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Krop 
Ankara'ya gelerek hükumetimi

ze teklif /erde bulunacak 
İstanbul, 28 (Hususi)- Morning Post gazetesinin yazdıgıoa 

göre, meşhur silah fabrikatorü :u. h..rop Ankara'ya gelecek ve 
hükıimetimize silah satmak için mühim tekliflerde bulunacaktır. 

Başbakan Malatya ya vardı. 
Dış hakanımız ·Suriye için 

Amerika'lrla ve Fran ı ba ve ili, frangın sukut kaı~aı ındı 
istirakin, diinya ilttısadiyat ı1e su/hunun istikrarında yeni bir 
. . . ded· /er. lsvicre fran f da dd~ürül a. 

reyiam istiyecekmiş! ........... ____________________ _ 

Habeşistan' da 
İngiliz himayesi 
istiyenlerde var! 

Fransız meb'usan 
meclisi toplandı. 

r arihin yüzüne 
tükürdüğü halı 

.MilleLlcr cemiyetinin yeıü lop
landı~ı binanın her odasını dö~e-
lllek keyfiyeti, birer milJcte vcı il
r~~ş. Bu arada Avuslur}a'ya salonu 
doşemek dü~müş. 

Iladdizatinde kom~uların ara 
dıvarlan ii,,lünde bir taşa henziyen 
~vusturya hükltmf"ti ne yapmış bi
liyor musunuz: 

Salona bir büyük (Goblen) balı 
asnıış. Halıda. Türk'lerio Yiyana-
dnn ric \ıtini tasvir eden bir tablo 
~armış. Altında <la şu cümle yazıh 
ınıiş: 

Türk'lr.r panik halinde kaçı
yorlar. 

Bu hareketin meıleni icaplar 
\'c sosyete gibi beynelmilel bir mü-
e~seseoin muaşeret adapları nokta
!'ınılan ne kadar çirkin ve gülünç 
olılnğunu tı>harü:.ı; cttirmeğe lüzum 
}oktur. Çünkü sosyete çatısı, niha
) ı>t müe.s•eseoin taşıdığı ideoloji 
itibarile - anıma yalan, amma ger-
ı;ek - Lir ullı ve anlaşma müesse
Ecsidir. \' c burada yf"ni ihtilaf Ye 

hadi~eler çıkarmak değil, mevcut 
ihtilıifları kaldırmağa çalışmak 

prensibt hakim olmak iktiza eder. 
ı\ vu,,turya diplomatlarının Lu ka
dar iptidai, bu kadar sathi ve hasi t 
hirş<.ıyi idrak edememelerini, kaha· 
Lklarıoı i~aret ve teyic1 eden bir 
hadise olarak istismardan kendimizi 
müstağni görüyoruz. 

IluoJar bir tarafa, fakat kos
koca bir tarih ve insanlığın vecibeleri 
bak.ınnndan, hu lıad~ioaslığa karşı 
gülmemek imkansızdır. 

- Avusturya kimdir: 
- Dediğimiz gibi, k >m~uların 

ara. dıvaarı üstüne konmuş bir taş .. 
- Böyle bir milJet var mıdff? 
- Ilayır!. 

- Tarihi ne<liı-'~ 
- Asırlarca. Alman, Leh, Ma· 

<•nr, Ilırvııt kapılarına ve Hırısti
) anlığa el açarak şimdi yerinde 
) eller esen kollektif bir Ealtanatı 

korumak.. 

- Meıleniyeti, kültürü neden 
ihart:t? 

- Hiçten!. 
Bizimle münasebeti'! 

- Bir vakitler Türk süvarile· 
rinin )alın kılıçları önünde müte-
madiyen kaçmış ,.c istavroz<lan İs· 
timılad etmiş olmak.. Onların, Vi-
yana hezimeti di) e aolattıklan ha
dise hile, bizim için, bir askeri ve 
milli değersizlik ıleğil, bir hatadan 
ibarettir. Ve bu ric'atte, Avustur-
ya'nın şeref hiöııesi, müdafaayı ya
pan ve yarılınıa koşan milletlerin 
tamamen başkaları olması hasebile, 
kiiçük bir tarih hadekasıdır .. 

Başka'!. 

--. Gafü;ya'c.la Türk süngüleri
nin gölge~i altıocla sıkışmış olmak .. 
Hem de bu ha<li<ıeyi o kadar ça· 
hak unutmalanna hayret etmek 
gerektir . .:\-fehmeclcik bir taraftan 
Kafkosa, diğer taraftan Kıınale ve 
Çanakkle'ye yetişmekle kalmad!. 
Rus ordusu, lıir çığ gibi Avustur· 
ya'mn üstüne çullanınca, şimdi sos
yete salonuna tablolu halı seren 
lm kahraman millet (t) lıiztlen is
timdad etmişti. Galiçya'nın toprak· 
larında şimdi Tiırk çocuklannın 
kanından Hileler açı yor. 

Tarihsiz. hÜ\ i )·etııiz, adsız bir 
kalabalık olan Arnsturya, bunu ne 
kadar çabuk unuttu? 

Galiçya"da Lir Türk askeri abi
desi yükselmesini istemedikse. hu 
yaptığımız iyil_iği ve kahr:ımanlığı 

tarihe bırakmak içindir. 
Avusturya 'lılar, sadece dünü 

mukayese etseler ve düşünseler ka
fidir. Kaldı ki, bugün devlet ve 
millet olmak haysiyeti noktasından, 

onlara hol hol acıyoruz. Ve Türk ta
rihinin, bu halıya tükürmek hak.
kını .kimse ink iir edemez ve ede· 
nıiyecektir de!. 

Orhan Rahmi Gök e 

• • • • • 
Bu haberi ltalyan'lar veriyor. Fa- M. Eden tezke. 

kat çok zayiftir. Erzurum'da resinde ne diyor? 
Cenevre 2 7 (A.A) - M. Eden 

kız enstitüsü acılacaktır. salahiyetnamdcr komisyonu tara-
_____ _,,_ fmdan alınan karardan sonra hadis 

lktısat ve Maliye Vekilleri, Artvin ',den olan hukukı vaziyet hakkında mil· 

Ad , ·ı b • k k [ d letler cemiyeti genel ı;ekreterine ana ya geçtı er ve ırço aza ar a bir tehliğat sureli vermiştir. 
esaslı tedkik/er yaptılar. M. Eden salahiyetname komis-

yonuna yaptığı hu tebliğatla batı 

Başbakanımız bir seyahat esnasında 
İstanbul, 28 (Hususi mubahiri- reden Paris'e gitlerek İskenderun 

mizden) ~ Başvekil f smcl inönü, için reyiama müracaat edilmesini 
Şark !>eyalıatinc devam etmekte· istiyecektir. 
dider. Bugün .Malatya ·ya varmışlar :\Iaamaf ilı, İtalyan ajııns101n 
,.e halk tarafından tezahüratla kar- verdiği hu habere doğru nazarla 
şılanmışlardır. bakılmamaktadır. 

Reyiama müracaat Erzurum' da kız 
edilmesini istigecekmişiz. enstitüsü açılıyor. 

İstanbul 28 (Ilususi muhabiri- Erzurum 28 (A.A) - Başha· 
mizden) - Stcfooi ajanemın bil- kan İsmet 1nönü'niin geçen yıl 
clirdiğine göre, Hariciye Vekilimiz Erzurum·u te}riflerinde Erzurum· 

doktor Tevfik Rüştü Aras, Cenev- - Sorıu 6 ıncı sahifede -

ltalya, Lokarno konferansına işti
rak edeceğini lngiltereye bildirmiş 

Habeşistan 'da bazı Galla aşiretleri 
tarafından gönderilen ve İngiliz 
konsolosu vasıtasile batı Habeşis· 

tanda İngiliz mandası isteğini ihtiva 
eden iki müracaattan bahsetmiştir. 

Hatırlarda ol<lnğu üzere İngiliz 
hiiktimetinin 1 ıalyıın-Ilııbcş ııo laş
mazhğmdaki hütün siyasası millet· 
ler cemiyeti statiisüne dayandığı 

için İngiliz hükumeti bu teklifleri 
kabul edecek vaziyette olmadığı 

cevahın·ı vermiştir. 

Temmuzıla Galla halkı ile Cim
maııın Ahmarien olan ıılıalisi ara
sında mühim kanşıklıklar çıkmış· 
tır. Bunun üzerine Gumani sultanı 
Aba Cabir Gore'deki İngiliz kon· 
solosundan milletler ı'emiyetinin 

müdahalesi için hükumeti nezdinde 
tavassut etmesini rfra etmiştir. 

İtalya'nın da finanse/ inkılaba iş
tirak edeceği anlaşılmaktadır.. 

l'aris, 28 (Radyo) -
l\leb· usan meclisi sa· 
hahleyin toplauruı~ 
ve frank üzerine it
tihaz edilen karar
lan müzakernye baş
lamıştır. 

lfokumet, bu ka
rarın çabuk çıktığı

nı istemekte ise de. 
hu tasdik müzake
re ve münaka~asız 
olamı} acaktır. 

J•'rımk hak.krnda
ki kararlar, hf"ş kı· 

sıın 'e 25 maddedir. 
Sabahleyin celse Fransız başvekili M. L eon Blum 

açılmış ve frank hakkındaki karar· 
lar meclise tenli edilmiş, :\1aliye 

bakanı tarafından bunlar üzerine 

iki saat süren uzun bir izahat ve· 
rilmiştir. 

- Sonu 4 üncü sahifede 

Frangın sukutunun 
lzmirdeki akisleri 

Fran1;a'ya olan satışımızdan ziyan tehli. 
kesi var • • Diğerlerinde vaziyet - Tahvilci
tımızın yükselişi • Hükumetin yeni tebliği 

1stanbul, 28 (Ilususi) - Ba§Ve· 
kalet, frank yerine İngiliz lirasının 

mukabili 635-638 kunış olarak 
ikame eclildiğini Merkez bankasına 
bildirmi~tir. 

Merkez bankaııı tahvilleri 88 
kuruşa çıkmıştır. )!illi tahvillerimiz 
yükselmektedir. 

l zmir'de 'Claziyet; 
Fransız frangmın, f ngiltere ve 

Amerika ile yapılan bir anlaşmadan 
sonra, hiç beklenmeden birdenbire 
düşürülmüş olmasını, başka mem
leketlerde olduğu kadar bittabi 
Türkiye'de epice hayret ve akis 
uyandırmıştır. 

Çünkü hu hadise, yalnız Fran
sa'ya ait değildir. Belçika Frangı 

ile İsveç frangı da 'Franlilz frangı 
ile yakından alakadardır. Kaldı ki, 
bu anlaşma, İngiltere ve Amerika 
ile yapıldığına göre, şümulümln 

daha geniş olmaeı pek talıiJdir. 
Nitekim İsviçre frangı da düşü
rülmüştür. 

Piyasamızdaki akis ~undan ile
ri gelmiştir: 

l - Fransa 'ya, frank üzerine 
yapılmış epice satış vardır. Binae· 
naleyh, bu sukuta nazaran sukut 
farkı hesap edilmezse ihracatçıla

nmızdan Fransa'ya satış yapmış 

olanlar epice ziyandadır. 
2 - Florinin tle sukut etme· 

sinden korkuluyor. IIalhuk..i İzmir 

- Sonu 6 ıncı sagf ada-Paris, 28 (Radyo) - Furoiye ajansının Roma'dan aldığı bir habere 
göre İtalya hükumeti Lokarno konferanaına iştirak edeceğini Londra 'ya 
bildirmiştir. T A Ş L A R 

k h . Habeş hu··kümdarı Cenevrede -Bu h aber , Londra, Pari.s ve Cenevre siyasi mah:ıf ilinde büyü ır A k 
.. ~:~:~!~~2~':~~.!e.t~~~~:- ·-·-·-· -·-·-·- ····- · - ·-·- ·-·- ·-·-·:.!.c:~~.~.~~.!~:~!~~~--.. nta ya ve 

• 
Iskenderun, hakiki 

İspanya hariciye nazırı uluslar 
sosyetesine bir muhtıra verdi. 

ihtilalciler Toledo'yu Aldılar 
Alkazardaki asiler kurtarlldı 

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

Hükumet bir beyanname neşrederek, İspanyol-
ları Madrid'i müdafaaya çağırdı. 

Milisler bir köyde istirahat esnasında ispanya haritasını 
tedkik ediyorlar. 

l\.Iadrid 28 (Radyo) - Uüku· ı neşrettiği h.ir beyanname ile İ s· 
m et bütün lspanyol'lara hitaben panyolların Madrid müdafaasına koş-

malanın istemiştir, 

Burgos 28 (Radyo) - Toledo 

- Sonu 6 ıncı sayfada-- ------
Nafıa Vekilimiz 

Bugün şehrimize 
gelecek 

Nafıa Vekili Ali Çetinkaya 
bu akşamki Bandırma trenile 
Balıkesir' den şehrimize gele
cektir. Ali Çetinkaya, Basma
hane istasyonunda merasimle 
karşılanacaktır. Şehrimizde in~ 
şa edilecek olan gar santral 
mes' elesile muhtelif ş irketlere 
ait işleri tetkik edecek olan 
Nafıa Vekilimiz, öbürgün açı-
-Sonu 6 ıncı sayfada-

sahibine iade edilmelidir. 
Suriye'nin istik:alini getiren Fransız - Suriye anlaş· 

m.ası, an asıl Türk olan Antakya ve lskenderun'u, bir 
esaret mira$ı halinde Suriye'ye bırakmak istiyor. Ve ga
ribi şuradadır ki, esaretten henüz göz açan Surige'nin 
en ileri adamlarından biri olan zat ta (Suriye heyeti 
reisi) de, Antakya ve lskenderun idaresinin aynen ibka 
olunacağını söylemek gibi bir garip mantıksızlığa düş
müş bulunuyor. Düne kadar Arap mil leli namına istik
lai istiyen esir Suriye, bugün kendisi ile hiç münasebeti 
olmıyan bir topluluğu, ekalliyet iddiası altında kendi
sine esir yapmak istiyor. Ne gülünç, ne şayanı dikkat 
bir şeydir bır? Bizim bildiğimiz istiklali seflenler, baş
kal arınm istikldline hürmet etmesini bilenlerdir. 

Türk hududunun dibinde, coğrafi ve tabii şartları Türk; 
Mühim bir ekseriyeti Türk; 

· Harsı, k ültürü, medeniyeti Türk olan bir Antakya ve 
lskenderun 'Clardır. Değil tarihi ve milli haklar, sadece 
şu kuruluşa ve mantığa göre, bu parçanın Surig"''ye mi, 
yoksa Türkiye'ye mi aid olduğunu toprağın kendisinden 
sorsalar, muhakkak k i toprak, Türkiye cihetine doğru 
kayacaktır. 

Karanlık günlerimizde hallini bugünlere bıraktığımız 
davalardan biri de Antakya ve l skenderun davasıdır. 

Taşıdığımız hak ve kuvvete rağmen, emri vaki politi
kaları ihdas etmiyorsak, bunu hüsnü niyetimizde, sulh
peruerliğimizde ve icapların muhakkak kabul edileceği 
hakkındaki telakkilerimizde aramalıdır. Bir an için bile 
olsun, Antakya ve iskenderun'u bir başka devlete bıra
kabileceğimiz hatıra gelmişse, bunu bir gaflet sayarız. 

-Lut/en çeviriniz-



~s.,ta2 ........... _._. .................................. ANt\OO~U ................................................ . 

~, ~~e•~~~HRff r~G~ii_n_u_··~n~T-~e_J~g~r_a_f~-~-a~b_~:r:J:e:r:i:: 
bah~~~:e:e!~~~:~t s~~:~~iht tellUnden ,.e artistin temsil kabiliyetinden F 1•1.151•1n,1• n baz 1 yeri e rı· n de 

- Nisıriyeli İaa'nın batından geçen kanlı dramı muhayyilelerinde 
yapta yapta, bhlo onun çarmıhdaki yal'aları gibi kendi vüeudlannda 

.. ~endiliginden yaralar ~asıl. olan müvabhidlere çok tesadüf edilmiştir. o•• rf Aı ı• da re ı• ı aA n e d ı• ı d ı• . 
Onların da avuçlannın ic,-inden kan gelmittir. Onlann da aydlim çivi 

Hariciye 
Vekilimiz 

---··••*"'·•---. t:.•larile yaralanmıştır. Onlann da gözlerindtn tıbkı fea da olduğa gibi 
akm11tır. 

Ruhi telkinin vücud ilzerine yapbğı tesire dair bakınız doktor Carel 
de ne diyor: 

Balkan antantı namt
H ayf a 'da bombalar patladı. Nablus dağlarında na bir söylev verdi·· 

- Sağ memeai kanserli genç bir kız bana müracaat etti. Yarası 
Tahimdi. Kurtulma imUoı kalmamııtı. Hasta da bunu biliyordu. Me
yutu. Bir gön doktor arkadaşlarla konuştum. Kanserli kızın zaten yolcu 
olduğunu, binaenaleyh telkini tedaviden başka yapılacak birşey bulun
ma~ söyledim ve bu tedavi için yardımlannı istedim. 

Bir sabah yirmiye yakın doktorla haaıayı aneızıo ameliyat salonuna 
aldık. Evelden .kararlaştırdığımız şekilde lıcpimiz şen görünıııiye çalışı· 
yorduk. Asistanlanm, kızı yiikaek sesle tebrike başladılar: 

- Artık kurtulacaksın! Dediler, bak, Avrupa'dan mütahaw&lar geldi. 
Hepsinin birleıtiği nokta, şimdi size yapacaklan ameliyatla sizin birkaç 
ay içinde ayağa kalkmanız fikridir. Hiç merak etmeyiniz! Kendinizi has
tanede deAilmiı farzediniz. 

A&i•tanlan dinleyen hastamın solgun yüzü hafifçe kızanyor, güzel 
ghleri mevtailikten kurtuluyordu. Fakat bu komediden gittikçe nıüteea
Iİr oluyordum. Ne iee, şakadan yapll,ımız gürültülü ameliyat yanm saat 
içinde nihayete erdi. Aletlerin pkırtısı, operatörlerin biraz fazla telaşı, 
kloroform kokusu, yığ,nla sargı bezleri... hastaya tehlikeli bir amcliyat
lall çakbğı intibamı veriyordu. 

On gfln sonra, asistanlanmdan hiriai koprak daireme geldi. Hastaya 
d eadifemi bildiği için heyecanla elimi nktı: 

- Miljde hocam! Dedi, iki gündenberi yara hali tevakk.ufıadır. 

bedemiyor. Hasta bu akıam bahçeye çıkmak arzusunu gösterdi. Kurtu· 
Jacak gibi! 

Ertesi ubab hutaneye gidip ben de yarayı tetkik ettim. Asistanım 
yamlmıyordu. Yara iyiliğe yüz tutmuştu. Hastayı kurtarmıştık. 

Ba misalleri, binefsihi tellUnle harici telkinin ne mühim birer kuv
vet oldupuu göstermek için yızdık. 

Hayatta.ki muvaffakıyetlerimizin ilk ba~ında "Kendimize inanmanın,, 
ve "Bu iti muhakkak ben başaracağım,, ıuretinde kendimize yaptığımız 
nikbin telkinlerin kudretli nüfuzu vardır. 

Atalar &özü: Kırk gün ben deliyim diyen deli olur; der. Ne doğru 
eöz! Bq arkad8§la birle~ip de altıncı arkadaşımıza hergün şunu aöylesek: 
-}'arkında mmn? Gittikçe saranyorsun sen! Her halde korkunç bir 

butal.p yak.alanmıt gibisin. Kendini behemahal mütabauıea göster. Çok 
fena! Gün geçtikçe eriyorsun vallahi! 

çarpışmalar oldu. Arap'lar, çiftlikleri yakıyorlar 
~~~--... ·----~~~ 

Londra, 28 (Radyo) - Kral Sekizinci Edvard, Filistin'e mahsus idarei örfiye kararname· 
sini tasdik etmiştir. Bu kararname, bütün Filistin'e tatbik edilmiyecek ancak lüzum görülecek 
yerlerde idarei örfiye ilan edilecektir.! 

Londra, 28 (Radyo) - Filistin'in bazı yerlerinde örfi idare ilan edilmiştir. 
Kudüs, 28 (Radyo) - Filistin'de kanlı çarpışmalar devam etmektedir. Dün Hayfa'da üç 

bomba patlamış ve beş Arap ölmüş, bir İngiliz askeri yaralanmıştır. 
Nablus dağlannda İngiliz askerleri ile Arap çeteleri arasında çarpışmalrr olmaktadır. Arap

lar, rastgeldikleri kamyonları yakmakta, çiftlikleri ateşe vermektedirler. Tayyareler, Nablus'taki 
asiler üzerine bomba atmc..ktadırlar. Arap'lar, Kudüs trenini de hattan atmağa çalışmışlar 
fakat muvaffak olamamışlardır: 

Afgan nazırı ve kurmay 
başkanı Moskova'da 

~--------~-4-------~-----M arefal Voroşilof'un verdiği ziyafette, 
iki memleket dostluğundan bahsedildi 

Moskova, 27 (A.A) - Af
gan harbiye bakanı Mahmud 
Han yanında genel kurmay 
başkanı Mehmed Han olduğu 
halde buraya gelmiştir. Mah
mud Han ·Afgan-Sovyet bay
raklarile donatılmış olan Mos· 
kova istasyonunda merasimle 
karşılanmıştır. 

Moskova, 28 (A. A) - Mü-

Fransa'da 
Deniz ame
lesinin grevi 

Paris, 28 (Radyo) - De
niz amelesi grevi genişlemiş 
ve Kale'ye de sirayet etmiştir. 
Patron ve amele murahhas
ları müzakereye devam etmek· 
tedirler. 

M. Pol F or ve dahiliye ba
kanı Paris'te maden müesse· 
seleri murahhasları ile görüş
müştür. 

Bu sözlerin bet gün mütemadiyen tekran, zavallı a:-kadaşın harare
tini otuz dokuz buçuğa çıkartmıya, haftalarca up-uzun yatakt11 yatırmıya 
ve haui gözlerini dünyaya ebediyen yumdurmıya mükemmelen kifayet Yunanistan, da 
.der. 

idafaa komiseri Mareşal . Vo
roşilof Afgan harbiye Bakanı 
Mahmud Han şerefine bir zi
yafet vermiş ve bu ziyafette 
hükumet azasından birçokları 
ile Sovyetler birliği Mareşal
ları, Afgan elçiliği ve müda
faa, Hariciye Bakanlıkları er· 
kanı hazır bulunmuştur. 

Voroşilof söylediği nutukta 
iki memleket arasındaki sıkı 
teşriki mesaiyi kaydettikten 
sonra demiştir ki: 

Maden sulan amelesi grevi 
bir aydanberi davam etmek
tedir. 

• 
___ ı_n_u_n __ oA_I_u_b_az,..:!a=n=ne=k.a=d=a=r=k=u-==vv=e=tli=··=b=a=z=an=d=a=n=e,...k_a_d_ar __ za_y_ıf_t_ır_! - Memur ve işçiler 

Akhisar'da elektirik tesisatı 
Akhisar, (Hususi) - Dil 

bayramı münasebetjle Halke
vimiz daha birkaç gün evel 
bir proğram neşretmiş ve 
umum halkın istifade edebil
mesi için muhtelif yerlere ve 
Halkevi konferans salonuna 
radyolar konulmuştu. Cumar
tesi günü saat 17 de münev-
ver bir zümre ve halk Halke
vi salonuna toplanmışlardı ve 
bu sırada Ortamektep müdü
rü (Hazar Sayıt) kürsüye çı· 
karak Türk dili inkılabı, Türk 
dili esaslan güneş dil teorisi 
hakkında bir söylev vermiş ve 
alkışlanmıştır. Bunu müteakib 
hazırlanan radyolarda Ankara 
ve lstanbul radyoları tarafın
dan verilen söylevler dinlen-
miş ve merasime nihayet ve
ri1miştir. 

Kurs için Ankara'ya gitmiş 
olan jandarma kamutanımız 

Bay Şevket'in yerine tayin 
olunan yeni jandarma kamu
tanımız Bay Halis kazamıza 
gelmiş ve işe başlamıştır. 

Belediyemiz meclisi Cuma 
günü saat 16 da fevkalade 

olarak toplanmıştır. Harita 
mütehassısı Said Erer tarafın
dan yapılan ve tetkikten ge-
çen müstakbel şehir haritası 
esbabı mucibesi okunmuş, ha-
rita üzerinde tetkikat yapılmış 
ve muvafık görülere:k tasdik 
edilmiştir. Bu toplantıda ayni 
zamanda Akhisar'm elektrik 
tesisatının genişletilmesi için 
Belediyeler bankasından yapı-
lacak elli iki bin liralık istik
raz hakkında Dahiliye Veka
letinin istediği muvafakat maz
batası da imzalanmış ve Ve
kalete gönderilmiştir. Beledi-
yeler bankasından bu paranın 
verileceğine dair bir haber alı
nınca Belediyemiz derhal işe 
başlıyacak ve pek yakında za· 
ten muntazam bir halde olan 
~lektrik tenviratımız daha 
esash bir bale girmiş ve bü
tün şehir baştan ba~a elek
triklenmiş bir vaziyete girecek 
ve gelecek sene de gündüz 
ceryanlarına da başlanacaktır. 
Bu hususta Belediyemize mu· 
vaffakıyetler temenni ederiz. 

Bizim gapabilecelimiz fedakarlıklar, her ha:de baıka 
şeylerdir. Yolua, omuzumuzun bir parçası halinde duran 
6a geri koparıp ıana ve bana peşkeş çekmeği lcat'igyen 
diiıünmemişizdir ve düşünmigeceğiz. 

Fransa'nın Suriye üzerindeki mandası, nihayet beynel
milel zaruretlerden dolmuştu ve bunun manası, hiçbir 
zaman bıı topralın Fıansa'ya aidiyeti demek delildi. 
Fransa burada beynelmilel bir işe, bir mandaya memur 
edilmişti. Bu1 bundan ibarettir ve Sariye ile anlaşırken, 
nilaaget dost bulunduğu bir Türk milletine aid parçanın 
vaziyetini düşünmek mecbariyetindegdi. Bunun yapılma
mış olması, bilmeyiz sadece bir ihmalden mi ibarettir? 
Fakat iter ne olursa olsan, bu müessif hıidise üzerinde 
durmaktansa, şimdi Suriye'gi ve milletler cemiyetini 
malıatap tutarak Antalcga ve /skenderan'an malcaddera· 
tını halle çalışacağız. 

Sarige, şimdi müstakil bir devlet halinde bizimle 
dost ve iyi ıeçinmelc istiyorsa, ba söz götürmez halci
lcati kabul ederek Antakga w /skenderan'u artık kendi 
laıuludlarından hariç saymalıdır. Bu parça, Arap delil, 
tam manasile Tiirlc'tiir ve orada bir Türle ekalliyeli de· 
fil, harsı, kültürü itibarile tamamen htikim olan bir 
Tirle gılını oardır. O, hakiki •ahibine ve benliline iade 
edilaelillir. Sapan 

• •••• 
Yeni bir 

! T efekkül kuruldu ... 
Atina, 27 (A.A) - Merkezi 

Pire'de bulunan Yunan mesai 
konfederasyonu ile Pire işçileri 
teşekkülleri milli işçi ve me
mur konfederasyonu namı al
tında yeni bir teşekkül vücuda 
getirmiye karar vermişlerdir. 
Bu yeni teşekküle Atina'nın 
135 diğer teşekkülü de iltihak 
etmiştir. Bu yeni teşekkül 4 
Ağustosta tesis olunan yeni 
milli siyasete tamamile müza
haret edecektir. 

Yapılan içtimada Başbakan 
Metaksas'ın milli amele siya
seti müteaddit defalar alkış

lanmıştır. 

M. Antenesko 
Belgrad' a gidecek. 

1 
Belgrad, 28 (Radyo)- Ha

ber verildiğine göre, Roman· 
ya hariciye nazırı M. Ante
nesko Cenevre'den dönüşte 

Belgrad'a gelecek ve M. Sto
yadinoviç' e iadei ziyaret ede
cektir. 

" Sovyet - Afgan dostluğu; 
bilhassa herkesi endişe içinde 
bulunduran bugünde, iki mem
sarsılmaz sulh azminin bir ni
şanesi olarak hususi bir kıy
met arzetmektedir. 

Voroşilof; Afgan harbiye 
bakanı tarafından yap1lmakta 
olan bu ziyaretin Sovyet-Afgan 
münasebetinin ileride daha 
ziyade resanet bulmasına hiz
met edeceği kanaatını beyan 
ederek sözlerini bitirmiştir. 

Verdiği cevapta Mahmud 
Han, geçen onbeş yılın iki 
memleket arasındaki dostluk 
münasebetini tersin yılları ol· 

duğunu ve bununda 1926 da 
aktedilen ve 1936 da da on 

yıl müddetle uzatılan ademi 
tecavüz ve dostluk paktlarile 
bilhassa tezahür ettiğini söyle
miş ve sulhün müdafaası ve 
tarsini sahasında birçok defa
lar hüsnü niyetini ispat etmiş 
olan dost Sovyetler birliğinin 
sulh eserine her vasıta ile mü· 
zaharet etmekte bulunmasını 
memnuniyetle müşahede eyle
miştir. 

Yunan kralı döndü 
Aıina 28 (A.A) - Kral dün Fransa , da 

akşam Atina'ya dönmüttür. Kral 
deniz manevraıunnın son eafhaıa- Kar fırtınası 
nnı takibetmek üzere başbakan 

Metaksas ile A verof kruvazörüne Ve yağmur ba. 
binecektir. 1 zı yolları kapattı. 
Her gazetecinin en Paris, 28 (Radyo) _ Paris 

büyük vazifesi (!) civarında yağmur devam et-

Kastel Gandolko 28 (Rad- mektedir. Kar fırtınası Şam· 
yo) - Papa on birinci Pi, beri'de de.vam etmektedir. 
büyük salonda 28 hükumetin Burada soğuk iki derectdedir. 
katolik matbuatı murahhasla- Kar birçok yerlerde tutmuştur. 
nnı kabul etmiştir. Moryen mıntakasında ve St!n-

Papa 250 murahhas önün- bernar'da yollar karlar tara· 
de bir nutuk irat etmiş ve fmdan kapanmıştır. 
katolik matbuatı yeni vazife- Sistiral ve sahilde müthiş 
)erinde teşci etmiş ve "Roma· bir fırtına devam etmektedir. 
yi ziyaret etmek her gazete- Tolon 'dan hareket eden bir 
ciye düşen en büyük bir va- vapur, büyük bir tehlike ge-
zifedir.,, Demiştir. çimıiştir. 

Senzidiye vesair yerlerdeki 
maden amelesi grevi bitmek 
üzeredir . 

Çek kurmay 
başkanı Paris'te 

Paris 28 (Radyo) - Paris
te bulunan Çekoslovakya er· 
kanıharbiye reisi, Çekoslovak· 
yanın Paris sefiri ve ateıemil
teri ile birlikte Meçhul asker 
abidesine bir çelenk koy
muştur. 

Almanya'da 
!yeni yolların 
'açılma merasimi .. 

M. Hitler 
Berlin, 28 (Radyo) - M. 

Hitler dün, Breslav vesair yer· 
ler arasında yeni yapılmış olan 
1000 1 kilometre otostradların 
küşad merasimini yapmışbr. 

Ayni surette 7000 kilometrelik 
yol daha yapılacaktır. 

Bu münasebetle, Alman 'lar 
mühtaç oldukları benzini sin
tetik olarak elde edeceklerini 
söylemektedir. Bu yakınlarda 
kimya ile kauçuk da yapıla
caktır. 

Tevfik Rüştü Aras 
Cenevre, 28 (Radyo) 

Fransız hariciye nazırı Müsyii 

fvon Delbos, Küçük ltilaf ve 
Balkan ittifakı mümessillerini 

ziyaret etmiş ve akşam üzeri 
kendilerine bir ziyafet vermiş· 

tir. Bu ziyafette, Balkan itti
fakını teşkil eden devletler 

namına Türkiye Dış işleri ba
kanı Tevfik Rüştü Aras ve 

Küçük itilaf namına da M. 
Krofta birer söylev vermiş

lerdir. 

Yunanistan tohum
luk butday aldı. 
Tekirdağ, 27 (A.A) - Yu

nanistan' dan gelen bir ziraat 

mühendisi Tekirdağ borsası 

ile Çorlu havalisindeki çiftlik 

ve köylerden bin ton buğday 
satın almıştır. Bu buğdaylar 

Yunanistcın'ın bazı köylerinde 
tohumluk olarak dağıtılacağı 

için seçme olarak ve lstanbul 
fiatinden 60 para fazla fiatle 
toplanmıştır. 

Denizli' de ehli 
hayvan sergisi açıldı 

Denizli, 27 (A.A) - Bugün 
ehli hayvan sergisi törenle 

açıldı, Sergi ilimizde büyük bir 
ilgi uyandırdı. 800 den çok 

hayvan gelmiş ve bunların 
içindeh Denizli aygır deposu 

mahsulünden olan 250 hay
vandan 17 tayla ve gebe kıs-

raklarla 18 taya 1,240 lira 
ikramiye d1.1ğıtılması kararlaş
tırı im ıştır. 

1 Fransa'nın Suriye 
komiseri Halep'te .. 

Halep, 28 (Radyo) - Su
riye fevkalaae komiseri bura-

da büyük tezahüratla karşılan· 
mıştır, binlerce Arap genci 

milli şarkılar söylemişler ve 
nümayişler yapmışlardır. M. 

Dö Martel bu tezahürat ara· 
sında hükumet konağına ve 
buradan da istasyona gitmiştir. 

ltalya- Yugoslavya 
Roma, 27 (A.A) - ltalya 

ile Yugoslavya iki memleket 

arasındaki ticari mübadelele· 
rin artırılmasına matuf bir iti
lafname imzalamışlardır. 

Roma, 28 (A.A) - Dış iş

leri bakanı ile Yugoslavya el

çisi İtalya ile Yugoslavya ara· 
sında ticaret münasebetlerinin 
y.eniden tesisi hakkındaki iti· 
lifnameyi imzalamışlardır. 



ti 
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Askerlik 
İzmir askerlik şubesindt•n: 
lzmirde bulunupta yJbancı 

şubelere mensup olanlardan 
hiç askerlik etmemiş 316 do
ğumundan 331 doğumuna 
kadar olan crcoıtın sevk işleri 
yapılmak üzere 1 birinciteş-
rin 936 gününe kadar ilanı 
müteakip her gün sabah saat 
dokuzdan on ikiye kadar hü
viyet cüzdanlarile şubeye gel
meleri ve gelnıiycnlerin ce
zalı kalacaklarının bilinmesi 
ilan olunur. 

\.. 
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ELHAMRA 
Bııı;iiıı yeni mc,·,iıııiıı ilk lıii y iik f i lıııi 

Gönül Dedikoduları 
MARTHA EGGERTH 

(;co~ ı\lckımmlf'r Fı·liks Brrssaı - J'rnsl \ crc lıı-s 
Pnrnuıuııı Jıırıınlda : lsp:ııu n dıılıili lııırlıı \'. S. 

Zahire sahşları: 
Ç. Cinsi K. S. 

125 Buğday 5 50 
125 Arpa 3 75 
10 Susam 14 
13 Bur~k 4 375 

35718 Ki. Yap. 47 
11012 11 pamuk 44 50 

• 

K. S. 
5 50 
3 75 

14 
4 :375 
59 
46 

lzmir vapurun-
daki kalabalık 
Bazı y olcular 

kaldılar 
Dün lstanbul'a hareket eden 

İzmir vapuru f evkalfıde kala
balıktı. Bu kalabalığın sebebi, 
İzmir v apurile lstanbul' da ki 
mekteplerine giden talebe.le
rin çokluğu idi. Fuar münase
bctile lzmir' e gelmiş olan son 
ziyaretçilerden bir kısmı da 
diinkü vapurla dönmüşlerdir. 
Birinci ve ikinci mevki yolcu
larından birçoğu, yer bulama-
dıklarından diğer vapura kal
mak mecburiyetinde kalmış

lardır. 

Türkofis müdürü 
Şehrimiz Türkofis müdürlü

ğüne tayin edilmiş olan Sam· 
sun Türkofis şubesi müdürü 
Ahmed Mitat, Şehrimize gel-
miş ve dünden itibaren yeni 
vazifesine başlamışhr. Yeni 
Türkofis müdürü, dün Vilayeti, 
Ticaret odasını, Borsayı ve 
Cumuriyet Merkez Bankasını 
ziyaret etmiştir. 

Muallimler kadrosu 
Diğer vilayetlerden lzmir 

vilayeti emrine verilen ilk 
mekteb muallimlerile bu sene 
erkek ve kız ~uallim mektep· 
lerinden mezun olub lzmir ilk 
mekteplerinde çalıştırılmaları 
bildirilen muallimlerin kadro· 
lan Kültür direktörlüğünce ha
zırlanmaktadır. 
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Fransız· meb'usan meclisi toplandı. ' Holli
ham! -Başı 1 inci sag/ada

Bu izahattan &onra lu}ihanın 
tetkikine t;eçilıniş ilk olara" ra· 
portör Smit Jami~ söz almıştır. 

Bundan sonra, meb'uslar· 
dan M. Kolomp kür~üye çık· 
mış, fakat sonunda takririni 
geri çekmiştir. 

Repoliken ekalliyetler lideri 
M. Lui Maren, layihanın ma· 
Jiye encümenine sevkini iste
miştir. Bu taleb 365 rey ile 
ve 248 reye karşı reddedil
miştir. 

Bundan sonra, celse tatil 
edilmiş, ikinci celse saat 16 
da açılmıştır. Sabık maliye 
bakanı M. Jorj Bone söz al· 
mıştır. 

M. Bone, böyle bir tedbirin 
hiç beklenilmediğini ve altı 
aydanberi kürsüye çıkmadığını 
fakat şimdi bu mecburiyeti 
hissettiğini söylemiş ve son 
istikraz teşebbüsünün ademi 
muvaff akıyeti üzerine frank 
mes' efesinin günün mes' elesi 
olduğunu bildirmiştir. Ve: 
-:Frank mes'elesi, birçok ka· 
binelerin sukutunun en başlı 
sebebi olmuştu; çünkü sabık 

kabineler, frangın kıymetini 
ne indirmek ne de yükseltmek 
istememişlerdi. 

M. Blum bu hamleyi ydp· 
mıştır. Şimdi frangın kıymet· 
ten düşmesini fena görenler 
vardır. Fakat bu hadise çok· 
tan hazırlanmıştı. Maliye ha· 
kanı, bu kararın beynelmilel 
bir uzlaşmayı takibettiğini bil
dirmiş bulur.maktadır. f ngiliz
Jer ve Amerika'lılar bu hususta 
Fransa ile mutabık kalmış
lardır. 

Biz, bu kararı vermezden 
evci içtimai şartları ıslah za
ruretinde idik. Bu tedbirin 
hatası bu noktadadır. ~Fransa· 
da, bu tedbirle iş başlıyacağını 
ümid edebiliriz; fakat dahili 
iş vaziyeti düzelmedikçe hiçbir 
şey bekliyemeyiz. 

Hükumet, ihtiyacatı zaruriye 
fiatlerinin tereflüüne mani ol· 
malıdır. Böyle bir tereffü, mem
lekette büyük hadiselere sebeb 
olabilir. 

Memlekette tasarruf hakkı
nın muhafaza ve müdafaası da 
lazımdır. Fertler, haklarına, 
mal ve mülklerine serbestçe 
tasarruf edemezlerse, hiçbir iş 
görmek mümkün olmaz. 

Bu büyük mes'elede Blum 
kabinesine muvaffakıyetler te· 
menni etmek bir vazifedir .. ., 

M. Pol Reno söz alarak 
ayni suretle idarei kelam et
mış ve: 

"Eğer benim teklif ettiğim 
zaman bu tedbir kabul edilmiş 
olsaydı, 30 milyar Frangın kay· 
bolmasına meydan verilmemiş 
olacaktı, Fransa, son zarını 

ANADOLU --·--
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve başyazgam 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı işleri 

müdürü: Hamdi ~üz bel 

idarehane i: -
fzmir ikinci Beyler .. ok:aAı 

C. Halı..: partisi binıı ı iı;inde 

Telgraf: İzmir - A~ADULU 
Tdt'fon: 2776 -· .fo ta kuıu u 405 

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

aylığı 500 kum)tur 
Yabancı memleketİer için eenelik 

abone ücreti 2i liradır 
Her yerde 5 knru~tnr -'ünü g~çıni~ ııii lıalar 25 kuruştur. 

..ANADOLU :\IATB.AASINDA 
BASIL:,HŞTJR 

--------- ·-----------oynamaktadır. mukabilini aynen başka bir 
Parasını kıymetten düşürmi- şey olarak almak, çok garib 

yen devlet kalmış mıdır. Üc- ve iptidai bir harekettir, Al-
retler düşürülmüş, sair tedbir- manya, Fransa ve İtalya ve 
!er ittihaz edilmiştir. Fakat diğer sanayi memleketleri gibi 
bunlar hep faydasız kalmıştır. ihracatsız yaşayamazlar. İhra· 

Ben, hükumetin taraftarı ol· catı kolaylaştırmak, genişlet-
mamakla beraber, bu kararın mek elzemdir. 
lehinde rey vereceğim. iktisadi sahada milletler ara· 

Elde edilen lngiltere-Fransa· sında tabii mübadele usulü 
Amerikan mali uzlaşması mü· ikame edilirse, harb ve teca· 
himdir. İngiltere hükumeti vüz, istila teşebbüslerine mey-
hüsnüniyetini:göstermiştir. Bir· dan kalmıyacnktır. 
leşik Amerika' da ise F ransaya Bunun için, beynelmilel kre· 
büyük bir ehemmiyet verilme- dinin yeniden doğması lazım-
mektedir. Bunun için Fran- dır. 
sa'nm kararını kabul etmiş- Mevaddı iptidaiye pazarla-
lerdir. rına gelince, soğuk hükümranı 

Vaziyete hakim olmak mec
buridir; Ümit ederim ki bütün 
Fransızlar; M. Blum'un bu te· 
şebbüsünün muvaffak olma· 
sınt istemektedirler. Demiştir. 

Müzakereler devam etmek· 
tedir. M. Vensan Orbul nok-
tai nazarını bildirecektir. 

ltalga'da 
Roma, 28 (Radyo) - Bü· 

tün İtalya' daki para borsaları 
kapanmıştır. Bu vaziyeti, ltal
ya'nın da finanse} inkılaba 
iştirak edeceği kanaatini vc:r· 
mektedir. 

Londra, 28 (Radyo) 
Londra'nın mali mehafilinde 
Fransa, İsviçre ve Felemenk'in 
para uzlaşması karşısında ftal
ya ve Almanya'nın bu karara 
uymak mecburiyetinde olduğu 
söylenmôktedir. Bu teşriki me
sai elde edilmezse, beynelmi
lel mali bir konferans akdi 
mecburi olacaktır. 

Londra borsasında bugün 
Fransa, lsviçre ve Felemenk 
parası üzerine muamele yap· 
tırılmamıştır. 

lsviçre'de 
Bren, 28 (Radyo) - Fede

ral meclisinin iki kararı bu
gün neşredilmiştir. Bu karar; 
altın ile frangın nisbet ve mü
nasebeti Üzerinedir. Bugünden 
itibaren fiatlerde zam yapıl
ması şidetle memnudur. 

Almanya' da 
Berlin, 28 (Radyo ) - İk

tısat bakanı, gazetecilere mark 
fiatı hiçbir değişiklik görmi· 
yeceğini söylemiştir. 

Moskova'da 
Londra, 28 ( Radyo ) 

Moskova' dan Stok Eksanj 
ajansının aldığı bir habere 
göre, ruble, mark ve liret 
üzerine ancak bir müddet 
sonra yeni bir karar verile
cektir. 
Doktor Şahi' ın beyanatı 

Roma, 28 (Radyo) - Sün
day Taymis gazetesine göre, 
beynelmilel vaziyet ve müna
sebetlerin ıslahı için gümrük 
harbına nihayet verilmek za
manı gelmiştir. Fransız hüku
meti bu hususta kararın; ver· 
miş ve harekete geçmiştir. 
Fransa, Cenevre' de de bu esas 
dahilinde bazt teklifatta bu
lunacaktır. Bu karara, doktor 
Şaht ve Pol Bastid'in müte· 
kabil ziyaretleri çok nafiz . ol-
muştur. 

Uluslar sosyetesi, bu husus
ta lakayıd kalamıyacaktır. 
Doktor Şaht, Fransa'nın bu 
karar ve hareketi ıçın, en 
ziyade lazım bir harekettir; 
vaziyetin kurunu vüstai bir 
zihniyet ile tetkiki daima ha· 
tadır; gelen mal kadar mal 
vermek, yirminci asrın müba· 
dele ve ticaret usulü değildir. 
Bir avuç buğday almak için 
makine vermek, bir radyonun 

davası mevzuubahs olmadan 
halledilebilir. Yalnız, bu pa
zarlardan istifade edecek mil
letlere temellük kakkı veril· 
melidir. Bu suretle Alman
ya' da sanayii ne lazım mevaddı 
iptidaiyeyi temin edecektir. 
Demiştir. 

Avusturga'da heyecan 
Viyana, 28 (Radyo) 

Fransa ve İsviçre'nin frank 
hakkındaki kararları heyecan 
uyandırmıştır. Para vaziyetleri 
dikkatle takibedilmektedir. 

Resmi tebliğ 
Paris, 28 (Radyo) - S. F. 

f. O. Sosyalist fırkalarının iç
timaı üzerine dün şu tebliğ 
neşredilmiştir : 

Üç demokrat devletin tam 
bir uzlaşma ve anlaşması üze· 
rine frank hakkındaki bu ka
rar ittihaz edilmiştir. 

Bu tedbirin Fransa tarafın· 
dan müstakilen ittihazına im
kan yoktur. Yapılan uzldşma, 
Fransa'nın ve cihanın iktısadi 
faaliyetini düzelteceği muhak
kaktır. 

Hükumet, vaziyeti muhafaza 
için birçok . mühim tedbirler 
ittihaz etmektedir. Bu tedbir
ler, müstahsile, rorta sınıfa ve 
küçük irad sahiplerine çok 
faideler verecektir. 

Bu hareket, asıl 'manasile . 
sulhun lehine bir harekettir. 

Komünistlerin kararı 
Paris, 28 (Radyo) - Ko

münistlerin idare heyeti top· 
lanmış ve frangın kıymetten 
düşürülmesin amele ücretle· 
rine tesir yapmamasını temin 
için çalışmak kararını ver· 
miştir. 

Akşam üzeri sol cenah mu· 
rahhasları toplanmış ve M. 
Blum'a bu kararın sür'atle 
mecliste tasdikini istediklerini 
bildirmişlerdir. Bu karar mec· 
lis koridorlarında M. Blum'a 
tebliğ edilmiş, fakat hayat 
pahalılığına meydan verilme
mesi ayni heyet tardından ri· 
ca edilmiştir. 

Lahaye, 28 (A.A) - Hol· 
landa para siyasetini değişti· 
rerek 27 Eylülden itibaren al
tın ihracını yasak etmiştir. 

Borsalar pazartesi ve salı 
kapalı olacaklardır. 
Romanya' da; ' 

Bükreş, 28 (Radyo)- Sela
hiyettar maliyeciler tarafın·· 
dan M. Tataresko'nun · riyase· 
tinde yapılan bir içtimada, 
,f ransız, İngiliz ve Amerikan 
mali anlaşmasının Rom~n p.:ı· 
rasına tesir yapmamasına ka
rar verilmiştir. 

Atinada 
Atina, 28 (Radyo) - Yu

nan hükumeti drahminin ster
lin fiatine istinad etmesine ka
rar vermiştir. 

Lahey, 28 (Radyo) - Ka· 
bine reisi M. Kolens, frangın 

vaziyeti karşısında Felemenk 
parasını sarsılmaktan vikaye 
için lQ0,000,000 florinlik bir 
ihtiyat akçesi tesisine karar 
vermiştir. 

Bu hususla neşredilen bir 
tebliğde, Felemenk hükumeti-' 
nin bu kararı, fsviçre'nin ka
rarı üzerine vermek mecbu· 
riyeti hasıl olduğu bildiril
miştir. 

Felemenk hükumeti bugiin· 
den itibaren Hollanda milli · 
bankasının malfımatı haricinde 
altın ihracını yasak etmiştir. 

Borsa bugün ve "yarın ka
palı kalacaktır. Bugün de ittihaz 
olunan tedbirler ilan edile
cektir. 

Ayan içtimaı 
Paris 28 (Radyo) - Bu 

sabah ayan meclisi de saat 
19 da tekrar toplanarak frank 
hakkındaki kararı almağa ka · 
rar vermişlerdir. Bu akşam 

gümrükler encümeni de topla· 
nacaktır. Bu içtima bütün gc· 
ce devam edecektir. 

Bcrlin, 27 - Frank vazi· 
yeti Alman v.azctelerin<le bi
rinci sayfalarda kaydedilmekte 
ve verileceği neticeler tetkik 
olunmaktadır. Bu gazetelere 
göre, Almanya, Fransa'nın 

buhranına karşı aldığı bu ted
birden hayrete clüşmiiştür. 

Alman ekonomik mahaf ili 
netice ve tesirleri sükunetle 
bekliyeceklcrdir. Alman eko
nomisi hiç müteessir olmıya· 
caktır. Çünkü vaziyeti sağlam· 
dır. Müvazene için daha baş
ka tedbir de alabilecektir. 

Amsterdam, 27 - Fele· 
menk bankası direktörü, Fe
lemenk parasının vaziı etinin 
değişmiyeceğini söylemiştir. 

Paris, 27 - Başvekil M. 
Blum, Londra, Vaşington ve 
Paris'te bir vesikanm ayni za· 
manda neşrinin ehemmiyetini, 
işaretten sonra: 

- Üç devlet müsalcmctin 
temeli olan ekonomik müna
sebetleri diriltmek icin ilk de
fa müştereket hareket . etmiş· 
lerdir. 
Demiş ve bu hadisenin te

sirlerini hafifletmek için 3 ta· 
rafit beyanname neşredildiği 
iddialarını tekzib eylemiştir. 

Roma, 27 - ltalya hiç bir 
tedbir almamakla beraber Li· 
reti beynelmilel vaziyete uy· 
durmağı düşünmektedir. 

Prağ, 27 - Başbakan, Frank 
hadisesinden bahsla Çek fi· 
nans ve ekonomisinin sağlam 
olduğunu söylemiştir. 

Brüksel, 27 - Belçika, 1,5 
yıllık para siyasetini değişlir

miyecektir. 
Var.şova, 27 Lehistan 

bankası vaziyeti sağlamdır. 
Esasen frank mevcudu da pek 
azdır. 

Budapcşle, 27 - Macar 
parasında bir tesir olmıyacak
tır. Esasen Macar • Fransız 
tecim mübadelesi azdır. 

Paris, 27 - Başvekil, yeni 
tedbirlerle istihsal masrafının 
azalacağını, iskonto fiatlerinin 
indirileceğini, perakende eşya 
fiatinin artmıyacağını, maamafih 
tedbir de alınacağmı, beynel
milel bir anlaşma ve müsali
met temınıne matuf büyük 
mikyasta tedbirler mevzuu bah
solduğunu teyit eylemiştir. 

Bren, 27 - İsviçre de ay· 
nen Fransa'nın kararını ver· 
miştir. 

Polonya'nrn eski cumur reisi meşhur pi 
yanist Paderevski de sesli film çeviriyo 

Avrupa'da Den· 
ham' da bugün A
merika' nın Holli
vud'unu andıran 
büyük bir film şeh
ri vardır; burasını 
Aleksandr Korda 
bu hale getirmiştir 
"Yıldızlar lokan
tası,,nda pek çok 
meşhur yıldız ve 
artistlere rastla -
mak mümkündür. 

Marlene Dit
rich' e ilk sinema-
cılık dersi vermiş Paderevski piyano başında film 
olan Erik Pommer, çevirmeğe lıazırlanıyor .. 
Vcnsan Kord, Amcrika'nın nıeş· Rone Kler'in "Satılık hayalet,,i 
hur sarışını Mirynm Hopkins, burada oynatmıştır. 
lngiltere'nin maruf aktrisi Cer- Fakat burada en şayanı hay-
trüd Lavrcns hep buradadır. ret bir sürpriz daha vardır. 

Paris'in maruf aktörü Corc Lehistan'ın umumi harbta 

P · ı d "S k. . . H . tekrar istiklalini kazandığı 
erımaı e e ızıncı anrı- . . .. 
· h ~ h t f"l . . .. vakıt ılk cumur reısı olan meş· 

nın ususı aya ı" ı ınını vu- . . 
d . w hur pıyanıst Paderevski de 

cu a g1etırmcge çalışmaktndır. burada çalışmaktadır. 
Vels in "Müstakbel hayatı,, Padcrcyski'nin çaldığı par-

clıınla berabe.;I:yat balıalılığı çaların vakıa pek çoğu plak· 
artarsa ücretlerin de artması lara alınmıştır, fakat, plak bu 

biiyiik saıı'atkarı istikbalde 
için bir takas sistemi istiye· veya meçhul yerlerde tanıta-
ceklerdir. cak kudrete malik değildir. 

Ncvyork, 27 - Fransız ka- Sesli film, san'atkarı bütün 
rarı burada iyi bir hava ya- m<!vcudiyetil~ ve muvaffakı· 
rattı. Bu sayede iptidai mad- yetlerilc istikbale nakledecek 
denin kıyrnetlf'nmcsi bekle- bir vasıtadır. 
niyor. Amerika'da hububat En son {olarak Paderevski 
borsaları kapanmıştır. "Ay ışıgı altında sunat"ı çal· 

Nevyork, 27 - Eslıam bor- mış ve filme alınmıştır. 
sasında cumartesi kısa bir tc- Sabık bir cumur reisinin 
rcdclütten sJnra piyasa 1 -3 piyanosu başında, herşeyin 
puvarı yükselmiştir. 900 bin sustuğu bir muhitte çaldığı 

esham satılmıştır. Bu rakam, 
bir cumartesi günü için fev
kalade mühimdir. 

Büyük bir müessesenin reisi 
Fransa, İngiltere ve Amerika· 

nın bu döviz istikrar kararının 
iktısadi istikrar ve cihan sulhu 
istikrarı sahasında bir mcdhal 
teşkil edeceği ve Briyand -Kcl
loğ misakındanberi en mühim 
bir adım olduğunu söylemiştir. 

parçalar, hem ses ve hem de 
vaziyet ve jestlerle filme alın

maktadır. 

Kız kacırmak • 
Dördüncü sultaniye mahal-

lesinde Ali oğlu Halil ve Ce
lal oğlu Hikınet'in, 14 yaşın· 
da Sabiha isminde bir kızı 

kaçırdıkları zabıtaya şikayet 
edilmiş ve tahkikata baslan· 
mıştır. 

mm..,mm::zammısmma.am11m1ı:zm .............. ,, 

Mek ep Kitapları 
-···---

•tapevinden: 
24 senedir İzmir ve hinter'andmın kitap 
ihtiyacını temin etmeği şerefli bir vazife 
bilen müessesemiz busene: 

- Devlet Kitaplarının -
dahi satıcıhğmı üzerine almıştır. 

ilk ve orta mektepler ile liselerde oku
tulacak bütün kitapların emirlerine ama
de olduğunu saym öğretmenler ile taşra 
bayilerine arzederim: 

Adres: Yavuz kitab evi 
·Numara 56 Kemeraltı.._ı1 .. " 
ızaOkulu 

ES K 1 

DARÜL'İRFAN 
Ml'nılckctimizin en eski bir hususi okuldur. ANA ve iLK 

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

OKUL, en yeni usullerle çocukları hayata ve ORTA 
okul tahsiline lıazır1ar. 

Fransızca dili İ L K kısmın ikinci sı.ııfından başlar. 
Her iki kısma öğrenci kaydına 1 E Y l Ü l tarihinden 

itibaren ba !anacaktır. 

Miiraccı.at zamanları : Saat dokuzdan on yediye kadaı dır. 
Kestelli caddesi, No. 76, Telefon : 2914 Paris, 26 - Komünistler, 

hükumetin para siyasetine yar- ....................... _ ................. .. 
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b· -~· I Yedinci Balkan olimpi-
Ql~i~ci Fr~ns~va P:~:;ı[· J:tf ;: yadları merasimle açlldı 

BUYUK TAR/HI TEFRiKA · . . . ' . 800 t J - "k k tl ...J 

Alt 1 S 3 2 me reae ve yu se a amaaı 
tQ[ • • k Çehvir~n: Fk·. Şemtse~dkin Befn"lhioi!lu ay, • poru. • yenide• iki ikincilik aldık. 

ın pıçı~ ÇO t~ ~r, e .san rı se l Ve rek şild şampıyonu O U Atina, 28 (Hususi) - Bal- mir vapurilc lstanbul'a git-
! serguzeştcu bır delıhanlıydı.. • kan Olimpiyatları dün başla- mişlerdir. 

a ki hükumdar, nişanlıların Palyaço kıyafetli ve güzel Kupa maçını Altınyıldız kazandı. Demir- mıştır. Atina, baştan başa Bal- Takdirname alacak olanlar 
Ptı~l~rı gibi. bir~r altın ha_l- genç: s or kulübünde güreş müsabaka/arı oldu.. kan devletleri bayraklarile do- Fuar komitesi, dün akşam 
Yüzuk teatı cttıler, ve hır - Ne alay .. Ne alay.. P natılmıştır. Olimpiyatlar, saat belediyede doktor Behçet 
a birbirlerine düşmanlık Dedi. Dün, halk sahasında mev- tıyor. lzmirspor'lular 41 mcı 15,30 büyük merasimle açıl- Uz'un riyasetinde toplanmış, 

d~~-anıak yem inile 
1 
herbiri Yolun gürültüleri arasında simin en mühim maçlarından dakik~d.a ani bir şü~le ~ mcı mıştır. Parlak bir geçid resmini 937 senesi fuarı 1çin mühim . 

g tıne bir kuzu verdi. bir ses: birine şahit olduk. 934 - 935 gollerını atıyorlar. Bır hucum· miiteakib bayraklar çekilmiş, bazı kararlar almıştır. Ayni 
~ekucaklaştılar ve sonra ye- - Hey.. Bizimle beraber şilt finaline kalmış olan Altay- ~a Altay lehine. peı.altı veri- milli marşlar çalınmıştır. Bun- zamanda buseneki fuarda iyi 

ie oturdular. Kraliçe Eleo- gel.. Haşmetmaab bu akşam İzmirspor takımları karşılaştılar lıyor. Fakat Saım topu avta dan sonra Yunanistan atletizm pavyon yaptırmış olanlarla iyi 
Ot. hem ağlıyor, hem de kar· Gaten ormanındadır! ve birbuçuk saatlık bir müca- al{yor. Neticesiz mütekabil hü- birliği reisi Rinapulos bir nu- dekorasyon yapanlara verile-
~ı Şarlken'in ellerini öpü· Dedi. dcledcn sonra Altay 2-3 galip cumlar devam ediyor. ikinci tuk irad etmiş, kültür bakanı cek takdirnmeler için de tet-
~t: sonra ayni halde kocası - Haydi, yoluna! gelerek şildi aldı. devre şayanı hayret bir. şekil- olimpiyatların açıldığını bil- kiklerle meşgul olmuştur. 
:ilci Fransova'nın ellerini Palyaçonun arkasındaki kü- Bu mühim oyunun hakemi ~~ u:-atılıyor. Fakat netıce de- dirmiştir. Yeni Balkan olimpi- ilk müsabakaların puvantaz 
İtllı·eğc geçiyor, iki erkeği çük maymun acı, acı bağırdı; Altınordu'dan Mustafa idi. g~ş~ıyor ve Al.ta~ omy:r:~i~İ; yatları bayrağı çekilirken Ar- tasnifi neticesi şudur: 
bıtin ki t ' k" · · süvarı· , mahmuzlarını atının kar- F k l d· v· d A' l k bıtırıyor ve Şıldı d" t · d 15 t i J! e ya · aş nıyor, ı ısını a ·at ge me ıgın en, ıan ı al ıtos epcsın en pare op y onan 'lılar birinci, Yugos-

tB en kucaklıyordu. nına batırdı ve Haziran çiçek- Demirspordan Lütfi Cemal'ı ıyor. I H Ik 1 . atılmıştır. Her memleket at- lavlar ikinci, Romenler ve 
u h"d' b"t" F 'd lerile bezenmiş ormana daldı. hakem tayin etti. Takımlar Bu oyundan eve a ev erı l ti · t f d t' ·ı ·· ~tirı ba ıse u un ransa a takımlarından 9 Eyliil ile Al- e erı ara ın an ge ırı en gu- Türk'ler müsavi puanla üçtincü, 

e h ir sevinçle karşılandı Çok uzakta olmak üzere, sahaya dizildikleri zaman iz- tınyıldız takımları arasında ya- vercinler de bu arada salıve- Bulgarlar beşincidirler. 
a er tarafta kendiliğinden dört silahlı adam ve altı yüklü mirspor takımı mutad kadro· pılan kupa maçını Altınyıldız rilmiştir. Bunların ayaklarında; 
tanılar yapıldı. kallr da kendisini takib et- sunu muhafaza ediyordu. Al- takımı 2 _ O kazanarak kupa· "Size, Ati na' dan, yedinci At yarışları 

' \'et, harb, uzun seneler tiler. tay' da çoktan beri oynatmadığı yı almıştır. Balkan olimpiyatlarının açıl- Sonbahar atyarışlarının so· 
herı felaket ve sefalet devri Palyaço kıyafetli genç or· Hilmi'yi oynatıyor ve lstanbul'a Güreşler dığı haberini getiriyorJm.,. nuncusu dün Kızılçullu koşu 
ayet · d kt' t k 'd v k D v ' ye Y t b ki t d ld H l Lı e ermış eme ı ar ı . manın ortasında durdu, elmaslı gı en sag açı ogan ın - D . k 1 .. b.. 1 azısını aşıyan ayra ar a anın a yapı ı. ava güze , 

· 'laşm tl'I b · b · 1 · d rinc de küı:iik Ali'yi alm1ş emırspor u u u sa onun- vardı. Müsabakaları, nazırlar, k b l k K l h t tli ı··e ı er ır ır erın ~n bir düdük çıkardı; öttürdü. . da Demirspor güreşçileri ara- alan ala a ı tı. oşu ar c-
'rl .r u ayrılamıyorlar, Bır· Atının üzerinde bir atkı vardı, bulunuyordu. Hakemin işare- sında yapılması mukarrer olan meb'uslar, 50 binden fazla yecanlı ve zevkli oldu. 
erın "K d · T tile ve fzmirsporun akınile seyirci takib etmiştir. Doktor - -----~ . e . ar eşım, scvgı ı bu atkıda kralın armaları göze güreş müsabakaları kesretli bir Z 

lit!nım . A d t 1 b l d T f h d Go"'bels'le karısı da stadda ha- ,·.. at umum D· ·_samımı. os um . ., çarpıyordu. Süvari, maymunu- oyun aşa ı. 0 P nısı .,a a 8 kalabalık önünde yapıldı. • a 
N~Ye hıtab edıyorlardı. nu kucağına aldı, sonra, ken- biraz dolaştıktan sonra Altay Güreşler güreş aianı Safi zır bulunmuştur. 
. ıhayet Marsilya' da birbir- disine iltihak eden adamlarına: muhacimlerinin ayağına geçti. Altay' dan Hulusi ve Demir- Dünkü müsabakalarda alı-
Stıd:n ayrıldılar. - Haydi, içmeğe gidelim. Saim müsait vaziyette bir pas spor' dan Nuri ve Sadık tara- nan neticeler şunlardır: 

m üdürü 
. u ani dostluğu haber alan Dedi. aldı Ve kolayca önündeki mü· fındaA idare edildi. Neticede 100 metre; 

~~İz kralı kahkahalarla gü- _ Pekala, Monsinyorl dafii atlatarak 5 inci dakikada 56 kiloda birinci Yaşar ikinci Frangudis(Yunan) birinci 11, 
Dün l stanbul' a gitti • 

e : İşk bu genç, Vilkovcn, yani Altayın ilk golünü yaptı. Kasım üçüncü Mehmed 61 ki- Sakaleriu (RomeA) ikinci 11,3, 
' Bu dostluk bana sağlam kral birinci Fransova'Rın pi- Bu sayıdan sonra İzmirspor loda birinci İbrahim ikinci Leisa (Romen) üçüncü 11,5, 

Bir haftadanberi şehrimizde 
bulunan ve vilayetin ziraat 
işleri için tedkikler yapan 
umum müdürü Abidin Ege, td~unıaş gibi görünmüyor! çiydi. Çok tuhaf ve emsalsiz neticesiz birkaç akın yapıyor, Fatih üçüncü Hasan 66 kilo- Baner (Yugoslav) dördüncü 

1· b' hl Ak d K ı k fakat Altay, elde ettiği avan- da Yusuf Mustafa birinci Arif 1 7 
c;.. -34-

t llneşten yanmış olan yo· 
~~ bir kenarında, haliskan 
~t ata binmiş fakat bir pal
,(0 _kıyafetinde dinç ve gü
• Uır süvari kral alayrnın 
~ltı~sini . seyrediyordu. 
~ tııki bin at, bin kadar 
h Ve katır, bin araba sa
lanbcri geçib duruyorlardı. 

t • 
cınsten birçok arabalar, 

1tlar, altın işlemeli halılar, 
~eler vesaireyi taşıyorlardı. 
erdanları açık güzel ve 
ç kadınlar da şen ve şa-
d bu alayı takib ediyor

ı. 

allnlarm arkasından ınuzi-
lar, ·tiyatrocular, doktorlar 

Cerrahlar karma-karışık ge
lltdu. Bunlardan sonra da 
tsli arabalar içinde sıra av 

11lıuhafaza köpeklerine, şa· 
:re geldi. En son olarak 
tık bir fil, bir zenci köle 
~fından scvkediiiyordu. 

ıı nihayette parlak ipek 
~ ve kavuklarile bir alay 

[O zamanki telakki Şaı k
ııı umumuna Türk demek
Clcçti. 

ır a a ı var 1
• ra ın, ço ikinci 72 kiloda Mustafa bi- l ' · 

kibar bir kadından bir saatlık tajı kaybetmemek azmile oy- IJOO mr.tre: 
b d l l . h l d myor ve İzmirspor kalesinden rinci Tahsin ikinci Ali üçi.incü (Y ) b 

ir e i iğınin ma su ü i i. 79 kil oda fsmail birinci Ali Geo• gacopulos unan i-
Saraya pekaz gelir, hergün bir türlü ayrılmak istemiyordu. rinci 1,59,8, Gorsek (Türk) 
b k b k 20 rl.ncı' dakl'kada İzmirspor Hasan ikinci 87 kiloda A. fs- k R aş a ve acayi · ıyafete girer, ikir.ci 2,2, 1, La osar ( omen) 

'l'k h 1 muntazam akın ediyor ve bir mail birinci Ali Çetin ikinci 2 3 3 serscrı ı ten oş anır, macera- w .ki tt K Ah d b' üçüncü , , . 
perestti. penaltı kazanıyor fakat istifade agır sı e e ara me ı- 110 metre manialı: 

dün İzmir vapurile fstanbul'a 
gitmiştir. Vilayetin zirai işleri 

ve ihtiyaçları için kendisine 
alakadarlar tarafından izahat 
verilmiştir. Umum müdür, bu 
ihtiyaçları not etmiştir. 

D 11ek 1 e r: edemiyor. rinci Emin Baki ikinci. Güreş- M d k (Y ) 
15 5 Uzakta, ağçların gölgesi al- I I b an i as unan , , 

35 ı·ncı· dakı''·.ada ,,.aptıgw ı er tam norma ir vaziyette k k ld I tında bir bina vardı. Burada t J Buradoviç (Yugoslav) 16, S ia- Molozlar a ırı mamıı 
bir takım serseri ve ha~arı bir golle müsavatı temin edi- cereyl an etmiş ve hazıBrulnh ala· das (Yunan) 16, 1, Doistef Karataş'ta Aras sokağında 

vor. Ve devre 1 - 1 berabere ka i e takibetmiştir. i assa (Bulgar) 16,2 lA k ld . .. kimseler içiyorlardı. J • b k l d 61 k' ağım ve a ırım mşası mu-
bitiyor. ikinci devre başlar ıniısa a a ar an sonra ı- vu-ksek atlama,· l l l 1 Vilkoven <le bunlara iltihak l d G "' t ')' M t f ·ı 1. 1 nasebeti e top anan mo oz ar, 
başlamaz Allay'lılar bir aol 0 a oz epe ı us 8 a 1 e p · (Y ) b' · · mu··teahhı'd tarafından yol üze-etti; bunlarla kadeh tokuştu· e. Demirspor' dan İbrahim arasın- antazıs unan ırıncı 

rarak: kazanıyorlar. Fakat hakem of- 1,85, Pulat (Türk) ikinci 1,80 rinde bırakılmıştır. Bu civar 
sayd olduğunu ileri siirerek da yapılan lO dakikalık alaf- Gidenler halkı, bundan şikayetçidir. Be-

- Kralın şerefine! Dedi. golü saymıyor. 10 uncu daki- ranga tekniğe gösteriş müsa- Konya saylavı Ali Rıza ve lediye reisliğinin nazarı dik· 
Diğerleri de: kada Basrı" tarafından atılan bakası çok önemli ve heye· f 

Canlı olmuştur. saylav Hüsnü Kitapçı dün z· katini celbederiz. 
- Kralın şcrcfiııcl topu Hasan istimal ediyor ve ,-----------&mCilll ____ cm _ ___ _.~ 
Diye bagırıştılar. Altay'ı galib vaziyete sokuyor. ihtisas hakimi • • v t ı k 1 
İçenlere baktı, sonra kendi Bu gole lzmirspor itiraz cdi- Şehrimiz ihtisas hakimliğine ogre men er 0 USUn • 

kadehini aldığı gibi dıvara yor, fakat hakem kararından tayin edilmiş olan Balıkesir flk, Orta, Lise okullarının bütün kitapları geldi 

çarptı ve kadeh parçalandı. dönmiyor. Oyun tabii seyrini mülga ihtisas müddeiumumisi Ahmet Etiman kitap evi 
- Sonu var - muhafaza ediyor. lzmirspor Aptullah Lütfü gelerek yem 

----- - mukabil hücumlarda muvaffak vazifesine başlamıştır. 
Kayıp aranıyor. olamıyor. 34 üncü dakikada Bir tayin 
lstaııhul Sarıyar Tahsinpaşa llyas Altay'a 3 üncü sayıyı da Kuşadası, (Hususi) - ilçe· 

Müşterilerinin dt'ğerli ilgilerine dnyanarak İzmir'e yara,at•ak 
~ekilJc geni.letilwietir. 

zade Ali Murad oğlu Behzat 'ın kazandırıyor. lzmirspor takımı mizin tapu memuru Celal ter- Küllür R.ıkanlığmın okul kitapları ile di~er biilün ı•serleri gü-

lzmir havalisinde olduğu söy- vnr kuvvetilc Altay kalesine fian Manisa tlbaylığı sicil mu· nü gününe takip eılen ve en nıiLait fiatlerle e&)'ın müşteri· 

Ahmet Etiman kitap evi 

ı B l M ' k f k b f h f l ğ · l'w · · lcriui memnun eclt'n fzmir'io biricik kitap ve .kırla&İ)·e deposudur. eniyor. i en varsa .anisa nın yü !eniyor. a ·at ugün ev· a ız ı ı muavın ıgıne tayın 
Sarıhanlı karakol komutanı kalade oynıyan miidafi Fuad edilmiştir. Celal halkın tevec- Hariçten si parişler iskontolu fiatler le ve sUr-

atle gönderilir. 
Mehmed çavuşa bildirilmesi ve Şükrü'nün müdahalelerile cühünü kazanmış çalışkan bir Hükumet caddesi No. 58 _ 60 Telef on ( 2535) 
ilan olunur. Altay kalesi tehlikeleri atla- memurdur. ••mmiıiıiiiiiılllıiıılılmiılııııı•--------------

~ ......... mı:ıı: .. .amm11m1K11mill._._ ...... m.11._._ ...... _. ... _.. __ ....... ._ .............................................. ~~--~~------
lund ·ığun köyde bir onbaşı (Bir nevi saz) çalan bir nefer, - Yahudi bakkala kadar - Yalan söylemiyorum ar· • 

l 
Dl~IK 

Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 
rttt 

1
• O fakire her gün yemek 

~ 1 ltı, yaz vakti çalıştırırız, 
~~di. 

1;~n artık hiç konuşını
ı.ı. Vicdanı, ateiiten bir 

I ilvuçlarında, mütemadiyen 
~1~<>rdu. Onbaşıyı yakala
' Yüzüne tükürmek, onu 
.llaınak istiyordu. Ah buna 

&~'tıkan bulsaydı!.. 
ltcJDenbirc yerinden fırladı. 

\ı Önelim! 
e \t "' "d 1 R d ıy JUru ü er.. İzan ön en 

1' IJt, Fatma cin onu tnki-
Yordu. 

-
Eve gelmişti ki, hizmetçi 

kadın kendisine bir zarf uzattı. 
lzmir'den geliyordu. Yazıyı 
tanıdı. Maarif başkatibi gön
deriyordu. Derhal açtı ve sa
tırlara sür'atle göz gezdirdi. 
Yüzü sap-sarı oldu. 

Mektupla şöyle deniliyordu: 
- K1zım Rizan hanım ! 
Seni sevdiğim ve senin ru

hi ve terbiyevi vaziyetini bil
diğim için, köyden gelen bir 
iddia ve bühtana hiç ehem
miyd vermeden, bir baba gibi 
seni ikaz etmek isterim. Bu-

'arını~ Bu onbaşı ile aranda tahta kanepenin üstüne ser· gitmişti. • kadaş!.. Ben iftira ile de oy-
ne gibi h~d's'.! geçtiğini bil- diği yatağında boylu-boyuna - Rakı içmeğe gitmiş ola- namam. Allaha ısmarladık. 

kt M ht k k w Rizan fazla durmadı ve mem. D~d:m ya, senden emi· uzanmıştı. ca ır. u ann as er açagı 

R l d D ~ ·ı '? çıktı. Ne yapacaktı şimdi? .. nim. Ancak bu onbaşı köy· İzan içeriye girer girmez oğ unu sız ırıyor. egı mı. 
f d B d f h Onunla nasıl çarpışacaktı? .. lüdcn topladığı muhtelif im· ne er oğruldu. Sırtında ca- u e a ayret sırası ne- l 

f d · ·· .. C b d" Onun sırbnı yere nası vura-zalarla bize bir ~ihbar yapıyor keti, ayağında ayakkabı yoktu. ere iışmuştu. eva verme ı. k 7 
· " b " ıı · G··v ·· kt k d y rt k - Sizin onbaşınıza, asker ca h. ·· ve senın guya, ır mua ımeye ogsu açı ı, !lPa ı. ı ı Şakaklan atıyordu. Sersem· 

k k k'ld lA b ı· ahı · l k · · kaçağı saklıyan, bıyıklarına ya ışınıyaca şe ı e ~u a ı- çor nı gız eme ıçın aya- leşmiş gibi idi.. Hava almak 
h k t tt . ., · · v n da · ki d boya sürerek köyde kapı, pen• yane are e e ıgını, gece- gı ı . sa a ı. istiyordu. Eve uğramadan sa-

l · k J k · t B D d' h · ecre gözetliyen onbaşınıza şu· erı eman ça ara evın e ra- - uyurun - e ı· emşıre hile doğru yürüdü. Daracık 
fına delikanlılar topladığını ... ,, muallime!.. nu söyliyecektim ki, benimle k ld ;c, ğ umsa a, aa;ır a ır, yarım 

Rizan daha fazla okuyamadı: Rizan, hayret içinde dona- uğraşmakta aptallık etmişt:r. saat kadar dolaştı. 
- Alçak :-Diye bağırdı- kaldı. Bu nefer her halde on- Ona öyle bir tokat ataca- Deniz biraz klmıldamıştı 

fakat ben ona göstereceğim.. başıya hiç te benzemiyen biri ğım ki... k 
H 

artı .. 
Ve hemen geri döndü. Fat- idi. Asabında ıslıklar çalan - oca hanım, gelir de Eve döner dönmez kopyalı 

ma'ya; korkunç bir fırtına, şimdi bir duyar .. Bir tatsızlık olmasın... bir mektub yazdı. Bunun bir ' 
- Sen -Dedi- kal, beni tcvekkuf devresi geçiriyor gibi - Tatsızlık mı arkadaş, nüshasını jandarma kuman-

bekle!.. idi. Hafif bir sesle, bu da ne demektir?.. Senin danlığına, öbürünü maarif mü· 
Evden fırladı. Karakolun - Rahatsız ettim arkadaş! onbaşın rezalet ve çamurla dürlüğüne gönderdi. 

merdivenlerini üçer-üçer atlı- Dedi. ülfet etmiş bir insandan baş- Onbaşıyı, büti.in mahiyeti 
yarak bir rüzgar gibi kara· Hayır, estağfurullah. ka nedir? ile ortaya atıyordu. 
kola girdi.. içeride, bağlama - Onbaşınızı soracaktım. Nefer başını eğmişti. - Sonu var -
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Sayfa 6 ----1111111--.a-•miımmliliıı ________ ANADOLU -------~--... ----- -----29191936 

lnebolu faciası ihtilalciler T ole- Başbakan Ma. ?u;~:~a~lcis menı 
B 

• h-.-d-.L',_ı_·-·L ___ , __ • -.-.--llA h J /atyava vardı.. Denizli'nin Çaybaşı ma 

lT Q l 1~ 4 lRQntn lptnl ı.rJ:e me d ld 1 ,--·• ...... - lesinden v~ halen Denizli 

Al k Oyu a 1 ar -Başı 1 inci sahifede- ı· i aptanın kestiğini SÖy/iJyor. e ıuıar konililerinc bazı Jilcklerdc lediye reisi Mu
5
tafa Nai 

1 

bulunmuşlardı. Bu di!cklerdeo biri çükanın doktor Kazım Sa 
ln~bolu faciası maznunların .. · Mehmed Ali kaptan: --'--'---'---.....----·------- de Erzurum'da Lir kız s:ın'at mek. h'ya olan borcunu ödeme 

dan Mehmed Ali kaptanla - Sözleri hilafı hakikattır. -Başı 1 inci sahifede- Bilbao, 27 (A.A) - Şeh· tehi aı:ılması idi, inden dolayı Denizli Ti 
işletme müdürü Zekeriya, üçün· Tokat tokata kavga olma· nas)·onalistler tarafından zaptedil· rin dün yüzlerce kişinin ölü· Cumuriyet hükumetimiz Erzu. mahkemesinin 21/9/936 t 
cü kaptan Rami, birinci çarkçı mıştır, Dedi. mit ve ,Alkaıar'da mahsur kalan har· müne sebebiyet vermış olan rumlulann bu dileklerini isaf et• ve 610 numaralı ilamile 

biye tıılebesi ile çocuk ''e kadınlar mit ve mektebı'n bu yıl arılmaıı k 
Salim ve ikinci çarkçı Halid'in Zonguld k mahkemesi tara· bombcfrdımanıl üzerine ahali '" sına arar verilmiştir. 

h 
•· I L d kurtanlmıtlardır. h . h l d k tekarrür etmiftir. Mektebin müdü· l _ Alacaklıların ve İ 

mu aKeme erine dün öğleden ıın an şahit olarak Abdül· Cenevre 28 (Radyo) - tıpan· apıs aneyi isti a e ere re· rü ile biçki dikit moda muallim· 
evci şehrimiz ağlrceza mahke· kadir oğlu Osman'ın alınmış ya hariciye nazın uluslar sosyete· hineleri öldürmüştür. leri tayin edilmiştir. Talim heyeti kak iddiasında bulunanl 
mesinde devam edilmiştir. Reis olan ifadesi okundu. Şahit si genel sekreterliğine bir muhtıra Malaga' dan hareket etmiş birkaç güne kadar şehrimize gele· ilan tarihinden itibaren bir 
mevkiinae reis vekili Nazif ve vapurda fazla yük bulundu- vererek; Almanya, ltalya ve Por· olan hükumet filosu Bilbao cektir. zarfında delillerinin asıl ve 
iddia makamında müddei umu· ğunu, oturacak yer bile bulun· tekizin asilere yardım <'lliklerini şehrinin ablokasını kaldırmak Mekteb Cazi okulumla ac;ıl· retlerini dairemize tevdi et 

\ ' C silah. nıiilıimmat 'erdiklcriui l l ınaktndır. :\lektcbin ii t katmdn lidirler. 
mi muavini Şevki Suner bu- nıadığını, Antalya' dan sonra L 1.• r Üzere a e acele oraya gitmek-i uirmiştir. büyük hir ,;alon iki idare odası ,.c 2 - Müflise borçlu O 

lunuyorlardı. Şahit sıfatilc 80 gemının sağa sola meyletti· )luhtıraıln, esir cılilcn İtalyun tedir. Ancak ihtilalcılar Bil· üc; dershane ile altıııda tabahaı ların gene ilan tarihinden 
yaşında Ayşe adında bir ka· ğini, eşyaları bir taraftan di· tayyarecilcriııiıı. lıüL..lııııcttcıı aldık- bao'nun filonun gelmesinden çnnıayırlık ve ev id.ırcsi tedriFatı haren bir ay için de bor 
dm dinlendi. Mersinden va· ğer tarafa aktarma etmek için lan emir üzerine ispnnya'ya iisilcrc evel muharcbesiz teslim ola· i ~in iiı; oda ve hir çama~ır kurut· rını bildirmeleri lazımdır. 

P
ura bindigvini, vapura fazla kendisinin de çalıştıgvını, Peli- ynnlıııı etmek: ıizerc gclılikleriııi cağını ümit etmektedirler. ma ) Cri lıazırlıınmıştır. Bu kı ıın· k d - l k ı-ı ı la tir e cezai mes'uliyet 

yük alındığını, Antalya' dan kan feneri civarında vapurun ~oy eme ·te 0 uuk an ya;ıılı<lır. Madrid, 27 (A.A) - Asi· larıu sıva, <löşl'ıııe nok anları ik- l d 

1 ı b 
" b d k Burgos, 28 (A.A) - Faşist lerı'n ı' lerı' hareketlerı'n"'. sahne mal cdilınekıı-clir. Bu i~ler ilk un uğu. 

sonra vapurun yapa amıya attıgı, atma esnasın a ap· ,-. 3 M"fl's· m lları 
t. · · · H d'll b tesriııiıı dokuzun" kntl"r lıiıı· rı· ımı'ı;1, - u ı ın a 

b l d f l 
par ısı reısı a ı e eyana· 1 T bh ' ı · .. .. aşa ığını, vapurun batmasına tan ve tay a arın ne yaptık- 0 an age ce esine sür ate olacaktır. :\1eu ... lı e ilk. \.C ortamf'k· ne suretle olursa olsun o 

ı k 1 d f tında; parti mevcudiyetinin 120 t k · k k ı k mani o ma için yüklerin bir arını görme iğini, acia esna· a vıye ıtaatı sev o unma • tel> mezunları girebilect·gi gibi aile lar üzerindeki hakları ma 
taraftan diğer tarafa aktarma sında bir polis memurunun bin olduğunu cephe gerisinde tadır. kadınları <la kurs halinde mektebi kalmak şartile gene bir 
edildiğini söyledi ve Rüstem iki çocuğunu kolundan tuta· de lSO bin ihtiyat muharibi Toledo şehrinin ihtilalcılar takibedclıilmek imkanını lıulacak· içinde daireye getirip teS 
adında bir şahitte çok mühim rak, birini de dişlerine taka· olduğunu söylemiştir. Hadille: tarafından zaptedilmiş olduğu lanlır. etmeleri lazımdır. Makbul 
olan şu izahatı verdi. rak kurtarmağa çalışırken bir .. Yeni bir rejim bekliyoruz. Bu haberini teyit eden hiçbir ha- Maliye ve lktısat zereti olmaksızın getirme& 

Vapurun kazaya uğradığı çocuğunun öldüğünü söylü- rejimden endüstri ve ziraat İs· bcr gelmemiştir. Vekilimiz Artvin'de: leri taktirde cezai mes'u\İ) 
yerin karaya yakın olub olma· yordu. tifade edecektir. Rejim mes'e- Londrn, 28 (Radyo) Artvin, 28 (A.A) - lktısad uğrıyacakları ve rüçhan h 
dığını bilmiyorum. Bir lngiliz lstanbul Ağırceza mahkeme· lesi bizi şimdilik alakadar et- Roytcr ajansının Toledo' dan ve Maliye vekilleri yanlarında !arından mahrum kala 
vapuru geldi, arkasından da since ifadesi alınmış olan Mu· mez. Nasyonal sosyalizme karşı aldığı bir habere göre, asi üçüncü umumi müfettiş Tahsin !ardır. 

kb 1 h 
teveccühümüz vardır,, demiştir. k l l y d Uzer oldug" u halde diin şehri· 4 - İlan tarihinden itibS 

isti a vapuru geldi, yolcuları arrem oğlu Mahmud da: uvvet er, gcnera ago i a-

k 
Burgos, 28 (A.A) - Nas· · d · 1 k d l mizc gelmişlerdir, on gün icinde ilk toplan 

urtarmağa çalıştılar. Ben yü· - Kaptanların münakaşa· rcsın e şıma ısını a işga 1 d l , 
k ı yonalistler Kordoba'yı kurtar- ı k d Hoı>a iskelesinin devlet büt- yapı acağın an asa eten " 

zerek urtulduktan sonra s· smdan naberim yoktur. Vapur ıçın ça ışma ta ırlar. Diğer k / 

kb 
mışlar ve 2 bin milisi pus- b. k , d s çesinden yapılması için vaki ve aleten 2 11/936 tarih . 

ti al vapurunun kazan daire· karaya oturtulabilirdi ve kur· ır ıt a a antakroz'un yirmi t · ·· .. 16 d D 11 kürtmüşlerdir. k ı dilekler üzerine bu ihtiyacı zar esı gunu saat a e 
sine gittim, yaş elbiselerimi tarılırdı, fakat kaptanlar, fili- i ometre şima'inde bulun· ı· lfl"' d · · d hS Madrid, 28 (A.A) - Bu· k yakından gören bakanlar iske· cra ve as aıresın e 
kuruttum. kalan bile indirtmediler, halkı ma ta ve milislerin ric'at hat· bulunmaları müflis ile mü 

Reis - Kaptanlar yolcuları kuı tarmak için hiçbirşey yap- g~n neşredilen bir tebliğde tını tehdit etmektedir. lenin esaslı bir şekilde yapıl- rek borçlu olanların ve kt 
kurtarmak için tertibat alma· tıklarım görmedim. hükumet kuvvetlerinin Tage General Yago kuvvetleri, ması doğu illeri için çok fay· lerinin ve bu borcu teke 
dılar mı? D' d cebhesinde bütün hedeflerine kanlı bir müsademeden sonra dalı o·acağı neticesine varmış- edenlerin de işbu toplantı 

B 
ıyor u. vardıkları bildirilmektedir. T ı d M d lardır. · 

- irinci kaptanla ikinci Şahid katipoğlu Mahmud o e o • a rid yolunu tut- hazır bulunabilecekleri 
1 

kaptan arasında kavga oldu, d f 1 - muştur. Bu suretle Madrı"d- Bakanlar Morgul fabrikasını olunur. ı 
a, geminin az a havaleli yük sola ta k ·· birbı'rı'nı' tokatladılar. Bı'rı"ncı' l şıyara vapurun muva· d · d d hezmişler ve fabrikanın eksik· aldıgv ını, stikbal vapurile tos· · · t · tt'kl · · ·k· · en ım a gelmesine imkan 

kaptan,· ikinci kaptanın imdad 1 zenesını emın e 1 erını, ı ıncı k l lerinin yapılması için, gereken lamadıgv ını, stikbal vapurun· k t b' · · k t a mamıştır. Madrid • Valansi 
düdüg" Ü çalınması hakkındaki ap anın, ırıncı ap ana: emri vermişlerdir. 

ki f k b 
dan halat atılmışsa da tutula· V k b. d' şimendifer hattının kesilme· 

te i ini a ul etmedi. Hatta - apuru araya ın ırc- Müteakıben Artvin'e 15 ki-

k 
madıgvmı, yolculardan cankur- lı'm h lk k t 1 d' t k sinden de korkulmaktadır. 

.::an urtaran simitlerini bile ' a 1 ur ara ım ıye e • lometre mesafede bulunan Ku· 
1 1 d 

v t d taran yeleg" i alanların kurtarıl- lifte b 1 d v h ld b" . . Barselon, 28 (Radyo)- Sov· yo cu ara agı tırma ı. u un ugu a e ırıncı varshane bakır fabrikasına gi· 

T 
"f l d k' h lk dıg" mı, alamıyanların kurtarıla- kapta d yeti ere mensup Neva vapuru aı e er; vapur a ı a nın a: derek tetkikatta bulunmuşlar 

d · t l d ı mad " .. ı·· d B d O_ desa' dan buraya gelmiş ve enıze a ı ma an eve vapuru ıgını soy. uyor u. - ura a amir benim, sen ve bu fabrikanın da biran evel 
t •~ t · 1 d' y l ı D h F hk k 1 lspanyol bolşeviklerine yıye· erKe mış er ı. o cu uğumu a a sonra atsa ma e· arışma bakır çıkarabilecek bir vazİ· 
ambarda geçirmiştim, zaten mesince ifadeleri alınmış olan Cevabı verdiğini duyduğunu, cek, elbise ve para getirmiş- yete getirilmesi ıçın fabrika 

d h l f d ı k 
tir. Bunlar, Sovyet kadınları· 

vapur a ınsan oturacak yer şa it erin i a e eri okundu. can urtaran simitlerinin halka nın ianesidır. direktörüne emir vermişlerdir. 
bile yoktu. Her taraf hamule Abdullah oğlu Musa, va· yettiği gibi hatta arttığını, fli· Bakanlar, Çoruh vilayetinin 
·ı d 1 'd' A b b k ·ı ·k Madrid, 28 ( Radyo ) -ı e o u ı ı. m arlara su purun attığı sırada un çuval- a ı e ı inci kaptan ile ba11 zeytin, üzüm mahsullerile ko· 
d l .. b l 1 d ı ı ı Madrid'in resmi tebliğine göre 

o maga aş ayınca gaverteye arının enize atı ması ıçın yo cu arın vapurdan denize yun, iaek hayvanatı üzerinde 
f 1 d A b d k

. ı k d' · · f · k ·· b şimal, şimali şarki ve Asturya 
ıra ım. m ar a ı su arı çı· aptanın emır ver ığını, s- ınme uzere ulundukları, bi- tetkikatta bulunmak üzere dün 

k • ~ · h b 'kb ı f · k cephesinde milislerin ileri ha· armaK ıçin iç ir teşebbüste tı a vapuru tara ından 111 rınci aptanın gelerek bıçakla Arahan'a hareket etmiştir. 
b 1 1 d d k k ı f 1 k reketi devam etmektedir. 

u unu ma ı. Aşağı aki am- işinin .urtarı dığını, kendisi i i anın ipini kestiğini, flika· 
barlarôa pamuk ve güvertede ambarda bulunduğundan ve dakilerin denize döküldükle· Oviedo muhasarası son saf· Frangın sukutun un 
un çuvalları ile variller vardı. son zamana kadar oradan çık· rini, sonra bu fi '. ikaya kendisi hasına girmiştir. Aragcm cep· j zmir 'deki akisleri 

Burada müddeiumumi, reis- madığından vapurun yolda yalnız binerek lngiliz vapu· hesinde asi süvari kuvvetleri .. k" 1 .. ı -Başı linci sahifede -
ten müsaade alarak şah·ıde kaç defa yalpa yaptıgv ından runa kaçtı g" ını, vapurun fazla pus urtü muş ve asi ere men· tal'irkriuiu Framız frnogınd:uı 
sord h b · l d v .. ı · · ··k l k .. ·· d b sub tayyareler defcdilmiştir. u: a erı o ına ıgını soy emıştır. yu a ma yuzun en attığını haşka fluıin liizcriııc ppılını~ sa-

- Birinci ve ikinci kaptan Diğer şahit Salih oğlu Ali, söylemişti. Bu ifadede bir jan· Kordo tayyarelerle milis ta· tı~ları tla ıııülıiıııce bir )ekim tııt· 
kavga ederlerken ikirıci kap· vapurun battığı yere kadar darmanın beline cankurtaran rafından bombardıman edil- nıal..ıatlır. Uunlarııı ha§ıııtla llollan· 
tan vapuru karaya oturtalım mütemadiyen yalpa yaptığını, simidi taktığı halde birinci miştir. Valtekila'da asiler mah· ıhı gelir. Felcıııcnk"c TC Belı:ika·~u 
diye teklifte bulundu mu? ambarlarda pamuk balyaları kaptanın mani olduğu da bil- vedilmiştir. S11ıı ~lamııız 8

) mlır. 
- Ben beklemedim ki .. De· bulunduğunu, kaza esnasında diriliyordu. Siyara Guadarama süku· En ı;ok zurnr ı;örıucsi mulıLc· d T ıııcl ulaıılar }C cndi~c)C Jü~cıılc•r 

nize atıldım ve kendimi kur· tayfaların halka: Reis - Bir jandarma ne· net var ır. aj cephesinde, iııcir ilırnc:ıtçılnnılu. Eıı Lü) ük 

t v ı f · b ı· k Toledo'da hatlar muntazaman armaga ça ıştım. - Korkmayın! dediklerini erı e ıne simit ta tığı vakit ıehlikc: 
Maznun Mehmed Ali kap· duyduğunu, sonra yüklerin de- mani mi oldunuz? Diye Meh· geri çekilmiştir. İhracatçılarımızın başlıca en· 

tanın vekili avukat Baha Na· nize atıldığını, o sırada vapu- ıned Ali kaptana sordu: 1 Nafıa Vekilimiz di şesi, bu para sukutunun di· 
suh kalkarak, şahide pamuk run karaya oturtulmuş olsaydı - Hayır. Bunu yapan ikinci ğer memleketlere de sirayet 
balyalarının ne cins pamuğu kurtarılması mümkün olacağını, kaptan olacak. -Başı 1 inci sayfada- etmesidir. En sağlam piyasa· 
ihtiva ettiğini sordu, şahitte istikbal vapurunun İnebolu Reis - Filikanın ipini siz lacak olan Isparta - Burdur mız, şu şerait dahilinde, Al· 
bunların pamuk balyaları ol- vapuruna toslamadığmı soy· mi kestiniz? demiryolunun açilma mera.si- manya'dan buraya olan satış· 
duğu cevabını verdi. !emiştir. -Hayır. Gene ikinci kaptan mine de riyaset edeceklerdir. \arımız, Türk parası ile yapıl-

Avukat Baha Nasuh tekrar: Şahit Mehmed oğlu Ham· olacak. Tekirdağ, 27 ( A.A ) - mıştır. Halbuki paramızın kıy· 
- Kavga eden kaptanları di' de vapurun mütemadiyen Bundan sonra yeniden tel· Trakya' da bir teftiş seyaha· metinin düşmesi ihtimali yok· 

tanıyor mu? Maznunlara bakıp yalpalıyarak yol aldığını, bata- kikat yapılmak uzere tayin tine çıkan Nafıa Bakanı Ali tur. Hükumet bu husustaki 
cevab versin, dedi. cağı sırada yükleri denize at· edilen Naip'ten gelen rapor Çetinkaya muhtelif il işlerinin tebiiğinde, Türk parasının altın 

Şahit Rüstem, maznunlara tıklarım, birinci kaptanın filika okunmuştur. Bunda ehlivukuf randımanı hakkında gereken esasından ayrılmıyarak müsta· 
göz gezdirdıkten sonra Meh· ile kaçtığını duyduğunu, fakat tarafından yapılmakta olan incelemeleri yaptıktan sonra kar kıymetini muhafaza ede· 
med Ali kaptanı işaret etti kendisi görmediğini, vapurun tetkikatın henüz bitmediği bil· umumi müfettiş Kazım Dirik, ceğini bildirmiştir. 
ve ikinci kaptanın zaten bo- sağa demir atmasının batma- dirilmekte idi. Vali Haşim ve refakatindeki Dün merkez bankası, nıua-
ğulmuş olduğunu ve maznun- sına sebebiyet verdiğini, ka· Gelmemiş olan şahitlerin diğer zevatla Tekirdağı'ndan melesinin büyük bir kısmını 
lar arasında olmadığını soy· raya bindirilecek yerde vapu· zorla getirilmelerine, buluna· ayrılarak Malkara'ya gitmiş- tahdit etmiştir. Gümrükte id· 
Jedi ve: run deniz ortasında durdurul- mıyan bazı şahitlerin arattırıl- !erdir. halat üzerine birçok işler dur· 
- Birinci kaptan Mehmcd Ali duğunu söylemişti. malarına, henüz cevab gelme· Vekil Malkara'dan sonra muştur, bu malların büyük bir 
kavga esnasında: 11Vapur bat· Bundan sonra çok mühim mış olan talimatların tekid Kcşan'a, Maydos'a Gelibolu'ya kısmı Fransa'dan yapılmış mü· 
mıyacak.. Onun ıçın birşey olan şahit Mustafa oğlu Ah- edilmesine ve ehlivukuf tetki- gidecek ve oradan Çanakka- bayeat teşkil ediyordu. Bun· 
yapmağa da lüzum yoktur.,, med'in ifadesi okundu. Terhis katının neticelendirilmesi ıçın le'ye geçerek: tetkiklerine <le· !arı kabul edip etmemek le 
Diyordu. Dedi. edilen 25 Jandarma ile An· Naib'e tezkere yazılmasına vam edecektir. ayrıca bir hadise teşkil etmek· 

Şahidin sözlerine karşı ne talya'dan İnebolu vapuruna karar verilerek muhakemenin Vekil Tekirdağı'ndaki ba· edir. 
diyeceği reis tarafından ken· bindiğini, Yalpalama esnasın· devamı 2 lkincitcşrrin Pazartesi yındırlık işleı inden memnun Paramızın sağlamlığı yüzün· 
disinc sorulunca: da güvertedeki eşyayı sağa gunu saat ona bırakılmıştır. kalarak ayrılmıştır. den, para hadiselerinden mah· 

' 

Habeşistan'da 
• • 

lngigiliz himayest 
isti yenler var .. 
-Başlara/ ı 1 inci say/ad 

Sultan: 
- .Milletler cemiyeti il 

hükfünctioin nlınliyi himaye 
meJiğini \'e e<lcmiycce~iııi pt~ 
biliyor, dcıııi~tir. 

Dıı rnpor üzerine yaLaııı·ı 

himaye i~iıı Ciııımaya bir fıı 
ajanı sıiııılcrilmiştir. Bu ajanıJl 

raporuııda bütün hu müddei 
f'ında \Bziyetin p<'k fena olll 
lıiltl iri! uıi ~tir. 

Rusya'da 
Posta, telgraf 
komiseri azledildi 

Moskova, 27 (A.A) -
yetler birliği merkezi 
mitesi bürosu posta, 
ve telef on komiseri 
azlederek yerine dahiliye 
mıserı Yagoda'yı ve dahi 
komiserliğine de lvanoviç'i 
yin etmiştir. 

Moskova, 28 (Radyo) 
Mareşal Voroşilof bütün ~· 
vet ve idareyi eline alJ11 
başlamıştır. Bu arada, Ge~ 
rüesasından Jakoda i;;indefl 
fedilmiştir . 

sul fiatlerinin herhangi bif 
.. . k t i~ rar gormesı veya su u u 

mali yoktur. Bilakis par• 
sabit kaldıkca, şimdiki ~) 
lara göre, mahsül fiatlerfı 
yükselmesi ihtimali bile vB 

A ncak diğer devletler 
vaziyetlerinin kat'i şeki lde 
laşılması lazı mdır. 

Fransız frangının kıyıtıe1 

düşürül mesinin ihracattıtııt ~ 
rindeki yaptığı tesirleri go 
mek üzere ihracatçılsfl 
dün Türkofis'te toplan~~· 
ve Fransa'ya karşı giri_ştıı' 
taahhüdat hakkında takılı 
cekleri kat'i hareketin tıı ~ 
için Türkofis'in lktısat .ve~ 
leti nezdinde dclaletin1 

etmişlerdir. 
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Birinci Sınıf Mutahassıs 
İzmir harici askeri satınalma ilanları Manisa ·ıa e • daimA ene~· -

Dr. Demir Ali 
Burnava Tüm satın alma komisyonundan: 

Cinsi Mahalli Miktarı Umum tah· Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 
Kilo min tutarı teminat şekli 

Kamçı oğlu 

Cilt ve TenasUI hastahk
;ar~ ve elektrik tedavisi 
Zrnır - Birinci beyler sokağı -
Eihamra Sineması arkasında 

Bulgur Merkez kıtaları 23600 2832 113 
Bulgur Ödemiş 6600 792 60 

Açık 
Açık 

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

1 Yukarıda miktar ve ma lı alleri yazılı bulgur açık eksiltme suretile münakasaya konul-
muştur. 

No. : 55 
Telefon : 3479 

2 
3 

Açık eksiltmesi 12110/936 pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde yapılacaktır. 
Umum tahmin tutarları ile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 
Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 4 

5- isteklilerin muayyen vaktinde Burnava'daki askeri satın alma komisyonuna gelmeleri 
: . . ~"'< ~ . 25 29 3 7 513 

............... --=====================:.:_------------------------~-=:-------:----------:----:---------:--------------~ 
İzmir Komutanlığı ilanları Burnava tümen satın alma komisyonundan: 

ı . ..:,r~ . ,:,,.: ! ~-. ,_ 

Mst. Mv. satın alma ko. nundan: 
l - Hava kıtaatının 132000 kilo ekmek ihtiyacı kapalı 

usulile eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 5/birinci teşrin/936 pazartesi günü saat onaltı

da lzmirde kışlada Müstahkem mevki satın alma ko-
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 14520 liradır. 
4 - Beher kilosunun tahmin edilen fiati on bir kuruştur. 
5 - Teminat muvakkate akçesi 1089 liradır. 
6 Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
7 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

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

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kalarile teminat ve teklif mektuularım ihale saatından 
en az bir sant evvel komisyona vermış bulunacak-

......___ lardır. 19 24 29 3 459 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Diyarıbekir' de yaptırılacak yapılar kapalı zarfla ek

2-
siltmeye konmuştur. 
Keşif bedeli 325501 lira 97 kuruştur. İlk teminat 
parası 16770 lira 1 O kuruştur. 

3 - ihalesi 7 Birinci teşrin 936 çarşamba günü saat 
15 tedir. 

4 - Şartnrme plan ve kcşifnamesini almak . istiyenler 16 

5_ 

'-........ 

lira 28 kuruş mukabilinde M. M. V. sat. al. komis· 
yonundan alırlar. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde istenilen ve Bayındırlık Bakan· 
lığından alınması icap eden fenni ehliyetname ile şart· 
namede istenen ve behemehal verilmesi mecburi olan 
vesaikle birlikte teklif ve teminat mektupiarını ihale 
saatinden en geç bir saat evveline kadar M. M. V. 
satin alma komisyonuna vermeleri. 

19 24 29 4 460 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
l Muhtelif cins ve eh 'addaki çelikler k<tpalı zarfla ek· 

2 

a 

4 

siltmeye konmuştur. 
Tahmin edilen bedeli 38460 lira olup ilk teminat 
parası 2898 liradır. 
ihalesi 16 /İkinci Teşrin/ 936 pazartesi gunu saat 
15 tedir. 
Şartnamesi 194 kuruş mukabilinde M. M. V. satın 
nlma komisyonundan alınabilir. Şartname almak için 
ya bizzat veya bir vekil göndererek aldınlabilir. Mu· 
habere ile şartname göndhilm~z. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme kanununun iki ve 
üçüncü maddelerindeki belgelerle birlikte teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evci M. 
M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

.......__ ________ ~ ___ 2_9 ____ 1_4 ____ 29 _____ 13~~----56_2~-

Miistahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 lzmir' de yaptırılacak inşaata talip çıkmadığından ye

2 
niden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Tahmin edilen bedel 41479 lira olup ilk teminat 
parası 3131 lira 18 kuruştur. 

3 - Şartnamrsini almak istiyenler 210 kuruş mukabilinde 
M. M. V. satın alma komisyonundan alabilirler. 

4 - ihalesi 17 /1. inci Teşrirı/ 936 cumartesi günü saat 

s_ 11 dedir. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle Bayındırlık 
Bakanlığından alacakları fenni şartname ile idari şart
namede istenen ve behemehal verilmesi mecburi olan 
vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını ihale saa
tından en geç bir saat f!Vveline kadar M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

"----------~---2_9~_3 _____ 8~_1_3 __________ 5_63 ___ _ 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
fvt 30 /Eylul/ 936 ç.arşamba günü saaı 11 de Ankara' da M. 
· V satın alma komisyonunda kapalı zarfla icra kılınacağı 

A.NA.DQLU gazetesinin 12, 17, 20, 26 /Eylul/ 936 tarihli 
l'llishalarile ilan edilen 11200 metre kaputluk kumaşın ihalesi 
·
1
1° /Birinci teşrin/ 936 cumartesi günü saat 11 e bırakıldığı 
~an ,...0 1. ~un ur. 604 

~Üs-t-ah~k~e~m--ı_n_e_v-ki--s-at-ın __ a_l_m_a __ k_o_m_i_sy_o_n_u_n~d-a_n_: ________ ___ 

1 - Edremit'teki birlikler il~ müesseselerin senelik ihtiyacı 
için kapalı zarfla 1100 ton odun alınacaktır. 

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

de Edreınit'teki askeri satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

<1 - Muvakkat teminatı 825 liradır. 
S - Teklif mektuplarını miinakasa saatinden bir saat evve· 

line kadar makbuz karşılığı komisyona verilecektir. 
Bu saatten sonra mektuplar kabul edilmez. 6 

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

' 

1 - Tümen merkez kıt'alarının ihtiyacı için 6150 kilo kuru 
üzüm açık eksiltme suretiyle konulmuştur. 

2 - Açık eksiltmesi 12 -1 O· 936 pazartesi günü saat 15 te 
yapılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 1046 lira olup muvakkat temi· 
natı 79 liradır. 

4 
5 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin muayyen saatinde Burnava' daki askeri satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 25 29 3 7 511 

Çanakkale Mst. Mv. Sat. Al. Ko dan : 
1 - Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 

. 336,000 kilo un satın alınacaktır. 
2 

3 

Unun beher kilosuna 14,50 kuruştan 48720 lira bi
çilmiştir. 

ihalesi 9/10/936 tarih cuma güııü saat 16,30 da Ça
nakkale müstahkem mevki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - İstekliler ihaleden bir saat evci teminat akçeleri olan 
3654 lirayı ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddele
rindeki vesaik ile bir saat evel komisyona müracaat 
etmeleri. 20. 26. 29. 5. 450 

Çanakkale Mst. Mv. Sat. Al. Ko. <:fan : 
1 Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 

2 
337,000 kilo un satın alınacaktır. 
Unun beher kilosuna 14,50 kuruştan 48865 lira bi
çilmiştir. 

3 - ihalesi 81101936 tarih perşembe günü saat 13 te Ça· 
nakkale müstahkem mevki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - istekliler ihaleden bir saat eve] teminat akçeleri olan 
3665 lirayı ve ihale kanununun 2 ve 3ncü maddelerin-
deki vesaik ile bir saat evci komisyona müracat et
meleri. 20. 26. 29. 5 448 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 603 
1 J. k,olordu nakliye taburuna ait birinci cilt üçüncü varak 

ve 8804 No. lı bir harbiye ayniyat makbuzunun yalnız birinci 
kısım olarak zayi olmuştur. İşbu makbuzun hükmü olmadığı 
vesika ve müsknidat meyanında kullanılmıyacağı ilan olunur. 

lzmir vilayeti muhasebei hu-
susiye müdürlüğünden: 

ldarei hususiyeye ait olup lzmir'de Kemeraltı'nda kain 3500 
lira bedel sabıklı Küçük salepçioğlu hanı üç sene müddetle 
kiraya verilmek Üzere 15 -9- 936 tarihinden itibaren bir ay 
içinde pazarlıkla kiraya verilmek üzere artırmaya çıkarılmıştır. 
isteklilerin şeraiti öğrenmek üzere Hususi hesaplar müdUriyeti . 
varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerl de ihale günü olan 
15 -10· 936 perşeembe günü saat 10 da depozito makbuzu ile 
birlikte Encümeni vilayete müracaatları ilan olunur. 496 

lzmlr Muhasebei hususiye mü-· 
dürlüğünden; 
Bedeli muhammeni 

Lira K. 
Cinsi Yeri 

150 Fort makalı otomobil Sıhbat garajında 
Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğüne ait olup istimal

den sakıt bulunan F ort markalı bir adet eski otomobil be
del~ peşinen tediye edilmek şartile 7 /9/936 tarihinden 8/10/936 
tarihine kadar bir ay içinde ve pazarlık suretile satılmak üzere 
arttırmaya çıkarılmırtır. 

' 

Talip olanların şeraiti öğrenmek üzere her gün Muhasebei 
hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve istekli olanların da 
encümenin toplandığı her pazartesi ve perşembe günü daimi 
encümene müracaatlan ilan olunur. 27 19 30 1 577 

Nafia Vekaletinden; 
Amme hizmeti ifa eden imtiyazlı elektrik, su ve hava gazı 

şirketinin halktan yaptıkları tahsilata mukabil verdikleri mak-
buzlarla abonelere ibraz olunan faturalara yapıştırılan pul be
dellerinin, damga kanunu mucibince makbuzu veya 
faturayı imza edenler tarafından tesviyesi ve, binaenaleyh hal· 
kın bu gibi pul paraları vermemesi İcab edeceği görülen lü-
zum üzerine ilan olunur. 490 

lzmir vilayeti Muhasebei hu
susiye müdürı··ğ··nden; 

Bedeli muhammeni 
Lira Ku. Yeri Cinsi Na.su 

75 00 Karantina tramvay C. Eski M.H. şube biııası 477 
ldarei hususiye akaratından olup yukarda yer ve cinsi gös

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

meninden; 
1 - Kırkağaç - Akhisar şosasına taş ve kum nakliyesi 

işi 2959 lira 79 kuruşluk keşifnamesi üzerinden 
22 I 10 I 936 perşembe günii saat on buçuğa ka· 
dar müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 Bu işe ait keşifnnme, şartname vesair evrak parasız 
olarak Nafıa müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 221 lira 98 kuruştur. 
4 - ihalesi, tayin olunan vakıtte Manisa vilayeti daimi en· 

cümeni önünde yapılacaktır. 

Izmir Kadasır 
den; 

-
Giizelyalı mahallesinde F aikbey sokağında 2 kapu ve tajlı 

arsa Kastaki Yordan oğlundan kalmadır. Bu arsanın sağ tara· 
fında 1 kapu ve 7 taj sayılı lbrahim Etem 'in ve sol tarafında 
7 kapu ve 4 No. tajlı gene İbrahim Etem'in evleri arasında 
bulunan bu arsa hazine adına kayıt edilmiştir. 

Bu arsa ile alakadar bulunan kimselerin ilan tarihinden iti· 
baren iki ay müddetle ellerindeki vesaıkle birlikte Saçmacı 
hamam sokağında 20 sayılı binada kadastro komisyonuna 
müracaatla ne gibi hakları varsa bildirmeleri ilan olunur. 598 

lzmir m asebe • 
d .. r üğ .. nden; 

• •• s ye mu-

Muhammen bedeli 
Tonu 23 lira 

lzmir Vilayeti ldarei Hususiyesine merbut devair ve mües· 
sesatın senelik ihtiyacı olan 337 ,650 kilo kok kömürünün mü
bayeası 25/9/936 gününden 15/ 10/936 gününe kadar 20 g~ün 
müddetle ve kapalı zarf usulilc ek&iltmcye konulmuştur. Ek-
siltme şartlarını görüb okumak istiyenlerin her gün Muhasbei 
Hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve eksiltmeye girmek 
istiyenlerin de ihale günü olan 15/ 101936 Perşembe günü saat 
11 de teklif mektuplannı depozita makbuzlarile birlikte vila· 
yet daimi encümenine tevdi etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Şartname sureti İstanbul Belediyesi hesab işleri müdMrlüğü-
t' ne de gönderilmiştir. 586 

lzmir posta telgraf tele on baş 
müdür üğün en; 

Seydiköy merkezile Gaziemir istasyonu arasında günde 
dört ve Alsancak merkezi arasında da günde bir defa posta 
nakil ve teati etmek üzere mahiye 22 lira muhammen bedelle 
münakasaya konulan posta sürücülüğü için teklif edilen bedel 
muvafak bulunmadığından müddet 5/ 101936 tarihine kadar 
on gün temdit edilmiştir.' 

Taliplerin yüzde yedi buçuk nisbetinde muvakkat teminat 
akçasile müracaatları ilan olunur. 589 

Açık eksiltme ilanı 
Tire Şa baylığından; 

1 - Aboneler tesisatında kullanılmak üzere 300 adet su 
saatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye konulan saatların: 
Muhammen bedeli Adedi Cinsi oo 7 ,5 muvakkat 

teminat parası 
Lira K. Lira Kuruş 

4500 00 300 Türbin sistemin· 337 50 
de su saatı. 

3 
4 

Şartnameler bedelsiz olarak urayımızdan verilir . 
İsteklilerin teklif edecekleri saat nümunelerini eksiltme 
gününden en az üç gün evvel Urayım1za teslim et
meleri ve muvakkat teminat mektup ve makbuzları 
ile ticaret odası sicil kayt vesikalarını hamilen 16/1 Ol 
936 günlemecine rastlıyan cuma gllnÜ saat 15 te uray 
daimi encümenine müracaatları gereği ilan olunur. 

29 4 590 

lzmir sulh hukuk hakimli
ğinden: 

lzmirde ikinci karantina ma· 
hallesinin Mısırlı caddesinde 
197 No. lu ve 4 odalı ve 350 
lira kıymeti muhammeneli evin 
iz al eyi şuyu sure tile 31·10-936 
cumartesi günü saat 1 O da 
lzmir sulh hukuk mahkemesi 
salonunda satışı yapılacaktır. 
Bu artırmada tahmin olunan 
bedelin ~o 75 nisbetinde be· 
del verildiği surette müşterisi
ne ihale edilecek aksi halde 
satış 15 gün daha uzatılarak 
ikinci artıınası 16-11-936 pa-
zartesi günü saat 15 de gene 
dairemizde satışı yapılacaktır. 
Gayri menkul üzerinde hak 
talebinde bulunanlar ellerinde 
mevcut resmi vesaik ile bir-
likte 20 giin içinde dairemize 
müracaat etmeleri lazımdır. 

Aksi halde haklarında tapu 
sicili malum olmadıkça pay· 
laşmadan hariç kalacaklardır. 
Şartname 11-10·936 tarihin-
den itibaren herkesin göre
bilmesi için açıkta ve gayri 
menkulün evsafı da şartnn· 
mede yazılıdır. Müıayedeye 

· BAYLARA LA%1M0LAN 

-~::.. ·_T İ!KSAY·T 
. \ . . . 

•HER ECZANEDE SATILIR 

iştirak etmek istiyenler kıy
meti muhammenenin °o 7 ,5 
nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir banka teminatı ge
tirmeleri lazımdır. Gayri men-
kulün vergi vesair kanuni mü· 
kellefiyetleri satıcılara % 2,5 
dellfıliye ve ferağ harçları alı
cıya ait olup ihale bedeli de
fatan ve peşinen ödenecektir. 
ihaleyi müteakip müşteri iha
le bedeli vermediği veya vere· 
mcdiği takdirde gayri menkul 
tekrar 15 gün m[iddetle ar
tırmaya konulup tal:bine iha
lesi yapılacak ve arada tabak· 
kuk edecek ihale farkı hiçbir 
hükme hacet kalmaksızın ve· 
cibesini ifa etıniyen müşteri

den tahsil olunacaktır. Daha 
fazla malumat almak istiyen
lcr dairemizin 936· 1951 sayılı 
dosyasına müracaa lan lüzumu 
Han olunur. 591 



1 
r 

r. ı 

~~~8 AN~OLU _____________________ _ 

W. F. H. VAN- Hellenic Lines Fratelli Sperco Olivier v E Şürekası 

·Der ZEE & CO. Limited Vapur Acentası Vapu~;";\~entası 
V. N. Hamburg - Bremen, Rotter- ROYA~ NEERLANDAIS 

dam -Amsterdam ve Anvers KUMPANYASI DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
"ANGORA,, vapuru 21 

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

"TINOS,, vapuru 24 eylul
de bekleniyor, 29 eylüle ka
dar ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN için yük 
alacaktır. 

"KYPHISSIA,, vapuru 6 
Bci. teşrinde bekleniyor, 1 O 
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. 

A THEN,, motörü 26 ilk 
teşrinde bekleniyor, 3 son 
teşrine kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN içio yükliyecektir. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXAMINER,, vapuru 26 

eyliilde doğru NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

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

"EXMINSTER,, 30 ilk teş
rinde bekleniyor, NEVYORK 
ve BOSTHN için yük ala
caktır. 

PiRE AKTBRMASI SERi 
SEEERLER 

"EXOCHORDA,, vapuru 
9 ilk teşrinde PİRE' den BOS
TO N ve NEVYORK'a hare
ket edecektir. 

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

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

DEN NORSKE MIDDELHA VS 
LINJEN - OSLO 

"BANADEROS,, motörü 
halen limanımızda olup HA

, VRE, DIEPPE, DUNKERK, 
ve NORVEÇ limanlarına yük 
alıyor. 

"BOSPHORUS,, motörü 

limanları için her ay munta- "HERMES,, vapuru 30 ey-
zam iki sefer yapacaktır. lulde gelip 5 birinci teşrine 

Ren, lskandinav ve Baltık kadar ROTTERDAM, AMS-
limanları için doğru Konşi- TERDAM, ve HAMBURG 

mento ile eşya kabul eder. 
için yük alacaktır. 

"CERES,, vapuru 2 birin-
Anglo -Egytian Mail ci teşrinde gelip yükünü tah-

line liyeden sonra BURGAS, VAR
NA ve KÖSTEN için yük 

Marsilya ve lskenderiye için alacaktır. 
9600 tonluk "Cairo City,, va- "SATURNUS,, vapuru 11 
;:>uru her ay Pireden munta- birinci teşrinde gelip 14 bi· 
zaman iki sefer hareket ede- rinci teşri ne kadar ANVERS 
cektir. ROTTERDAM, AMSTER-

Yolcu fiatinde tenzilSt: DAM ve HAMBURG için 
Pire-Marsilya seyahat müd- yük alacaktır. 

deti 75 saat, "CERES,, vapuru 21 birin· 
ci teşrinde gelip 25 birinci 

Port-Sait ve lskenderiye li- teşrine kadar ROTTERDAM, 
manian için °VELOS,, vapu- AMSTERDAM ve HAMBURG 
ru her hafta pazartesi günü saat limanları için yük alacaktır. 
12 de muntazam Pireden ha- SVENSKA ORIENT LINIEN 
reket edecektir. Yolcu ve eşya "HEMLAND,, motörü 29 
kabul eder. eyliilde beklenmekte olup 

Fazla tafsilat için Pasaport ROTTERDAM, HAMBURG, 
yolcu salonu karşısında Lokal BREMEN, COPENHAGE, 
Riz binasında. No. 168 ' DANTZIG, GDYNIA, Gô
Umumi Deniz Acentahğı TEBURG, OSLO ve İSKAN-

Limited DİNA VY A limanları için yük 

acentasına müracaat olunması. 

Telefon; 3171 ........................ 
eylulde BURGA, VARNA, 
KôSTENCE, SUUNA, GA
LAÇ ve BRAILA limanlarına 
hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN BUCAREST 
"DUROSTOS,, vapuru 30 

eylulde bekleniyor, KôSTEN-
CE, SULİNA ve GALAÇ 
limanlarile GALAÇ aktarması 
olarak BELGRAD, NOVl
SAD, BUDAPEŞTE, BRA-
TISLA VA, VIYENA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

GANADIAN PAClFİC 
STEAMSHİP L TD. 

QUEBEK ve MONTREAL 
için her hafta LIVERPOL'dan 
hareket eder. KAMADA'nın 
limanlarile dahili şehirlere lz
mir' den direkt konişmento 
verilir. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi
lemez. Telefon No. 2008 2008 

alacaktır. 

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

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA. JULIA,, vapuru 25 
eyliilde gelip MALTA, MAR-
SIL YA ve CEZAIR için yük 
alacaktır. 

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

ZEGLUGA POLSKA 
"SARMACJA,, vapnru 2 

birinci teşrinde • doğru AN-
VERS, DANTZIG ve CDY
NIA için yük alacaktır. 

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

Birinci kordon Rees binası 
Tel 2443 

LONDRA HATTI 
"DIDO,, vapuru 29 eylule 

kadar Londra ve Hul için yük 
alacaktır. 

"IRAGO,, vapuru 30 ey
lalde Londra, Hul ve Anvers
ten gelip yük çıkaracaktır. 

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

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

LİVERPOOL HATTI 
"DRAGO,, vapuru 7 bi

rinci teşrine kadar Liverpool 
ve Glasgov için yük alacaktır. 

"EGYPTIAN,, vapuru 15 
birinci teşrinde Liverpool ve 
Swanseadan gelip yük çıka-
racaktır. · 

DEUTSCHE LEVANTE-LİNİE 
"HERAKLEA,, vapuru bi

rinci teşrin ortasında Hamburg 
Bremen ve Anverst\!n gelip 
yük çıkaracaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de
ğişikliklerden acenta mes 'u
liyet kabul etmez. 

Gümrük muhafaza genel ko 
mutanlığı Istanbul satın alın 
komisyonundan: 

1 - Askerleşmiyen muhafaza memurları için 1160 takım m 
hafaza elbisesinin 5/ 10/936 pazrtesi günü saat 15 
kapal ı zarfla eksiltmesi yapılacakt ır. 

2 - Tasınlanan tutarı 17400 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf ve örnek komisyondadır. Gör 

lebilir. 
4 - istekliler 1305 liralık ilk teminatlarını teklif mektu 

!arı ile birlikte saat 14 te k~misyona vermeleri. 
13 18 24 29 1086/334 

~111ııım11111111111111111111ı,. Doktor .. ıırııı ııııııııııımıııuıııı 
= A. Kemal Tonay 
_Bakteriyolog f.le bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı 

Basmuhanc iı;tasyonu kn r'iısrndoki dibek sokuk Laiın<la 30 sap· = lı ev \'C ıııun)ı•nehanc~inıle ı.ahalı sıınl 8 den ak,am ı;a:ıt 6 o kadıtr 
- hastalarını kabul eder. 

Daha fazla malumat edin
mek istiyenler, İkinci kordon 
tahmil tahliye binası arka
sında FRA TELLİ SPERCO 
vapur acentalığına müracaat = Müracaat eclen ha. talara y:ıpılmn~ı lazımgelen !lair tnblilat ve 

olunması rica olunur. - "~.i~ro!lkop!k muayeneleri ile veremli lıastnlora yapılmasına ecvza = gorulen I nomotoraks muayenehanc,,inde muntazııınnn yapılır. 

-.lll!l!T•el•e · 1111!!200!!1111!114 lllliı20•0 51!!1!!112 .. 6-63- • 111111111111111111il111111111111111111111ilil1111111111111111111 Telefon : 4 11 5 ili il il 

Kiralık Ev Askeri fabrikalar umum mü 
Köprü tramvay durak yerin

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

den: 
Senelik kirası 10 lira bedeli 

mühammenle Karşıyakada So
ğukkuyu tramvay caddesinde 
111 numaralı dükkanın yan 
kısmındaki yirmi metre mur ... b· 
baı yol fazlasının bir senelik 
kirası baş katiplikteki şartna
me veçhile 9/ 10/936 Cuma 

dürlüğünden: 
100 ton elektrolit tutya 

. T~hmin edilen bedeli 19000 lira olan yukarda miktarı 
cınsı yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satı 
alma komisyonunca 12//11 /936 tarihinde perşembe günü sa• 
15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız ol 
rak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 1425 lirayı havi teki 
mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona ve 
meleri ve kendilerininde 2490 numaralı kanunun 'l ve 
maddelerindeki vesaikle mt:zkur gün ve saatte komisyona (il 

racaatları. 23 25 27 29 466 

Askeri fabrikalar 
dürlüğünden: 

günü saat 16 da açık artırma 
ile ihale edilecektir. İştirak 350 ton elektrolit bakır 
için 75 kuruşluk muvakkat Tahmin edilen bedeli 133000 lira olan yukarda miktarı \ 
teminat makbuzile söylenen cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdiirlüğü satı 
gün ve saatta encümene ge- alma komisyonunca 11/ 11/936 tarihinde çarşamba günü sa9 

22 ilk teşrinde bekleniyor, 
HAVRE, DIEPPE, DUN
KERK, ANVERS, DiREKT 
ve NORVEÇ Jimanlarına yük 
alacaktır. 

Telefon: 2004 2005 2663 linir. 24 29 3 6 504 
1 

15,30 da kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname altı li 
____ ... _____________________________ 65 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvB 

j kat teminat olan 7900 lirayı havi teklif mektuplarını mezk' 
günde saat 14,30 a kadar komisyona vermeleri ve kendi! 
rininde 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

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

KENDIVIAL MAiL LINE 
"ABOUKIR,, vapuru 30 

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

iSE DE NAVIGATİON 
DANUBIENNE-MARITIME 

BUAPEEST 
"DUNA,, motörü 22 ey

lulde bekleniyor, BELGRAD, 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRA TISLA VA, VlY ANA ve 
LİNZ için yükliyecektir. 

"SZEGED,, motörü 13 ilk 
teşrinde bekleniyor, BELGRAD 
NOVIŞAD, BUDAPEŞTE, 
BRE TISLA VA, VIY ANA ve 
LINZ için yükliyecektir. 

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

. / 

~,~ / 
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ikile mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 
23 25 27 29 467 

Askeri fabrikalar umum mil 
dürlüğünden: 

150 ton hususi saç platincn 
Tahmin edilen bedeli 16500 lira olan yukarda miktarı ' 

cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü sat 
alma komisyonunca 13/11/936 tarihinde Cuma günü saat 15 1 

kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ~· 
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat t<>minat olan 1237 lı 
50 kuruşu havi tekl if mektuplarını mezkur günde saat ı4 
kadar komisyona vermeleri ve kendilerininde 2490 numar' 
kanunun 2 v.. 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve ss9tl 
komisyona müracaatları. 23 25 27 29 468 

Manisa vilayeti daimi enciİ' 
meninden; 

1 - Alaşehir - Kula yolunun 4 + 262, 4 + 474, 5+41' 
5 + 838, 7 + 160 ve 10 + 480 inci kilometrelerinde. 91 
adet köprü tamiratı 8437 lira 58 kuruşluk keşıf~~ 
mesi üzerinden 22/ 10/936 perşembe günü saat oııb1 

kadar müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. ,Y 
2 - Bu işe ait keşifname, şartname vesair evrak pıır~ .. 

olarak Nafıa müdürlüğünden alınabilir. Eksiltıtle>r 
girmek için Nafıa müdürlüğünden alınmış ehliyet 

~ 

sikası göstermek şarttır. 
3 - Muvakkat teminat miktarı 632 lira 82 kuruştur. ~ 1 
4 - İhalesi tayin olunan vakitte Manisa vilayeti daim1 

cümeni önünde yapılacaktır. 


