

Gümrük müsteşarının 
teftişleri 

Şehrimize gelmiş olan güm
rük ve inhisarlar müsteşarı 

Adil, dlin gümrük işlerini tef
tişle meşgul olmuştur. Şehri· 
mizde birkaç gün kalacaktır. ,_ 

Her ne kadar üç büyük de· 
mokrasinin anlaşmış olduğu 
sözü geçiyorsa da, bu iiç mem· 
leket arasında, kambiyo ile 
hiçbir alakası olmıyan çok 
büyük fikir ayrılıkları mevcud 
olduğu besbellidir . 

Birleşik Amerika hükumet
leri, bu fiil ve hareketle ken· 
dilerini çekingen vaziyetten 
kaldırıp yeniden Avrupa işle· 
rine karıştıracak bir değişiklik 
yapmış olmıyorlar. İngiltere ile 
Fransa'ya gelince, bu iki dev· 
let de politikalarının birçok 
noktaları üzerinde hiçbir su
retle anlaşmış değildirler. 

Bu devletlerin biribirindcn 
ayrılan menfaatleri, herhangi 
bir suretle İngiliz lirasile Fran· 
sız frangı arasında sabit bir 
vaziyet kurmakla birleşecek 
bir mahiyctl~ de değildir. 
*'.:; e •a•'\ 

ELHAMRA 
Bugün 

Mevsimin birinci Fransız süper filmi 
Rus aşkı.. Rus heyecanı .. Rus şarkıları.. Mükemmel Rus

Kafkas Çigan orkestralarının gaşyedici musikilcrile dolu ve 
Çarlık devrinin müthiş zulümlerini bütün teferruatile canlan· 
dıran harikulade bir şaheser. 

VOLGA MAHKUMLARI 
l :=:u: ganlar Pierre Blancher-Charles Vanel-Vera K oreni 

lenmiyenler de var cinayeti .. -···· J k · w·tü l- . . r.· l l Bir kadın ve bir er-
~usene ı. n er ıyı ı ıat e satı a- k k t it e nezare a ına 

caktır, hazırlıklar devam ediyor. alınmışlardır .• 
Birçok mıntakalarda busene 

istihsal edilmiş olan tütünler, 
denklenmiştir. Şehrimizdeki 
alakadarlara gelen malumata 
göre tütün mıntakalarında he
nüz denk haline konmamış 
olan tütünler yüzde 35-40 nis
betindedir. 2506 numaralı ka-
nun mucibince tütün piyasa
sının açılması için, tütünlerin 
tamamen denk haline getiril· 
miş olması şarttır. 

Tütün piyasasının cumuri· 
yet bayramı ve müteakip gün
lerde açılması kararlaştırılmış 
gibidir. Busene tütünlerin iyi 
fiatlerle satılacağı anlaşılmak
tadır. Çünkü gerek ~Yunanis· 
tan, gerek Bulgaristan tütün
leri, busene yağmurlar yüzün
den nefasetlerini kaybetmiş
lerdir. 

Busene Ege mmtakasında 
fazla tütün ekilmiş olmasına 
rağmen ilk zamanlarda hava
ların kurak gitmesi yüzünden 
mahsul az olmuştur.f: Rekolte-

nin 22 • 23 milyon kilo oldu· 
ğu tahmin edilmektedir. Za
manında yağmur yağmış ol· 
saydı mahsul iri yapraklı ve 
bol olacak, bu takdirde re· 
koltesi belki 30 milyon ki
loyu bulacaktı. Buseneki tü
tünler, nefaset itibarile çok 
iyidir ve küçük yapraklıdır. 

iri yapraklı tütün kaba olur. 
Geri ve Oliston tütün kum-
panyalarınm busene, diğer yıl
lardan daha çok mübayeatta 
bulunmak üzere geniş hazır

lıklar yaptıklan memnuniyetle 
haber alınmıştır. 

Avusturya, Çekoslovakya ve 
Hollanda rejileri de Ege mın
takasından mühim miktarda 
tütün alacaklardır. Onun için, 
geçen sene olduğu gibi müs
tahsil elindeki bütün tütün
lerin satılacağı kuvvetle tah
min ediliyor. inhisarlar idaresi 
de mühim miktarda mübaye
atta bulunmak üzere hazırlan· 
mıştır. 

Yalnız Manisa değil, bü
tün bağcılar için. 

-------
Ziraat bankasının tente mes'ele

sini halletmesi lazımdır 
Manisa, 7 (Hususi) - Muh

terem Nafıa Vekilimiz Ali 
Çetinkaya bugün Manisa'dan 
geçmiş ve istasyonda askeri 
ve mülki memurin ve kalaba
lık bir halk kütlesi tarafından 
istikbal ve teşyi edilmiştir. 
Vali Lütfü Kırdar kendilerini 
Muradiye' den karşılamıştır. 

Valimizin tetkikleri 
Vali Lütfü Kırdar, birkaç 

gün içinde mektcbleri; borsa 
ve ticaret odasını ziyaret et
miştir. Borsada buscncki üzüm 
istihsalatı; şimdiye kadar sa· 
tılan üzüm geçen seneki ve 
bu seneki fiatler, yağmur 'yi· 
miş üzümlerden müstahsilin 
fiatça yaptığı zarar; üzümleri 
ya~murdan muhafaza etmek 
için bağcıyı tente sahibi yap· 
mak mes' eleleri üzerinde iza
hat almıştır. Bağcılık müte· 
madiyen ilerilediği ve köylii
nün son yıllardaki bağcılık 
hevesi hasebile üzüm istihsa· 
Iatı bu yıl hemen hemen ge
çen yıl istihsalatını bulacaktır. 
Fiatlere gelince: Bu sene fiat· 
ler iyidiı. Geçen yıl altı buçuk 
kuruşa satılan yağmur yime· 
miş üzümün bu seneki fiati 
12·14 kuruştur. O üzümün bu 
sene yağmur yimişi dokuz ku
ruşa satılmaktadır. Bu sene 
geçen senenin ayni miktar 
üzümüne göre Manisa'ya gi· 
ren para geçen seneden 300 
bin lira fazladır. 

Tente mes' elesine gelince: 
Beş çuvallık tente bugün iki· 
yüz liraya malolmaktadır. Beş 
çuval üzümün istihsal masrafı 
dahil olmadığı halde bugünkü 
piyasaya göre vasati geliri 50 
liradır. Şu halde bağcı; mas
rafı hariç çıkardığı beş çuval 
üzümün dört seneliğini bu işe 
tahsis etmelidir ki, tente sa
hibi olsun. Buna maddeten 

imkan yoktur. Onun için Zira
at bankası hiçolmazsa 20 sene 
vade ile tente bezini bağcıya 
satmalıdır. Bağcı ancak bu 
suretle tente sahibi olabilir. 
Valimiz bu mes' ele ile alaka-
dar olacağını vadetmiştir. 

Şüpheli ölüm 
Gene kadın da-, 
yaktan mı ölmüş? 

Tepecik'te sürmeli sokağın
da şüpheli bir ölüm vak'ası 
olmuştur. 

Seher'in umumhanesinde bu· 
Iunan umumi kadınlardan Ab-
dullah kızı Hediye hastalana· 
rak memleket hastanesine kal
dırılmış ve hastanede ölmüş-
tür. Yapılan otopsi ameliye· 
sinde kadının ölümü şüpheli 
görüldüğünden dostu İbrahim 
Cevdet tutulmuştur. Tahkikata 
göre Cevdet, kadını dövmüş
tiir. Ölümün bundan ileri gel
diği tahmin edilmektedir. Tah· 
kikata müddeiumumilikçe el 
konmuştur. ----

Gümrüklerde 
Gümrükler Başmüdürü Seyfi 

Aydın'ın yakında Bodrum'a 
kadar bir tetkik seyahatı ya
pacaklarını haber aldık. Seyfi 
Aydın bu münasebetle Baş
müdürlüğe bağlı olan gümrük 
idarelerinin muamelatını teftiş 
edecektir. ----Urla T. Odası 
Vekaletce lağvedildi. 

Urla Ticaret odasının lağvı, 
İktisad Vekaletince kararlaş
tırılmıştır. Şehrimiz ticaret ve 
sanayi odası idare heyeti ta
rafından verilen ki\rar üzerine 
buradan bir oda memuru Ur
la'ya gidecek ve evrakı teslim · 
alacaktır. Ayni zamanda ye
rinde mümessil aza seçimi de 
yapılacaktır. 

Narlıdere köyü muhtarı Hü
seyin'i öldürmekle maznun İsa 
ve Hasan haklarında adliyece 
tahkikat yapılırken hadisenin 
bir teşvik eseri olduğu ihbar 
edilmişti. Dinlenen bazı şahit
ler, muhtar Hüseyin'in, köyde 
muhtar intihabatı mes' elcsin
den araları açık olan Zühre 
adında bir kadınla polis Mus
tafa oğlu Mustafa adında bir 
akrabası tarafından öldürtül
düğü hakkında şahitlikte bu
lunmuşlardır. Müddeiumumi
likçe Zühre ve Mustafa, neza
ret altına alınmışlardır. Birkaç 
şahid daha dinlendikten sonra 
tahkikat evrakı müddeiumumi
likten sorgu hakimliğine ven· 
lecektir. 

Zehirlenenler 
tamamen kurtarıldı .. 

lkiçeşmelikte bakkal Hasan
dan almış · oldukları peyniri 
yemek suretile zehirlenen 30 
kişinin hayatı tamamen kur
tarılmı.Ştır. Zehirlenenlerin mi
deleri memleket hastanesinde 
yıkanmış ve hepsi de evlerine 
gönderilmişlerdir. Peynirdeki 
zehirin ne olduğu belediye 
kimyahanesince henüz rapor 
verilmemiş olduğu için biline
memektedir. Tahkikata devam 
ediliyor. 

Kültür lise· 
sinde tedrisat. 

Kültür lisesinde ecnebi diller 
için haftada on saat ayrılmış· 
tır. Riyaziye ve fen dersleri· 
nin birkaçı ecnebi f dilleri ile 

tedris olunacaktır. Liseye ayrıca 
daktilo dersleri de ilave edil

imiştir. Birçok talebemizin bu 
fırsatlardan istifade edecekleri 
şüphesizdir. Kültür lisesi ida· 

resinin bu f edakarhğını memnu
niyetle kaydederiz. 

A khisar' da 
Trende bir meşhud 

suç hadisesi 
Akhisar, (Hususi) - Dün 

saat 1 de Bandırma' dan iz. 
mir' e geçen ekspres istasyon
da iken şöyle bir cürmü meş· 
hud vak' ası olmuştur: 

Akhisar'ın Reşadbey ma
hallesinde sarraf Ahmed'in 

oğlu Halid, karısile geçine
memiştir. Bunun üzerine ka
yinbabası ve kayinbiraderi ge

lerek geçimsizliği halletmeğe 
çalışmışlarsa da muvaffak ola-

mamışlar ve kızlarını alıp 

memleketleri olan Salihli'ye 

götürmek üzere eksprese bin· 
dirmişlerdir. Bunu haber alan 

Halid ve babası derhal istas
yona koşarak kızı cebren alı-

koymak ve trenden indirmek 
istemişlerse de muvaffak ola-

mamışlardır. Halid de kor· 
kutmak maksadile tabancasını 
çıkararak yere doğru bir el 
ateş etmiş ve bu sırada eks· 
pres de hareket etmiştir. suç· 
lu derhal yakalanarak müd
deiumumiliğe verilmiş, muha
kemesi yapılmış ve bir ay 
hapse mahkum olmuştur. Şi· 

Yoktur!. 
Ölülerin şikayeti yoktur. 
Benim cebimde para yok· 

tur. Fakat Macaristan' dan sirk 
getirip zengin olmak istiyen· 
lerde akıl yoktur. 

Üzümcü İsmail Hakkı'da 
boy yoktur. Fakat, bizim Ana· 
dolu müdürü İbrahim 'in de 
endamı yoktur. 

Karşıyaka'da bakırcı Hahz'a 
sorarsanız busene, balık yok· 
tur. Otelci Basri'ye sorarsa
nız, müşteri yoktur. Belediye 
reisine sorarsanız, tahsisat 
yoktur. Hulasa her taraftan 
hep ayni cevap: 

- Efendim yoktur. 

Bazı doktorların hastası yok· 
tur. Bazı avukatların da mü· 
ekkilleri yoktur. 

Hanımların tuvalete karşı 

mukavemetleri kızların gıdık· 
lanmağa tahammülleri yoktur. 

Bakarsınız birçok genç ve 
güzel bayanlarda koca yok
tur. Birçok kocalarda da boy· 
nuz yoktur. • 

İzmir yün mensucat şirketi 
müdürü Feyzi'nin dinlemesi 
kıttır. Fakat, 

lzmir Ziraat bankası müdü
rünün susması da çok değildir. 

Palavra kulübünün baş ha
tibi Kadri'nin karısı değil, 

kedisi de bile yoktur. Diğer 
taraftan barcı Ihsan' ın kadın· 
lardan başını kaşımağa vak
ti yoktur. 

Busene birçok mekteplerin 
muallimi yoktur ve görünüşe 
göre açılan bu kadar şubeye 
muallim bulmanın da ihtima
li yoktur. 

Feylesof Hidayet Keşfi'nin 
akıllanmağa, ajansçı Mustafa· 
nın da bıyık burmadan vaz
geçmeğc, belediye muhasebe· 
cisi Sami'nin fasih ve beliğ 
konuşmağa niyetleri yoktur. 

Hulasa nereye baksan, ne
reye sorsan hep ayni cevap: 

- Yoktur. 
Hatta bu yazıları yazan ben 

Zakkumoğlu'nda da pek çok 
akıl yoktur! 

Zakkumoğlu 

Bir A lman gazeteci 
Tetkikler yapıyor ... 

Almanya' da çıkan birçok 
gazete ve mecmualara mem
leketimiz haakında yapbğı iyi 
neşriyatla tanınmış Alman ga
zetecilerinden Doktor Von 
Engelman şehrimize gelmiş ve 
dün Vilayette Vali Fazlı Gü· 
leç'i ziyaret etmiştir. Meslek
daşımız şimdiy~ kadar Artkara, 
Kayseri, Mersin ve Adana'yı 
gezmiştir. İzmir' deki kültür 
müesseselerimizi gezecektir. 

Yere tükürenler 
Yere tüküren beş kişi be

lediyece cezalandırılmışlardır. 

O 11ek1 er: 

iki sokak 
Tilkilik semtinde Pazaryeri 

civarında Birinci ve İkinci 
Taslıçeşme sokakları geçile
miyecek derecede bozulmuş
tur. Bozulan kaldırım aralık
larında su birikintileri ayrı bir 
tehlikedir. Belediye temizlik 
amelesi, bu sokaklardaki biri
kinti suları temizlerken etrafa 
pis bir koku yayılmaktadır. 

Belediyenin, bu sokakları 
tamir ettirmesini dileriz. ___ .............. . 
mendifer idaresine de 25 lira 
bir tazminat kararı verilmiş 

ve suçlu derhal tevkifhaneye 
gönderilmiştir. Mes' ele iki sa· 
at zarfında ikmal edilmiştir. 
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Balkan hekimler kongresinde 1 1 
S hh

• Çimdikler 
ı ıye müsteşarımızın ----- · 

mühim nutku. Edebiyata dair -- .... 
Balkan hekimlerinin mesaisi oe Türkiye. 

nin sulh yolundaki gayretleri. 
lstanbul, 7 (A.A} ....... Bal~ Sıra Yunan delegesi Dr. 

kan hekimler birliği reisi Dr. Bensis'e gelince uzun ve beliğ 
Akil Muhtar tarafından dör· bir nutukla şimdiye kadar top· 
düncil Balkan tıb haftası bu· lanan Balkan haftalarının ta
gün saat 15,30 da Yıldız' da rihçesini yapmış ve sonra de· 
kongreler dairesinde açılmıştır. mi~tir ki: 

Büyük salonda üçyüz kadar Biz Balkan yarımadasının 
doktor toplanmış bulunuyordu. yarıları olmak ve toprakları
Bunların rarasında profesör mızın her köşesinin en güzel 
Dr. Bensis'in başkanlığı al- çiçeklerinden topladığımız balı 
tında 6 doktordan müteşek· sizin kovanınıza koymak isti· 
kil Yunan delegasyonu, pro· yoruz. 
fesör doktor Gheorghiu'nun Onu müteakib söz alan Ro-
başkanlığı altında 34 kişilik men murahhası Gheroghiu 
Romen delegasyonu, profesör Atatürk'ün direktifi ile terakki 
doktor Markoviç'in başkanlığı sahasında ilerliyen Türkıye cu
altında 24 kişilik Yugoslav muriyetinin sulha hizmetlerin
delegasyonu yer almış bulu- den bahsetmiş ve en son söz 
nuyorlardı. 

Bulgar doktorları bir mek- alan Yugoslav delegesi, Dr. 
Markoviç de Balkan memle

tubla teşkilatlarını hazırlama· 
dıklannı bildirerek itizar et- ketleri müşterek paralosanın 
mişlerdir. Balkan memleketlerinin men· 

Sıhhiye Vekili Refik Say· faat birliği ve Balkan'lann tam 
dam namına evvela söz alan hürriyeti olduğunu söyliyerek 
Vekalet müsteşarı Hüsameddin bütün Balkan milletlerine saa-
Kural nutkunda ezcümle şun- det temenni etmiştir. 
ları söylemiştir: Henüz teşekküllerini tamam-
-Görülüyor ki Balkan hekim- lamadıkları için dördüncü bal· 
lerinin senelik toplantıları tıbbi kan tıb haftasına iştirak cde
ve içtimai sahada müşterek miyen Bulgar'lardan alınan 
dertlerimizi teşhis etmek ve mektub okunmuş, Atatürk' e, 
tedavilerini aramakla şimdiye diğer Balkan devlet ve hüku
kadar memleketlerimiz için çok met reislerine, Başvekil f smet 
faydalı hizmetler etmiştir. Ayni lnönii'ne saygı telgrafları çe
mesut neticeler için toplanan kilmiştir. 
bu entellektüel korporasyonun Bir çeyrek istirahattan sonra 
çok kıymetli ve insani olan söz alan Yunan delegasyonu 
mesaileri için muvaffakıyetler reisi profesör Bensis bazı sari 
diler ve huzurlariyle bizlere hastalıkların alkolle tedavisi 
sevinç ve şeref veren muhte· hakkında bir konferans ver
rem misafirlerimizi Türkiye miştir. 
Cumuriyeti Sıhhat ve içtimai Bunu müteakib davetliler, 
Muavenet Vekili namına se· delegeler şerefine verilen çay 
lamlarım. ziyafetinde hazır bulunmuş-

Bunu müteakip söz alan }ardır. 
Balkanı hekimler birliği Baş- Program mucibince balkan 
kanı Dr. Akil Muhtar' da Bal- tıb haftasının ikinci günü olan 
kan doktorlarının müşareke- yarın saat 10-30 da gene Yıl
tiyle elde edilen neticelere işa· dız' da toplanılacak, Romen 
ret ederek demiştir ki: delegasyonu reisi Dr. Gheorg-

F erdi çalışmalarımız saye· hiu'nun konferansı dinlenecek 
sinde sulha, Dünyanın çok ve müteakiben muhtelif tıbbi 
muhtaç olduğu sulhu takviyeye tebliğler yapılacaktır. 
çalıştığımızı düşünmek bile Üçüncü toplantı öğleden 
bize hoş geliyor. sonra saat 16,30 da olacak ve 
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'1) lığı 500 kuru~ıur 
Yahnııcı memleketler için senelik 
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H er yerde 5 kuruştur -Günü gt"çıniş niishalar 25 kuruştur. 
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Üniversitede yapılacaktır 
Gece Perapalas'ta vali ve 

belediye reisi Muhiddin Üs· 
tündağ tarafından bir ziyafet 
verilecektir. 

Edirne'de müze 
Edirne, 7 (A.A) - Stenog

rafya müzesi olacak Mimar 
Sinan'ın eserinin altı aydan
beri devam eden tamiri bit· 
miş ve İstanbul'dan eski de· 
vır tarzında mütehassıslara 
yaptırılan ocak ve renkli pen· 
cereler, cevız ağacı kapılar 
takılmıştır. 

Kültür bakanlığının emriyle 
İstanbul müzesinde mükerrer 
olan bazı parçalar Edirne'ye 
nakledilecek ve bu yüksek 
kültür eseri törenle açılacaktır. .. 

öğretmenler okusun! 
1Ik, Orta, Lise okullarının bütün kitapları geldi 

Ahmet Etiman kitap evi 
Miişıcrilcrinin değerli ilgilerine dayanarak fznıir'c yaraşacak 

şckihlı• geni, letilrıı!ştir. 

Ahmet Etiman kitap evi 
Kültür Haknnlı~ının okul kitııpları ile di~er hiitün eserleri gü
nii gününe tukip eılen ve en mü ait fiatlerle sayın mü:teri

lerini memnun eden fzmir·in biricik kitap ve kırtasiye deposudur. 

Hariçten siparişler iskontolu fiatlerle ve sUr
atle gönderilir. 

Hükümet caddesi No. 58 - 60 Telefon (2535) 

Bizim idarehanedeledebiyat 
mes' eleleri konuşuluyordu, Ben 
pelc anlamam, Anlasam da 
nafile, irfan, garptaki yeni ce• 
reyanları anlatıyordu, Faik 
Şemsettin de Yunan edebiya• 
tından bahsetti. Bir aralık Or· 
han Rahmi edebiyatın herşey· 
den evel bir kültür işi oldu
ğunu söyledi. 

Epiyce dald>rmışım : 
- Kültür park mı? 
Diye sormıyayım mı? Bere

ket aldırmadılar. Onlar konu· 
şurken ben gazete tomarını 
karıştırıp içinden bir tanesini 
çektim. ilk karşılaştığım şey, 
edebiyat hakkında bir anket 
oldu. Dişimi sıkıp okudum. 
Bizim meslektaşlardan koope· 
ratifçi Muhiddin verdiği ce· 
vapta; 

- Edebiyatın yaratılabilme· 

si için herşeyden evel o mil
lette iktısadi şartların tabak· 
kuk etmesi lazımdır. 

Diyor. 
- Hay ağzını öpsünler! 
Diyerek küçük bir nara at-

tım. Arkadaşlar başlarını çe· 
virdiler : 

- Ne oluyorsun? 
Artık dayanamadım ve aç

tım ağzımı : 
- Siz neler konuşuyorsu

nuz dostlarım, neler anlatıyor· 
sunuz? İşte, kooperatifçi Mu· 
hiddin de edebiyat için evvela 
iktısadi şartlardan:bahsediyor. 
Yani, bol para, bol yiyecek, 
konfor, lüks, mükemmel ha· 
yat şartlan. Atalarımız "Can, 
boğazdan gelir" dememişler 
mi? Filhakika herşey boğaz· 
dan gelir. Edebiyat ta öyle. 
Yiyecek, içecek, bacaklarınızı 
uzatacak, kış günü mükemmel 
kaloriferli, şark halıları ile dö
şenmiş bir odada, büyük ve 
zengin kütüphanenin dibinde 
yan geleceksiniz. Ondan sonra. 
İrfan müstehzi müstehzi güldü: 
- Ve ondan sonra, aklınız 

sıra.. Bol bol şaheserler yara
tacaksınız. 

-Tabii. Fudbolcu da bile kuv· 
vet, can, sıhhat aranıyor mu? 

- Peki, pehlivanlar zengin
ler, şu rahatlık içinde, servet 
ve saman içinde yan gelen in· 
sanlar neden ·edib olmıyorlar 
acaba? Sen bilir misin ki dün
ya ediblerinden birçoğu, mah
rumiyet içinde filiz açmışlar· 

dır. Sen bilirl misin ki, iktı
sadi inkişafla bu işin alakası 
devede kulak kabilindendir. 

Ve sen ki ey Çimdik, oku
muş yazmış, karnı tok, vücu
du, kafası, yapısı sapa sağlam 
bir arkadaşsın. Hani eserlerin, 
hani edebiyata hizmetin? 

Tam bu sırada bizim lbra
him'le Mahmud Reşad içeriye 
girdiler. Atıldım. 

- Tamam -dedim· onlara 
soralım .. 

Ve sordum: 
- Allah aşkına -dedim· siz 

söyleyin! Bir memlekette ede-
biyatın doğup yükselmesi ne 
gibi şartlara bağlıdır? 

lbrahim düşündü ve cevap 
verdi : 

- Evvela, karın tokluğu ve 
zihin selameti. Fakat kafa dol· 
gunluğu da lazımdır haaal 

- Başka! 
Mahmud Reşad atıldı : 
- Edib olmak, fakat ede· 

biyat yapmamak, yahutta edib 
olmadan edebiyat yapmak. 
Tıpkı bugünkü gibi .. 

- Fakat ben onu sorma-

~ 

Hükiimete teslim olmak 
için ültimatom verildi. 

Madridin bombardımanı cok mühim hasarata ve • 
panik husulüne sebebiyet vermiştir. 

Sovyet Rusya, asker, yarah ve hasta· 
ları Rusya'ya nakil teklifinde bulundu 

Hendaye,8 (Radyo)- Mad· 
rid'in dün tayyareler tarafından 
bombardımanın büyük hasarat 
yaptığı ıöylenmektedir. Mad
rid istasyonu ve iki fabrika, 
şimendüfer hattının bir kısmı, 
tayyare karargahı harabolmuş 
ve halk arasında panik husule 
gelmiştir. 

General Franko Madrid'e 
teslim olmak üzere bir ülti
matom vermiştir. 

Seville, 7 (A. A) - ihtilal
cilerin tayyareleri Madrid'in 
kışlalarını ve demiryollarını 
bombardıman etmişler ve şeh
rin üzerine beyannameler at· 
mışlardır. Son günlerde Nas
yonalistlerin elinde bulunan 
harb gemilerinin himayesi al
tında Fas'tan lspanya'ya 16 
bin asker geçmiştir. Haliha
zırda Akdeniz' de hükumetin 
bir gemisi vardır. Bu da Ma· 
laga'ya sığınmış olan bir de
ııizaltıdır. 

Burgos, 8 (Radyo) - Asi
general Franko'nun i5 ve 
ya 18 teşrinievelde Madrid'e 
gireceği tahmin edilmektedir. 
Burada, general Franko'nun 
askerleri Madrid' e yaklaşınca 
şehirde isyan çıkacağı temin 
edilmektedir. 

Madrid' de şimdiden tedhiş 
ve korku hüküm sürmektedir. 

Burgos, 8 (Radyo} - Asi· 
ler bugün Madrid civarında 
Eskalon mevkiini işgal etmiş
lerdir. Hükumet kuvvetleri mü· 
him mikdarda mühimmat bı· 
rakmışlardır. Bunlar arasında 
820 bin fişek vardır. 

Esirler arasında Santakroz 
Doretamar mevki kumandanı 
da vardır. 

Bu müsademede hükumet 
taraftarlan 300 maktul ver
mişlerdir. 

Paris, 7 (A.A} - Jerez De 
La Frentera'da Nasyonalistle
rin radyo istasyonu dün şöyle 
bir tebliğ neşretmiştir: 

Kızıllar dün Oviedo üzerine 
400 den fazla bomba atmış
lardır. Kızıllar bu taarruzlarile 
1934 ihtilalinin hatırasını tes'id 
etmek istemişlerdir. 
Akşam üzeri Nasyonalistler 

bir huruç hareketi yapmışlar 
ve markisistleri yarf bir mağ· 
lubiyete uğratmışlardır. 
.. 1 ................ . 

dım yahu! 
- Sormadın amma, edebi

yat yapıyorsun da onun için 
sana böyle bir cevap verdim. 

Mahmud Reşad'ın bu cüm
lelerden maksadı herhalde şu 

idi : 
- Be birader, nene gerek 

senin edebiyat? Yakala mev
zuu kulağından, çekip çekiş· 

tir 'e otur. 
Arkadaşların hepsine birden 

bir reverans yaptım : 
- Pardon -dedim- muhte· 

rem edebiyatçılar, pardon .. 
Çimdik 

Astrues' den takviye kıtaatı 
gelince Markisistler tamamile 
hezimete uğratılacaklardır. 

Burgos, 7 (A.A) - Havas 
ajansının hususi muhabiri bil-
diriyor: . 

Bir hükumet teşkilatı askeri 
Junte'nin yerine kaim olmuş· 
tur. Bu teşkilatın başına dev· 
let reisi olarak F ranko geç
miştir. Hükumet teşkilatı doğ· 
rudan doğruya devlet reisinin 
emri altındadır. 

Madrid, 8 (A.A} - Asiler 
merkez cephesinin birçk nok
talarında tazyiklerine devam 
ediy~rlar. Fakat hükumet kuv· 
vetleri şiddetli bir mukavemet 
göstermektedirler. 

Santagruz mmtakasında asi
ler kuvvetli bir taarruzda bu
lunmuşlarsa da hükumet tara
fından neşrolunan tebliğlerde 
mukabil taarr~zlar yapıldığı 
ve eski mevzilerin tekrar ele 
geçirildiği bildirilmektedir. 

Gerek bu hususta gerek 
Torrijoun şimaline kadar uza
nan cephedeki harekat hak
kında tafsilat yoktur. 

Berlin, 8 (A.A) - Bahriye 

Flanden 
• 
itiraz ediyor. ....... 
Tenzil keyfi. 
yeti muvaffak 
Olamıyacak diyor. 

Berliner Tagblat'ın Paris 
muhabiri gazetesine bildiriyor: 

Paris'in muhalefet tarafında 
bulunan politika mahfilleri 
bedbindirler. Eski finans Ba· 
kanı ve Başbakan Flanden 
bu hususu şu beyanatiyle te· 
barüz ettirmektedir: 

"Kanaatimce bu tenzil key· 
fiyeti muvaffakıyetsizliğe mah
kumdur. Bu suretle hareketten, 
kaçırılmış olan sermayenin tek
rar memlekete dönmesi, faiz
lerin ucuzlaması , ekonomi fa· 
aliyetinin ve fiatlerin yüksel· 
mesi ve bu suretle de devle-
tin fazla vergi tahsil etmesi 
ümit ediliyor. Fakat bugünkü 
şartlar içinde bu tenzil işimi
zin böyle bir muvaffakıyet 

kazanacağını sanmıyorum. 

Sermayeyi gizlendiği yerden 
çekip çıkarabilmek için, her 
şeyden evel, itimad telkin et
mek lazımdır. Halbuki, hüku
metin zaafı bu itimadın geri 
gelmesine manidir. Sermaye, 
istihsal maddelerine yüklen· 
miş olan yeni yükler karşısın
da ürküp kaçacaktır. 

Fiatlerin yükselmesine ge· 
lince, zaten bu husus daha 
frank düşürülmeden var kuv
vetle devam ediyordu; bu 
defa, olsa-olsa, bu değer dü
şürülüşü dolayısiyle bilhassa 
tehlikeli bir şekil almış olan 
vaziyet ve şartlar içinde sadece 

makamatının bir tebliğine gö
re 12Eylulden 4 llkteşrine ka· 
dar Alman harb ve ticaret 
gemileri İspanya' dan 228 Al· 
man, 1718 ecnebiyi nakletmiş
lerdir. Bu suretle ispanya kan· 
şıklıklarının başındanberi Al· 
man gemilerinin taşıdığı mül· 
tecilerin sayısı 15,817 yi bul· 
maktadır ki, bunun 5539 u 
Alman ve diğerleri ecnebidir. 

Madrid, 7 (A.A) - Havas 
ajansı muhabirinden: 

Sovyet elçisi M, Rosenberg 
Sovyet Rusya amelesi teşki· 
latlan namına M. Largo Ge-
ballago 'ya hükumet askerle
rinden bütün yaralıların ve 
nekahat halinde bulunanlann 
meccanen Sovyet Rusya'ya 
naklini teklif etmiştir. 

Moskova, 8 {Radyo) -
Sovyet hükumeti, Londra is
panya işlerine ademi müda· 
hale komisyonuna !Alman 'lann 
İtalyan '!arla Portekiz'lerin ıi· 
lah vermekte devam ettikleri 
için bir nota vermiş ve bu va· 
ziyet hemen inkıta etmediti 
takdirde Rusya'nın bu uzl&1· 
madan sarfınazar edeceğiıti 

bildirmiştir. 

Sosyetede ısld
hat yapılacak mı --······---Esaslı hiçbir teşeb. 

büs yoktur. 
Cenevre, 7 (A.A} - İtalya 

Habeş muhasamasında Millet· 
!er cemiyetinin uğradığı mu· 
vaffakıyetsizlik üzerine bu ku• 
rul asamble ve konseyi pakta 
yapılacak ıslahata dair göriit 
ve tekliflerini 15 Eylillden 
evvel bildirmelerini aza olan 
devletlerden istemişti. Hiçbir 
devlet pakt ıslahat müzake· 
releri ruznamesine kaydedil· 
mek hususunda kat'i bir te· 
şebbüs yapmamıştır. 

Sovyet heyeti vukubulan son 
istişare üzerine baş gösteren 
mes' elelerin tetkikine memur 
olacak bir komitenin teşkilini 
asambleden istemeğe karar 
vermiştir. Bugün öğleden son· 
ra toplanacak olan büro pak· 
tın ıslahı mes' elesile mctgul 
olacakbr. 

/ngiliz kabine
sinin toplantısı .• 

Londra 8 {Radyo} - lngi· 
liz kabinesi önümüzdeki hafta 
toplanacaktır. lngiliz kabinesi 
1 teşrinisanide içtima edecek 
avam kamarası için hazırlık· 
larda bulunacaktır. 

vüs'at ve sür' ati ziyadeleşmiş 
olacaktır. 

Önüne geçilmez bir hal al· 
m1ş olan paramızın değerin· 
den düşürülmesi keyfiyeti, ar-
kasından daha başkalan'llD 
takibedeceği ekonomik muvaf· 
fakıyetsizliğin bir buhranından 
başka bir şey değildir. 
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Birinci Fransova 
Ordu atlı -, Küçük Haberler 1zA

81 
TA: 1 Borsada 1 

' 

Hem suçlu, hem güçlü 
Namazgahta karakol soka- Üzüm satlşları: müsabakaları 

BÜ}rÜK T ARİHJ TEFR/KA Zengı·n bı:r•• Tahdidi teslihatl ğında Aptullah oğlu Faik sar- Ç. Alıcı K. S. 
lO Cenevre, 8 (A.A) - skan- hoş olarak cam kırdığından 1068 Jiro ve şüre. 8 50 

l 3 Çeviren: F. Şemseddin Benlioğhz program hazırlandı dinavya devletleri ve Hollan· karakola götürülmüş ve orada 844 inhisar ida. 6 25 
wr /k da, Cenevre'de daimi bir tah- ı k fr d y 1 r en, C9,ransız sarayrndakı· nu'"fuz cere. Ankara, 8 (A.A) - 1 - po ise ü ettiğin en :adliyeye 732 .. Talit 8 50 r i didi teslihat komisyonunun, ·1 · · 613 A R O .. 8 

l 
1936 senesi Ankara' da yapıl- ven mıştir. . . zum. 

)lan arından istif ad eye çalışıyordu.. ması mukarrer olan ordu atlı faaliyette bulunmasını teklif Karısını garalamıı 533 P. Paci 6 25 
l Veliahd da cenub ordusu takılmıştı! Yolda, boyalı du- müsabakalarıı:a 15 birinci teş- ,;tmişlerdir. Karşıyaka' da Alaybey tram- 419 H. Alyoti 9 15 
-,ı d v iganada şeref mahkemesinde dd · d p 316 5 G ı 9 50 
b.. rı ,a ileri yürümüş ve Is- daklardan en şuh şarkılar dö- rin ·936 perşembe günü baş· vay ca esın e oturan etro • ome 
~" Viyana 8 (Radyo) - Ha· ğl Ra d k M · 309 H Al l 9 50 ~- ıba nm anahtarı makamın- külüyordu. lanacak ve 17 birinci teşrin o u n o, arısı argarıt . anya ı 
~ ul p , 936 . .1 kt• yimverlerin •eski liderlerinden ile geçimsizlik yüzünden kav· 249 Beşikçi z. 7 75 
k. "'' unan erpiniyan ı mu· Bu iki gruptan başka en cumartesı son verı ece ır. b b F V ~. . 

2 
M" b k b. . . .. .. in aşı ay, iyana şeref ga etmiş, Rando; bıçakla ka· 228 S. Süleyma. 15 

Ş etmışti. sonda üçüncü bir grub daha - usa a a ırıncı gunu hk . -
1 

ma emesıne muracaat etmiş· ns nı r d h ff tt 181 K A K" 11 75 
L .arken Pirene ordularının vardı. Bu, güzel bir ata siyah at terbiyesi, ikinci gün ma- ı e ın en a ı sure e ya- · · az. ~ın tir. Muhakeme, gizli bir celse ralamış ve zabıtaca tutul- 142 D. Arditi 9 50 
l

11 
a . g. eçeceğini işae etti; ma. tem, elbisesi giymiş_ olan nialı mukavemet koşusu, üçün- k uıı u _ k a tetmiştir. muştur. 138,5 Ş. Riza ha. 15 

I: .• · n ıçın Fransova, og"lu ve- Dıyan ın grubuydu. Malum ol- cü günü manilerden aşma 'C' u h ~d rransız cumur reısı nagvan ırsızlılı 127 P. Klark 7 
l .ın.a "Ben gelmeyince har- duğu üzere bu dul düşes, · müsabakaları olmak üzere iiç ~ ~ Paris, 8 (Radyo) - M. Bundan evel Manisa'ııın 112 ş. Remzi 9 50 
V ırkışme,, emrini vermişti. veliahdın metresiydi. çe~ittir. Lebrun 18 teşrinievvelde St- Karalı köyünde Mehmed'in 102 J. Tar. mah. lO 50 

M.ııe ral, hemen en iyi bir .. Katerin Me.d. içi, gebe olduğu 3 - Birinci gün yapılacak ·k· b "k" ·· l t 
"l K bl d k l razburg'a gidecek ve umumi ı ı aş o uzu ça ınmış ı. 74 Ü. Kurumu 12 75 
ı: il atlıyarak cenub cephe· ıçın otan o sarayın a a - at terbiyesi müsabakası, An- h b 1 l b d k Öku"zler, Burnava'nın Kaya 
"ille ar ö Ü eri a i esinin üşad 50 v· 1 .. 15 75 ı.ı - iltihak için yola çıktı; mıştı. kara atlıspor kulübü.lün ma- ıte ve şu. ~t B b . merasimini yapacaktır. mahallesinde 29 numaralı evde 33 Mani. B. ko. 13 50 
~ d'dördüncü gün at üzerinde u üç saray gru unun geç- nej sahasında, ikinci günü ya- M. Eden Halil oğlu lbrahim'de bulun-
~ n ısine bir fenalık geldi; tiği yollarda, köylülerin başına pılacak manialı mukavemet muştur. 23 Koope. itti. 13 50 
L.~un için kendisini bir ara· neler gelmiyordu. Alaylar, bir- koşusu Ankara'nın garbi ce- Londra, 8 (Radyo) - M. İbrahim, bu öküzleri Mene- 15 T. Debbas 15 50 
~,, b' · k d l'b · Eden cuma günü Cenevre' den 10 S E · 14 25 ~'; Yatırdılar; ve araba ya- ırı ar ·asın an ge ı geçıyor- nubisinde Ankara orman çift- men'de Hüseyin oğlulMehmed- · mm 

l b .. t.. fi h .. kA t ayrılarak pazartesi günü Lon- 10 J G d 19 ı. ' Yavaş cenuba dog" ru iler ar, u un masra arı u ume liği şimali çimento fabrikası den satın aldı,...,n1 so-ylemı'ştı·r. · oz en 
ıcrıı - hazinesinden fakat köylünün dra'ya vasıl olacaktır. 5

• 63 y k ~kc başladı. sırtından veriliyordu! Harmanyer, Karakosunlar kö- Tahkikata devam ediliyor. 28,5 e un 
lltd tql . bu vaziyet üzerine yü, Harbiye okulu, Garoi ve Danzı.g'te Sarhoşluk güzünden 217384 

Eski yekun 
uy Köylüler bu alayları, alay- d k 223712 5 U kA 

de u ıleri sevketti ve kendi ların başındaki kadınları hay- istasyon, tepe hududu için e i Menemen' de hükumet cad- ' • ye un 

K. S. 
15 75 
8 

15 75 
15 75 
11625 
15 
15 
11 
14 50 
17 25 
16 
15 50 
19 50 
16 
18 75 
13 50 
15 75 
16 50 
17 50 
15 
15 50 
16 
19 

% S<>rrıurtkan hekimlerile be- retle seyrediyorlardı, fakat so- arazide mevcud arazi arızala- Sosyalistler tevkif desinde bir vak'a olmuştur. incir satlşları: 
bo Ct kaldı. Bu suretle Bur· nuncu alayın Diyan'ı için "Ca- rından başka çok miktarda ediliyor. Tavas'lı Osman'ın fırınında Ç. Alıcı K. S. K. S. 
;1~ı ve Langedok dağlan dı,, yahud "Kocakarı!,, Demek- ilave edilmiş sun'i manilerde Danzig, 8 (Radyo)_ Sos· çalışan Aptullah oğlu Nadir'i 562 Tütsü ile te. 7 14 50 
~il ı; bir Eylı1l sabahı deni- ten kendı.lerı·ni alamıyorlardı. arazi şartları · müşkülleştirilmiş rakı şişesile sol kulağı arka- 372 Ş. Riza halef. 8 11 

s f yalisler aleyhindeki harekat 272 F 1 · 7 75 11 50 
ba.ı_a ve serin havası esmeğe Bununla beraber Diyan halis olacaktır. Manilerden aşma sından sarhoşluk saikasile ağır · z. zzı ..,ıtd devam etmektedir. Sosyalist 128 K K 7 7 lj,,ı. 1 ı. Kral bag" lar ve zey· ve sağlam bir katolik görün· müsabakaları gene Ankara atlı surette yaralıyan Ali oğlu lb- · azım 'lltıc) liderlerinin ekserisi tevkif edil-
•'-t eri görünce bir derece düg" ü halde, düşe., E'tan ise spor kulübünün mani parkın- rahim zabıtaca yakalanmıştır. 100 P. Paci 10 10 
"4qll . miş, bir kısmı gizlenmiştir. S S 1 8 11 ~ ıyileşti. Bu sayede tek- protestanları himaye eder gö- da yapılacaktır. Bazıları da Lehistan'a iltica Boru hırsızlığı 89 , Ü eyma. 
\·'ta binecek kuvveti ken- rünüyordu. 4 - Birinci günkü manej etmişlerdir. Alsancak'ta Demirçember 68 F. Pakers 8 80 8 80 
~de buldu. Kralın sadık adamları, tec- müsabakasile üçüncü günkü Varşova, 8 (Radyo)- Dan- sokağında Davi oğlu Peres 51 A. H. Nazilli 9 50 11 50 

\rı..dtal mütemadiyen ilerli: rübedide kumandanları, Bur- mani müsabakalarına Ankara · R M ve arkadaşı Osman Fransız 38 B. Alazraki 9 875 9 875 '·r zıg statüsü eisi . Dreyzer, 
~.u. bon-Vendom'lar, Şarl Dorlean- atlıspor kulübünde her gün 9 gazetelere verdiği beyanatta: hastanesine ait boş eve girip 30 S. Bayazit 8 50 12 

~ır .~abah cenub ordusun- Angulem ve taraftarları düşes da başlanacak. ikinci günkü _ Uluslar sosyetesi, Danzig kurşun boruları çaldıklarından 21 Bencuya 8 75 10 
~L Sciıler geldi . . Getirdikleri d'Etan'ın taraftarı idiler. mukavemet müsabakasına gene işi ile uğraşmakla beyhude zabıtaca yakalanmışlardır. 14 M. J. Taran. 10 10 
l1~1Jttler iyi değildi. Veliahd Diyan da Dük dö Giz'leri saat 9 da muhafız alayı cenu· vakit kaybetmektedir. Çünkü Hırsızlık 12 T. Debbas 13 13 
d~~ll}'a'ya girilecek :bir kapı tutuyordu. bundaki istasyon tepede baş- Danzig Alman memleketidir Karşıyaka' da Bostanlı' da ba- 1765 
~tl··ek olan Perpinyan'ı bir Bu taraftarlıklar bu şekilde !anacaktır. ve Nasyonal sosyalisttir, böyle lıkçılık eden Ahmed oğlu Ha- 123397 

U d 1 d k d f d G l' k l k D · · san'ın bir çift ayakkabısını ça- l25l62 ~tL ıap~ emiyordu! yi ha- or uya . a ar na iz i. iz ı 5 - Seyirciler için duhu- a aca tır. emıştır. ~ıı..... 1 1 1 Ş Ik b l . ı· b . Ç l k l lan Köse Osman zabıtaca tu- Zahı"re satıtları·. 
-~~:·•amış o an muhasara vasıta ara ar en un arı öğ- ıye ser esttır. a tf an arıcı ar tulmuştur. S K S 
~~ ı muvaffakıyetle r netice- renmiş bulunuyordu. 6 - Bu müsabakalardan Edirne, 8 (A.A) _ Ziraat Ç. Cinsi K. · · • 
a ... llıkek üzereydi. Mevsim de Bir akşam küçük bir köyün maksad harb atının talim ve Kemalpaşa'da hırsızlık 214 Buğday 6 7 25 
·q Vekaleti Trakya'da yeni fenni K l k S 

g · .. 'd k· ı ı h d 'k' k'b k d ' t b' · · t · t k ·ı ema paşa azasının °· 10 Burçak 4 37C'. 4 375 ~tıtd ayrı musaı şe 1 a 1• anın a, ı ı ra ı a ın oera- er ıyesını envır e me ı e kovanlarla muvaffakıyetle ça· J 
L: u p· d ğl b b l k t' d k l b ğ 'd . k l 't ğukpınar mahallesinde Ali oğlu 100 Susam 14 14 'tti ı · ırene a arının tepe- er u unma zarure m e a - gera ersa ı aresı o ay ı a- lışılan ve herbiri kendi çev- H • k ı.._ ıca 

1 
d 

1 1 h alil in evine imse bulunma· 471 K. darı 4 4 1875 
-,"' r arla örtülüyor; dereler ı ar. atı ve er istenilen hareketi resinde örnek sayılan 19 arı- d d ·ıord S d ığı sıra a evine giren hırsız 39 B. pamuk 45 45 

u. - onıı var - oğru yapar, arızalı ve mani- cıya takdirnameler göndermiş 
--- -------- tarahndan beş rüb'iye altın'ı, 500 Ton P. çekir. 2 90 2 90 

""t I .,,. • * d alı arazide atılgan ve canlı ve umumi müfettişlik bunları b 
t '\, Bir yangın a 1 b iki Yunan altın'ı, eş altın 1100 Ken. pala. 380 480 
ıı~.. , araba, sedye, at, hasılı yürüyüş ere alışkın irbirine sahiplerine yollamıştır. T" k ı· b' .. " ·•turı·· 80 b • / · d ur ırası ve ır gumuş saat 2950 Ki. koyun de. 72 72 
~~t u nakliye vasıtalarına ın ıra yan ı yakın maniaları suvarisinin is- Bunların içinde bilhassa köy çalınmıştır. · 
~ca.at ederek Monpelye'ye Malatya, 7 (A.A)- Malat- teği dahilinde geçer ve uzun öğretmenleri vardır. Geçen Hırsızın meydana çıkarıl· LJ b • 

lk· ılerliyordu. ya'ya on kilometre mesafede bir yürüyüşten sonra kısa ve yıl takdirname alanlar yalnız mas1 için kaza jandarma ku· na eşıs-
~,d~ll~i bir grub da ayni şe- bulunan ismetpaşa kamunu fakat kuvvetli bir gayret gös- beş arıcı iken bu yıl dört mandanlığı tarafından tabki· tan 'ın son kozu 
~~ ıl~rlemekteydi. Bu grub merkezinde büyük bir evden termek kabiliyetini havi at misli olmuştur. Bu yıl 4500 kat yapılmaktadır. 

·~i" Çcnın alayı idi. Alayda çıkan yangın neticesinde sa- yetiştirmektir. yeni kovan çalışıyor. Gelecek Döğüşme Nihayet çürüyor mu? 
L 1 llt k Bı"r kaza sene bu miktar on bine vara- ikinci kordonda Jiro'nun 1 qli":ıı~ as eri kumandanlar, hiplerinin köşede bucakta sak- Londra, 8 (Radyo) - ngiliz ı....- caktır. incir mağazasında amele Emin 1 

, saray adamları, papaz- ladıkları mühim bir para da Burnava nahiyesinin Kavak- gazeteleri, Ras mra'nın Go· 
t~•~Vesaire vardı. Bedbaht t l d k" ·· d b' k' 1 Fransa' da oğlu Nuriddin, ayni mağazada ' h k t' · "h' b l "lıç yanmış ır. ı ere oyun e ır va a o - amele Abdullah'ı döğdüğün- re ye are e mı mu ım u -

ıt ~ kardeşile kocasının Söylendiğine göre bu pa- muştur. Kamil oğlu Ahmed Faşist teşekküller. den zabıtaca yakalanmıştır. maktadırlar; Morning Post ga· 
~iy0 ulunmak üzere hududa ra 40 ila 80 lira arasındadır. evinde yataklarını yüklükten Paris, 8 (Radyo) _ Paris Kaza zetesi: 
~~dut Ve daima ağlıyordu! Dinarın kıymeti indirirken dıvarda asılı bulu- zabıtası, Miralay Dolarok'an Mimar Kemaleddin cadde- "Bu hareket, Necaşi'nin ve 

~il tıı dan başka düşes d'Eta- Belgrad, 8 (A.A) - Avala nan av tüfeği yere düşerek Fransız sosyal partisi merke- sinden geçen şoför Ali, idare- taraftarlarının ümitlerine son 
~ Ulantan alayı geliyordu. Ajansı bildiriyor: ateş almış ve çıkan kurşun zlerinde taharriyat yapılmasına sindeki 24 numaralı kamyonu ve öldürücü bir [darbedir. Bu 

~~ı~: en şaşaalı ve vücud Finans bakanlığı Yugoslavya sağ ayağının üst kısmına isa· karar vermiştir. Bu partinin, bir arabaya çarptırarak ara- hadise, Habeş murahhaslannın 
~bj'e;klerini en fazla gösteren milli bankasile mutabık olarak betle Ahmed'i yaralamıştır. ateş salib cemiyetinin deva- bacı Mehmedin yaralanmasına uluslar sosyetesinden çıkarıl-
q~ er giymiş, arabaların Dinarın kıymetini muhafazaya Yaralı memleket hastanesine romdan ibaret olduğu anla- sebebiyet verdiğinden zabıtaca masını mucib olacaktır.,, 

llın yufarlarına çiçekler karar vermiştir. getirilmiştir. şılmıştır. tutulmuştur. Demektedir . ....._.__ ... .__._. __ ........... - .. ._Iİlllmau...i ...................... .._ _________ .... ___________________ _. 
içindedirler. Alçak, berbat ev
lerin içinde garip hayaletleri 
andırıyorlar. Az konuşuyorlar, 
az gülüyorlar.. Evet, gülmek 
denilen şey, yani şu insanın 

en tabii nasibi ve ruhi en 
büyük zarureti, burada çok: az 
hissediliyor, hareketleri ağır, 

~6 
ve 

Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

ltıid Sonra yerinde!!. 
~>' 0 nun üstündeki 
ltq: 

1 aldı. Fatma'nın 

kalktı, 
küçük 

yüzüne 

~llt 8ak, kendine de baki.. 
~a başını çevirdi: 

~~eh nerede, sen nerede 
~.~ anım .. 

, ~ bir kahkaha attı: 
~~u"d"en erkek olmalıydım, 
'• ti~~·· Fakat korkma, on-
~lltltıa1 Yapmazdım .. 
~id· kızardı, utandı, ba· 

ı. 

%].,.., n=sC: •• 

ğilsin .. 
Sonra, ikisi de birden bir 

kahkaha attılar. 

Hizmetçi kahvedtıyı getir
mişti, küçücük masaya karşı
lıklı oturdular. 

- E, sflzü tamamlamadın 

Fatma. İlacı içtikten sonra 
konuştunuz mu? 

- Çok az konuştuk. ilaç
lara baktı, düşünür gibi oldu. 
Ben kulağına eğildim: 

- Bekir -Dedim- bunları 
o gönderdi .. 

Yüzüme baktı, baktı da ne 

dedi b ilir misin hoca hanım? 
- Ne dedi? 
- Göndermeseydi iyi olur-

du .• Bu ilaç beni iyi etmez, 
dedi .. 

Rizan elindeki çatalı düşür
müştü. Hayretle Fatma'ya ba-
kıyordu. inanamıyordu. 

- Sonra! 
- Başını dıvardan yana 

çevirdi, gözlerini kapadı. Dı-
şarıda babamın öksürdüğünü 
duydum. içeri girdi. Bekir'i 
uyanık görünce: 

- Oh oh, -Dedi- bizim 
Bekir iyileşmiş.. Şu hoca ha-
nım iyi, akıllı kız vesselam .. 
Bekir birkaç gün yatsın, rahat 
etsin .. 

- Peki, ben eve kadar ge
lip kendisini görsem olmaz mı? 

- Olur amma, efem evde. 
Onbaşının başına geleni duy· 

muş, küplere biniyor. Babam da, 
- Torbanı al, askere git! 
Diyor. Efem, herşeyi sen

den biliyor. 
- Evet, oraya gidemem, 

doğru değil.. Belki annen de 
kırılmıştır bana. Çünkü bu 
yüzden ağabeyin askere gide
cektir. 

- Anam aldırmaz. Zaten 
övey kardeşimdir ol 

- Her ne ise, bir iki gün 
geçsin bakalım .. 

Rizan ansızın hatırladı: 
Lamia'ya mektub yazacaktı. 

Yüzbaşının çıkıp gelmesi ih
timali vardı.. Az kalsın unu
tuyordu. Yerinden fırladı ve 
Fatma'ya; 

- Kuzum Fatma -Dedi
Sen de yardım et. iyi bir çay, 
iyi bir kahvealtı hazırlayın .. 
Ben bir mektub yazacağım. 

Masasına oturdu : ve yaz- ,. 
mağa başladı: 

İki gözüm Ay çiçeği! 
Eminim ki sen de, bir Ana

dolu köyünden gelen bu sesi 
duyunca, hayret edecek ve bu 

' sesin yeşil ışığın sesi oldu· 
ğuna inanmıyacaksın.. Buna 
hakkın da var. Fakat bu bir 
haki kattır: 

Ben şimdi, babanın sana 
anlatacağı köylerdeyim. Hem 
de yapayalnız. Nasıl yaşıyor
sun, ne yapıyorsun ;diye sor· 
mal. Küçük bir köy muallime
sinin, fakir, perişan, uyuyan 
bir köy yığını içinde ne ya
pabileceğini düşün, sualinin 
cevabını bulursun .. 

Bir gökyüzü var ki, altındaki 
bu köye ıstırapla bakıyor. 
Burada insanlar yan iptidailik 

konuşmaları ağır, çalışmalan 
da öyle.. Burada kadın, ve· 

fakar bir tahammül ve esaret 
içindedir. Burada kadın, gök 

yüzüne bile bakmaz. Hiçbir 
gece, yıldızları doya doya sey· 
rettiğini sanmıyorum. Hiçbir 
genç kızın, yem-yeşil bağlarda 
çalışırken, bir asma kütüğü 
dibinden başını kaldırarak, 
ta karşısındaki mas-mavi, kö
pürmüş denizleri seyrettiğini 

görmedim .. 

• Sonu ""' • 
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ihracatımız ve G. Gömböş'ün lzmir Komutanlığı ilanları lzmir Eşrefpaşahastane8i 
• • para vazıvetı --···· .... --- Başı birinci sag/ada -

JllUŞ v • neticede mühim bir karar 
ıılınmı lır. Bu kararn göre ihracat· 
ç·ılur, )ııptıklan eatışlur i çin, bıı 
malı 5atın olıııılnrdun sn tış tarihin. 
deki f intlcrc göre tedi)e istiycock· 
h r.Jir. Yani s:ıtış; tarihinde satılan 
malııı, hangi nevi parn ile satıl· 
Jlllf a o tarihteki K uru üzcrlnclen 
bedelinin ödenme ini isti) eceklcr· 
dir. Bu şekilde tediye tarzını knlıul 
edip ctmiyecekleriııi m:ılı sa tın 
ııland:ın .ıoraeaklnrdır. Bu ekildc 
tedi) ede bulunmayı kohul etmi· 
yenlere mnJ gönderilmemesi \'C tes· 
lim edilmemesi knrnrlu.tınlmıştır. 
Kuru mcyva ihracatçı ları, a ncak bu 
suretle düşme i nıulıtcmc1 para kıy
metleri karşı ındn kendilerini za
rnnlıın koru}nhileceklcri netice~inc 
'arnıı"lardır. \' e )ıu karan, dün 
'1 urkofis müdürlüğüne bildirmiş
Jerdır. Türkof is te telgraf la Jkıısat 

'ckuletini malumnttar etmi~tir. 

• * • 
Ttirkof is Homa şubesinden İz-

mir şube ine gelen bir telgrafta hir 
etcrliııin 92,4 6·102 liret olarak. tes
hit cdildi0 i lıi ldirilmiştir. 

M.Gömböş 
öldü, fakat •. 
Macaristan siya. 
seti değişmiyecek .. 

Peşte 7 (A.A) - Havas 
ajansı muhabirinden: 

Siyasi müşahitler naip hü
kumet amiral Horti 'nin gene
ral Gonıböş'e karşı vaziyeti 
ve onunla olan münasebetleri 
dolayısile generalin ölümü yü
zünden Macaristan siyasetinde 
bir güna değişikl ik olmıyaca
ğım beyan etmektedirler. 

Bazı mahafilde bir Daranyi 
De Kanye kabinesinin teşek
külü ihtimalinden bahsedil
mekte ve bu kabinenin Göm
böş kabinesinin siyasetinin 
ayni bir s iyaset takibedeceği
ni söylemektedir. 

Siyasi müşahitler general 
Gömböş'ün sarfctmiş olduğu 
faal iyetin Macaristan'ın harici 
s iyasetinde mühim bir staj 
teşkil etmiş olduğunu ehem
miyetle kaydetmektedirler. 

Müteveffa Berlin ile olan 
münasebetleri inkişaf ettirmiş 
Roma protokolları sayesinde 
Roma ile sıkı bir temas tesis 
etmiş ve bu suretle muahede
lerin tadiline taraftar olan iki 
devlet arasında bir iltisak hat· 
tı vücuda getirmiştir. 

Paris, 8 (Radyo) - Alman
ya' nın , Avusturya'yı ilhak ede
ceği haberleri • tekrar şayi ol
muştur. f ta lya: bundan çok 
korktuğu için yakında Berlin'e 
g idecek ve M. Hitler'Je görü-
ecek olan lta lya dış bakanı 

Kont Ciyarıo, bu mes'ele üze
rinde de meşgu l olacak ve 
Alınanya'nın ; Avusturya hak
kında beslediği niyetini keşfe 
çal ışacaktır. 

Mogol'lar ve 
Çin'liler arasında .. 

Pekin , 8 (A.A) - Bazı Mo
gol çetelerinin Fuiynan'm gar· 
hına girdikleri ve Hsingho 
bölgesinde muharebeler vuku 
bulmakta olduğu ve Sehar 
Mogol muntazam askerlerinin 
Syiyuam hududu üzerine yü· 
rüdükleri bir Ç in kaynağından 
bildirilmektedir. 

Tekirdağ panayırı 
Tekirdağ, 7 (A.A) - Dün 

açılan Tekirdağı ,.. panayırında 
kalabalık bir halk kütlesi bu
lunmaktadır. Hububat, hayva
nat ve tüccar eşyası üzerinde 
muamele yapılan pana)'lr üç 

• 
cenazesı ...... 

-BQlı 1 inci sag/ada
Berlin, 8 (Radyo) -Alman 

gazeteleri; M. Hitler'in, ölen 
Macar başbakanı general Göm· 
böş'ün cenaze merasimine İş· 

tirakini, Alman -:Macar müna
sebetlerinin samimf olduğuna 
bir delil addetmektedirler. 

Peşte, 8 (Radyo) - Gene· 
ral Gömböş'ün cenazesi Peş· 
te'ye gelmiştir. Peşte şehri bi· 
naları siyah örtülerle umumi 
bir matem manzarası halin
dedir. Hükumet ve belediye, 
resmen matem ilan etmiştir. 

Cenaze, bir top arabası 
üzerinde parlamento binasına 

getirilmiş ve halka teşhir edil
miştir. 

ltalya kralı ve M. Mussolini 
ayan ve meb'usan meclisleri 
reislerinden Madam Gömböş' e 
taziyet telgrafları gelmiştir . 
M. Mussolini bir çelenk te 
göndermiştir. 

Viyana, 8 (Radyo) - Baş
bakan M. Şuşning ve hariciye 
müsteşarı doktor Smit Peşte· 
ye giderek cenaze merasiminde 
bulunacaklardır. Almaaya'yı 
general Göering ve ltalya'yı
da hariciye nazırı Kont Ciya
no temsil edeceklerdir. 

Roma, 8 (Radyo) - Gene
ral Gömböş'ün yerine Maca
ristan başbakanlığına kimin 
getirileceği mes' elesi, Viyana· 
da aktedi!ccek Avusturya-Ma
caristan · ltalya konferansında 
halledilecektir. 

Konferans, yakında toplana
caktır. ltalya•nın Lokarno kon
feransına iştiraki mes 'el esi de 
gene bu konferansta görüşü
lecektir. 

ltalya, daha evel lngiltere 
ile Akdeniz ihtilaflarını tama
men halledecektir. Kont Ci
yano, evvela M. Hitler'i ziya· 
ret eyliyecektir. 

Fransa' da grev 
Paris, 8 (Radyo) -~Zabıta, 

grevci amele tarafından işgal 
edilen çikolata fabrikasını tah
liye etmiştir. O esnada iki 
amele ve bir polis yaralan
mıştır. 

Müflis Aksekili Mustafa Nu· 
ri iflas dairesinden: 

Müflis Aksekili Mustafa Nu
ri masasının tasviyesi için 
masasının dahil 300 lira ihraç 
kıymetli 15 hisse senedile 
2688.86 lirası tediye edilmiş 

3000 liralık millet pazarı yerli 
mallar limited şirketi hissei 
i ştiraki açık artırma suretile 
satılığa çıkarılmıştır. 

Akseki bankası hisse senet· 
leri 15 teşrinievel 936 ta· 
rihine tesadüf eden perşembe 
günü saat 3 de saraflar çar
şısında ve millet pazarı hissei 
iştiraki de ayni gün saat iki
de icra dairesinde yapılacak· 
tır. Her iki hisseler muham
men kıymetinin % 75 ni bul
mak şartile en çok artıran 
üzerinde kalacaktır. Aksi su· 
rette satış geri bırakılarak 

ikinci artırması 20 teşrinievel 
936 tarihine tesadüf eden sah 
günü ayni saatlerde ve yer
lerde yapılacak ve en çok ar
tıranın üzerine bırakılacaktır. 

ilan olunur. 767 

lzmir inhisarlar b~müdür
lüğünden: 

Alsancak'daki depomuzda 
mevcud 8319 kilo kınnap par
çaları açık artırma suretile sa
tılacaktır. Muhammen bedeli 
kilosu 20 kuruştur. Muvakkat 
teminat 125 liradır. lsteklikrin 
22-10-936 günü saat 15 :de 
baş müdürlüğümüzdeki komis· 

Müstahkem Mevki Sabo alma Komisyonundan: t b•bı• "• d 
1 - Beher metresine 295 kuruş kıymet biçilen 9100 metre 8 1 lgID en; 

2 

3 
4 

mavi renkte kaputluk kumaş kapalı zarfla eksiltmiye Eşrefpaşa Hastanesinin bir )'lllık evrakı SDatbua i~ 
konmuştur. eksiltmiye konularak istekli çıkmamış oldutundan ve bu • 
Tahmin edilen bedeli 26845 lira olup ilk teminat acele olmasına binaen 9/10/936 günlemecinden itibaren 
akçesi 2013 hra 38 kuruştur. diden on gün müddetle eksiltmiye konulmutttır. ltteldi o•---• 
ihalesi 26 Birinciteşrin 936 Pazartesi saat 15 dedir. şartnameyi ve numunelerile konulan muhammen fiatı ani 
Şartnamesini almak ve nümunesini görmek istiyenlerin üzere her gün hastane heyeti idaresine ve pey llmrelc üzere 
135 kuruş mukabilinde M. M. V. Satın alma komis· % 1,5 nisbetinde depozito akçeıi olan 26 lira 25 
yonundan alabilirler. Muhabere ile şartname gönde· eksiltmiye iştirak etmezden evel Hmual hesaplar id.r 

rilmez. yatırarak alınacak makbuz veya bir banka mektubu ile 19/ı~ _,.ı, 
S - Eksiltmiye r·receklerin kanunun istediği veıika ile Pazartesi günü saat dokuzdan on ikiye kadar ViliJet Ull" 

Birlikte tekli ve teminat mektuplarını en geç ihale menine müracaatları ilan olunur. 7 
saatından bir saat evetine kadar M. M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. 4 9 14 20 621 Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için kapalı zarfla 140000 
1 - Mst. Mv. in göstereceği yerde 25085 lira 54 kuruş arpa satın alınacakhr. 

bedel keşifli telefon hattı inşası kapalı zarf usulile 2 - Arpanın beher kilosuna S lcunştan 7000 lira fiat 
eksiltmeye konmuştur. çilmiştir. 

2 - ihalesi 16 / Birinci teşrin/ 936 cuma günü saat 16 da 3 - ihalesi 26/ 10/936 tarih Pazartesi günü saat 15 de 
lzmir' de kışlada Müstahkem mevki satın alma komis- nakkale' de Müstahkem Mevki sabn alma komiayo 
yonunda yapılacaktır. da yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 1882 liradır. 4 - istekliler ihaleden bir saat evci teminat akçeleri 
4 - Şartname, keşifname ve resimleri her gün komisyonda 525 lirayı ve ihale kanunun iki ve iiçüncü madd 

görülebilir. rindeki vesikalarla teminat ve teklif mektuplanm i 
istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve- saatından bir saat evel komilyona vermiş bıUhllUP' 
sikalarım ve ihaleden laakal üçgün evel bu işi yapa- lardır. 9 13 ıs 17 
bileceklerine dair kışlada inşaat komisyonundan ala-
cakları ehliyetname vesikalarını komisyona göstermek Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 

5 

mecburiyetindedirler. 1 - Mst. Mv. kıtaat ihiyacı için lcapah zarfla 102000 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki arpa satın alınacaktıar. 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve- 2 - Arpanın beher kilosuna S kuruştan 5100 lira fiat 
sikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin- çilmiştir. 
den en az bir saat evel komisyona vermiş buluna- 3 - ihalesi 26/10/936 tarih Pazartesi günü saat l 1 de 
caulardır. 1 4 9 13 637 nakkale'de Müstahkem Mevki Satm Alma K,,_ıı.,,.. 

nunda yapılacaktır. 
Mst, Mv. sat. al. ko. rs. den: 4 - İstekliler ihaleden bir saat eve1 temiaat açeleri 
1 Mst· Mv. in göstereceği yerde 3660 lira bedel keşifli 383 lirayı ve ihale kanunun iki ve iiçüncü mad 

bir tesis açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. rindeki vesikalarla teminat ve teklif mektaplannı 
• İhalesi 27 /Birinciteşrin/ 936 salı günü saat on beşte saatından bir saat evel komisyona vermit bulan 

lzmir'de kışlada Mst. Mv. sat. al. ko. nunda yapı- lardır. 9 13 15 17 7 
2 

lacakt:ır. Müstahkem Mevki Satın Alma i(omisyonundan: 
3 - Teminatı muvakkate akçesi 27 4 lira 50 kuruştur· 1 - Ciheti askeriyenin göstereceği yerde 1738 lira 2 k 
4 - Şartname ve geşifnamesi her gün komisyonda görü- bedel keşifli bir bina inşası açık eksiltme auretile 

lebilir. nakasaya konmuştur. 
5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına, dair 2 - İhalesi 26 Birinci Teşrin 936 Pazartelİ · günü saat 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. de lzmir' de Kışlada Müstahkem Mevki Sabn 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayıla kanunun iki komisyonunda yapılacaktır. 

ve üçüncü maddelerinde ıve şartnamesinde yazılı vesi· 3 - Teminatı muvakkate akçesi 130 lira 36 kuruttur. 
kaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saa- 4 _ Şartname ve keşifname her gün komisyonda g·n·n-ii~...,. 
tinden evel komisyonda hazır bulunmaları. 5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduldanna 

9 14 20 25 763 vesikaları ve ihaleden sekiz gün evel bu İfİ yapa 
Müstahkem Mevki satın alma komisyonondan: celderine dair lzmir Nafıa Fen heyetinden 
1 - Müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarfla ehliyetname vesikalarını komiayona göstermek _ .. ,_.. 

220000 kilo arpa satın alınacaktır. riyetindedirler. 
2 - Arpanın beher kilosuna 5 kuruş 11000 fiat biçilmiştir. 6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 
3 - ihalesi 24/10/936 tarih cumartesi günü saat 11 de ve üçüncü maddelerinde ve tutnamesinde yazılı 

Çanakkale' de Müstahkem mevki alım komisyonunda kalan ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale uabD 
yapılacaktır. evel komisyonda hazır buluamalan. 9 14 20 24 

4 - istekliler ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 
825 lirayı ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü madde-

1 

Mst. Mv. sat. al. ko, rs. den; 
lerindeki vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını Miktarı 
ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermiş bu· Kilo 
lunacaklardır. 8 10 13 16 721 1500 Koyun eti 

725 · Kuzu eti 
Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 3250 K ı 

d 38 3 1 1 esi miş sığır eti 
1 - Mst. Mv. in göstereceği yer e 1 5 ira e li kuruş 1 Deniz kıtaatının yukanda cinsi ve miktarlan yazıb 

bedel keşifli telefon hattı inşası kapalı zarf usulile kalem et ihtiyacı 7 /Birinci TetJ 936 tarihinde 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 16 /Birinci teşrin/ 936 cuma günü saat on altı zarlıkla yapılan eksiltmesinde talip çıkmadıtından 
buçukta lzmir' de kışlada Müstahkem mevki satın alma zarlık 14 /Birinci Teş./ 936 çarşamba günü saat 
komisyodunda yapılacaktır. beşte lzmir'de kişlada Müstahkem mevki satan 

3 Sartname, keşifname ve resimleri her gün komisyonda komisyonunda yapılacaktır. 
görülebilir. 2 - Tahmin edilen mecmu tutan 2012 lira 50 kurufttl'' 

4 Teminatı muvakkate akçP.si 1040 liradır. 3 - Teminatı muvakkate akçesi ısı liradır. 
5 istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir, 

vesikalarını ve ihaleden Iaakal üçgün evvel bu işi ya· 5 - istekliler Ticaret odasında ka)'ltlı olduklarına 
pabileceklerine dair kışlada inşaat komisyonundan ala- vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
cakları ehliyetname vesikalarını komisyona göstermek 6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı bnunUll 
mecburiyetindedirler. ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı 

6 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki kaları ve teminatı muvakbtelerile birlikte illale 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· tinden evci komisyonda bacar bulunmaı.n. 711.. 
kalarile teminat ve teklif mektuplarinı ihale saatinden M t M t 1 k d s . v. sa . a . o. rs. en: 
en az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 1 - Mst. Mv. in göstereceği yerde 6916 lira 14 

1 4 9 13 636 bedel keşifli bir tesis kapalı zarf uıulile eksi 
Mst, Mv. sat. al. ko. rs. den: konmuştur. 

1 - Hava kıtaatının kapalı zarfla münakasada bulunan 2 - ihalesi 27 /Birinci teşrin/ 936 günü saat on 
132000 kilo ekmek ihtiyacına verilen fiat pahalı gÖ· lzmir'de kişlada Müstahkem mevki sabn alma k 
rüldüğünden pazarlıkla satın alınacaktır. yonunda yapılacaktır. 

2 ihalesi 12 /Bieinci Teş./ 936 pazartesi günü saat on 3 - Teminatı muvakkate akçesi 518 lira 72 kuruştur. 
beşte lzmir'de kışlada Mst. Mv. sat. al. ko. nunda 4 - Şartname, keşifname ve resmi her gün komi 
yapılacaktır. görülebilir. 

3 _ Tahmin edilen mecmu tutan 14520 liradır. 5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı oldukların• 
vesikalarını ve bu işi yapabileceklerine dair 

4 - Teminatı muvakkate akçesi 1089 liradır. 
Nafıa fen heyetinden ihaleden liakal sekiz gün 

5 - Şartnamesi her gün komisyondıt gürülebililir. alacakları ehliyetname vesikalannı komiayona 
6 istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve- mek mecburiyetindedirler, 

sika göstermek mecburiyetindedirler. 6 Lksiltmeye iştirak edecekle 2490 sayılı kanunoill 
7 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde ve prtnainesinde yazdı 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· sikalarile teminat ve teklif mektaplannı ihale 
kaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale sa· en az bir saat evci komisyona vermİf bulaa111C81 

9 14 


