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İstanbul. 26 (IJ uSlısi) - Yeni inşa cclilen Cemiyeti Akvam 
lıin:ısında, her devlet, bir o<lnnın tefrişini deruhte etmiştir. 

Anısturya'lılnr, kenılilcrinc Yerilen odayı tefriş cd<'rlcrkcn, 
'l'iirk'lcrin Viynnn'dan Tic'ntini gö terir işlenıııi.. lıir lınlıyı ıln 
t1aloııa nsmı~lardır. Harici) e vekilimizin prote to u üzerine so • 
ye te gcııel ekrctcrliği halıyı kaldırt ını,.tır. 

1 r. 
gı üş··r Ü ve zm · ' is er yaptı. 

'--------------------------------------------------·----------------------·--------------------~-"' §ıhhiye Vekili Refik Saydam, se-
yahati hakkında dün izahat verdi. • 

Vekiller heyeti toplandı. 
-----------Saffet Arıkan Dahiliyeye, Recep Peker Maarife, 

Şükrü Kaya da Cenevre murahhaslığına geti
rilecekmis. Fakat kat'i haber yoktur. 

Başbakcinımız -Şarka gidiyor. ...... 
Bağcıların başında 
kabak patlatamayız 

Bir rıı.ılı-uliiıı l.ı) lllf'Iİ ııedeıı 

) iik-rlir: 

):ı i~tilıal :17. ohır,'):t ue
fa Pli fa:rluılır, ):llıut nı\...ipl .-•rin ııy

ııi •:··~it ınalı,.ul rekolıt' ~i ılii.~iiktiir, 

)a ilıti):ı•: :ırlmı~ıır, )il stoklar tıı

ııınıııcıı ıourfı•ılilıııiştir! 

Bu hii) le olıl ıığııııa giirı", 

ııınlı,,ııl f ini !erinin fiuk ııt uııJnki ~ı·

lıPplcri ıh• lrnıılıırın .ık i olarak a

) nLiliriz: 
• 1ah"tı1 hol, ııcfu-etıcn nrnlırunı. 

tok fıızl:ı. ilılİ):ı~ Dl'. rı·knlıct km·· 

'ı·tli .. 

"' "'"' Buseııe, dün)tıda ıızum İs· 

tilısal.ııı ge\cn ) ıla göre fazla mıJır? 
- Bayır, hilal is. Nitckiın ra

kip uıııh ulle.r çok zarnr görmüş
lerılir. 

Bizde rnzi) et? 
İlk t:ılııninlt·r, geı:t•n sene· 

)ı• niı;hetlc m:ıh~ıılün fozlal'a oldn· 
ğııııu gösteri) ordu. Fnknt lı:ıv:ılımıı 

dcHımlı tchalüfü ve y:ığmurlar, 
iizüuı, ineir rekolt"lerini çok ck
siltmi~ tir. 

Bıı•rm• ıılwıınız aı.ıılmış 

ııı:ılır? 

Ilınır. 

f 1:üııı kur;ııııu 
lııılnıııştıır. 

lıiliıki" art ıııı~lır. 
)eni ııınlırcçlr.r lıilt• 

1lıti)3Çl.ı ılii~iiklük Hır 

llnyır! 

Şu lıalılc? 

mıdır? 

' i ,jjın fi.ııiııiıı ) iil.:,ı·I rıırsi 

Jiızı ııul ı r. 
ll :ı!Luki!. 

'E,·et , lıalbııki piy:ı nmn ~u 

1 

Kamutaydo vekillerimiz müzakereyi takip ediyorlar. 
Aıık:ı ru. :.!6 (llu usi mıılıaLiri- ılinlı•miştir. V<·killer llı•\ct i, ismı~t 

miz<lcn: Tclcfoııl :ı)- Heyeti\ ckilc lııöııü'ııiiıı ~urk SC)alınti. <loln)ı~ilc 
hnı;ün Ba~vckil lsınct lnöııü'ııiin müstacel i;lcr hnkkında ıla kurnr-

riynsetinde toplnnrnış, Sıhhiye \ 'e- lıır vermiştir. 
kili Hl'f ik Sa.) ılam 'ın tPtkik C) n· \ııkııra, 26 (U ıı~u 1 ınıılınlıiri-
lıati ııeı frcleri hııkk ıııdu iznlıaııııı -Son.u 6 ıncı sayfada-

Rusyadaki müsabakalar 
Eskrimde, güreşlerde kazr:ındık. Bisiklet 

/erde de 1 ve 2 incilik bizde! 
i st ııııl ıul , ~6 (llıı U"İ ınuhabiri

nıizılı·ıı)- Bugiiıı Soı·yet lfos)n'ıla 
hulunnn hisik ldçilerirııizlc Lf!ninı:· 
rml hi iklet tnkııııı urasııu]a ) iiz 
k lorıı rtrrl ik tahaınmiil mii~abaknsı 
) nl'ılıııışhr. Saat l] de hnşhynn 

mii!l:ı bakıı, nıütlıiş rüzgarlı, oğu.tı; . 
"' yıı~murlıı !tir lrnnııln olmuştur. 

22 iııı·i kiloıııeırcılı• lilstiği patlıynn 

Eııvcr, ı•llı·riııin so~uk trın ıloıınıuş 

olnuıcııııılaıı l:i~tiğini tıı ıııir erlemc

ıııi~, n ı ii•ıı lıııkadnıı ı;ckilıııiş, lıurı

dıııı sonrnki ıııiisnh:ık:ı ) eıli ki .. i 
nra ıııda dt·Y:ıın etıni:,.ıir. 40 ıue ı ki
l 1ıııctrede dr Fazıl ,.c 1'.!iz.ın rıı 

fııııle lıııluııuyorl ardı. 

- Sorıu 5 inci sahifedP. -

Fransa dış bakanı ------------
me~hur 'e maruf kııbagı . gene lıaz D •• J b • k ,. ı · 
ilır:ır:ııçıların rlinıle<lir \t' lı:ı~cının un sosyeteue ır nutu soy rye-

Fransız frangı 
• 

birdenbire düştü 
İzmir piyasa~ında 

akisler var 
f ınnlıul, 26 (Husu i muhnLiri

mizıleıı: Tclcfoııla) - Pari 'ten ge· 
lr.n lınlıı·rlere göre, rran~ız lıiil.:iı· 

ııwti, lugiltere n• Amerika hüku· 
nwtlcıilı' y•ıptığı lıir nnlıı~ııın ncti
ı·c iııılc, frangın kı)m ctiui ılli~iir· 

nıc--J!,ı• kıırnr \ ı'rmi~ \I! lıu knrıırıııı 

drrlınl ıatlıik jlt• fran:?"ıtl kıymrtini 

)iizıle ~:; <lii,ürmü~tiir • 

Bu karar ııclİl't' İıt•lt• Pnris lıor
sa ı kııpntıl ıııış \ 'e bııgiiıı muarııclc 

)apılnıaııııştır. Biitiiıı" lıaııkalarda 

frarık iiıı•riııe t,•ıli\itl ılurdı.nı l 

ııııı~lu t'. 

Frangıu uııi u~ıılıı elıcmrııi

yct lı• takip cdilınektcJir. Çiinkü 
lıiikunwt, Ayrlıo. Ka~:ılııı 'e Hıhıım 
~irkt: tlı•ri ~:ı t ııııılmn ıını kaw•lı•lcriııi 

frank liLı·rinı• ) :ıpnıışlı. Türk pa· 
ru<ıı fraııg.ı gijr~ kıyuıctlen<li~inılı•n 

lıiikıiıııı•tiıı lıazı tetlLirlcr nlııı:ısı 

hcklcnnıcktedir. 

- Sonu 6 ıncı sag/ ada-

Nafıa Vekili 
Yakında şehrimize 

gelecek .. 

lıa şrnıl:ı pııtlntılıııok i tcnınckıe<lir. k F ,ş 
!:irlwp:;. re ransız siyasetini anlattı. Yakında l zmir'e gelecek olan 
Ne oluı•ak, lı:ığcı il•' lıern· Nafıa Vekili Ali Çetinkaya 

ı.cr c:ıı1ı~ıııac1.ı:ır yıı. ııağcımıı bor· Sulh., insanlığın hakkıdır. Fakat bunu te-
cunn kef i l, bağcının 11.tır:ıhmı bilıni~ min etmek icin fedakarlık "lazımdır. 
\(' alın terinin tuzunu da yalnwış , "' 
1 ı sad ı :ıncok ı.ul lıun idamesidir. IJii-< rğill<'rdir. 'I\ n~ıl o ı;a ucuz ucuz 
nlım~, (li)crek yıılınccı piyn ll)ll dii· 
~iik fiotlcrle l1ol lıol satış )'UJ'nıı~

lnr. Çünkü, r<'koltl') i zcııı:;in snııı· 

) orlıırmı~. llallıııki m ılcki lıı··ap 

çıırşı) n 11) 1113) ıncn hemen mahucl 
knbnk paılatnıok çare ine lın .. nır· 
ıııu,lar. '\ani hu ziyanı hağcının 

ıı tına ) iiklemek isti) orlıır. 

'\a ıl olur? 

lfoc.bapğı! !;iiııı.Ji f iııt1criıı 
)iik rlme i lıinm dr~il mi'! 

Eu·t!. 
Halbuki lnıınııı ak~iııi ) a· 

p:ırnk f iatll'ri dü.,nrecek, gı·ne a~:ığı 
f irı ı lc lizii ııı nlncak 't• kendi taa lı· 
lıiitlrrini ziynnıı11. olarak kapaya· 
<'aklar .. \aııi hir uc'i l\lakynvclimı! 

~imıli rnziyet rıNliı? 
Pi) nsıı) n ha herler nlıomış-

tır. }aııi kundaklar okıılınu .. tıır. 
Di) orlnrmış ki: 

AJmnn)ıt, üzüm itlıalaıını talı· 

dit etıuiş. 'I abanrı pİ) a ad a fiatler 
diitüyormuş. 

llalLuki, ne biri vakidir, ne <le 
diğeri variddir. Aluıan)n'<la eeascn 

- Sonu 6 ıncı sagf ada-

M . Delbos . 
Cı:nı'Hf', 26 (Ha(l)o) - A.aınlıle 

lıugii ıı ılı: ~L S:ıvcılrn Aluınns ri· 
) asctiııde ıoplıınınıştı r. Fr:ıııı;ız ha
rir.iye n:ızın 1\1. l>elbos öt alarak 
demiştjr ki: 

- Fransa'nııı hedefi ,.e ınnk· 

J..fırııt>tin programı ~ulh e.n.ına mfü•
t ı·ui t tir \t' milletler arasında cmuİ· 
yrı İn l f' isi için \a lışmakta) ıı . Bıı 
t•ıııniyeıiıı teı•sı;ü~ii, heşcri)etin ~ü-

kiın ,.e lımmru için t•lzeındir. 

Sulh, ı,l'~f'riyetin en hii) iik lııık· 
kıılır. l':ılaı lıuglin sııl lı t elfıkkisi 

•:ok ııııılıtelifıir ve im ıel ıikkıleri 

ıliktatiiılcrin "tıl lı tı•l iikJ..i•İ \'e lih t'
ra ll<'rin 11 lh telakkir;.i ıliyt• iki k!s· 
ıııa n\ ırııınk ınüıııkiiıııl iir. 

- Sonu 6 ıncı sahifede 
- ------- ------

Sabri Şeker 
Zehirlenerek 

mi ölmüş? 
İwı ıı lml 26 (Ihı uai mııhaLiri

ıııİ7.dcn) Kardeşinin e' inde ölen 
lzmir tilcı:nrlnrın<lnn 5alıri ~eker'in 
ı·ı·ıı:ıı.f' i lıııgiiıı hmir'ı• giıııJı'rİl

nıiştir. 

Salıri ~ı·ker'in kansı , koı·ası · 

nın zd1irlcnerck öl ınesiııdcn ş iiplıc

lt:ncrck tahkikat yapılmnsıııı iste

miş, morgın yapılan ameliyat ta 
mü lıet bir netice alınaınoınıştır. 

Naf;a \ ekiliıniı Ali Çetiııkıı· 
) anın 28 fl) ltıl<le An~ııra \lan Balı· 
kesire gelip orada Jınzı ll' tkikler 

yaptıktan sonra şehrimize gde('Pği 

habn alımııı ştır. 

Ali Çct inkııya, İ zıu ir"de i nşa 
eılileı·ck gar santral ile ntıfıtı işle

rini tef tiş l'decekth: Ali Çeıi ııkaya, 

l h\rincle nçılac.ık olan lı:partn· 

Durılur dı'mİr) olunun aı;ılmn ıne· 

rasiınine ri~a5ct cdc(·ektir, 

Bugün 
At yarışlarının so
nuncusunu göreceğiz 

Bııgiin yarış ve ı~lalı endimc· 
nirıi ıı onbnlııır a t )arışl arıııın ~o· 

nuııcıı ıı ) apı lacaktı r. Koşıılıırn in· 
siliz, Aralı lıal i-ı kan atlar iştirak 
edeceklerdir. Jla\alar güzel oldugu 
için ) arı, !arın çok ol iıka giirecl'ği 

ıu ııh:ıkknktır. 

'l':ı l clıelı·r, zahi tler ve kuılın l:ır 

i ı;i n de )arı yıırı~a tcııı.ilii t ynpıl

wı ,lır. Bıırriiıı kii 'an~, ıue\"sinıin " . . 
t'll ali'ıkalı rn en zengin yarı.ı 

olacıık tı r. 

lzmir Halkevinde 

Türk dili bayramı 
tezahüratı. 

H alkcvinde bir toplantı 
Türk dili hayrnıuı, <lüu saat 

17 <lı• şelırimiı. ll all,;e\·i111lc ) ııpı l nıı 

ıınıııimi lıir toplantı w ıcuıhiirnt l a 

te "iıl edilmiştir. 

Toplnntııla Yali FnıJı Güleç ile 

ref ikalnrı, belediye reisi doktor 
Behçet l z, 841) J,•,Junm\zd:ın K!iınil 

Dursun, ndı·tı in "' II1isnii Kitapç ı 
ile L ii l tüı· dirı•kt<iril, kiiltiir müfct· 
tişleri . agreııııcnler ve birçok mii
IH'\"Yerlcr lıııluıınıu,lardır. 

Kiiltiir lın)Tamının tc "id mc· 
rasinıi nıünn~elıetile nlmede ha· 

- Sonu 4 üncü sahif cde 

Feci bir hadise 
Toprak çöktü. Bir amele öldü, üç amele 
yaralandı. Şimdiye kadar ölenler 5 kişidir 

Ccll.iıl golünden lıa~lıyaıı knn:ıl lınfriyntı, fİınıli küçük Menderes 
nıco-asımıı tat lıiri ve 'fire ornsııın yakın ı. ı ~ııııda p!uİ bir mecra açıl· 
ıııa ı ~eklinde ılevaın ctıııcktc4Jir. 

Ald ığımız hir habere ~öre, iki J;liıı C\'cl, Tirc'ııin Hıılımnnlı köyii 
t.•i\·arm dnki hafriyatın bir facia olmuştur. 

Dört amele, ) olcln çıkan hü) ük knyayı patlatıp k:ıldırnınk ıçın, 
kayanın dibinde hoılruıu şcklinclc hüyük hir çukur kazmış "\'C jçinc gir

mi~lcrılir. Fakat toprak ani ('cki1dc çökmüş 'e znrnllıJordaıı biri ölm iiş, 
iki i ağır, diğer biri de lı nfif surette )Ornlaıımı~tır. Ağır yaralı lar haıı• 
taneye ka lılırıl ıııışlnnl ı r. 

Knnııl hafriyatının bıışlndığı torilıteıı bugüne kndar ıı da hof;ıılmnl.:, 
toprak nltıııda knlnıak şeklinde heş nmclc bo~ulmıış rn öluıüştiir. 

Fransa, Roma'ya heyet gönderiyor 
Londra, 25 (A.A) - Daily Telgraf gazetesinin ) nzıhğına göre, dün Ro· 

m a' da M. )hıssolini ile lngiliz \t' Fransız tliploma ı ik nıiiıııessi lleri ara· 
sındn mıizakcrelcr cercyuıı e tmiştir. M. :Mııs olini'ııin ~eri ve ihtiyatkur 
<lananılığı söylenmcktc•ılir. 

J.onılra, 2;) (A.A)- Dnil} Telgraf gazete i Homa muhahirinin andı· 
suıa göre FrnnRn; hük11mcti l\li1leıler ('emiyctiııde kalmak lüzumu hal
kında M. Mussolini'yi ikna etmek üzcıc Homıı')tı hıı ıısi lıir mümes!il 
yolh) acaktır. 

T. Rüştü Aras'ın Bulgar başve
kili ile · mülakatı mühimdir. 

İtalya, Almanyaya güvenemi)or 

T evfik Rüştü Aras 

l ~ ııınbııl , 26 (Hu ıısi mıılıabi ri· 
ıniı.clcn) - Balkan ittifak ı harich c 

,/ 

uazırlarınııı ılüııl ii Lopluuı ısında ıı 

soıırn, orarlııki tesanüdün kun cı li 

olduğu hildirilnıiftir. 

of) tı gıızctcleri; harici) e n•k i· 
liıııiz llr. Tc' fik Hüştii Ara" ile 

ICı'nevrı''dc bulıınnııık ı.ı olan Bul· 
~gar hoş ve ılış baknııı i\I, Kü•e 

. hnnof'uıı bir lıııçuk saat siirı•n 
muliıkatııın bü)iik ehemıııi)ı't 'er
ııı cktedirl('r. 

bo. fstnnlml. 26 (Jlu::u~i) l'ari · ı en 
hil<liı il<lig inc göre, 1ıal> 11, lıarekct e 

grçııwk için hir türlü \ lııı:ınyn\l:ın 

emin olaıııaırwl.tadır. 

1talyaıı'lar; Almau' lar \vn tnr)n· 
) ı ) utmak için lıazırlaıııyorlar, d i
yorlnrını§. 



ASa~a2 .................................... .-111m--ANADOLu .......................................... ..... 

Suriye!deki 
Türk '/er eka/ .. 
/iyet değildir .• 

:SS:i L 

Fr;ınsa ile bir muahede im· 
ıa. ecf en Suriye heyetinin l~
tıınhul' da gazetecilerimize ver .. 
dikleri beyan t, haberler iiltU• 

nurnu:ıdadır. Komtu momlek~t 
heyeti, TUrklye'ye olan ıaygı 
hislerini i( deden aonra imzaT 
lan n muahedcmin ana hatla. 
rını izah etmi tir. Bu arada 
heyet, Antakya ve lakenderun 
hakkındaki düşünülenleri de 
ıöylcmİJ bulunuyor. Buna na· 
zaran bu çevredeki muhtar 
idare, Suriye hükumetinin te
şekkülile Fransız mandasında
ki ayni hukuk ve salahiyet· 
lerle müstakil Suriye'ye geçe
cektir. Heyet; bu m(;vzuda 
duyduğu endişeyi gizlemiyerek 
yeni devletin hüsnü niyetinden 
emin olmamızı istemektedir. 
Bu emniyetin Türkiye matbu· 
atı sayfalarında, yalnız bizden 
değil, lskenderun ve Antakya 
halkından da istenildiği şüp
hesizdir. Ve bunun ne için 
istenildiği de aşikardır. Filha
kika beyanatın uzun boylu 
tahliline bile hacet kalmadan 
kolaylıkla anlaşılabilir ki yeni 
düşünceler tatbik edilirse An-

I Günün Jelgraı tl1aberıeri 
lngi)jz Sermayed-arlaf geldir Atatürh'ün ' 

. - hediyeleri 
Türkiye, lngiliz sermayesine en emin sahadır. Mil"' 1\T • ş 8 h . , 

J · R k , · · · · · · · r•cızır • e men e 
yarcıer i et .in gelişine · ehemmiyet:· veriliyor. kıymettar bir fo .. 

lstanbul, 26 (Hususi muhabirimi~den) - Büyük, fngiliz sermayedarlarının mürncıssilleri olan toğraf i a<Jtıderdi/er 
Avam kamarası azalarından M. Sommer Vill 'ile M, Baldrin Velp şehrimize ıelmişlerdir, in· 0 ' 

s-iliı mümessilleri buradan Ankara'ya gidecekler ve hükllınctimize tekliflerde bulunacaklardır, Belgrad, 26 (Radyo) -
lngiliz mümessilleri gazetecilere vaki beyanatlannda: Tiirkiye büyük elçisi Ali Hay• 

- " Türkiye'yi, İngiliz sermayesi için en emin saha olarak buluyoruz . ., Demişlerdir. dar Aktay, bugün bakanlar 
. lstanbul, 26 (Hususi) - Habeşistan' da petrol imtiyazları alan meşhur milyarder RikP.t, bu- heyetine memur nazır Şevki 
gün yanında İngiliz bankerlerinden M. Simit olduğu halde şehrimize gelmiştir. Riket'e bir de Behmen'i ziyaret ederek Tür· 
petrol mühendisi refakat etmektedir. İngiliz milyarderinin ikinci defa olarak lstanbul'a gel· kiye cumur reisi Kamal Ata-
mesine ehemmiyet verilmektedir. türk tarafından nazır Şevki 

Eski ISpanya krall Alfons 
gene kral mı oluyor? ------

Barselon'daki İtalyan konsolosu tevkif edildi. 
Kazanova kabinesi sukut mu ediyor? 

Behmen 'e hediye edilen ve 
(Ş. A.) harllerile işlenmiş fo. 
toğrafiyi vermiştir. F otoğrafi
nin üzerinde Atatürk tarafın
dan elyazısile yazılmış yazı

lar vardır. Nazır Şevki Beh
mcn, dost devlet reisinin bu 
hediyelerinden derin minnet 
ve şükran duygularının Ata-
türk' e arzını elçi Ali Hay
dar' dan rica etmiştir. 

Başvekaletin 
tebliği •• 

Ankara 26 (A.A) - Baş• 

vekaletten 26/9/1936 tarihila 
tebliğ edilmiştir: 

1 - Yabancı dövizlerin 
kıymeti üzerinden yeni tahav• 
viilter VlJku bulursa hükumet 
Türk lirasının kıymetini de bu 
tahavvüllere tabi olarak bir 
tenezzül yapmamağa karar 

· Yermiştir. 
2 - Hükümet Türk lirası· 

nm bugünkü kıymeti memle· 
ketin iktısadi ve mali ihtiyaç· 
larına en iyi tekabül ettiği 
kanaatindedir. 

3 - Türk lirası altına tah
vil olunabilir. Dövizlere izafe
ten altına nazaran şimdiye 

kadar fili olarak kazanmış ol
duğu mustakar kıymeti mu· 
halaza edecektir. 

4 - Bu esas dahilinde Türk 
lirasının diğer dövizlere naza
ran kıymeti nisbetlerini mer
kez bankası vakıt vakıt hesab 
ve i'an edecektir. 

"- Js_t_a-nb_u_l_' d_a_J Iskenderun 
Ve Antakya. 

Madrid'de gizli bir cemiyet keşfedildi, bazı tevkifat yapıldı. 
İhtilalciler, yeni bazı zaferlerden bahs ediyorlar. 

• :! ";~· .. - . . . . - .. 

Paris, 26 (A.A) - Cebe- yıs) Arjantin torpidosuna bi- hükumet kuvvetleri taraf mdan 
lütlarık'tan bildirildiğine göre nerek lspanya'yı terkedecek- zaptedildiğine dair Madrid' den 
sabık kral 13 üncü Alfons lerdir. verilen haberleri bir kere daha 
ltalya'dan Cebelüttarık'a gelen Saint Jean de Luz, 25(A.A)- kat'i olarak tekzip etmektedir. 
Reks gemisi ile bu şehire gel- Nasyonalistlerin altı generalı Vakıa son taarruzlar esna-
miştir. Franko, De İlano, Cabanellas, sında bazı binalar işgal edil-

Bir şehitliğe 
aid bir iddia 

lstanbul. 26 (Hususi) 
Dört kişi belediyey~ müracaat 
ederek Edirne kapısındaki şe· 

__ .__., .... ------
"Türk, manda 
Altında yaşamaz ,, 

takya ve lskenderun müstakil 
Suriye'nin bir ekatliyeti mer- 1 

tebesine inmiş olacaktır. Hal
buki bu mmtakada muahede
lerle tevsik edilen coğrafi ve 
tarihi vaziyet, lskenderun ve 
Antakya halkına; bi"r ekalliyet 
mertebesine inmeği kabul et· 
tirmiyecek kadar geniş ve sağ· 
lamdır. 

Paris 26 (A.A) - Matin Saliguet ve Gil Just bugün miş ise de asıl kale henüz 
• gazetesinin haber verdiğine Salananguede bir toplantı ya· cesur müdafilerin elinde bu-

göre Barsclondaki f talyan kon- rak Madrid üzerine yapılacak 

hitliğin kendilerine aidiyetini 
iddia ile burasına tesahüp et-
mek istemişler, belediye bu 
talebi reddetmişti. Keyfiyet 

lstaPbul, 26 (Hususi muha
birimizden ) - Gazeteler, Dil 
bayramını hararetle kutlula~ 
makta ve Atatürk'ün bu in
kılap hareketinin çok büyük 
ehemmiyeti olduğundan bah
setmektedirler. 

Milli varlıkların vahdet ve 
kesafet içinde yaşadıkları her 
muhitte o milletlere has müs-
takil idareler tesisi; insanlığın, 
dünya harbı gibi en ağır bir 
felaketten sonra kavuştuğu 
sulh ve saadet eserlerinden 
belki en muvaffak olanıdır. 
Suriye'deki Türk toprakları 
için hususi bir rejim kuran 
Ankara itilafnamesi de Sakar-
ya zaferinin ferdasında yalnız 
bu sulh ve saadet idealinin 
ç.abuk tahakkuku ernelile im
zalanmıştır. 

Antakya ve lskenderun çev
resinde hususi rejimleri içinde 
yaşayan Türk'ler kendi vazi· 
yetlerinin sulh davasına olan 
bağlılığını düşünerek şimdiye 
kadar yurdlarında vakur ve 
dürüst bir say hayalı geçir
mişlerdir. Bunların, beyanatta
ki şekle göre, Suriye'nin bir 
ckalliyeti halinde yaşamağı 
kabul edeceklerini tahmin 
çok yanlış olur. Bu mıntaka~ 
da bazı vesilelerle tezahür 
eden umumi isyan, böyle bir 
tahmine hiç imkan vcrmiye
cck kadar yüksek ve istiklal 
heyecanı ile meşbu<lur. 

Antakya ve f skenderun va
ziyetinde, hususi rejimleri, mil
letler arasında bir sulh bağı 
olan mıntakalarm hukuki ve 
siyasi varlıkları; gene millet
lerarası sulh teşekküllerinin 
zaman ve tekeffülü altındadır. 
Hacimleri ne olursa olsun 
bunların tam manada müsta· 
kil ve masun bir hayatı vardır. 

Antakya ve İskenderun mm· 
takası halkı da gerek ahdi ve 
gerek fili vaziyet itibarile ta
mamilc bu tarzda olan var
lıkhmnı milletler cemiyetinde 
ve sulh muhitlerinde iyice 
müdafaa ve izah edebilecek· 
!erdir. 

Buraya kadar yazılarımız 
Suriye heyetinin endişesine 
hak vermekte niçin acele et
tiğimizi izah eder ve belki bu 
izah Antakya ve f sken<lrrun 
vaziyetinin hakiki çf·hresini 
alabilmesine hizmet etmiş olur. 

Kema: Ünal 

lunmaktadır:. Daha dün bu 
solosu bu şehirde tevkif edil- taarruz için bütün hareketleri müdafiler bir çıkış harekeli 
ıniştir. tanzim etmişlerdir. 

yapmışlar ve muhasara eden 
kuvvetlere ağır zayiat verdir
mişlerdir. 

Londra 26 (A.A) - Cebe- Burgos, 25 (A. A) - Nas· 
lüttarıkta demirli bulunan yonalist umumi karargahı hü-
bir lngiliz harb gemisi nasyo- kumel kuvvetlerinin Talevera 
nalistlerin ateşinden kaçarak ile T oledo mm takasını su al· Seville, 25 (A.A} - Nas· 

yonalist tayyareler T o lede lngiliz kara sularına girmiş tında bırakarak Nasyonalistle-
olan Almicante F erendia adlı rin ilerlemesine mani olmak üzerinde uçarak mühimmat 

fabrikasına bombalar atmışlar 
ve fabrikaları hasara uğrat
mışlardır. 

kızıl torpido geçerine ateş et- için bendleri açtıklarını teyit 
mek mecburiyetinde kalmıştır. etmekte ve fakat bu vasıtanın 

Paris, 26 (Radyo) - Havas ümit edilen muvaffakıycti temin 
Ajansına göre, cull}urreisi M. edemediği ve Nasyonalist kuv· Diğer taraftan nasyonalist-
Azana'nm istifa ettiği haberi vetlerin ileri yürüyüşlerine de- lerin ileri müfrezeleri şehrin 
kuvvetle deveran etmektedir. vam edecekleri ilave olun- kapılarına kadar dayanarak 
Yeni kabine anti faşist cumu- maktadır. milis kuvvetlerinin Madrid ile 
riyetperverlerden mürekkeb Burgos, 25 (A.A) - Nas- olan telefon ınuhaberelcrini 
olacaktır. M. Azana ve daha yonalist karargah Alkazar'ın kesmişlerdir. 
birtakım İspanyol siyasileri Ar
jantin hükumetinin Madrid se
faretanesinden himaye istemiş
lerdir. 

Madrid, 26 (Radyo) 
Madrid' de bazı siyasi mah
kumları kurtarmak için bir 
gizli cemiyet keşfedilmiş bir 
başçavuş ve dö!"t milis tevkif 
edilmiştir. 

Paris, 26 (Radyo) - Ha
vas Ajansı: Miralay Yağ To
ledo önün<! varmıştır. Bilbao
nun bombardımanı devam el· 
mektedir. Şimal istasyonuna 
bomba ve obüsler düşmekte· 
dir. Hükılrr.et konağına da 
bir bomba düşmüştür. T ole do 
hücumunda milisler 100 mak
tul ve 500 tüfek bırakarak 
kaçmışlardır. 

Londra, 26 (Radyo) 
Önümüzdeki pazartesi günü 
ispanya işlerine ademi müda· 
hale komitesi toplanacaktı. 

Burgos, 26 (Radyo) - Gu
rama ccpcsindeki hiikumet 
kuvvetleri, ihtilalcilerin ileri 
haı ckctlerinc mani olmak için 
büyük köprüyü berhava etmiş
lerdir. 

ispanya reisicumuru M. Aza
na ve hükumet erkftnmdan 
bazı kimseler, Arjantin 'in:Mad
rid sef arethanesine iltica eyi • 
mişlerdir. Azana ile maiyet 
ve rüfekası, Valençia limanına 
gidecekler ve oradan (25 Ma-

Antakya ve lskenderun 
işinde çok hassasız. 

Bu hassa~iyeti Fransız'lar ehemmiyetle 
nazarı dikkate aldılar. 

lstanbul, 26 (Hususi) - Fransız4arın, İskenderun ve An· 
lakya mes'elcsindeki hassasiyetimizi ehemmiyetle lgözönüne 
aldıkları Paris'ten haber veriliyor. Bu haber, 'Türkiye efkarı 
umunıiyesinde çok müsait intibalarla karşılanmıştır. 

Yunanistan muhtelif ta
ahhütlerine sadıktır. 

-------------
Yunan Başbakanı, Alman gazetelerine 

beyanatta bulundu. 
lstanbul, 26 (Hususi) - Yunan Başvekili General Mctaksas 

Alman gazetelerine vaki beyanatında, kooperatif esasına uy· 
gun hükumet kuracağını söylemiş ve: 

- Sulhçuyız, Balkan ve Akdeniz devleti olarak taahhüt
lerimize sadık kalacağız! Demiştir. 

Mühim bir haber 
Fransız. komünistleri İspanya hadiseleri

nin neticesinde faaliyete geçecektir. 
Varşova, 25 (A.A) F:.ransız komünist partisi genci sekreteri 

Thorezim Moskova' da ikameti hakkında resimli gazete neş
rettiği bir yazıda Tlıorczim Moskova erkanilc uzun konuşma
lar yaptığını ve bu konuşmalar neticesinde Fransa' da koll!Ü
nist faaliyetinin bilhassa ordu ve ağır endüstride arttırılmasına 
ve faktlt ispanya hadiseleri tavazzuh edinciyc kadar halk ccb
hesinde sosyalistlerle teşriki mesaiye devam olunmasına karar 
verildiğini yazmaktadır. 

mahkemeye aksetmiş ve bu
gün mahallinde keşfi yapıl

mıştır. 

İstanbul belediye 
kadrosu 

fstanbul, 26 (Hususi) -
Belediyemizin 936 bütçesi gel
miştir. Fakat barem cedveli 
gelmediğinden yeni tayinlerin 
vaziyeti meçhuldür. Dahiliye 
Vekaleti bunların sicillerint' 
aid tetkikleri bitirdiğinden 
bugün yarın barem ccdveli 
ile beraber bunlara aid emrin 
de gelmesi beklenmektedir. .. 
Universitede 
(Jersler Başlıyor 
Bir kimya 
Enstitüsü acılacak. • 

İstanbul, 26 (Hususi)-Üni-
versitedc mukavele müddetleri 
hitam bulmuş olanlardan Ede
biyat Fakültesine m nsup iki 
profesörün yerine isviçre ve 
Almanya'dan iki profesörle 
mukavele aktedilmiştir. Alman 
profesör bugün şehrimize gel
miştir. 

Üniversite ikmal imtihanları 
Çarşamba günü akşamına ka
dar bitirilmiş olacaktır. Teşri
nicvvelde Fakülteler de ted
risata başlıyc..caktır. 

Bir kimya Enstitüsü açılmak 
üzere mütehassıs profesörlerin 
ayrı-ayn mütaleaları sorulmuş
tur. Plan, Güzel san'atlar Aka
demisi profesörlerinden biri 
tarafından yapılacaktır. ,_ . 

' 1 Ölüm 
lstanbul' da vefat eden 1 

tiiccarclan bay Sabri Şeke-
rin cenazesi 27 eylul pazar 
günü İzmir vapurile şehri
mize getirilecektir. 

Cenazesi ayni gün saat 
'1 de birinci kordon deniz 
sporları kulübü karşısınJ aki 
366 5ayılı evinden kaldırı· 
lacaktır. 

Sabri Şeker ailesi , .................... , 

Tan gazetesinde Ahmed 
Yalman, Türk'lerin Fransa' dan 
büyük bir dostluk beklediklc· 
rini ve bu dostluğun hakiki 
olmasını istediklerini, Fransa· 
Türkiye arasında muallak hiç 
bir mes'ele kalmaması lazım 
geldiğini, Açık Söz gazetesi de 
Türk'ıerin hiç bir vakit ve hiç 
bir yerde manda altında kal-

madıklarına göre İskenderun ve 
Antakya Türk'lerinin de man
da altında yaşamıya laham· 
mül edemiyeceklerini ve Suri
ye'lilerin de buradaki Türk'leri 
manda altında yaşatmak gibi 
bir düşünce ile hareket etıni
yeceklerini ümid ettiğini ya
zıyor ve müstakil bir hayata 
atılmak istiyen İskenderun ve 

Antakya havalisi halkına bu 
müstakil hayatın verilmesi za· 
ruri olduğunu kaydediyor. 

Süvari/erimizin 
bir zaferi daha! 

İstnbul, 26 (Hususi) - Vi
yana' da, 130 süvarinin iştirak 
ettiği üçüncü büyük müsaba· 
kada dördüncülüğü kazandık. 

İsvec Gru-, 
bunun Tek lifi. 
Hattı Van'a kadar 
Uzatmak istiyor •.. 

İsanbul, 26 (Hususi) - Di
yarıbekir şimendifer hattını 
inşa etmekte olan İsveç grubu, 
bu hat inşaatını Van'a kadar 
uzatmak üzere hükumetimize 
müracaat ve teklifte bulun
muştur, 

Tünel' de bir hadise 
İstanbul, 26 ( Hususi ) -

Dün sabah saat sekizde tü-
nel<le, hata yüzünden bir ha· 
<lise olmuş ve arabalar bir 
saat kadar işliyememişlerdir. 

Bu hata frenler Üzerinde vu· 
kubulmuş ve nihayet tamir 
edilmiştir. 



San'at ve gençlik 
Gençlik demek, heyecan 

demektir. San'atkar ise heye
canı ölmiyen ve bitmiyen in
sandır. Nitekim heyecanı bi
ten insanın, san'atı da bitmiş 
demektir. 

Meşhur romancıları, şairleri 
ve ressamları takvime göre 
hesap edilen yaşları sırasında 
şöyle gelişi güzel gözlerimin 
önünden geçirince görüyorum 
ki onlar herhangi insan gibi 
değillerdir ve alelade insan· 
lardan daima genç kalmış· 
lardır. 

Bunun sebebi sadece onları 
san' atkar yapan heyc=canla
rıdır. 

Bu hususiyet kadınlarda er
keklerden daha kuvvetlidir. 

Misalleri çoktur : 
Safo kırk yaşlarında iken 

bir balıkçıyı sevdi ve karşılık 
görmeyince o meşhur şiirlerini 
yazdıktan sonra kendisini ka· 
yalıklardan attı. 

Geçen asrın en yüksek ar
tisti olan Sara Bernard'ı ço
cukluğumda gördüm. İstan· 
bul'a gelmiş ve Tr;stan Ber· 
nard'ın meşhur Eglan piyesin· 
de piyesin kahramanı ve Na-
polyon 'un oğlu olan on dokuz 
yaşında bir delikanlı rolünü 
yapıyor<fo. O zaman bu kadın 
altmış yaşlarına yaklaşmıştı. 

Sesi) Sorel diye bir Fran
sız artisti var ki bugün altmış 
yaşında olduğu halde Paris'te 
oyunlar veriyor ve yirmi ya
şındaki delikanlılan kendisine 
a)iık ediyor. 

Bu ·yıl fstanbul'a kırk yaş
larında bir kadın artist geldi. 
Gençliği ve sesinin güzelliğile 
herkesi hayran ediyordu. 

Geçen yaz yaş1 elliyi geç· 
kin bir Türk kadın muharriı ile 
görüştüm. Dinç, taze, güzel 
ve herşeyden önce bütün var
lığı ve ruhile gençti. 

Aramızda artist olarak ta· 
nınmadıkları halde böyle dai· 
ma genç kalan kadınlar yok 
mudur? Şüphesiz var. Fakat 
bu hal bizim davamızın ak
sini isbat etmez. Çünkii onla· 
rın da muhakkak harcı alem 
olmıyan bir san 'atları, ölmiyen 
bir heyecanları vardır. 

Eski insanlar bu sırra er
mek için (Abı hayat) ı aramış
lar ve boş yere uğraşmışlar. 

Şimdikiler daha çok ibtizalc 
uğrayarak kendilerine may
mun aşısı yaptırdılar. 

Anlaşılan şudur ki insanı 
genç tutan şey san'at heyecanı 
ve güzelliğe hayranlıktır. 

San'at hayatımızla alakadar 
olanların çoğu şu kanaattadır: 

- Bizde san'at gittikçe gc
rileyor. 

Heyecanlarımız azalıyor ve 
vaktinden önce ihtiyarlığa mı 
yüz tutuyoruz? 

l<.adircan Ka/lı 

Çaylı dans 
Belediye reisi doktor Beh· 

çel Uz ve refikaları tarafından 
dün akşam Kültürpark gazi· 
nosunda şehrimizdeki ecnebi 
devletler konsoloslarile zevce· 
lerine çaylı dans verilmiştir. 

Geç vakte kadar eğlenmiş

lerdir. 

Birkac ihracatcı. . . 
ya Türkofis tarafın. J 

dan tebliğat yapıldı. 
Berlin Türkofis şübesinden 

şehrimizdeki alakadarlara ge
len bir rapora göre İzmir' deki 
bazı ihracatçılar, Almanya' daki 
ithalat evlerine karşı giriştik
leri taahhütleri yerine getire
memişlerdir. 

Türkofis, bu mühim hadise 1 
üzerinde hassasiyetle durmuş· 

ve alakadar tüccarlara taah- l 
hütlerini yerine getirmelerini 
bildirmiştir. Bu ihracatçılar, 1 

birkaç kişidirler. İhracatçılara, 
lktısad Vekaletince lisans ve
rildiği malumdur. İhracatçılar, 
ancak ihracat müsaade vesi· 
kası olan lisans alırlarsa ihra· 
cat yapmağa devam edebilir· 
ler. Taahhütlerini yerine ge
tirmiyen ihracatçılar görülecek 
olursa, bunlara ihracat lisansı 
verilmiyeceği haber alınmıştır. 

Kültür lisesi 
Şehrimizde hususi 

bir lise acılacak , 
lzmir eski kız lisesi müdürü 

Haydar Candanlar şehrimizde 
(Kültür lisesi) adı altında hu
susi ve muhtelit bir lise aç· 
mağa teşebbüs ettiği haber 
alınmıştır. Kültür Bakanlığı· 
nın da bu teşebbüsü müsait 
karşıladığı öğrenilmiştir. 

Lise; birinci ve ikinci dev
reyi ihtiva edecek ve dil ders
lerine bilhas:m ehemmiyet ve· 
rilecektir. Lise, leyli ve ne
hari olacaktır. 

Bir deli hastane
den kaçtı, fak at 

yakalandı 
Dün Memleket hastanesi 

öniinde bir vak'a olmuştur. 

Evelce hastane asabiye muta· 
hassıslığı tarafından İstanbul' da 
Bakırköy tedavi yurduna gön
derilen ve tedaviden sonra 
İzmir'deki ailesi nezdine dö· 
nen Mustafa adında sinir has· 
tası, evelki gün Memleket has
tanesine getirilmişti. Hasla 
adam, delilere ait bahçe kıs· 

mındaki dıvardan atlıyarak 
kaçmağa başlamış ve orada 
bulunanlar da arkasından koş· 
muşlardır. Deli adam, tutul
mu~ ve tekrar hastaneye gö· 
türülmiiştür. Mustafa, kendi
sine mütemadiyen enjeksiyon 
yapıldığınaan kaçtığını ve acı
ya tahammül edemediğini söy· 
lem ektedir. ----Hayvan sergisi 

16 Birinciteşrinde Burnava 
Ziraat mektebinde açılacak 
olan ehli hayvan sergisi için 
mektebin bahçesinde şimdi· 
den hazırlıklara başlanmıştır. 

Sergide çalışacak olan juri 
heyeti tayin edilmiştir. Heyet, 
baytarlardan miirekkebtir. ., #. 

ELHAMRA 
Bııgiiıı ycııi ııwvsimiıı ilk hiiyük filmi 

Gönül Dedikoduları 
MARTHA EGGERTH 

llk yazın ormanlarda ağaçlar yeşerirken 
Kuytu yerlerden . keskin, uyanık sesler .gelir. 
Bu şakıyan ses beni titretir yüreğimden; 
Bülbül sesi değil o: Benim güzel Türkçemdir. 

Yağmurlara yağar, olur bir serin ince dere 
Bir gümüş kemer gibi ovadan akıverir; 
Kıvrılır, döner, gider, bolluk getirir yere; 
Çağlıyan dere değil : benim güzel Türkçemdir. 

Gök yüzü geceleri ışıl ışıl pırıldar. 
Aya göz kıpan yıldız, bakarsın, birden erir. 
Bu kutlu görünüşte dersiniz, bir ses mi var? 
Parlıyan bir sestir o : Benim güzel Türkçemdir. 

Yüksek yaylalardaki Yörüğün curasından, 
Çobanın kavalından işte o ses belirir. 
Yurdumun orasından, yurdumun burasından 
Bana "Türküz biz,, diyen: benim güzel Türkçemdir. 

Beni bağlıyan sana; seni bağlıyan bana; 
Bu sestir ki bizlere Türk Tanrısından gelir. 
O, öz ana sesidir, bir ses benzemez Ol\8, 

Dinle, iyi dinle! O : benim güzel Türkçemdir. 

Başını alıp gitsen en uzak doğulara, 
Geçtiğin yerlerde hep o tatlı ses yükselir. 
Bulamıyorsan eğer kendini orada ara; 
Türk ulusunun bağı : benim güzel Tiirkçemdir. 

Severim onu eşsiz, pek derin bir sevgiyle 
Onu duydukça gönlüm varlığıyle sevinir, 
İstemem başka bir ses, sen durma onu söyle, 
Tanrımın sesidir o: benim güzel Türkçemdir. 

~ J 

Bir tramvay ve oto-
büs müsademesi. 

.. 

Gazetemiz tahrir heyeti ara-
-------• sında uzun müddet çalışmış olan 

Kaza, zararsız savuşturuldu fa- d~ğerli romancılarımı~dan Ka-
' dırcan Kaflı İstanbul dan şeh· 

kat bunların Önüne gecilmefidir. rimize gelmiştir. Bir hafta ka-
' dar kalacaktır. 

Kazadan sonra hcidise 
Dün saat 14,30 da Hüku

met civarında Ankarapalas 
önünde bir tramvayla bir oto· 
büs arasında müsademe ol
muştur. Şoför fbr~him'in ida
resindeki 429 numaralı otobüs, 
manevra yaparken birdenbire 
makine stop etmiş ve yuka· 
rıdan gelen 4 numaralı tram-
vay arabası otobüsün ön ta
rafına çarparak otobüsü beş 
metre sürüklemiştir. Otobüsün 
sol tarafındaki çamurluk par
çalanmıştır. Tramvay arabası 
da az mikdarda hasara uğra
mıştır. Kazadan nüfusça zarar 
olmamıştır, fakat tramvay yol
cuları, müsademeden epiy kor· 
ku geçirmişlerdir. Kaza yerine 
birdenpire civardan pek çok 
halk toplanmış, arkadan gelen 
tramvay arabaları da kaza 
yerinde durmuşlardır. 

Kazaya sebebiyet veren 
vatman Hasan adındadır. İfa
dıcsinde, otobüsün makine· 

_.,....,,,,,.,,,;;-~ Dört çalı 
Kakıcı yakalandı .. 

mahallinde kalabalık 
basını uzakta durdurmadığını 
söylemiştir. 

Belediye zabıta baş amirli~i 
ile makine mühendisliği tara
fın dan kaza hakkında tahki· 
kata başlanmı~tır. • Muayene 
edilen otobüs makinesinin 
stop etmiş olduğu anlaşıl· 
mıştır, 

22 Eylul tarihinde geceleyin 
yangın yerinde Giril'li Mustafa 
oğlu Ali'nin önüne geçen ve 
zorla beş lirasını ala·ak oı· 

<;akla yaralıyan dört kişi, za
bıtamızın esaslı tahkikat ve 
takibi sayesinde yakalanmıştır. 

Bunlar sabıkalılardan Meh· 
med oğlu Mehmed, Uşak'lı 

Çakır İbrahim, Sclanik'Ji Şa
ban oğlu Kerim ve İzmir'li 
Kemaldir. Hepsi Adliyeye ve· 
rilmişJcrdir. Zabıtamızın orta
da en kiiçük bir iz bırakma
mış olan bu hırsızlık vak'ası 
faillerini meydana çıkarması, 

şayanı takdirdir. 

Anadolu'da kış 
İstanbul, 26 (Hususi) -

Anadolu'da müthiş bir kış 

başlamıştır. Birçok yerlerde 
kar yağmaktadır. Bütün vila
yetler karlarla örtiilürliir. Şid· 
detli kar tipisinden Trabzon· 
Erzurum yolu kapanmıştır. 

-

Zirai mahsullerimiz satı-
şının teşkilatlandırılması 
İktısat vekaleti bunun icin hazırlamakta , 

olduğu plô:n için malumat istedi. 
İklısat Vekaleti 2835 numa

ralı ziraat satış kooperatifleri 
kanununun tatbikatına hazırlık 
olmak üzere dış piyasalara 
ihraç ncktai nazarından ehem
miyetleri büyük olan zıraı 

mahsullerimiz satışının tcşki

latlandınlması planını tanzim 
elmeğe başlamıştır. 

masında gözönünde tutulmak 
iizere bazı hususlar hakkında 
tezelden malumat istenmiştir. 
Şehrimizdeki alakadarlar, bu 
malumatı lktısat Vekaletine 
göndermek üzere hazırlar.ıak· 
tadırlar. istenen malumat şun
lardır: 

GPorg .Alckstındcr - Fcliks Brc"sat - "rıı ı \ erclıcs 
P.ır:ıuıurıı )urnnlda: 1 pnıı)a .lalıili lı.ıılıı \. f;. 

' 

sının stop ettiğine ihtimal 
vermediği için tramvay ara· 

Sür'atle tatbikine başlana· 
cak olan bu planın hazırlan· 

1 - Vilayet dahilinde ye
tişen ve ihraç bakımından teş
kilatlandırılması zaruri görülen 
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_Türk dili bayramı 
• tezahüratı 

r 
Edebiyat 

Yolcuma 

'"\ 

~ -Başı 1 lnci say/ada
LI l~u nut oh~u kiiroii) c. çıkım Hul

\J dıl, t.ınlı vt: cdcln) :ıt kouıilc· 

r i ulen lısc lnrilı üğrctmcııi .\litııl, 
irk ılıli inkılıil.ıı \C Giint'i Jıl 

~ ri i hak.kıudıı çok der.erli bir 
ka mfcran \ermişıir. 

Hatip, Türk dilinin en yük-
b ·k bir safa yükseleceğini söy· 

~u yerek dilimizin Arab ve 
1 i( .cam kelimelerinden kurta· 
- iması ve sadeleştirilmesi için 
hn mzimatla beraber başlıyan 
~tir areketin, son zamana kadar 

s ati bir şekilde yürüdüğünü 
u nlatmış, yirmi sene evci Arab
aa a ve Fars'ça terkiblerle ilanı 
. şk edenlerin çok olduklarını, 
e il ıslahatı ile harf ıstılahatına 

k zamanlarda karşı koyan
ld ınn cumuriyet hükumetimizin 
al !yizli muhtelif eserleri ve 
y Uatürk'ün yarattığı muhtelif 
i ahalardaki inkılab hareketleri 

ül arşısında hiçbir şeye itiraz 
üı demiyecek vaziyete düştük· 
rU .. rini, harf inkılabı yazılırken 

ski Arab harflerinin ıslah 

· dilmesini bile ortaya atanlar 
rı 
r >Ulunduğunu söylemiş ve za· 

nanla Türk kültürünün is
n 
.. am kültüründen üstün oldu
u 

1 ~unun tasdik edildiğini izah 
ş t . . · mıştır. 
rı Hatib, konferansına devamla 
· .on otuz sene içinde de Türk· 
y erin felsefe, ilim ve tasav· 
il ı ıufla slam kültürüne unutul-

naz hizmetler ettiği meydana 
;ıktığını da anl:.ltarak sözü 

, f ürk dili kurultayına naklet· 
niş, Sovyet alimlerinden Al· 

~ ıno~du . lehceleri hakkındaki 
etkıklerıle kurultayda bulu

t ıanları hayran eden Sovyet 
. ilimlerinden profesör Samo

laviç'in "Türk dili olmasaydı 
1ı ~ski dilleri tetkik etmek çok 

or olurdu. 11 Sözünü söylemiş, 
Viyana'lı Dr. Kuverniç'in de 

l f ürk dili hakkındaki kıymetli 
J methiyelerini anlatmıştır. 
) Bundan sonra Türk dili lct

kik kurumunun çok özlü çalış
:nasından takdirle bahseden 
i<onfcranscı, üçiincü Tiirk dili 
kurultayında Türk dahisinin 
ılhamile ortaya atılan güneş 

~ dil teorisinin ehemmiyetini 
1 bildirmiş, muhtelif profesör
. lerin bu teori hakkındaki tak
ı dırlcrini anlatmış1 1914 te çı· 

Y kan ve eski kavimlerin sem· 
0 bollcrini toplıyan eserinde 
l Dr. Junk'un her memlekette 
güneş sembolleri bulunduğu 
hakkındaki yazılarından bah· 
setmiş, Ü)İincü dil kurultayı

nın ecnebi dil profesörlerinin 
de imzaları bulunan mazbata· 
ında güneş dil teorisinin 

chemmiyf'ti hakkındaki kayıt-
ı ları zikrederek son kurultayda 

bir Türkoloğun şu sözlerini 
rm 

ANADOLU -----
Giinlük siyasal gazete 

Sahip ve haşyazgaııı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi nr,rh.ıı H' \,ızı i~lcri 

• J .. "ı 

mtlıluru: 11.ıııııli Nüzhet 

f cI.ır('haııc~i: -

lımir ikimi Bn lı·r okııhı ,., 
C. il.tik p.ırıi i lıiıı.M içiıırlc 

1 el~ r11f: hıuir \'\ \DUi tr 
T('lt'foıı: 2 776 •. Po .. ı.ı kutw•u ıos 

ABONE ŞERAiTİ 
) ıllı~ı 1200. nlıı a} lı~ı 7()0, üç 

fi) lığı 5110 knnı~tur 
l ah:ıııcı meıııleket1l'r İl'İn "enelik 

ahonfl ikrcti 27 ıiraılır 
Ht.:r ) enle fi k

0

nnışıur 

hatırlatmıştır: 
Atatürk, Türkiyesine, mil

letine aşıktır. Milleti de bu 
aşkı ona fazlasile besliyor, 
Onun taşıdığı nd Süm<!r di
linde hem Türkler'in atası, 
hem de kalesi demektir ki o, 

buna layiktır. 
Hatip: 
-Bayramımız büyüktür, bizi 

sevindirecek kadar büyüktür, 
hepinize kutlu olsun: 

Alkışlarla kesilen bu konfe· 
ranstan sonra Ha\kevi müdiirü 
Hüseyin Avni Ozan kürsüye 
gelmiş ( Dil bayramı ) adlı 
yazdığı manzumeyi okumuş ve 
alkışlanmıştır. Daha sonra kür
süye çıkan, Erkek Muallim 
mektebinin bu seneki mezun· 
laııından muallim Raif Allıok, 
Şair ve Saylav Kazım Nami 
Duru'nun "Güzel Türkçe 11 adlı 
manzumesini okumuş ve çok 
alkışlanmıştır. 

Daha sonra Ankara Halke· 
vindeki dil bayramı tezahiiratı 
merasimi, radyoda dinlenmiş 
ve toplantıya son verilmiştir. 

ANADOLU - Raif Altı· 
ok'un okuduğu parça 3 uncu 
sahiftdedir.) 

Ankara' da 
Ankara, 26 (Hususi) - Dil 

bayramı bütün memlekette, 
Halkevleri, gençlik ve dilse
verler tarafından hararetli bir 
ş~kilde kutlulanmış ve bu su
ı c le her Türk, yeni doğan bu 
inkılab güneşini sevgi ve sa· 
minıiyet ile selamlamıştır. Bu 
selamda, Tiirk bilginine ol
duğu kadar ilmine de hürmet 
vardır. 

Burada merasim saat 18 de 
başlamıştır. Halkevinde bin· 
lcrce genç toplanmış, konfc· 
rans verilmiş, şiirler okunmuş 

ve tezahürat yapılmıştır. Ge
ce de müsamere verilmiştir. 

İstanbul' da 
İstanbul, 26 {Hususi) 

Burada Jil bayramı Şehircmini, 
lnönii ve Beyoğlu Halkevlc· 
rinde tes'id edilmiştir. 

İnönÜ Halkevinin 3 kişilik 
yeni korosu tarafından bir 
konser verilmiş, Alayköşk5ndc 
bir piyesi oynanmış ve mono
loğlar verilmiştir. 

istanbul, 26 (Hususi ınuha· 
birimizden) - Maarif Vekili 
Saffet Arıkan bugiin Ankara 
ekspresi ile geldi. Cuıııuriyct 

bayramının yıl dönümli müna
sebetilc yapılacak merasim ha· 
zırlıkları için f ıfkada teşkil 

edilen komisyona riyaset et
miştir. 

· Cuınuriyet bayramı bu sene 
yurdun her tarafında parlak 
surette tcs'id edilecektir. 

Titiilesko iyileşiyor. 
Senınorih, 26 (Radyo) -

Zehirlenmiş olan Romanya 
eski Dış Bakanı M. Titülesko 
nun sıhhi vaziyetinde rniihim 
salah vardır. Kansızlığı sür· 
alle zail olmaktadır. 

Necmi Kuteş'e 

hall.ıiıııi1.dcıı ı;•!~l'nlcr gii:ı:lcriıııi;.ılc 

)Hllllı; 

:\iı-c yıllık derdimiz içimizde 
uyanı1ı. 

::>ıla) a ) ol alırkra lt11gii11 sen adım 
aıl ı m .. 

Ben can veren mazinin lıilsraııına 

a~laıhm, 

Alevlendi dcrinılt•n Lu ı;on ut. hfr· 
ran gene 

Sı~ındım iimidimin tlerin köşe· 

lcrine .. 
Kalbimin ynrnsıuı earmaı.lan gi· 

diyorsuu? 

Beni hangi hir hisle biç unutma 
eliyorsun. 

Bıraktın <la kalbimi lıoş ümidle 
yarma 

s .. ı oldu gfö:)aşlurım m:aynıı yol
larına. 

Şimdi kulLim bir deriıı heyecanla 
ııtıvor 

Her lıatıraıı bir l.ıa ku yaramı 'ka

natıyor. 

~en Lu öksiiz kıılLinıe ı·an Yeren 
Lir üıııittin 

Beni boynu bükülü gene lımıktın 
sitıin 

Ben fİındi uzaklarılan scı;ini ılin

liyor11111; 
1 fasrctiııle yam) or, eriyor, inli

) onıııı. 
Karşıyaka : 

/. Aytekin Kültür 
\_ . __ .) 

Fransa' dahi 
Grev Devamda. 

---..•·---
Nehir amelesi de 
Çalışmıyor. 

Paris, 26 (Radyo}- Sai ve 
sermaye mücadelesi devam 
etmektedir. Nehir hiikumct 
dairesinde iki patron ve iki 
amele murahhasından bir ha
kem heyeti vücuda getirilmiştir. 

Deniz amelesi grevi Havra 
kadar tevessü etmiştir. 50 Ne-
hir motôrlii dubası bağlan· 
mıştır. Fakat maunalnr henüz 

seyrisefere devam etmektedirler. 
Diin saat 20 de, Paris'te 

büyiik bir müessesede grev 
ilan edilmiştir. 

Bunun sebebi müstahdemin· 
den otuzuna yol verilmesidir. 
· Paris, 26 (Radyo)- Bugün 
deniz amelesi arasında biiyük 
bir grev ilan edilmiştir. Bu 
grev Paris, Ruav ve şimal 
mıntakalarına şamildir. 

iş tamamen düşmüştür. Ame· 
le bütün mauna ve saİi vası· 

taları tevkif etmiştir. 

~abeş'ler 
Yenir/en harbe mi 

tutuşuyorlar? 
P.ııiı>, :!h ( H:ıılyt•) il rıltc, i ı:ı u

da c;orc'clcn lıilılirilıJi~inc ~öre. 

llahcş lliil.ıiıncti topraklarına doğru 

ilc•rleıuektc olun ltalvaıı k11H ·tlı·· 
rü11• ınukalıil lıiicum ')apılması k,;. 

rarlııştı rıl nııştı r. 

İstanbul' da bele
diy e faaliyeti. 

İstanbul, 26 (Hususi) 
Şehremaneti Erenköy, İç Eren
köy, Kurbağlıdere, Kayışdağ· 
yollarını tamir ettirrneğe baş· 
lamıştır. Şişhane ile Galata· 
saray arasındaki yolun da 
parke ferşiyatı başlamıştır. 

il 111• , ... ?"F" •• 

öğretmenler okusun! 
İlk, Orla, Lise okullarının bütiin kitapları geldi 

Ahmet Etiman kitap evi 
1\lii~tcı·ileriııiu ılc~erli ilJ!ilcrinc d:ı) nııanıl.. lwıir"ı• ) ur;ı~ııc.ık 

~ddltle gcni~cıilıııi~tir. 

Ahmet Etiman kitap evi 
Külıiir Bakaulı~ıııın okul kiıapl:ırı j)p ıli:cı· lıuııiıı ı·~ı·rlı·ri gü· 
nıi giirıiirıc ıokip cılen ve rn rniiı1:ıit fiaılnlf' Sa\rn ınii~trri-

lnini memnun rılen fzmir'in lıiricik kitoıp YI' kırtnııiy<.' tlı•posnclur. 

Hariçten siparişler iskontolu fiatlerle ve sür
atle gönderilir. 

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

üç aydanberi gizli içti
malar yapılıyordu. 

F. frangı, dünya piyasa fiatlerinin istikrarını temin 
maksadile ve alınan tedbirlerle düşürülmektedir. -/ngiltere, Fransa ve birleşik A merika arasında bir itilaf olmuş 

tur, Belçika da bu devletlerle birlik te teminat verdi. 
Parist 26 (Radyo) - Dün Nev-York, 26 (Radyo)-232 Nevyork, 26 (A.A) - Nev· 

akşam Elize sarayında topla- sandık içinde 140 milyon york Times Fransız frangı hak-
nan kabinede frank kıymeti· franklık altın Fransa' dan Nev- kındaki kararı mes'ud bir ne-

' nin düşürülmesine karar veril- york'a gelmiş, bankalara ta- tice ile tavsif etmektedir. 

miştir. şınmıştır. -
Mühim ve müşkül vaziyet Şerburg, 26 (Radyo) M. Edenin nutku 

Fransa' da tehlikeli görlilüyor. Dün Şerburg limanından 11 •·---
Meb'usan meclisinin hemen ton altın frank Birleşik Ame- Alman gazetelerine 
içtimaa davet edileceği söyle· rika'ya sevkedilmiştir. Son 
nıyor. zamanlarda bu kadar mühim göre, müsaid bir ma-

Vaziyet çok heyecanlıdır. miktar altının bir defada sev- hiy et arzediyor .. 
Meb'usan meclisi, Pazartesi kedildiği görülmemiştir. Berlin, 26 ( A.A) - M. 
sabahı toplanacaktır. Meclis p 1 koridorlarında büyük bir he· aris, 26 (A.A) - yi ha· Eden'in Ccnevre'dc söylediği 

ber alan mahafilin kanaatine nutku tahlil eden Korespon· 
yecan vardtr. Maliye Bakanı-nın frank üzerine mühim bir göre, dünya paralarının istik- dans diplomatik gazetesi di· 

rar halinde bulunmasında ala· yor ki: 
nutuk iradedeceği söyleniyor. 

1 
kadar başlıca memleketler ara· M. Eden bir harbın patla· 

Sosyalist partisi mensup arı d 
toplanarak grub müzakereleri sında umumi bir anlaşma ya· masını intaç e ecck kat'i se-
yapıyorlar. Başbakan M. Blum pıldığı takdirde frank kıymeti beplerin mevcud olmadığını 
bakanlarla bir toplantı yapa- bir lngiliz lirası l 00 frank ol- anlamıştır. Fakat bunun için 

k 
· · ·· ·· ·· t- B mak u""zere tesbı"t oluı1acaktır. her hükumetin kendi siyasal 

ra. vazıyelı goruşmuş ur. u anlayışına tetabuk etmiyen si· 
toplantıda frangın kıymetten Parı's 26 (AA) Sanıldı · - - yasal sistemlere karşı müsa· 
düşürü\mesile vukuu melhuz ğına göre, frank, dolar ve mahakar ve kayıtlı bulunması 
aksülameller tetkik edilmiştir. sterling bazı hudutlar dahilin- şarttır. Nasyonal Sosyalizm 

Maliye bakanı, gazetecilere de starlize edilecektir. başka milletlerin işine yara-
beyanatında: Paris 26 (A.A) - Bu gece maz. O doğrudan doğruya bir 

- Birçok tedbirler arasında Londra, Paris ve Vaşington· Alman sistc!midir. Maalesef 
altın ve 26 E.ylule kadar ta- da Amerika, · İngiltere ve bazı memleketler Cenevre' de 
hakkuk etmiş ecnebi dövizler Fransa arasında vukua gelen bu sisteme karşı saygı göster· 
müsadere edilecektir. Bu ted- para anlaşması hakkında müş- memektedirler. Bir devlet M. 
birler, aksülamelieri menede· terek bir not neşredilecektir. Eden'in tezlerini inkar etmekte 
cektir. Mütekaitler ve küçiik Bu anlaşma hakkında Fransa ve ademi müdahale prensibine 
irad sahipleri ıçın koruyucu finans bakanı M. Vineent Au- karşı hareket etmektedir. 
tedbirler alınmıştır. riol bu akşam bakanlar ku- M. Eden nutkunda şu nok-

Demiştir. rulunda izahat verecektir. tayı ehemmiyetle kaydetmiştir: 
Paris 26 (Radyo) - Fran- Üç aydanbcri devam et- Milletlerin Milletler cemiyeti 

sız hükumetinin son mali ka· mekte olan Fransız, lngiliz, dahilinde iş birliğinde · bulun-
rarı üzerine Belçika hükumeti Amerikan müzakereleri büyük malan, ancak bu ocakta ada· 
yardım kararı vermiştir. lngil· bir ketumiyet içinde devam Jeti bulacaklarına kani olma-
tere, Amerika ve Fransa'nın etmiştir. Anlaşmanın hedefi larile mümkündür. Avrupa' daki 
kararına Belçika da iştirak dünya fiatleri üzerinde bir nazik vaziyetin ıslahını kolay· 
edecek ve bu kararı bozacak müvazene temin eylemektedir. !aştıracak olan herhangi ted· 
harekette bulunmıyacaktır. Bu Paris, 26 (A.A) _ Dün bir Almanya tarafından alkış-

db l 
"h "k ı· · k k !anacaktır. te ir er, cı an ı ·tısac ı vazı- a ·şam ·i nazırlar toplantısında 

yetinin salah bulması bakı- kararlaşan pek mühim mali M. Eden tarafından ileri sü· 
mından bu tedbirler, lüzumlu tedbirler tasdik etmek üzere rülen fikirler yeni değildir. Fa· 
ve müfit görüliiyor. Bir buçuk parlamento Pazartesi günü için kat bunların lazımgelen kat 'i-
sen eden beri Belçika hükume- içtimaa çağrılmıştır. Haber ve- yelle söylenmiş olduğunu tes· 
tinin ittihaz ettiği mali ted· rildiğine gör<', Fransa, İngil· lim etmek gerektir. 
birler bozulmıyacaktır. tere ve Amerika arasında ha- M. Eden yalnız Milletler 

Fransa hükumeti, bu kararı sıl olan ve dünya piyasa fiat- cemiyetine değil orada temsil 
ile dövizin istikrarına hizmet lerinin istikrarını temine ma- edilmemiş olan devletlere de 
edeceği kanaatindedir. Belçika, tuf bulunan para itilafma dair hitab etmiştir. Fakat M. Eden 
bundan başka, beynelmilel ti· pek yakında Londra, Paris ve en iyi niyetlerin Cenevre tali 
careti gayri tabii kayıtlardan Vaşington'da ayni mealde birer komisyonlarında gömüldüğli 
kurtarmak maksa<lile Fransa, nota neşredilecektir. hakkında beslenen şüpheyi büs· 
İngiltere ve Amerika tarafla- Paris borsası Pazartesi bütün silmeğe muktedir ola-

rından ittihaz edilecek tedbir- günü kapalı bulunacaktır. Fran- mamıştır. 
!ere i;-tiraki kabul ve taahhüt sız parlamentosunun bu bap- Sir Con Si· 
etmiştir. Diğer devletlerin de taki kararını salı sabahı vermesi 
bu kararlara iştiraki beklen- meınuldür. Son _iiç ay içeri- mon diy or k i: 
mektedir. sinde Fransa, lngiltere ve / . ·1 d 

Bern, 26 (Radyo) - lsviçrc Amerika arasında gizliden giz- ngı tere emokra-
fedcral meclisi fevkalade lop· !iye para nıcs'clcsi hakkında si den ayrılmıyacak .. 
!anarak para vaziyetini görüş· nıiizakerat cereyan l'tmiş ol· Londra 26 (Radyo} - Sir 
müştiir. Fransız frangının kıy- duğu şimdi haber alınmak- Con Simon liberal nasyonal· 
metinden yüzde 30 diişürül- tadır. !erin bir içtimaında bir nutuk 
mesi, İsviçre' de heyecanla kar- Dlin akşam Cencvre'yc ha- irad ederek demiştir ki: 
şılanmışlır. Pazartesi günü ya- reket edecek olan M. Leon - Diktatörlerle miicadcle 
pılacak toplantıda bu ıncs'cle Blum Paris' de kalmışlır. Paris halindeyiz. Sol ve sağ cenah 
üzerinde mühim kararlar alı- borsasında diinkli toplantı pi- mevzuubahis değildir. Bizim 
nacaktır. Borsa kapanacaktır. yasada fevkalade bir terakki hükumet sistemimizde ne gibi 

Berlin, 26 (RaJyo)-Alnıan kaydetmiştir. Beynelmilel men- tebeddülat tasavvur edilirse 
gazeteleri, Fransız hiiklımeti- kul kıymetler epey fırlamıştır. edil~iıı İngiltere'de h~kumet 
niıı, İngiltere ve Amcrika'dan Fıansız eshamıı1ın çoğu bazan sistemi demokrasiden ayrıl-
frankın sukutu sebebile sµe· yü7.de ona kadar çıkan piyasa mıyacaktır. Komünist veya fa-
külasyon yapılmıyacağına dair farklarından sonra ancak kote şistlerin kendilerine mahsus 
teminat alındığ ını Bclçika'nın- edilebilmiştir. Fransız rantları düşünme ve usulleri vardır, 
da bu teminatı verdiğini ya- iki puandan fazla kazanmış· İngil iz'lerin de reı ı ın ideali 
zıyorlar. lardır. demokrasidir. 

~ Japon öldürdüğ.ün .. e.n _Jn_·_._:ızalı~ın on ıırcllıfo] coıım ~"' -M istiC:\l gostermeınc-ı-;""' 
~~ ....... hoo..~w._..se.ıu·ı.._~ü~~---!:'c~ıı~c_ı_~~~~~~~~~~~~......lı~llİ.llaI:....!1.lJ.Y!Wl!!ill~W.ıııılııııı.-..--~~ 



~------...-.-R ..... us-~-a-'d-a-kı-· ANADoLuA·y·d-ın_'_d_a_m_ü_s_t·a·h·s·i-li_n_t_ ... ·,e=o~' -rs--~-'9--ııd19 .... :----

ri nci Fransova -müsabakalar.. elinde incir kalmadı. Ozum sattşları: 
ll(JyÜK TARİHİ TEFRiKA -Başı 1 i~:;-:alıi/ede- ·-· Ç. Alıcı K. s. 

D kl I.' •tt • l.J lk _J 1181 Alyoti bir. 8 75 
K. S. 
19 

Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu 

en, hernşiresinin mektubile birden
bire fikrini değiştirdi .. 

Fazıl 24 dakika 11 saniye· ramu ar Tena gı 1. na ln ae• 753 Vitel 10 
de birinci ve Kazım, bir karış • ll _J d ·ı kl • 621 S. Süleyma. 9 
aralıkla ikinci gelmiştir. Üçün· mıryo arınaan l e erı Var• 406 Albayrak ti. 9 25 
cü de bir Türk bisikletçisidir. Aydın, 24 (Hususi) - iç tarifeleri hem halkı sevindirdi 362 Y. 1. Talat 9 25 
4 ve 5 in

0
cihSovyet sGporcuları, Bakanlığı meclisi idareler gc· ve hem de idareye iyi gelir 266 Manisa B. ko. 9 75 

15 75 
16 
11 50 
13 15 
18 15 

lornurtkan imparatoru 
- hluşatmıştı. Nis civa· 

"-le tlar arasında güzel 
oturuyor ve mutavas
ile de uzun gezintiler 

u. 
rın 1538 de birinci 
göründüğü vakit, 

"-Ih ve salimet alameti 
Gzere beyaz güvercinler 

gün, papaya gidib 
lefir ve mükaleme me

an başka birşey gö
du. 
'lar, Jspanyol ve ltal

l'astgeldikleri yerde el 
lar ve kadeh tokuştu· 
ı. Efrad ve eşhas ara

~lh kendiliğinden tees
ıı_ -Şti. 
~~iranda, Fransız sarayı 

i mahsusa ile bir ma-
" Yerleşmiş olan papa 

PoJ'u ziyaret etti. Pren
enuil, papa'ya bir istida 
.. Sen Alivergo'nun ne

töınülü olduğunu sordu, 
.. 'ni yerine getirmek için 
ot'renmek istiyordu. 

hayretle: 
"4dam, dedi. Böyle bir 

bahsedHdiğini bilmi-

kkahkahalar arasında bu
tr oyun olduğunu an
Şuh ve çok şakacı diğer 
ın daha, ayni ;;ekilde 

tir.ada daha bulundular. 
tiilmekten katılıyordu ve 
l· 

Papa hazretlerinin bu 
\te şuh dilberleri af bu

ını istirham ederim! 
i. 
liaziranda saray kadın
Parator Şarlken'i ziya
titliler. Yalnız Margrit 
Var, Madrid'in acı hatı

b bir türlü unutamadığı 
u saray kadınlan ara
Yoktu. 

~ator, büyük bir harb 
.. 1nde toplanmağı muva· 
Otınüş ve karadan gemiye 

ele kurdurmuştu. 
başlı saray katib ve 
tları, süslü ve güzel, 

e oynak saray kadınları, 
erken bu iskele yıkıldı; 
lcadınlar, ağır başlı dip· 
r, kraliçe, veliahd ve 

bizzat haşmetlu impara· 
Zretleri denize dökül-

kahramanlık göstermek fırsa
tını elde etmiş olan Jantiyom· 
lar denize atıldılar. 

Bu hadise, zararlı olmadığı 
için saatlarca kahkahalarla gül
meğe vesile oldu. 

Müzakereler sürüklenib du
ruyordu. Yirmibeş bin kişi, 
taçlı adamların hesabına mü-
temadiyen içiyorlar, eğleni
yorlardı! 

Birçok sai ve memurlar Alp
lerden buz getirmeğe gider
lerken, araba katarları şarab 
fıçılarını getiriyordu. 

2ütün bunlara rağmen iki 
hükümdar bir türlü anlaşmak 
noktasında birleşemiyorlardı. 
f htiyar papa, bu iki rakibi 
uzlaştırmak için beyhude vakit 
kaybettiğini anladı; son olarak 
on sene müddetle bir müta
reke teklif etti. 

Bu teklif kabul edildi; on 
senelik uzun mütareke imza
landı; üçüncü Pol bir harb 
sefinesile Roma yolunu tllttu . 
f mparator da sefinelerilc pa
paya refakat ediyordul 

Fakat, denizde Şarlken hem
şiresi Eleonor'un bir mektu
bundan dolayı birden fikrin
den caydı ve papaya bir mu
rahhas göndererek avdette kral· 
dan bir mülakat istediğini bil
dirdi. 

Birinci Fransova da Avin
yon'a varmıştı; ve hemen <lö
nerek sahilde imparatoru kar
şıladı. 

Kral, yalnız başına, siyah 
bir takım elbise giymiş oldağu 
halde Şarlken'in yanına var
dı ve: 

- Göriiyorsunuz ya .. Dedi. 
Henüz sizin esiriniz gibiyim! 

iki rakib, gözlerilc şöyle bir 
boy ölçüştüler, sandıkları gibi 
yarı mabud dcrect>sindc olma
dıklarını elemle anladılar; se
neler, hiç merhamet gösterme
den iki adam üzerinde derin 
tahribat yapmışlar ve yap
makta idiler! 

Birinci Fransova, uzun ba
caklarile ilk adımı attı ve va
ziyet bunun üzerine birden 

6 ıncı r andır. ayri mü- 250 Ozu"m kuru. 10 
d b h d l nel direktörü Faik evelki gün temin etti. Yalnız mevcut va-

sai ir ava a yapı an mü- I 166 Ş. Riza halef. 9 
sabakada aldığımız netice çok Aydın'a geldi. lbayımızla bir- gonlar bilhassa pazarlara rast- O 

d likte ilçe ve kamunlara giderek lıyan gu" nlerde yolculara alma- 164 A. R. züm. 1 SO 
mühim ir. 148 H. Alyoti 8 75 

K 1 - b k 1 ()() b' ilimizin köycülük bürosu ve m,akta, izdiham ve karışıklığa 
ı ıç musa a ası, ın 133 Koope. itti. 14 25 

k. · · · ·· ·· d ı ,.. k" 1 1 - · d · meydan vermektedir. Bu iti-ışı seyırcı onun e yapı mı., .. ır. oy ça ışma arı uzerın e ınce· • 98 ş. Remzi 9 625 
B ki · · d lem l d"'n b' barla pazar gu"nleri birer va-ayra ar teatısın en sonra e er yapmış ve u ır· 96 Beşikçi z. 9 75 
istiklal ve Sovyet marşları likte Muğla'ya gitmişlerdir. gon ilavesi çok lüzumludur. 25 F. z. Abdul. 14 
sporcuların kılıçla selim vazi- /ncircilik Bundan başka Aydın ve 19 P. Paci 6 75 

Nazilli istasyonlarının elektirik 
yetinde dinlendikten sonra sa- Bu yıl da incir ürününün 5 C. Alanyalı 12 

16 d ·· b k b l tesisatları henüz yapılmamıştır. at a musa a aya aş an- sonu alınmak üzeredir. Birçok 4694 Yekun 
T k · · b"' · 1 Trenlerin ekseriya <receleri iş· Es k mıştır. e nığın utün ınce e· mıntakalarda bahçelerde incir o 158921 ki ye un 

· ·· h k t d k 'm lemekte almasına ve kış mev- k rıne gore a~e e e en es rı - bitmiştir. Geri kalan bahçe- 163615 U. ye im 

14 75 
14 
12655 
18 
17 
9 15 

13 
14 75 
7 

12 50 

·ı · 'z 6 a k t? sayı sımmın yaklaşmasına binaen 1 · t 1 cı erımı Y arşı lerde de onbeş güne kadar ncır sa ış arı: 
ile ga!i~ gelmişler ve Sovyet arkası alınacaktır. bu işin çabuk kotarılmasını Ç. Alıcı K. S. K. S. 
seyircileri tarafından hararetlt: dileriz. 25 B. Franko 8 25 8 2S 

1 d G .. Onbeş gün önceki yağmur-
alkışlanmış ar ır. üreş musa- Bir de Aydın orta okuluna 93073 Eskı' yeku"n 

l . dan sonra ha valarm açması b h bakalarında da güreşçi erimız Söke'den iti aren er istas- 93098 U. yekun 
galib gelmişlerdir. ve poryazın sürmesi ağaçlarda yondan 40-50 talebe gelmek· Zahire satıfları: 

56 K'I d K a Sovyet kalan incirleri kurtarmıştır. tedir. Bugünkü tarifeler bu ta- · 
Y ·1

1 0
2oa d k~kn n ·· ·· Normal yıllarda 250 bin, Ç. Cinsi K. S. K. S. cniç ı e a ı a suren gu- lebelerin evlerine geceyanıı 360 Buğday 5 125 5 50 

reşte hükmen galib sayılmıştır. 300 bin çuval olan rekolte varmalarını mucib olacaktır. 35800 Kilo yapağ 40 55 
Ahmed'le Salakof maçında bu yıl 200 bin çuvala geçmi· Bu itibarla bu talebeler için 

Salakof, faik güreşmiş ve yecektir. Söke'den Aydın'a ve Aydın- Bufdaylarımıza 
hükmen galip gelmiştir. Bugüne kadar fzmir'e 130 dan Söke'ye hususi bir otokar Müşteri. 

60 Kiloda Fazıl, Sovyet bin çuval mal gitmiştir. Kalan işletilmesi çok faydalı olur. Hollan·da'hlar, memleketi· 
şampiyonu Kostantinof'la kar- incirin az miktarı müstahsilde Posta: mizden mühim miktarda huğ· 
şılaşm1ş ve Sovyet şam;'iyonu- ve daha fazlası tüccartar elin· Yeni tren tarifeleri posta iş- dav satın almak için Türkofise 
na hükmen ga!ib gelmiştir. dedir. lcrini de kolaylaştırmıştır. Evci· müracaat etmişlerdir. Bunları 

Ankara'lı Hüseyin ile has- Devlet deıniryolları idare- ce Aydm'a iki gün sonra ge· takas usulile alacaklardır. 
mı arasındaki güreşte Anka- sinin son tarifeleri incir üze- len lstanbul ve Ankara gaze- -----:--ı-----
rala hükmen mağlub olmuştur. rinde iç pazarlarda iyi işler leri şimdi bir gün sonra gel- A/tav./zmirspor 

79 Kiloda Ahmed, ve bü- açmıştır. lstanbul ve lzmir ku- mektedir. Aydın posta idaresi '-' 
yük Mustafa da Sovyet gü- ru yemişçileri ile birçok usta postalar gelince, gece gün- Karşılaşacaklar 
reşçilerine hükmen galib gel- işleyiciler gezmeğe gelerek düz hemen ayırarak dağıtmak-
miş, Necmi hasmına yenil- incir aimağa ve işlemeğe baş- tadır. Oyunu kazanan 
miştir. Türk takımı, güreşler· lamışlardır. Bunlar yerinde • Parti şildini alacak. 
de de galib gelmiştir. lzmir piyasasından daha yük- El ve Ev işleri Bugün Halk stadyomunda 

Sporcularımız, Kiye( spor- sek fiatle incir satın almak- 934 • 935 seneki şild maçla-
cularile temaslarda bulunmak ta<lırlar. Sanayii sergi. rının finali yapılacak, ve A!-

Üzere Kiyef'c hareket etmiş· Bu yıl havaların dun.1mu sine hazırlık Var. tay - lzmirspor takımları kar· 
lerdir. pamuk ürünü üzerinde de çok 29 Birinci Teşrinde Anka- şılaşacaktır. Oyunu kazanacak 

Moskova, 26 (A.A) - Dün tesir yapmıştır. Bilhassa Atça ra'da açılacak olan El ve Ev takım, Partinin şildini alacakır. 
Leningrad'da dört Türk ve ve Nazilli tarafında fazla yağ· işleri Sanayii sergisine lzmir- Bu oyunu Allmordu'dan 
dört Leningrad sporcusu ara- murlardan çubuklar azmış den birçok san'at erbabının Mustafa idare edecektir. Ta-
sında eskrim müsabakaları ya- mahsul yapmamıştır. Çiftçi nümuneler göndereceklerini klmlarımızın şimdiki vaziyetle-
pılmıştar. Tiirk sporcuları yük- böyle tarlaları şimdiden sür· yazmışbk. Bu sergiye kazala- rini tetkik edecek olursak iz-
sek kabiliyetlerini göstermiş· mektedir. rımızdaki El ve Ev işi san'at- mirspor'ull daha ağır basacağı 
1 d. T"" k t k k t tahmin edilebilir. Vakıa Altay er ır. ur a ımının ap anı Nazilli pamuk ıslah istas· karları da alaka göstermekte· 
E d k 1 d d takımı daha bidayette Altın-

nver ört arsı aşma a a yonu taraf;ndan dağıtılan dirler. Birçok kazalarımızdan 
ff k 1 k b il ordu ile yaptığı karşılaşmada 

muva a o ara i ıassa te· Amerikan cinsi tohumlar mu- bu sergiye gönderilmek üzere kuvvet li rakioıni azami bir 
mayüz etmiştir. hite. ve iklime çok uymuştur. şehrimiz odasına nümuneler ff k ı farkla ycnmeğe mu va a o · 

Genel netice 12 ye karşı Bu tohumlardan ekilen tarla- gelmektedir. lzmir'deki san'at· muş ısc de bır hafta içinde 
20 puanla Türk'ler lehinedir. larda mahsul çok iyidir. Ay- karların da verecekleri nümu- Eg spor'la yaptığı müsabaka· 

lstanbul, 26 (Hususi muha- dm yakıninde Halim'in çiftli- neler, Ankara'ya gönderilecek da en iyi oyuncularından mah-
birimizden) - Pehlivanlarımız ginde ekilen bu cins pamuk- ve sergide teşhir edilecektir. rum olarak çıkmış ve bu su· 
Leningrad'da Rus'larla ikinci larda bir fidanda 570 koza Nı ../.'.. retle ayri muvaffakıyeti göste· 
güreşlerini yapmışlar ve yedi sayılmıştır. Üı USf d rememiştir. Bugünkü maça da 
güreşten 4 ünü kazanarak ga- Bu yıl ekin geçen yıldan /,ten uzaklaş. nasıl bir kadro ile çıkacağı 

- Sonu var - lib gelmişlerdir. Mustafa raki- fazla olmasına rağmen rekolte malum değildir. Maamafih her 
------- ---- bini tuşla yenmiştir. ancak geçen yılı tutacaktır. tırılan kimdir?. iki takımın en kuvvetli kadro-

tevazzuh etti. 

M uakkipli k yasak Enis Belıiç Zegtin: Dünkü sayımızda nüfus baş- larile çıkmaları ihtimalini dü· 
Şehrimiz Emniyet mii<liir· Şehrimizde bulunmakta olan Evelce yazdığım gibi buyıl katibi Safi'ye işten el çekti- şüoürsek çok alakalı ve zevkli 

lüğü, bazı dairelerde muak· lktısat Vekaleti iş dairesi mü- zeytin eteklerde ve ovalarda rildiği hakkında bir haber bir oyun seyredeceğiz demektir. 
kiplerin iş takip etmekte ol· dürü Enis Behiç, dün Türk· vardır. Buyıl ilimizde 4 milyon vardı. Bunda bir isim yanlış- Bu müsabakadan evel gayri 
duklarını tesbit etmiş ve bun· ofis müdürlüğüne giderek ofis kilo zeytinyağı istihsal oluna- lığı vardır. işten uzaklaştırılan müttefik kulüplerden 9 Eylul 
ların menedilmesi için kat'i faaliyeti hakkında malumat cağı tahmin olunmaktadır. başkatip Safi değil, katip ile Altmyıldız takımlan ara· 
tedbirler almıştır. almıştır. Devlet demiryollarının yeni Ziya'dır. sında bir kupa maçı vardır. 

[111111111 .......... a.. ........................... mırııı.Sı-. .................... - ................................................................ . 
olsa bir küçük kardeşiniz var.. yordu: - Onbaşı kanun - demek 

Yazan: Orlıan Rahmi Gölcçe 

• birşey söylemek is
"· Fakat tercddüd edi
'. Köyden yarım saat 
•diler. Deniz kenarında 
kayanın üstüne yan ya
tdular .. Deniz aşağıda, 

bir kadın titreyişi ile 
lolculmuş gibiydi .. 
. , uzak, masmavi ve 
•r gök üstündeki güneş, 
bir buz parıltısı içinde 

• 
il, o kadar uzaktı ki ... 

İçini çekti, Fatma'ya 

--... '~ıa-,m kahrı kirpikli 

gözleri, gjzfi bir ıslaklıkla ka
panmışa benziyordu.. Bazen 
başını kaldırıp uzaklara ba
kışı ne kadar g~zeldi? Bu 
köy kızmın profifindc derin 
ve çekici bir hususiyet vardı 
saı ki .. 

- Buralardan ayrılıp git
mek istiyorum Frıtnrn ... 

- Uzaklara, çok uzaklara 
gitmek ... Deniz olmıynn, ye
şilliği olmayan bir köye .. Taş· 
lardan, çamurdan yapılmış, 

iı~ ~tak köylere Jitmek 

isteyo ·ım. .. 
- Nr J r-n hoca hanım? .. 
- Bi 'mem ki .• 
Hakikaten bilmiyordu. Tah

teşşuurunda kaynıyan bu meç· 
hul istek, belki de kendi ıs-

ıbraplarının asabı üzerindeki 
bozuk tesirlerinden doğuyordu. 

- Kendinize yazık olur 
hoca hanım!.. 

Rizan acı acı güldü. Ba
şını güneşe doğru çevirdi. Göz
lerini kapadı. Kumral kirpik
lerinin altı, koyu bir gölge ile 
çevrilmişti. Biraz düşündü. 
Acı acı güldü ve yüzünü Fat
ma'nın yüzüne yaklaştırdı: 

- Yazık' mı olur dedin 
Fatma?.. Niçin öyle olsun, 
benim kimseciklerim yok ki ... 
Sizin bile birşeyiniz, bir ana, 
babanız, asker kaçağı da olsa 
bir ağabeyiniz. basta, alil de 

Bir onbaşı sizi görünce... - Anlat, çabuk anlat ne değildir. Kanun bir kuvvettir, 
- Hoca hanım, onun adını olmuş? bir hakimdir .. 

karıştırma!.. Tüylerim ürperi- - Şey ... Onbaşı yakalamış - O buraya uğramaz hoca 
yor vallahi., oncağızı ... Onyedi gün kara· hanım, burada onbaşı vardır. 

- Yani, çok yakınların var, kolun bodrumunda sabah, ak- işte Bekirin de hakkından o 
demek istiyorum. Halbuki ben ıam döğmüş zavallıyı... So· gelmiş .. 
öyle miyim?.. Teyzem de öl- payı vurdukÇ&; - Benim yüzümden geldi 
müş, dün mektub aldım .. Şim- - Olen -Diye bağırmış-, zavallıya bunlar!.. 
di. Babamdan, anamdan mi· sen o hocaya neden gidip te - Yok hoca hanım, alnının 
ras kalmış tek akrabam yok.. söyledin bunları?.. kara yazısında varmış .. Beni 

Rizan'ın sesi, gizli bir ıstı- Zavallıyı üç gün aç bırak· gördü de boynunu büktü! 
rap içinde titreyordu. ınış... - Zararı yok, dedi, bu da 

- Bak, Bekir bile çoktan Rizan,, göğsünü yırtan yalın g~er.. Kolum, kanadım yok ki 
gözükmiyor... bir isyanla bağırdı: karşı gelsem!.. 

Fatma başını kaldırıp Ri- - Vicdansızlık ... Alçaklık... Yüreğim parçalandı. Hasta 
zan'a bakb: Burada kanun yok mu? imiş te... Yüzünü çok zayif 

- Bengördümbocahamm.. Fatma mırıldandı: gördüm. 
- Gördün mü, ne vakit?.. - Kanun dediğin de ne - Acaba nesi var? 
- Dün!.. Yüreğim parça hoca hanım, onbaşı değil mi? - Bilmem... Babam bile 

parça oldu... - Ne onbaşısı, hangi on· görmüş tc ev• geldi, onbqıyı 
Rizan Fatmayı kolundan başı?.. çekip çekiştirdi. Bana, 

tuttu. Heyecanla ona bakı· - lıte o, hoca h9nıml - So• .,.,. -
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, .. Sayfa 6 ---------------------ANADOLU ---------------------27 191 
Zakkum'un Köşesi: Fransız frangı Fransız Son dakika: Denizli iflas 
Zorla güzellik b . .J b. d D B k e··t•• d.. t• 1 b. luğundan: 

Zorla büyüklük ıraen ıre üştü ış a anı u un unya, ınanse ır Denizli'nin Çaybaş 
Çökmüş, geçmiş kadınlar İzm_i_r_;-i;~-sa_s_ı-nda Dün--S-; ... s~ .... ee-tt_e_d_e_ sala.Aha dogv ru gı·dı·yor lesinden ve halen D 

vardır. İhtiyarladıklarını bir • tediye reisi Mustafa 
türlü anlamak istemezler. Bo- akisler var Bir nutuk söyledi.. , • çükanın doktor Kazı 
yanırlar, kırıtırlar, buruşuk -Başı 1 inci sahifede- "Diktatörlükle idare edilen Amerika, Fransa ve /ngiltere arasındaki lı'ya olan borcunu ö 
yüzlerile neş'eli görünmeğe Fransız frangının birdenbire · memleketlerin kendi hudutları finanse[ plan, yeni . saf haf ar yarattı. Mor- sinden dolayı Denizli 

1 1 K b 1 .. d 251 • b t' d k t dahı'lı"ndekı· tarzı hareketlerı' ve mahkemesinin 21 /9/9 
ça ışır ar. am ur aşan vücut- yuz e .. nıs e ın e su u u gentav mühim beyanatta bulundu. ve 610 numaralı ila 
larile cilve yapmag" a yeltenir- piyasada büyük ehemmiyetle sulh telakkileri bizi alakadar 
ler. Buna zorla güzellik deriz. karşılanmıştır. Frank üzerine etmez; fakat hudutlar haricine Paris, 26 (Radyo) - Fran- na İştirak etmekte geç kalmı-

sına karar verilmiştir. 
1 - Alacaklıların 

Softa şeklinde, muallim şek· Türkiye' de yapılan muame· çıkan sulh telakkileri, bütün sız frangının stabilize edilmesi yacağı muhakk~k sayılıyor. kak iddiasında bulu 
linde, fen adamı şeklinde, göz· lenin çokluğu sebebile hadi· beşeriyetindir; bu telakki, har· için Fransız finans bakanlığı, Roma resmi mahafili, bu ilan tarihinden itibare 
lüklü mutahassıs, monoklü şair • senin Türk tüccarları ve bin- hı uzaklaştırmak esasına müs- ihtiyat olarak 10 milyar frank hususta ihtiyatkar davranmakla zarfında delillerinin a 
uzun saçlı edib ve muharrir netice piyasa için iktısadi bü- tenid olursa, umumi ve cihan tahsis etmiş bulunuyor. Hü- beraber, finansel merkezler, retlerini dairemize tev 
şekillerinde kof ve boş adam- yük ehemmiyeti vardır. Hü- şümul bir sulh telakkisi olur. kumet; devlet ile Bank dö Fransa'nın planını iyi karşıla- lidirler. 
lar vardır. Bunların kafaları kumetimiz, Aydın demiryolla· Harb, bugün beşeriyet için Fıans arasında bir kanvasyon mışlardır. 2 - Müflise borç! 
değil, fakat ateşböceği gibi rile İzmir - Kasaba demiryo- muzır birşeydir. Benim kana- vücuda getirilecektir. Fransa'nın az bir yardımı, ların gene ilan tarihi 
5ırtları ışıklar saçar; ve her lunun satın alınması hakkın- atim, cihan sulhünün müdafaa Son alınan haberlere göre, ltalya'yı da bu plana irza ede- baren bir ay için de 
birisi kendisini bir kuyruklu daki mukaveleyi frank üzerine ve muhafazası, ancak Uluslar Belçika hükumeti de, Fransa- ceği zannolunuyor. rını bildirmeleri lazım 
yıldız sanır. akdetmiş olduğu için, hüku- sosyetesi hariminde mümkün nın aldığı finanse} tedbirlere taktirde cezai mes'uli 

Fransız parlamentosuna ve- ı d ~ 
Biri tanrının arzularını, di· metimiz düşen Fransız fran- olabilir; ve sulh ün muhafaza mutabıktır. Belçika' dan başk:t, ·ı · l . f" I IA un ugu. 

h l d t P Ç l 
rı mış o an yenı ınanse p an, 3 _ Müflisin mali 

gv eri fennin icablarını, öteki gının vaziyetini e emmiyet e ve i amesi için de milletler sviçre, olonya ve ekos o- p . S l .. .. 
k.b k d' C f k b k d azartesı veya a ı gunu tas- ne suretle olursa olsun 

ekonominin kaidelerini, bir ta ı etme te ır. umuriyet edakarlı yapmak mec uriye- va ya a bu plana girrreğ-e dik olunacaktır. 
k b k ı 'd k d d d b lar üzerindeki hakları başkası kainatın ne için ve mer ez an ası ve zmir e i tinde irler. ama edir. Hollanda'nın a u-

d b k b ı ----------- Vaşington, 26 ( Radyo) - kalmak şartile gene 
nasıl yaratıldığını, dünyanın iğer an a şu e eri, merkez- Yedi Martta Lokarno misa-

l d f Bağcıların başında Amerika finans bakanı, Mor· içinde daireye getirip 
hangi saat ve dakikada bata- erin en rank muamelesi üze- kına yapılan tecavüzün verdiği 

k k l gentav matbuat mümessilleri· etmeleri lazımdır. Mak 
cagvını haber verir. rine bazı talimat almışlardır. endişe ve ıztırabı tahfif için aba pat atamayız 

ı ne beyanatta bulunarak de- zereti olmaksızın geti 
Kimi günahtan sevabtan, zmir' deki bankalar, frank üze- elden geleni yapmaktayız. Bü- -Baştarafı 1 inci sayfada- miştir ki: leri taktirde cezai mes 

kimi modadan, kimi içtima- rine muamelelerini durdurmuş· tün maksadımız, beynelmilel !'eııelcrce c,·el teşekkül etmiş bir h 
l d G 1 h b l · b Fransa, Amerika ve İngil- uğrıyacakları ve rüç a 

iyattan, kimi edebiyattan, ki- ar ır. e en a er ere göre ir uzlaşma teminidir. Bu 7 büro rnrdır. Bu hiiro Alman iılıa- !arından mahrum k 
1 lngiltere ve Amerika ile Fransa Mart hadisesine he<ıÜZ hitam lutını ve fiuıJeriui tam:iın eder. tere arasında alınan yeni fi-

mi i imden, kimi de. feı.den e· · Al • · ·· · ı ı· nansel tedbı"rler, du""nyayı sa- lardır. h '"kA ti · t ı· d } b l 'I b k b'l' · ızım man\. a }"ll tiznnı ıl ıa ulı· bahseder. Ve ... Bunların hep- u ume erı, ser ın, o ar ve u mamış nazarı e a a ı ırız. 4 _ ı·ıaAıı tarı"hı'nd ... n 
1
• 

f k k 1 · · d ·· F k b 'h uıız<la yıllordaııberi Lu ıeşd ... kiilün laha götürecektir ..... 
Sı.nı·n anlattıkları şeyler kolay ran ıymet erını uşürmeğe a at, iz cı anın emniyetini · d Ik uıürakabe 'e fiat rnuvafaka•ilc Yll· •• • 'n e ı" to 

k · l d" B 1 "k · t" A lh"' .. Morgentav, sözlerine devam on gun ıcı 
anlaşılan Şeylerdı·r. Çu"'nku" on· arar vermış er ır. e çı a ıs ıyoruz; ve vrupa su unu k ,_ 1 . t 1 1 ,. . 1 uuu ıır, yıını or ac a < e;.:ışnuş 'C) a 1 v d a te 

l B l ' d d.. t · d ğ" · • · 1 ederek şunları ilave etmiştir: yapı acagın an as e 
}arın bilgileri gibi iddialan da parası o an e ga nın a u· emın e ece ımıze emınız <lf'ğişecck hiçbir ~ey )Oktur. vekaleten 21111936 ta 
basittir, sathidir. şürüleceği hakkında haberler Son ittihaz olunan mali ted- - Ilu yalandan ıuakımt'! - Rusya, bankası, bu pla-

gelmiştir. birler, cihan iktısadiyatını gayri - Panik yaptırmak, cııui~c nı anlar anlamaz, Amerika zartesi günü saat 16 da 
Bu tiplerin bize [Yeni] diye F f du"şu"'ru··1- b"l'k k k . . "t . u)·andırmak .. 1' ani za\'allı ha~ı·ıv. a: . d b 1 d d ğ b' icra ve iflas dairesinde ransız rangının ta 11 ı ten urtarma ıçın ı tı- .. pıyasasın a u un ur u u ır 

yutturmak istedikleri şeyler mesile elde edilmek istenen haz edilmiştir. cAlnıanya'da üzümün vaıiyeti şiip- milyon sterlini derhal satışa bulunmaları müflis ile 
kırk yıllık eski malumat kır· netice Fransız'Jarın lehinedir. Şu fırsattan istifade ile tes- heli .. Xe olur, olmaz şu çuvall:ırı çıkarmış ve Nevyork para pi· rek borçlu olanların v 
pıntılarının yeni kalıba dö· -ucuz, lıahalı - cl<lcn çıkarayım , lerinin ve bu borcu t 
külmüş şekilleridir. Softa kıya- Birincisi; Fransız mallarını, lihat hummasından bahsetme- <ledir:mek.. yasasını düşürmüştür. d 1 . d . b t l 

d.ğ l k ti il d mek mu''mku"'n olamaz. Hu""kuA- e en erın e ış u op . f d Ş ı er mem e e er ma arın an - Fakat Lu. hai!cı.va "e meın- Bununla beraber bu p'ıa· n 
metı tari e er. imdiki sa- ·· hazır bulunabilecekleri 
d f l d daha ucu~a ve çok satmak ve metler, kendi müdafaalarından lekete kar~ı Lir ihanet olmaz ını? bütün dünyayı finansel salaha olunur. 

esuya enci er e, ayni mes- ) k k 1 f l d . l'd' 1 f - Ilunu iiyleınt"~e ne hncct! 
eleyi başka kalıba sokarak mem e etten çı arı an paranın az asını iışünmeme ı ır er; a- doğru isal edecektir. 

çıkanlmasına mani olmaktır. kat hükumetleri iflas ettirecek Fakat onlar ~imdi Paılece keuclile- Metaksas 'apon 'lar ve 
yeni bir keşif gibi insanlara rini düiüniiyor, 1i) anlnrıuı koru- J j 

yuttururlar. Bu yüzden Fransa' da bir- teslihat ifratı aşikardır. mak isti~orl:ır. E vdu keneli kese• c k K ş 
çok iflaslar olacağı şüphesiz Uluslar sosyetesinin ıslahı ıeri, oıır.ı lıa~cı rn memleket.. sı·yasaSJ. • • , an • ay• 

Amerikanvari makaleler, ga· sayılmaktadır. hakkında alınan cevaplar, her Bunları Lir arnıla <lüeiinıniiş ol~o· [ h 
zete sütunlarına intikal eden milletin bu husustaki noktai }anlı. mcmlekctıı· ~enelcm~ bu • • Japon a ey tar-
ilim ve fen mevzuları, ah ede- Spekü/asvon 1 11 clert, Lu patırdı Jevam etmczcli.. Yunanıstanda takdır l ğ .h t 

'J nazar arını ve temayü erini ı ına nı aye V 
b. t d' "k - .:\c olar.ok. ne yapmalı? l h / 
ıya ' ıye zaman zaman yu - Her tarafta mu .. ca- bildirecek mahiyettedir. Bun- ere maz ar o uyar.. ·ı . . t . 
1 l h b - fııracatın kontrolünü he· rı mesı ıs enıyo 

se en avaze er ep u kabil- 1 lar nazarı dikkate alınmadan, A · 26 (R d ) B" · · 
<l d dele ı·fe karşılaşacak. ~··ıııniyor, i.ı .·mi}orlıtr ya; hunu t_ın_a, . . . a _Y_ o .. - ırınc_ ı Tokyo, 25 ( A.A ) 

en İr. sosyetede ıslahat olamaz. Bi- biran cHI tatbik etmeli. l'i.ıtı·, T k 
Fakat bu eserler, yani bu ya
zılar için kafa ve dimağ değil, 
zincir kemiğinin içindeki mun
dar ilik yeter ve artar bile. 

işte mundar iliğinin ilha
mile alim, mütefennin, muta· 
hassıs, edib ve şair olanların 

büyüklüğüne de, zorla büyük
lük derler. 

* * * 
Kafaca geri insanlar, hep 

realiteden, miisbet şeylerden 
bahsederler. Yahut kendileri· 
nin hiçbir zaman ihata ede
medikleri manevi ve il5hi ha· 
kikatleri izaha çalışırlar. 

Bu; anlayışı öteye götür
mek, anlayışı yani [Kendi] ni 
ilerletmek değildir. Bu ham
lelerde akli ve ruhi bir hare· 
ket yoktur. 

Bu hale timarhane lisanında 
"Sabit fikirle delirmek,, der
ler. Mesela; bir deli düşünürken 
aklından bir tavuk hayali geçer. 
Deli o hayalde saplanır, ka
lır. Artık deliliği ne kadar 
davam ederse ( On senemi, 
yirmi senemi) hep kendini ta
vuk görür. 

- Gıd gıdakl.. 

Diye haykırarak yumurtla
dığına kanaatı vardır. Acaba; 
zorla mutahassıs, edib, müte
fennin, alim olanların yuka· 
rıdaki deliden ne farkları var? 

Zakkumoğlu 
' ... 

BAYLARA LA%1M0LAN 

TEK~AYT 
HER ECZANEDE SATILIR 

cşrının l ıncı gunu, meşrutı- b k 1 k h r · ı· d t ' 
Londra, 26 (Radyo)-ı.ond- zim bu hususta idealimiz alem- ııtau<lunliı.rıs)ona, ilır.wato haşıau a an ı · ma a 1 m e e 

l yet meydanında büyük bir b 1 <l .. ra Finansal mahafili, ngiltere, şu·· 1 b" lht- .ı~a·rı kontrol ko)·nıalı.. Bereket eyan o un uğuna gorc mu ır su ur.,, 0 miting olacak ve Bac:. bakan 
Fransa ve Amerika arasında Fransız dış bakanının nutku ,·ersin ki , f'1.iiıu kurumu, inlıi•:ır· kin hükümetil~ yapıl 
vukubulan anlaşmayı çok fai- şiddetle alkışlanmıştır. lar idaresi pi}ıısa)ı Lcı-Jiyor. lıcış general Mctaksds'a, takibelliği olan müzakereler inkita 
ddi telakki etmekte ve bu üç bırakmı) orlar.. Bu gibi ihracatçı- siyasadan dolayı teşekkür celi- ramış değildir. Çin hük 

Delbos'tan sonra Norveç mu- lara kalır a, onlar kabağı biraıı ·· 
devletin beraberligw i sayesinde rahhası da milletler arasında lecektir. Bu mitinge, Univer- hiisııüniyct gösterdiği t eve! bağnııııı ha~ınıla patluıa l'nk· 
dünya piyasalarından Spekü- sükun ve uzlaşma lüzumuna lar rııı m 1 •• site talebesi, esnaf, amele ve de Kavogoy Nankin 'dek 
lasyonun kalkacağı kanaatını dair söz söylemiştir. - Ucıııck ki Iıqısi lıoş tc- hütiin tüccarlar iştirak edecek- metini temdit edecektir. 
beslemektedir. Saat 17 de celseye nihayet raneler.. lcrdir. Mitingi tertibedenlcr, Japon makamatı bil 

K d .. 'l • verilmiştir. Boş aııııııu .• ne de ıılsı, lııı hazır bulunacak olan Başbakan Mareşal Şan- Kay- Şek il 
U US e Vazıyet D • gibilerin Jnkasını kanunun ı ·linc· Metaksa.,ı kürsü) e davet e<le- masa gelmek httsusund 

l .C-QTlS • vermelidir. Bir~ 
Sokaklarda tanklar n b cekler ve bir söylev vermesini rar etmektedirler. Jap 

rı PiyaSU) 1 sık sık ir:at etmeli· 
I d l Nı bl , ara or- t1ir. iki! istiyeceklerdir. Mitinge, Yuna- Mareşal isterse Japon s 

1 
O aşıyor. a US ta SQSl kapatıldı Gelc•t:cl.: sene iı;iıı c.lalıa cc:d, nistan'ın her tarafından heyet- tarlığına nihayet verebil 

Arab taarruzları var Paris, 26 (Radyo) - Para ılulın e15aslı lectlJirlcr almalıdır. (\·! ler gelerek iştirak edeceklerdir. mütaleasındadırlar. 
Kudüs 26 (Radyo) - Şehir borsası, ticaret nezaretinin - Hulli<ıa~ J • V k fJ d• kt•• ı•• "" •• 

b d -- IQte, devlet ktı\ \Cli , flC\kt zmır a 1 ar ıre or ugu ugün, siperler için e kalmış hususi emrile bugün kapatıl· :. 
B müdahalesinin fayda~ı .. Ve ~imdiye 

bir muhite benzemiştir. Gene- mıştır. u emir, kararname d 
kadar buna itiraı. l'tmiş Lulunuııla· en• 

ral Bil de karargahı olan Re-. şeklinde fparlamentoya verile- ra lıacliselerin en kuvvetli cevuln! ' 

darid otelinde büyük bir faa- cek ve tasdik olunacaktır. Ti- Orhan Rahmi Gökçe 390 lira keşif bedelli Salepci aglu camiindc yaptırıl 
liyet vardır. Kuvvetli askeri caret nazırı Valyer, Fransa- tT clcktirik tesisatı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konmll 
müfrezeler, tanklar şehir so- nın aldığı finansel tedbirlerin, Y ehiller heyeti İhalesi 12/10/936 pazartesi günü s.aat 15 te 1zmir vak 
kaklarında dolaşmaktadırlar. bütün dünya iÇin faideli oldu· toplandı direktörlüğü binasında müteşekkil komisyon önünde ys 

Müftünün organı olan Arab ğunu ve ticari münasebatın, - Başı Tinci sahifede caktır. isteklilerin oo 7,5 teminat paralarilc o giin komis 
gazetesine göre, Irak hüku- eskisi gibi teessüsüne yardım k fi d" 
meti kudüs mes'clesinin Ce- edeceğini beyan eylemiştir. nıizclcn: Telefonla) - Başvekil Is· keşif, şartnamesini görmek üzere her gün Va ı ar ıre 

k f d P . 26 (R d ) F met İuönü, Aokarıı'da at ile dola· lüğüne müracaatları ilan olunur. 27 1 4 8 578 
nevreye sev ine tara tar ır. arıs, a yo - ran- şırlarken, Harbiye ınckıcbiııe uğra· 

Kudüs 26 (Radyo) - Nah· sız frangının kıymeti, finanse{ mışlar ,.e IlarLiye'lilcrin y<·ııi mck· 

lusta yeniden Arab taarruzları layihaların parlamentoca tas· tcplerine ycrle .. melt•rile alakadar ol· 

olmuştur, Nezaret altında bu- dikinden sonra dahi tcsbit muşlar, .keudilcrile ,;örii~ınii~lerdir. 
lunan Nablus belediye reisi edilmiyecek ve bu kıymet Ankara, 26 (Hu~u i ınubnbiri· 

·-ı # 

Yusuf Rıza Okul 
bu hali lngiliz'ler nezdinde uzun tetkikatı müteakip, reisi· mizıleıı: Tl'lcfoııla) Ba~n·kil 16· 

cvmurun kararnamesile ilan met fuöııü, yarın ~ark , ilıi) etleri· , 
protesto etmiştir. olunacaktır. , rnizde tetkik Eeyalıatiıw ç.ıkac~klar· 

ES K 1 

DARÜL'İRFAN Karasaz bataklığı dır. Jsmeı İuöııü, Malatya. Elaziz 
\·c Diyarıbekil''c gidecekler w orıı-

Aksaray, 26 (Hususi muha· Birinci Sınıf Mutahassıs dan İııtanbul"a clöneceklerclir. 
birimizden) - Aksaray sıtma lt.ıaulml, 26 (Hu usi ıuulıalıiri· 
mücadelesi teşkilatınca Kara- Dr. Demir Ali mit.den: Telefcnla) - Dahiliye \'e. 
saz bataklığı tamamen kuru- kili ve C. 11. parti i genel sekreteri 

tulmuştur. 15 bin dönüm mün Kamçı oğlu Şükrü Kaya'ııın <~~nene <inimi 

bit arazi meydana çıkmıştır. Cilt ve Tenasül hastalık· murahlıaıılığma tayin cclileccği 'e 

Cumuriyet hükumetinin bu ları ve elektrik tedavisi Maarif Vekili ~affet J\rıkaıı'ıu Da· 

hareketi şükranla karşılanmış- lzmir - Birinci beyler sokağı - lıiliye Yekili, e ki parti genel sek-

tır. Bu arazinin senede bir Elhamra Sineması arkasında releri Heccp Peker.in de l\lııarif 
\'ekili olacağı şayialım devam et· 

milyon liralık istihsal f azlalıği No. : 55 mekı~ ise el e ııcliihiyettor nıııknm· 
temin edeceği tahmin ediliyor. Telefon : 3479 lıırca tcyid cılilınemcktedir. 

Memleketimizin en eski bir hususi okuldur. ANA ve I~ 
kısımları havidir. ANA kısmı 4 - 5 - 6 yaşındaki çocıı~1' 
kabul eder. 

OKUL, en yeni usullerle çocukları hayata ve O R f 
okul tahsiline hazırlar. 

Fransızca dili i L K kısmın ikinci sı;ııfından başlar. dt 
Her iki kısma öğrenci kaydına 1 E V L O L tarihin 

itibaren başlanacaktır. 
d•' Müracaat zamanları : Saat dokuzdan on yediye kada.1'
4 Kestelli caddesi, No. 76, Telefon : 291 
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Jzmir Komutanlığı ilanları Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
st M 1 - Garnizon eratının ihtiyacı için 78,000 kilo sadeyağı 

l . v. sat. al. ko. rs. den: 13 10 936 .h. d f 1 15 
- Garnizon hayvanatının ihtiyacına sarfodilmek üzere • • tarı ıne müsa İ sa ı günü saat te 

780840 k'I J f k ı rf ı J ı k kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
2 

·ı o yu a apa ı za usu i e a ınnca ·tır. )1 

- ihalesi 10 /Birinciteşrin/ 936 cumartesi günü saat on 2 - Tutarı 10200 lira olup teminatı muvakkalesi 4760 
birde Ankara levazım satın alma komisyonunda ya· liradır, 
pılacakbr. Şartnamesi ihalenin yapılacağı Ankara levazım 

3Sl kuru~ mukar 3 - Şartnamesi eksiltmenin yapılacağı Ankara levazım amirliği satın nlrna komisyonundan 
amirliği sahn alma komisyvnundan 137 kuruş muka· bilinde isteklilere verilir, 
bilinde verilir 3 isteklilerin temincı_tı muvakkate makbuzu ve teklif 

4 - Yulaf;n tutarı 27329 lira 40 kuruştur, Teminah mu ... · mektuplarını ve 2490 No, lı kanunun iki ve üçüncü 

s vakkatcsi 2049 lira 70 kuruştur. maddelcrindoki veı;ikaları · en aı aaat 14 de kadar 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü mad· mezkur komisyona vermeleri, 27 1 6 l 564 
delerindeki vesikalarla teminatı muvakkate ve teklif M M S Al K R d ' "' =• st, v, at. . o, s, enı 

mektuplarını havi kapalı zarflarını kanuni şekilde l Manisa tümen hayvanlarının ihtiyacı jçin ( 120 ) ton 
tanzim ederek ihalenin yapılacağı belli gün ve sa· yulaf kapııh zarf usulile münakasaya konmuştur. 

1, atten en az bir saat evvel mezkur komisyona ver· M , d 

dı .1 

· J...... meleri. 23 27 2 7 2 Şartnamesi anisa a askeri satın alma komisyonunda 
f.li ~ görülebilir. 

1 st. Mv. sat. al. ko. rs. den: 3 İhalesi 29 / Ey1ul/ 936 salı günü sat on birde Mani· 
- Garnizon hayvanlarının senelik ihtiyaçlarına sarfedil· sa'da askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

mek üzere 744492 kilo arpa kapalı zarf usulile alı· 4 Muhammen fiati beher kilosu (be~) kuruş ve teminat 
nacaktır. 2 f muvakkatesi (450) liradır. 

ır· - halesi 9 /Birinçiterin/ 936 cuma günü saat on beşte 5 istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 
et Ankara levazım amirliği satın alma komisvonunda ·vesika ve teminat muvakka•e makbuzile birlikte teklif 

yapılacaktır. 
3 mektuplarını muayyen vaktinden bir saat evel komis-

- Şartnamesi eksiltmenin yapılacağı Ankara levazım 
yona vereceklerdir. 11 16 20 26 339 

amirliği satın alma komisyonundan 140 kuruş mukr.- ·-----.... ------------------:--
bilinde verilir. 

q - Arpanın tutarı 27918 lira 45 kuruş olup teminatı 
muvakkatesi 2093 lira 88 kuruştur. 

S - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü ınad<le!erindeki vesikalarla teminatı muvak
kate ve teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını iha· 
lenin yapılacağı belli gün ve saatt<:n bir saat evveline 
krdar mezkur komisyona vermeleri. 

23 27 2 7 500 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Garnizon hayvanatmın senelik ihtiyacına sarfo<lilınek 

11 
, üzere bir milyon kilo ot 6-10-936 tarihin~ müsaclif 

salı günü saat onbeştc kapalı zarf la alınacaktır. 
ih 2 - Şartnamesi eksiltmenin yapılacağı Ankara levazım 

amirliği satın alma komisyonundan isteklilere 212 
kuruş mukabilinde verilecektir. 

3 - Tutarı 42500 lira olup teminatı muvakkatcsi 3178 lira 
50 kuruştur. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun liçlincü maddelerinde· 
ki vesikalarla teminatı muvakkate makbuzu ve teklif 
mektuplarını havi zarf la(ını kanuni şekilde tanzim 
ederek ihalenin yapılacağı belli gün ve saatta bir 
saat evveline kadar mezkur komisyona vermeleri 

20 24 27 30 463 

( ~listahkem Mevki satın alına komisyonundan: et l - Menemen' deki kıtaat askeriyenin 248,000 kilo un ihti
yaçı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 30/Eylfıl/936 çarşamba giinü saat 16 <la Mc
ncmen'de askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçeşi 2270 liradır. 
~ - Şartnamesi hcrgün komisyonda göri.ilebilir. 

- istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 
k1 sika gösterm~k mecburiyetindedirler. 
~ 6 - Eksiltmeye iştirak cdece!der 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçi.incü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vcsi
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saalınclan 
enaz bir saat evvel komisyona verm iş bulunacaklar-

~· dır. 16 20 24 27 404 

~st. Mv. sat. al. komisyonundan: 
- Garnizon hayvanatlarının senelik ihtiyaçlarına sarfedil

mek üzere 814000 kilo saman 7/ 10/936 tarihine 
müsadif çarsamba günii saat un beşte kapalı zarfla 
alınacaktır. 
Şartmımesi eksiltmenin yapılacağı Ankara levazım 
amirliği satın alına komisyorıunda her glin parasız 

göriilür. 
- Tutarı 16280 lira olup teminatı muvakkatesi 1221 

liıadır. 
İsteklilerin 2490 şayılı kanunun iki ve üçüncü mad-

~I delerindcki vesikabrla leminntı nıuvakkate makbuz ve 
~ ıf mektuplarını havi zarflarını kanuni şekilde tanzim ede· 
~k~ksiltmenin yapılacağı sml.ttcn bir saat evveline ka<lar 

Ur komisyona vermeleri. 25 27 30 4o 1 

1 ~st. Mv. sat. al. ko. ıs. den: 
- Manisa merkezin<leki kıtaat Vt: mücssesal ihtiyncı için 

kapalı zarfla münakasaya konulah 392 ton una verilı·n 
fint bahalı görüldüğiindt·n 2490 sayılı kanunun 40 ıncı 
maddesi mucibince bir ay zarfında pazarlıkla alı· 

~ nacaktır. 
- Şaıtnamesi 255 kuruş mukabilinde Manisa askeri sntm 

J alma komisyonundan alıınalinir. 
- ihalesi 14 /1. Teş./ 936 çarşamba günü saat 11 de 

Manisa'da askeri satın alma komisyonunda yapı

lacaktır. 1 
..._ Muvakkat teminatı 3798 liradır, beher kilosunun mu· 

hammen bedeli 13 kuruştur. 
..._ İstekliler Ticaret odasın<ln kayıtlı olduklarına dair 

vesika ve muvakkat teminatlnrile birlikte belli giiıı ve 
saatte Nanisn' da askeri salın alma komisyonuna ıııii· 

racaat etsinler. 580 27 l 5 10 
1st M l{l • • v. sat. al. ko. rs. den: 

~ lf.ylul/ 936 çarşamba günü saat 11 de ihale cdilcceğı 
l(!dilcn 11200 metre kaputluk kumaşın ihale günü 10 / Bi
~Şı·in/ 936 cumartesi günü saat 11 c bırakılmıştır. İlan 
~~ 585 

'.? ve 20 konıprımclık ambalajlarda 

bulunur 

Ambalaj ve komnrimelerin 

üzer;nde halislıgin timsali 

olan ·. markasını arayınız. 

İzmir harici askeri satınalma ilanları 
Deniz 
Cinsi 

Levazım satın 
Miktarı 

Kilo 
Sığır eti 
Kuzu et 
Koyun eti 

98725 
14353 

5000 

alma komisyonundan: 
Tahmin be<leli Mıı\'akkat teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 
29617 50 
5741 20 
2000 00 

37358 70 

2801 90 

Yukarıda cins ve miktarları ile tahmin c<lilcn bedelleri ve 
muvakkat teminatı yazılı olan iiç kalcr;ı yiyecek 29/Eylul/936 
trırihinc rnstl ıyan salı günü saal 11 de kapalı zarf usulilc alı· 
nacaktır. 

Şartnamesi 197 kuruş mukabilinde komisyondan hergün 
verilır. isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesıkalarla tek
lifi havi kapalı zarfı belli gün ve saatten biı saat evveline 
kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri 

13 18 23 28 t 1401360 

Deniz levazım satın alma komisyonundan: Tahmin edilen 
bedeli 19250 lira olan 25000 kilo sadeyağı 29 Eylfıl 936 ta
ı ihi·1c rastlıyan salı günü saat 15 t" kapalı zarf usulile alına
ccıktı r. 

Mu\ a! ... kat teminatı 1443 lira 75 kuruş olup şartnamesi ko
P1isyoa<lmı her gün parasız verilir. 

isteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi havi 
kapalı zarfı belli giin ve saatten bir .Şaat evetine kadar Ka· 
sımpaşa'da bulunao komisyon başkanlığına vermeleri. 1151/361 

13 18 23 28 

Izmir uhasebei 
dürlüğünden; 
Bedeli muhammeni 

Lira K. 
Cinsi 

• •• 
ususıye mu-

Yeri 

150 Fort makalı otomobil Sıhhat garajında 

Sıhhnt ve içtimai muavenet müdürlüğüne ait olup istimal· 
den sakıt bulunan F ort markalı bir adet eski otomobil be

deli peşinen tediye edilmek şMlilc 7 /9/936 tarihin<len 8/101936 
tarihine kadar bir ay içinde ve pazarlık surelilc satılmak üzere 
arttırmaya çıkarılınırtır. 

Tnlip olanların şeraiti öğrenmek iizcrc hr.r giin Mulıasebei 
hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve iskkli olan ların da 
encümenin toplandığı her pnzartesi ve perşembe giinü daimi 
encümene müracaattan ilan olunur. 27 19 30 1 577 

, ................................. ... 
Mektep Kitapları 

- -···---
Yavuz Kitapevinden: 

1 24 senedir lzmlr ve hinter'andmın kitap 
i htiyacım temin etmeği şerefli bir vazife 
bilen mUossesemlz busene : 

Devlet Kitaplarının 
dahi s tıeıhğuu üıer(ne almışts r. 

ilk ve orta mektepler ile liselerde oku· 
tulacak bUtUn kitapların emlr lerlne ama· 
de oldu~unu sayın öOretmenfer ile taşra 

• bayilerine arzeder im. 

Adres: Y avaz kitab evi 
_.. Numara 56 Kemeraltı~tJI 

Nafia Bakanlığı Izmir 2 inci 
Daire Su işi i Müdürlüğünden: 

5500 lira 97 kuruşluk bedel keşifli Söke civarında Seyit 
Ahmetli mevkiinde büyük menderes kıyı tahkimatı mahmuzlar 

ve sed<le inşaatı 23/9/936 tarihinden itibaren eksiltmeye ko· 
nulmuştur. Ihale 8/ 10/936 tarihine rastlıyan Perşeme günü saat 
15 te Aydın'da Su işleri müdüriyetinde açık eksiltme ile ya· 
pılacaktır. 

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

Eksiltmiye gireceklerin 412 lira 57 kuruşluk muvakkat temi
nat vermeleri ve bu gibi işler yaptıklarına dair vesikalarını 
münakasa komisyona ibraz etmeleri rnzımdır. 24 27 2 6 5] 6 

Kemalpaşa icra memurlu
ğundan: 

Kemalpaşa inhisar!ar daire
sine borçlu Anzızca köyünden 
t'.ski muhtar Halil İbrahimin 
işbu borcundan dolayı tahtı 

tasarrufunda bulunan Anzızca· 
nın mezar altı ınevkiinde ve 
tapunun Kanunusani 325 tarih 
ve 170 numarasında kayıtlı 
doğusu çay ve süütçük yolu 
batısı Nif yolu poyrazı tapuda 
tahsildar Mahmut alt!m yol 
kıblesi tapuda yol alem 
tahsildar nıahmut tarlasile çev
rili ve derununda 32 büyük 
ve 70 adet küçük aşı zeytin 
aS{acı ile 20 adet zeytin de· 
licesi bulunan 6433 metre 
ınurabbaında ve 200 lira de
ğerindeki tarlasile gölcük mev· 
kiindcki keza tapunun kfınu· 

nusani 325 tarih ve 170 nu· 
marasıncla kayıtlı doğusu ka
pus çayı bat ısı hacı molla 
biraderi poyrazı hacı ali molla 
kıblesi molla Hüseyin bağıle 
çevrilii ve 25 lira dcğerili 

3676 metre murabbnındaki 

tarlalarının açık artırma ile 
satısına çıkarılmasına karar 
verilmiştir. 

Birinci artırması 28· 10·9]5 
tarihine müsadif pazartesi gü· 
ııü saat 11 de icra Jairesinde 
yapılacaktır. Bu artırmada gay· 
ri menkııllcre ~·onulan kıymeti 

yi.izdc yetmiş beşini bulduğu 

takdirde nıiişterisi üzeı ine ihnle 
yapılacaktır. Bulmnzsa ikinci 
artırmaya kalıp ·ikinci aı tır· 
ması 12· 11 ·936 çarşamba günii 
saat 11-!2 de icra kılınacak· 
tır. Bu artırmada tahmin edi
len kıymetin yüzde yetmiş 

beşini bulmasa dahi en çok 
artırana ihale olunacaktır. Mü
zayede peşin para ile olub 
mu1.ayedeye iştirak edecekle
rin yüzde yedibuçuk pey ak
çası veya banka mektubu ib· 
raz etmeleri lazımdır. Bu gayri 
menkullerin vergi borçları sa
tış bedelinden tutulacağı ve 
dellaliyesi müşteriye aid ol
duğu ve açık artırma şartna
meleri herkesin görebilmesi 
için 20 gün müddetle açık 
oluh bu gayri menkullerde bir 
hak ve ilişiği olanların bu 
müddet zaı fında icraya miira· 
caatları nksi takdirde hakları 
tapu sicillile sabit olmadıkça 

paranın paylaşılmasından ha· 
riç kalacakları ve daha fazla 

malumat edinmek istiyenlerin 
Kemalpaşa icrasının 933.37 
numarasına mliracaatları ilan 
olunur. 1045 579 

İzmir Sulh Hukuk Mahke· 
mcsinden: 

İzmir'in Orhaniye mahalle
sinin ikinci Maldcre sokağında 
11 No. tajlı ve tapuda 9 celse 
ve 9 hafta ve 101 ada ve 8G 
parsel ve 55 yeni No. ela kn
yıt lı ve 1800 lira kıymeti mu· 
hammindı iki odayı ve ayrıca 

mutbah ve sofayı müştemil 
evin 26/10/936 Pazartesi günii 
saat 15 tc fzmir Sulh Hukuk 
mahkemesi salonunda salışı 

yapılacaktır. Bu arttırmada tah· 
min olunan bedelin 00 75 nis
bdinde bedel verildiği surette 
mlişteı isine ihalesi yapılacak. 
Aksi taktirde salış 15 glin 
dnba uzatıkrak ikinci arttır· 

ması 11 11 1936 Çarşamba gü· 
mi saat 15 te yine dairemizde 
yapılacaktır. 

Gayri menkul üzerinde hak 
talebinde bulunanlar ellerrndc· 
ki resmi vesnik ile birlikte 20 
giin içinde dairemize müracaat 
etmeleri lazımdır. Aksi halde 
haklarında tapu sicilli malUm 
olmadıkca paylaşmadan hatiç 
kalacaklardır. 

Şartname 6 10 Y36 tarihin· 
den itibaren herkesin görebil
mesi için açıkta ve gayri ınen
kuluıı evsafı<la şartnamede ya· 
zılıdir. 

Müzayedeye i~tiıak etmek 
istiyenler kıymeti rnuhamınine· 
nin °o 7 ,5 nisbelinde pey ak· 
çesi veya milli bir banka te
minatı ibraz etmeleri lazı mdır. 

Gayri menkulün vergi ve 
sair kanuni mükellefiyetleri sa· 
tıcıya ve 0o 2,5 dellaliye ve 
ferağ harçları alıcıya ait olup 
ihale bedeli def'aten ve peşi· 

nen verilecektir. İhaleyi müte· 
akip müşteri ihale LeJelini 
tamamen vermediği veya ve· 
remediği taktirde geyri men· 
kul tekrar 15 gün müddetle 
artlırmıya konulup talibine iha· 
lesi yapılacak ve arada tahak· 
kuk edecek ihale farkı hiç bir 
hükme hacet kalmaksızın veci· 
besini ifa etıniyen müşteriden 
alı~acaktır. Daha fazla malu
mat almak istiyenler dairemi
zin 931/1537 No. lu dosya· 
sına müracaatları ilan olunur. 

571 
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W. F. H. VAN-~Hellenic Lines Fratelli Sperco Olivier VE Şürekası Askeri fabrikalar umum m· 
Limited 

Der ZEE& CO. Limited Vapur Acentası Vapur Acentası dürlüğünden: 
V. N. Hamburg - Bremen, Rotter- ROYAL NEERLANDAIS Birinci kordon Rees binası 100 ton elektrolit tutya 

DEUTSCHE LEVANTE LİNİE 
"ANGORA" vapuru 21 

eylülde gelip HAMBURG, 
BREMEN ve ANVERS'ten 
yük çıkarmıştır. 

"TINOS,, vapuru 24 cylul· 
de bekleniyor, 29 eylule ka
dar ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve BREMEN için yük 
alacaktır. 

.. KYPHISSIA,, vapuru 6 
Bci. teşrinde bekleniyor, 10 
Bci. teşrine kadar ANVERS, 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
ve BRFMEN, için yükliyecektir. 

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

ATHEN,, motörü 26 ilk 
teşrinde bekleniyor, 3 son 
teşrine kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yükliyecektır. 

AMERiKAN EXPORT LiNES 
"EXAMİNER,, vapuru 26 

eylülde doğru NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

"EXMOOR,, vapuru 17 
ilk teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 
"EXMİNSTER,, 30 ilk teş

rinde bekleniyor, NEVYORK 
ve BOSTHN için yük ala
caktır. 

PİRE AKTBRMAS SERİ 
SEEERLER 

"EXOCHORDA.. vapuru 
9 ilk teşrinde PiRE' den BOS· 
TON ve NEVYORK'a hare· 
ket edecektir. 

"EXCALIBUR" vapuru 23 
ilk teşt inde PiRE' den BOS
TON ve NEVYORK'a hare· 
ket edecektir. 

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

DEN NORSKE MİDDELHAVS 
LINJEN • OSLO 

"BANADEROS,, motörü 
halen limanımızda olup HA
VRE, DIEPPE, DUNKERK, 
ve NORVEÇ limanlarına yük 
alıyor. 

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

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG • 

"DUBURG,, vapuru halen 
limanımızda olup ROTTRR· 
DAM ve HAMBURG liman
larına yük alıyor. 

KENDlVIAL MAiL LINE 
"ABOUKİR,, vapuru 30 

eylul öğleyn hareket edecektir. 
PORT-SAIT HAYFA, BEY
RUT ve ISKENDERİYE için 
yükliyecektir. ---
S.A. ROYALE HONGRO· 

iSE DE NAVİGATİON 
DANUBIENNE-MARİTİME 

BUAPEEST 
"DUNA,, ınotörü 22 cy

lulde bekleniyor, BELGRAD, 
NOVİSAD, BUDAPEŞTE, 
BRA TiSLA VA, VlY ANA ve 
LİNZ için yükliyecektir. 

"SZEGED,, motörü 13 ilk 
teşrinde bekleniyor, BELGRAD 
NOVİSAD, BUDAPEŞTE, 
BRETf SLAVA, VIY ANA ~c 
LlNZ için yükliyecektir. 

JOHNST AN W ARREN Li
NB LTD. -- LIVERPUL 
"KENMORE,, vapuru 27 

dam-Amsterdam ve Anvers KUMPANYASI Tel 2443 Tahmin edilen bedeli 19000 lira olan yukarda miktar 
"HERMES,, vapuru 30 ey- LONDRA HATTI cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü sa limanları için her ay munta· 

zam iki sefer yapacaktır. 
Ren, lskandinav ve Baltık 

limanları için doğru Konşi· 
mento ile eşya kabul eder. 

Anglo-Egytian Mail 
Line 

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

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd· 

deti 75 saat, 
Port-Sait ve lskenderiye li

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

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

Limited 
acentasına müracaat olunması. 

Telefon: 3171 
... ı:::m ................... ... 

eylulde BURGA, VARNA, 
KôSTENCE. SULINA, GA
LAÇ ve BRAlLA limanlarına 
hareket edecektir. 

SERVİCE MARlTIME 
ROUMAİN BUCAREST 

"DUROSTOS,, vapuru 30 
eylulde bekleniyor, KÖSTEN-
CE, SULINA ve GALAÇ 
limanlarilc GALAÇ aktarması 
olarak BELGRAD, NOVf. 
SAD, BUDAPEŞTE. BRA· 
TISLA VA, VIYENA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

GANADIAN PACIFlC 
STEAMSHİP L TD. 

QUEBEK ve MONTREAL 
için her hafta LIVERPOL' dan 
hareket eder. KAMADA'nın 
limanlarile dahili şehirlere İz
mir' <len direkt konişmento 

verilir. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve n~vlun tarifeleri 
hakında bir taahhüde girişi

lemez. Telefon No. 2008 2008 

lulde gelip 5 birinci teşrine "DIDO,, vapuru 29 eylule alma komisyonunca 12//11/936 tarihinde perşembe günü 
kadar ROTTERDAM, AMS· kadar Londra ve Hul için yük 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız 0 

TERDAM, ve HAMBURG alacaktır. rak komisyondan verilir. 
için yük alacaktır. . 1' ı· 1 • kk · l 1425 1 h · t "IRAGO,, vapuru 30 ey- a ıp erın muva at tcnıınat o an irayı avı e 

"CERES,, vapuru 2 Lirin· k 1 k d k d k " 
h lulde Londra, Hul ve Anvcrs- ıne tup arını nıez ur güıı c saat 14 c a ar omisyona 

ci teşrinde gelip yükünü ta • meleri ve kendilerininde 2490 numaralı kanunun 2 \'t 
liyeden sonra BURGAS, VAR· ten gelip yük çıkaracaktır. 

O "LESBIAN,, vapuru 9 bi· maddelerindeki vesaikle mt!zkur gün ve saatte komisyona 
~~ak~~- K STEN için yük rinci teşrine kadar Londra ve racaatları. 23 25 27 29 466 

"SATURNUS,, vapuru 11 Hul için yük alacaktır. Askeri f ahrikalar mum mii 
birinci teşrinde gelip 14 bi- "MARONIAN,, vapuru 19 
rinci teşrine kadar ANVERS birinci teşrine kadar Londra dÜr}ÜğÜnden: 
ROTTERDAM, AMSTER- ve Leith için yük alacaktır. 350 ton elektrolit bakır 
DAM ve HAMBURG için LiVERPOOL HATTI k Tahmin edilen bedeli 133000 lira olan yukarda miktarı 
yü alacaktır. "DRAGO,, vapuru 7 bi- cinsi yazılı malzeme askeı i fabrikalar umum müdiirlüğü sat 

"CERES,, vapuru 21 birin- rinci teşrine kadar Liverpool alma komisyonunca 11/ 11/936 tarihinde çarşamba günü sa 
ci teşrinde gelip 25 birinci GI · · ··k 1 k ı· 

Vt! asgov ıçın yu a aca tır. 15,30 da kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname altı 1 

teşrine kadar ROTTERDAM, 11EGYPTIAN 11 vapuru 15 65 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muva 
AMSTERDAM ve HAMBURG birinci teşrinde Liverpool ve kat teminat olan 7900 lirayı havi teklif mektuplarını meık 
limanları için yük alacaktır. ı 
SVENSKA ORiENT LINIEN Swanscadan gelip yük çıka- günde saat 14,30 a kadar komisyona vermeleri ve kendi 

racaktır. rininde 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki \' 
"HEMLAND,, motörü 29 DEUTSCHE LEVANTE-LfNIE ikile mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

eylulde beklenmekte olup · 
ROTTERDAM, HAMBURG, "HERAKLEA,, vapuru bi- 23 25 27 29 467 
BREMEN, COPENHAGE, rinci teşrin ortasında Hamburg Askeri fabrikalar umum miı· 
DANTZİG, GDYNlA, Gô- Bremen ve Anverskn gelip 
TEBURG, OSLO ve İSKAN- yük çıkaracaktır. dÜr)ÜğÜnden: 

l Tarih ve navlunlardaki de-D NA VY A limanları için yük 150 ton hususi saç platinen 
1 kt ğişikliklerden acenta mcs'u-a aca ır. Tahmin edilen bedeli 16500 lira olan yukarda miktarı 1 

"VASLAND,, motörü 13 liyet kabul etmez. ciı1si yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü sat 
birinci teşrinde gelip ROT· Daha fazla malumat edin- alma komisyonunca 13/ 11 /936 tarihinde Cuma günü saat 15 
TERDAM, HAMBURG, BRE· mek istiyenler, İkinci kordon kapalı zarf ile ihale e<lilecektir. Şartname parasız olarak ~ 
MEN, "COPENHAGE, GÔ- tahmil tahliye binası arka· misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1237 li 
TEBURG, OSLO, ve İSKAN- sında FRATELLİ SPERCO 50 kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 
DINAVYA limanları içi~ yük vapur acentalığına müracaat kadar komisyona vermeleri ve kendilerininde 2490 numar' 
alacaktir. olunması rica olunur. kanunun 2 v ... 3 maddelerindeki vesaikle mezktir gün ve saat 

SERViCE MARITIME Tele. 2004 2005 2663 komisyona müracaatları. 23 25 27 29 468 
ROUMAIN __ ._ .. .,.s..ıımR.'lsı:m- --

"ALBA JULIA,, vapuru 25 Jzmir belediyesinden 
eylulde gelip MALTA, MAR- Beher metre murabbaı iki 
SiL YA ve CEZAfR için yük yüz kuruştan 62 sayılı adanın 
alacaktır. 586,50 metre murabbaındaki 

"SUÇEA VA,, vapuru 20 15 sayılı arsası 1173 lira be-
birinci teşrinde gelip 21 bi-
rinci teşrinde PiRE, MALTA deli muhammenle başkatiplik-

} teki şartnaame veçhilc 13/ 
MARS LYA, ve CEZAIR için 10/936 salı günü saat onaltıda 
yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA açık artırma ile ihale edile-
"SARMACJA,, vapnru 2 cektir. iştirak için seksen se-

birinci teşrinde doğru AN- kiz liralık muvakkat teminat 
VERS, DANTZİG ve CDY· makbuzu :veya banka teminat 
NIA için yük alacaktır. mektubu ile söylenen gün ve 

ilandaki hareket tarihlerile saatta encümene gelinir. 
navlunlardaki değişikliklerden 27 1 6 1 O 12543 
acenta mes'uliyet kabul et
mez. Daha fazla tafsilat için 
ikinci kordonda tahmil ve 
tahliye binası arkasında Fra
telli Sperco vapuru acentasma 
müracaat edilmesi rica olur. 

Telefon: 2004 2005 2663 

- ;.wıı 
Kiralık Ev 
Köprü tramvay durak yerin· 

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

1 

Burnava Ziraat mektebi mii 
~dürlüğünden: 

Adet Nevi Muhammen bedeli ~o 7,5 teınİfl 

70 - 80 Takım Yerli malı laci
vert elbise 

Lira K. Lira }(. 
19 114 

70 - 80 T c>.kım Yerli malı ke- 5 30 
ten haki iş tulumu 

70 - 80 Adet Lacivert mektep 2 50 I 5 
kasketi 

70 - 80 Çift Yerli siyah vidala 5 50 38 
iskarpin 

Talebe ihtiyacı için yukarda cins ve miktarları yazılı cŞ} 
23/9/936 tarihinden itibaren 15 gün müddetle aç.ık eksiltme' 
konulmuştur. 

ihalesi 8/ 10/936 perşembe günü saat 15 buçukta mckteP1 

yapılacaktır. Şartname ve nümunesini görmek istiyenler her 
mektep müdürlüğüne müracaatları talipler yüzde yedi buÇ~ 
eğreti teminatını mal sandığına teslim • ederek makbuzları 
birlikte ihale iÜnÜ komisyonda hazır bulunmaları. 23-27-1-7 51 

Devlet demiryollarından; 
Aşağıdaki gayri menkuller 7 · 10- 936 çarşamba güni.i sıı 

15 te İzmir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda açık 9 

tırma usulilc ve ayrı ayrı kiraya verilecektir. isteklilerin gıı~ 
menkuller hizasında yazılan miktarda muvakkat teminat .,,,, 
meleri ve işe girmeğe manii kanuni bir halleri olmadığına d~ 
beyannameler ve aranılan vesikalaril1! muayyen vakıtta ko'f 
yona müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler Alsancak'ta 
misyondan, Torbrlı ve Karapınar istasyonlarında istasyon > 

~..ıllıMl!a....,~. Al'~ 
~ ·+..+- l "5 ~ 

zıhaneltrinden parasız alınır. . ·ıl 
1 - Alsancak'ta Birinci kodonda 582 kapı ve 57 hıll(~ 

numaralı depo bir senelik kiraya verilecektir. Bir senelik ~1 

bedeli 60 lira, muvakkat teminatı 450 kuruştur. si' 

'Kijru; o JI ıu ıt~ 
[ Z.lra~ft ,CJ,c.."•'t .o..:l ____ J 

2 - Torbalı istasyonu yannıda ve Ödemiş şubesile .. el) 

hat arasındaki müselleste 20 dönüm üzüm bağı ile 40 doJ'I f~ 
tarla ve bir kulübe üç senelik kiraya verilecektir. Muha111111 

kira bedeli 700 lira ve muvakkat teminat 5250 kuruştur. ~ 
3 - Karapınar istasyonunda istasyon platformundaki ~;, 

vehane üç senelik kiraya verilecektir. Muhammen kira b~ J 
90 lira, muvakkat teminat 675 kuruştur. 25 27 52 


