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lzmir'de hergOo sabahlara çıkar, siyasal gazetedir. Telef on: 2176 

Italya 
Boğazların Tahkimi Meselesin

de lti .. az Etmiyecektir. 
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~·==-~--==-~::!':..~~~._-~_:.~~=-z-~-~~-z_-=._;-::_;..-::---z-~~·~-~--:-.. •.•,. . ~-:.::;.:::-. -Z ::.-•• - •• w.,..-•• w • .,w.~.....-:.-•• : ... : ... : •• -.~-·· •• •• -:.,·~~~:ı:;:;=..·r-···w•t=w•p;::-;:-.. -:_.,....,::.r.-:.-: ....... w.p:;;, 

1935 bütçesi 200 l\Ulyoo lirahk tahsilatla kapandı. Devlet, 
'l'ürk vatanının müdafa ve sulh kuvvetlerini başarm9ktadır. 

936 Bütçemiz 216 Milyon 800 Bin 
Liradır Ve l\I üte va-

zindir. Bazı Vergiler indirilecektir. 

Koçok itilaf 
Konferansı Bük

reş'te toplanacak .. 

Partıı, 26 (Radyo) - B11k· 
ree'te yapılıcık Kaçak hll4f 

konferanıı, ve kral K arol'on 

yıldönOmcı dolıyııılle Yogoılavyı 

nılbl hakômetl prenıı Pol ve 

Çekoelonkya comurrelıd M. Be 

Köylünfin hayatı yükseltilecek, iptidai maddeler ıslah ile çoğaltı· neıı BGkret'e gideceklerdir. Bu 
ziyaret ve konferını 16 Hazı. 

lacakllr. 1,aabbütlerimizi yerine getiriyoruz. Borç· nndıo eneı olar.aktar. 

larımızın bir kısmını malla ödeyeceğiz. Fransa Siyasi mehaftlde bu toplan· 

\ bize 5 yılda 125 milyon franklık bir döviz kredisi 8"acakfır. 1 taya bOydk bir ehemmiyet TC · 
'- il' ..,,, rllmektedlr. 

Bütçemizin inkişafı Ve Alınan 1"'edbirler, Muhtelif Sa- M . 8- ... 
anısa agcı-

halarda Tesirini {;österiyor. Dev- 1 'T ı 
1 arı op an ısı .. 

letin itibarı Artmıştır. Harici Ticaretimiz lnkişaftadır. ' .• 
Yeni yıl için alınacak 

Cumaya Eliza Sa'rayında 
Soo Bir Toplantı Olacak. 
M. Flanden Ve Pol Bonkur Umumi 
Vaziyet Hakkında izahat Verecekler 

Parlıı 26 ( Radyo) - Ôod 
mGıdekl cama ganii 11at 1 O 
da Eltza saraymdı cumur rersl 

M. Lebron'un baekanlı~anda 

bir toplanh olacaktır. Bu top 
lantı, Alber Sıro kablntelolo 
eon toplaotaeı olacaktır. 

Y1rın (Bugün) Parls'e döne· 
"cek olın h1rlclye 011ırı Mtısyo 
Flanden ile J\.lflıyd Pot Bonkur 

umumi vaziyet hıkkında izahat 

verecektir. 

Parla, 26 (Radyo) ~ Saro 

kaMneelnde M. Flanden na 
M. Flanden 

tedbirleri konuştular.. mına hariciye baltaolığıoı yap 
makıa olıa M. Pol Bookor 

mek Ozere Pol Bonkor'!a U11k 

şark abn\lnl görQşmilatftr. 

Bakreş ııef iri de, BOkreı'ce 

Kral Karol, prtaı Pot ve M. 
Beote ıarefındao yıp lacık kon 
ferane haltlnoda izahat n direk 

Pinanş balianı Fuat Ağ.-oh 

Anhr1, !?5 (A.A} - Kı 
rnutay bugOn Abddlballk Ren· 
da'ııın başkanlığında toplana· 

ralı: 19!J6 yıh muvazttnel omu 

-......, m 1 ye kanon 

Uylbasının 

mOzake teııloe 

bı~lımıştır. v,, 
Ma llye veklll 
Fuat Ağ ra'lı 

bu rnOuasebet 

le hnıce heyr· 
ıl umumlyrsi 

Oze rl nd e ~o: 

1 ı a h a t ı ver· 
J/ıis11ii Kitopçı mhtlr: 

Meli;e V eh-ilinin izalıatı: ., 
- BugOn yOkeek kamoıayın 

kıymetli ıetlı:lk ve mOzakere 

rnevzounu trelı:ll edecek olan 
l 936 bOtçeıl Cumurlyeılmlzfn 

l 3 OncO yılında yapılacak biz 

lll"llerl ve bu blımellerln kar· 
aılıkl11ını lhtln etmektedir. 

Osmcınlı bmık<m merkez di 

rrhıörü Döklo%)'C 

lcru 1•ekilleri lıeyeri kamulaJda .. 

Evvelkiler gibi bu bütçe dahi 

memleketimizin mOdafaaeını, 

imarını, ılraat ve ııanaylleeme 
cehbeıılnden lokleafını, .ılı 

Türk mllletlnln irfan ve refa· 

Afonisa :;aylııt' Turgut 

hını temin gıyealle yGkıek 

heyetlnlıdo verdiği direktif· 

terden ve bftyftk oeflerln 

çizdiği programlardan 936 ııe · 
ntelne ayrılmıe olan faaliyet 

k111mlarınan muvaffakıyetle ba · 

oarılm1111 için lcab e.Rn batan 

ttrllbata bftoyt-elnde ıoplımıf 

Comurlyet bOtçelerlnln bu mam 
taz karakt,.rlnl biUOn kunetlle 

muhılna ve hıtt4 tık.iye et 

mletlr. Bu bütçenin tabltllne 

glrlemrden enel aon ayıoı ka 

patmalt Ozrre bulondu~omuz 

19;15 hfttçf'ıl ıatblkah netice 

leriol hullsatl!n arzetmek lete 

rlm. 
9.15 biilçe uazİ)•eti : 

Y tıkeek li~yetlofzce lı:abu• 

ve ıaedlk boyorolan 1935 bGt· 

çeel mütevazin olarak 195 mil· 
yon lira idi. Bu bütçenin tat 

- So"u 5 11ci snlıif etle -

Belçika Kabinesi Krala 
istifasını Verdi. 

BrOkııel, 26 (Radyo) - Kral 

Leopold bogfto kablnenfn isti· 
fası na kabul etmiştir. Kral, yeni 

kabinenin teeekkiUllne kadar 

idareyi temin etmesini M. Vın 

zeland'dan rica etmletlr . Kabl 

ne nkllet ııoretlle Senato 
azHınıo eeçtlmeelne kadar mev 

ldlnde kalacakllr. 

Parlıı, 26 (Radyo) - Brftk· 
ıel'den ılınan eoo haberlere 

göre, bıeveldl M. VaozelAod 

kabl ne içtimaı oda vaziyeti izah 

' etmlı ve lntlbıbıtıo netlculne 

nazaran lıtlfa kararını •ermletir. 
M. VanıelAnd'ın yerine ki · 

mln geçectğl benGı meçhul· 

dOr. Reke'cllerln galebeııl, ko 

mfiohtlerln de me•kllerlnla ço· 
ğalmaeı, ııoııyıll•tlerln n kato· 

ilklerin yer ka ybr.tmeılne ra~ 

meo mf!cllete ııoıyalhtler 70 

Hadan mQrekkep kuneıll bir 

grupları vardır. Mecllal11 feııbl 

mecburiyeti ha!ıl olıc.~ı ııanıl 

maktadır. 

Kral L~opold'uo yeni kabl· 

- Sonu 7 d sahi/ede -

Manleı, (Hoınıi muhabirimiz 

den) - Geçen ıenekl toplu ha 
rebtla iyi neıicelt>rlnl gören 

Manlea bığcıl1rı, yeni yılan ve· 

rlm ve ııat11 lelerini dnıene koy· 
mak, dlleklerlnl ıeıblt etmek 

Oıere bo~dn parti baokanımız 

A•nl Doğan'ıa dyaeetlnde top 
landılar. Ticaret, ziraat odaları, 

Borsa, Ba~cıl1r blrll~I. BaAcılar 

B•nkHı, Kooperıılf, dlAer mali 
mGeıeeeeler erklollo birçok bağ 
cılar da haaır bolunoyorlardı. 

ÜzGımGo olmdlkt taziyeti •e 
lıtlkbıll eamlmlyetle konotuldo. 

Geçen ııenekl tedbirlerin neti 

celerl clhın l11tib11ll ve lııtlblı 

kira gôsden geçirildi. Yeki ted · 

birler ıeıblt edildi. Teekllitlın· 

mı hoıuıunda parti baekınımı· 

zıa dı parti kınalındın mOH· 
beretl lıteodl. 

Mınlıa bağc111, asam lılode 
azami ha111a1lyet gôıtermektedlr. 

ÇGnkft topraklarımızı örten bı~· 
lar, ozon yıllarm, mfttemadi 

çalıemınıo •erimi olarak ortaya 

çıkmış bir errmayedlr. Ve letlb 

eal, çok zahmetli şartlar lçlndt-, 
para vf' f'mf!k emrfedllmek, ha· 
valflr, hHtalıltlarla boğnemak 

9ore1Ue mQmkGo olıbtlmektedlr. 

Cumurlyet bOkdmetl bunu tak· 
dlr ed,.rek bağcıyı korumakta 

ve onun dileklerini göze almak· 

tadır. 1'oplıntı, bOyOldere ııaygı 

•e sevgiler kararlle ııooa er· 
mlştlr. 

Adis-Ahaba'daki 

Anklra, 25 (A.A) - Adlı 

Ababı'dakl ıon kargatılıklar 

una1ında yerli halk tarafından 
tecavGze o~rayan, zarar gören 

TGrk teba11ıaa yardım olmak 

Ozere Kızılay ıır•fıodın oradaki 

m111lıbatgGzart.gımııı bin llr1 

gônderUmletlr. 

Badoglio 
Yola Çıktı .. 

Muııana 26 (Radyo) - Mı· 
reıal Badegllo bo Rece ltılyı 

yı deniz yolu ile hareket el· 

mittir. Badogllo gitmezden eni 

Aımarı Nıfıalk yeni yolunun 

kOıaı rumlal yapmııhr. 

Franea'oın Pekin eeflrl M. Na
clyan ile Bftlneı ıef iri M. Dor 
mezon'o kabul eımletir. 

Pekin ııeflrl, •azife11lne gll tlt almıoıır. 

Kudiis'te bombalar patlıyor, iki ta· 
raftan ölenler var. Yağmalar başladı 

lngiliz Zabıtası ile Çar~ 
pışmalar Devamdadır. 

Araplar, Dileklerinden Dönmiyor
lar. Muhabere Durdu. 

Filistin Arab'larrnm lideıi 

Hacı Emin Ellıüseyni 

Kudtıı, 26 (A.A) - Gıue 

de bo gGn vaıdyet o derecede 

ciddidir ki Ioglllz ıllderl evle 

rlnden çıkarılarak pollı merkez 

dılrelerloe n kıelalarıoı ııevk 

olonmuıtar. Bu nakil ımeltyeııl 
eın11ında bfr nefer yHalın · 

mıetır. 

Filisıi11 Y olıudi'lerinin lideri 

Ur. Hayım 1'ayzmun. 

Arap h:ılkı ııokakhrda ·bari· 

katlar •Ocudı getlrml11ltr, pollı 

mafreztlerlnl ıa~lamışlar 'e 

ayni zamıudı telefon ve telg· 

raf telleri ile demiryolu mCloa· 

blltsnı da keımey.s teıebbClı 

eylemlıterdlr. 

-Sonu 4.ncii sahifede-

Yeni tefrikamızı bekleyiniz : 
• 

Birinci Fransova 
Barbaros llayreddin 'in, Kanuni Sultan Süleyman'uı cmrilc 

ve Fransa 'nın lsıanbul konsolosu J>olen 'le birlıkıe Marsilya'ya 
gittiği zamanlara aid e;ıf es ı·e tarihi bir tefrika! .. 

Size, 16 ıncı asrın ilk yıllarında saray, siyaset, aşk, 
entrika ve battan başa heyecan dolu eser veriyoruz. 

Bugünlerde Bekleyiniz! 



ftllflflf 111 Sn-fa 2 1 A .ti l i 1 1 ii i Maft11 27 11111111111 
ı ı ı ı ı: 11 ı ı ı: ••••.•••••• ı .. .a. ı ı ı nı ı 11 ı n: ı •. ı ı ı ı: u ı ı ı ı ı ı:: ı: ı ı:: 11ı::ı:ıı11. ı ı.: ı ı 11: ı 111111111ı:ııı:ı11ıı11:: ı ı n .. :n:. ı ı n ı .... :: .. 11. ::.: :1111111:11:11111 • : : ı ı: ı::: ı:: 111111ııııın11ııı11ıı11ıı111111111 •••• :: ı. nı n •• .: ı:. 11 ı ı ı ı ı n ı: ı. ı: ı ı ı: ı.: 11 ı. ı: ı n::::: •• : ı ı ı ı n ı ı n 11 ı ı ı ı ı .. ı. u ı a. ı ı ı. ı ı ı 11ı.11 n ı ı ı n ı, ı ·"' 

Istanbul 
Gazeteleri .. 
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1

~1~~1--~-~--~~-~b~--~r~~!!!!!!~!!!!!!!, Sivah Bir ---··---
Başmakalelerinde 

neler yazıyorlar .. 
ngi tere ile Ticari Münase atımız Boğazlar B~lut Yoroyor. 

Daha Fazla Genişli yecektir. Mes'elesinde ... :.::.~.::0~~::! .. ,. ~~!:: 
~~~---------~~~ 

İetınhol 26 (A.A) - Yonoe 
Nıdl, bogftnkft Cumhuriyet g•· 
zetealode Moeııolfnl'oln bun· 
dın yıllı.rca evel mlletler cemi· 
yetinin lf 16sını haber vermte 
oldoğano n cemlyetln bogftn 
kft mınzaraııının lııe bo hGkmft 
reyft edPn bir mınzarft oldota 
no eOyled\tten aonrı hakikatte 
Cenevre cemiyetinin matıntao 
olduğu kıdar şerefsiz bir yıkıl· 
ma lhtlmılf kareııııudı Hllın· 

dığ•nı kaydediyor. 

Ticari Müzakere Başlamak üzere Beş Kişilik Bir lngi-
ltalya hiçbir itirazda 

hulunmıyacak. 

liz Heyeti lstanbul'a Gelmiş ve Ankara'ya Gitmiştir. leıanbul, 26 ( Huııoııi mu· 

lııtaobol, 26 (Haıaıl mohıblrlmlzden) - Bet klolllk bir İngiliz heyeti, Tdrlı:lye - İngiltere bablrlmlzden)- Romadan bil 
arasında aktedllecek yeni ffcaret moahedeıl Jcln mftzakerede holuomak ftzere boraya gelmfo ve dirildiğine gôre Italya b61ı:u 

Aokera'yı hareket etmlotlr. TGrklye · loglltere ticaret moahedeııi hGkGmlerl, daha genlıletlleceltlr. mtıtl, 22 hHlranda Mentrö'de 

Muharrir bu yıkılmayı yeni 
bir kıyımet al&metl tellkld et· 
tlğlnl ve bu kıyametten çıkı· 

cık yeni Alemin herhalde elm· 
diki bdytlk ldealll maııbrı kom· 
blnezondın daha iyi olac•ğını 

kaydederek: Milletler cemiyetinin 
ya ldealioe erleerek: derlenip top 
lanacağını, yahud yıkılıp gide 
ceğlnl yazıyor. 

Son Posta gazetesi, Ioglllz 
Baeveklllnlo değleeceğl hakkın 
dakl eıyJaları menuobahı ede· 
relı: elmdlkl loglltz bGkumetl· 
nfn aamlmi olsun olmaııın kol 
lektlf ely1&ete pek taraftar 
gôzftk:UlığftoQ ve Bıbee meae 
lesini bir logfliz-Iıalyıo meee· 
lesi değil, bir Mllletler Cemi· 
yeıl · l ltalyan meııeleııl olarak 

muhafıza ettiğini, fakat ıskcri 
ve ıly11i hazırlıklarının fıl 

ılmdlkl çerçlveelndeo çıkarank 

bir IogtUz · ltılyan meıeleııi 
hıllne getirmek lıtedlğlnl ya· 
zıyor. 

Balkan antantı 
Ekonomik 
Konseyi toplanıyor .. 

lııtaobul, 26 (Boeuıt moba· 
birimizden) - Bılkan antanta 
Ekonomik kooe"yl, yarın (Bu 
gftn) Tlcaretodaııındı toplanara~. 

Balkan devletlerini al&kadar 

eden ekonomik me11elt1ler Gze· 
rinde gôrGeecektlr. 

Kuçoni 
Eritre umumi 
Valisi olmuş .. 

Aıımara, 26 (Radyo) - Ce· 
neral Kuçonl Erltre umumi 
nllııl tayin edllmletlr· Yeni 
Erhre hududu dahilinde Ttgre, 
Dıngıh ve Au11 da nrdır. 

Ceneral Roclyero Sıotlnt de 
Somıll vıllııl tıyln edllmlıtlr. 

Ceneral Graçy11nl bldl,llk vekA 
leılnl y11pmaktıdır. 

Balıkçı Ge
misi Vapura 
Çarparak Battı. 

Londra 26 ( Radyo ) - Pi· 
kador adandı bir lnglllı gemisi, 
kaha bir ılıı tıbakaııı yftzOoden 
San Salvardor nporona çarpa· 
rak batmıotar. Yirmi taife kay· 
bolmoıtor. Vapurun bıt tarafı 
da mGhfm ıorette baııara ot· 

ramıı'ır. 

Hazine 
Tahvilleri .. 

letınbol, 26 (Bosaııi moha· 
birimizden) - Comorlyet Mer· 
kez Baobıı hazine tahvillerini 

Pazartesi gftnftodeu itibaren ôde· 

meğe bıohyıcıkt1r. 

Habeş Mes'elesi 
Halledildikten sonra 

Loudn, 26 {Radyo) - Ha· 
ziran ortılar1Dda Habeı meı'e· 
leıtnln uluslar ıosyeteılude hıl· 

Uoden ıonra lnglllı kablneıln· 
de mGhlm de~ltlkllkler olac.~ı 
ınla~ıhnaktadır. 

30 Haziranda açılacak 

yerli mallar sergisi 
letanbol, 26 

birimizden) -
mallar serghl 

ıçılacaktar . 

( Hoııoıi muha. 
lıt.ubol yull 
80 Haziranda 

Alman Sefi-
rile Konuşmuş .. 

Roma 26 ( Radyo ) - İtal· 
yan hariciye bakanlığı mGete· 
ıarı M. So,lç bugftn Von Ba

ıell kabul etmlıtlr . 

lngiliz'Jer 
Ve Olimpiyad .. 

Londrı, 26 (B.R) - lnglllz 
sporcularının Berlio olimpiyat· 
larına letlrak er melerl bakknı· 
dıkl teklif A vem kamar .. 1Dda 

mftzakere edllmlo 22 reye karı• 
200 reyle lıtlrake kırar veril· 

ml~tlr. '.-
ELHAMAR 
SiNEMASI TELEFON : 2573 

Yaran matinelerden itibaren iki bftytık f llm blrdrn 

1 - Maskeli Balo 
EmeaJılı, zen.cin ve mobte§em (M11kell balo) tarın çılgınlık· 

larla dolu bftUlın gizli 11rları, Karnuıl gecfllerlntn mıcera •e 
meraklı aevdalarını en ince ıeferruıtıua kadar t11blt eden •e 
cidden gôrQlmeğe eayan bir 11n'at harikası . • 

OYNIYANf,, AR : 

Gftstav Froehlicb ve Lyda Barrova 

2- 13 No.lu C8sus 
OYNIYANLAR: 

Garry Cooper ve Marrion DaviR 
Ayı ıca f evkatude eğlenceli canlı resimler 

Salon 20, Balkon 25, Hususi 35 
Seıaalara dikkat : 3.30, 6 .30 n 9.80 da Maakell Balo 

5 de ve 8 de 13 onıarah Caıoı 

C..umartesi ve pa:ıar günleri 2 de 13 No.lu Casus ile başlar 

• ., •• • •• ~- yapılacak boğazların yeniden 

Cürmümeşhutlarda Veri- aııke.lleıtlrllmeııl ıoplıollıı•nda 

lecek 1,evkif Kararı. 
Yedi Layiha Ruznameye Alındı, iti· 
raz Maddesi Layihadan Kaldırıldı. 

lııtaobol, 26 (Huıuıi mabıblrlmlzdeo) - Cftrmflmeohutların 
muhakeme oıolcı kıaoo liyth111 hazırlanmıetı. Adliye enccıme· 
nlnce de tetkik edilen bo l&yiba, Kaırıotıyın roznımeılne ılın 

mııtır. Bo kanona göre verilecek tnklf kararlarını itiraz edil · 
mlyecelut r. itiraza dair madde kaldaralmaktadır. 

' .. 
Almanya'da Askeri Ha· 

hiçbir itirazda hulunm•yacalı:tır \. ________________ ,,,, 
Mussolini 

A vrupa'da Harp 
Olmıyacak diyor. 

Ieıaobul, 26 ( Boeuııt moha · 
blrlmlıden) - Roma'dan bil· 
diriliyor : M. Moaeollnl bir 
gazt:teclolo. Anupı'da harp 
zuhur edf p etmlyeceğl bıkkın 

dıkl sualine cevaben : 
- A vrupı'da harp olmaya 

caktır. Demletlr. 

zırlıklar Gittikçe Artıyor Bir ltalyan 
. • Haberine Göre Parla 26 (Radyo) - GHeleler Almıaya'aıo 11keri hazırlık-

ları 'e btltçedekf ıabıılııat tııerlar.ı ılddetll mtltılealar dermeyan 
etmekte n Alman1anın 16 milyar altın mark teellbat m11rafı 

}'11ptığı ıôylenmelı:tenlr. 

logiltere · Mısır 
müzakereleri 

Gazetelere göre, Almıoya'nın 1936 da bGtçeııf sarih değildir. neticesiz kalacak!. 
Ve bu ıebeple Almınya•nıo bHırlıkları oftphell gOrGlmektedlr. 
Bllha111 harp için en zlyıde IAzım olın mHıddı iptidaiye ltha· 
IAtının fn·kaJAdellAf Almıaya'nın el altmdın bir barba hazırlan . 

dağını gôatermektedlr. 

• •• 
Necaşi'nin Kıhçı ve T acJ 

Roma'ya Mı Gidiyor? 
Kahire 26 (Rıdyo) - Doğu Afrlka'dın geltn bir yolcunun 

eıyuı araıında ıltandın mımul •e Gzerlode çok .kıymetli tıolar 

bulunan bir taç ile sapı zGmrGtlQ kıymetli bir kıhç çıkmııtır. 

Bu taç ile kılıncın. Adlıı Abıbının yığm111 esn11ında Necaıl'nlo 

11rayından ılandığı n Necaotye ılt c)ldoğu tahmin ediliyor. 

Kahire 26 (Radyo) - Tıç ile kıhncın bir İt•lyan tarafından 
Habetlllın'dan getirildiği ve muntazam gtımrftk b~yaonameıılle 

Port·Saltten • ~çlrllmek lıtendlğl ınlaıılmııtar. Beyannamede taç 

ve kılıcın Mareııl Bıdogllo'ya alt oldugo n halyan'ya gôlfl 
rftlmekte olduğu blldlıllmektedlr. 

'.' 
Cumuriyetin Bir Eseri 
Kozlu'da Büyük Bir Elektirik 

Santralı Kuruldu .. 
Zoogoldak 26 (A..A) - lış bant.sının Kozlu'da •ftcode ge· 

tlrdlğl kômftr it mıden ocakların ia bGyllık bir elelı:tlrJk santrala 

lı:urolmuı ve bogCln btiyftk menılmle ha 11otralın •e pek mft· 
kemmel bir loletme bGroeunon açılma tôrent y11pılmııtır. Elek· 
lirik aantrala 10300 kilovat konetlnde olup Tftrklye'oln Ietın · 

boldan sonra ikinci derecede hlr ıantralıdır. K6milr lstlhulata · 
mıa lçlo çok ko•yetll bir enerji membaı olan bu aantral mem· 
leketlmlıde çok bftyftk altka uyaodırmıı, yağmura rağmen bfttGo 
vlltyet n parti erk4nı bu törende bolonmuetar. 

Eğirdir'de Haydutluk 
iki Kızı Kaçırıp Babalarından Para 

istediler, Fakat Yakalandılar .. 
Ankara 26 . (A.A) - Aldığımıı malumata göre E~lrdlr'jn Keı 

me köyGnden Ffecanh Kadir oğlo Abdullah •e Muhtar Muıta· 

fanın oğlu ile Y •nık BGıeyln, Çokorca lı:ôyftnden Ali otla 
Osman, kahn oğla Mehmet, Hısın onbııı o~lu Mehmet Sırrı 

oğlu H11an ıdındılı:l adamlar ııllibt. oldukları halde Manngat 
# 

llçeılnlo beıkonak klmunooı bağla k11Sıl1Ja kôytıode Retlt hoca· 
nın nJnl zorla baearık 18 yıoıodakl kızı Fatma ile 8 yııındakl 

kız• GGl&tlmft zorlı gôtftrmüoler ve Reıtt hocınıu 200 altın lira 
göndermedikçe kıılarıaı iade elmlyeceklerlnl eôyllyerek Eğirdir 

bölgesine doğra kaçmıılardır. 
Bunun haber ahnmaeı herine takiplerine mftfrezelu gönde· 

rllmlı Ye kııa bir umanda soçloların hepsi sllAhları ile yakılı 

aarek adllye7e, kıçmlao ka•lar dı babelınnı ıeellm edllmltlerdlr, 

Roma, 26 (Radyo) - Kıbl · 

re'den blldlrlllyor: 
lnglllz - Mısar mGzakerelerl 

dtlnden itibaren baılımııttr. 
İyi haber alao mebıftle göre, 

bo mftzakerelerlo lleıllyeceğl 

zaonedllmemektedlr. Vel tçıler, 
İıkeuderlye •e Kıhlre'de İn· 
glllz aııkerlnln boluumaaına 

Mısır htild&lloe mftnaf 1 addet· 
mektedlrler. Sade bu ee111 mft· 
zalı:erenln bftıınQ ııuretle neti · 
celenmeıılne en btıycık mani . 
teıkll edecektir. 

M111r mllllyetpervtrlerlnln en 

nihayet kabul edebilecekleri, 
Sft veyı kanalı ada İngiliz polisi· 
nln me•codlyetl olacaktır. 

Menemen mezbahası 
Menemen, 25 (A.A) - Bo 

gftn orayca yapılması mukarrer 
mezbabı binasının temelıtma 

tôrenl dnetlUer 9e bılk bozu 
rondı earbayın bir ıı6yle.1 ile 
yapılmışllr. Bina miiteahhlde 
ihale edllmlı olop iki ay ııonra 
teııllm ıhnıcaktır. 

Rus Tayyarecileri 
Muhtelit nişan· 
Jarla taltif edildiler .. 

Moıkota, 26 (Radyo) - Sov· 
yet merkezi icra komlteııl mo· 
nffakıyetlerl ve kahramanlak-
ları görtllen 119 tayyareclye 
J .. enln, 122 tıyyareclye Kızıl 
yıldız ve 179 tıyyareclye de 
oeref nlıınları vermeğl karar 
laıtırmıetır. 

Asi Zabitler 
Mahkôm Oldu .. 

Madrld, 26 (Radyo) - Al· 
kala ile Palaaça' ya g6oderU 
miolı:en gitmek letemlyeo alay 
zabitlerinin mobak~meal bit· 
mlıtlr. Buolardın 4 z.blt 12 
ıeır ıene hıpse ve mGtebıklıl 

muhtelif ceıalara mahk6m ol · 
muolardır. 

Dahiliye Nazm, o,ıyedo 

bıdllelerl hakkındı beyıaaltı bo. 
lunmoı ve oradaki zabıta beye· 

tile hftkalmet relılnlo de~lotlrll · 

dl n1 tG lemlıtlr. 

zecri tedbf rlerln yeni bir bu· 
lueo aayıhyor GHeteler, bu 
htdlseyl bedblnllkle mtltalaı 

etmektedirler. Banan secrt ted· 
birler tatbik eden memlf'ketlerle 
ltılyı arısındaki lhtll&fın, ozon 
zaman daha dnımına ıebeblyet 
vereceğini, belki de zecri ted· 
birlerin ırtmlacağını yazarak: 

- Avropı'ya tfyıh bir bulut 
yftrftyor. 

Diyorlar. 

Amerika'da 
Ormanlar yanıyor 
Nevyork, 26 (Radyo) - Bir· 

çok ormanlarda çıkan bftyftk 
yangınlar neticesinde yGıbtn· 

terce ağaç yanmıılıt'. Yangını 

ıOndOrmeğe çıhıın itfaiye ef· 
rafından on klol yaralanmıehr. 
Yangın, devam etmektedir. 
Ziyan çok bftydktGr. 

Fransız KomO.· 
nistleri. 

Neler istiyorlar. 
Parla, 26 (Rıtdyo) - Omı· 

tine gazeteıf: komüulet p1rtlııl 

umumi kongreıl içtimai mftna· 
ıebetlle mQhlm bası haberler 
vermektedir. Bu hıbtrlere göre 
komtlnlet partisi, ıo dlleklerln 
kanoa teklinde kıbolGnG tek· 
llf etmeğl kararlıetırmıotar. 

1 - BftyOk eenetlerden bir 
miktarı tık.sim edilmelidir. 

2 - Fransa banka11 stıtftsft 

) enldeo knrolmahdar. 

3 - Umumi af. 
4 - Hırp eanayllnln mllll· 

lt"ıttrllmeıl. 

5 - Faılet birliklerinin or· 
tadın kaldırılmııı. 

6 - Hazine lolerlnde r11form. 

7 - lıılzllğe karı• tedbir· 
ler alınm11ı . 

8 - 40 ıHthk tı uınlftnfto 

lhd111. 
Bunlardan baıka, ıpor hle· 

rlne tabııtsat ayrılm111 teklif l 
de vardır. 

Gene ayni gasetenln verdiği 
haberler~ göre Şotın Dıt hı· 

kanhğa, Pol Bonkur Bıebıkın· 
hğı •e Adliye bakenlığ1Da ged· 
rllecektlr. 

8 inci Edvard 
( Kilin Mari ) vapo· 
runda verilen .. 
Süvarede bulundu . 

Londra, 26 (Radyo) - Kral 
8 inci Edvar. nlldeıl ve diğer 
preoılerle beraber Sotooptoo'ı 

gttmlı 'e Kraliçe Marl vapo· 
rondı •erlltn meuıılmde bolu· 
nıralt tayyare Ue Londrı•yı 

dôomGıtftr. 

Kral avdetinde lstlfı etmle 
olan mCl8lemlek&t bakanı sır 

Tom11'1 kabul etmlıtlr . 

Türkmen kongresi 
Moılı:oH. ~6 (Radyo) -

Aıkabad eebrlnde toplanın hl 
rincl Ban · Tiirkmeu bayık. 

kongreel kapanmııtar. Kongrede 
Tftrkmen edebiyar •e lmltsı 

edeblyıt tarihi hakkıoda So•· 
yet dll bllglnlerl He TürkmeP 
bilginleri tarafından mtıteaddll 

raporlar okoomuı, notukl;.r 
•erllmlıtlr. Sovy~t cumurlyet· 
lerl lulhadını dahil kOçGk 
cOmburlyetlerln mftme1111lerl, 

kongrede kalabıhk bir ırklldtı 
bulanma lardar 
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Manisa'dan Gelen 

Bir Mektup. ····-Gelen takım, asıl muh· 
ıelit değil mi imiş? 

Din Manlıa'dın ıöyle bir 
mektup aldık = 

24ı·5 986 p111ar glal İzmir· 
de yıpdın .Mınlıa ve Jımlr 
mahtelltlerl maçında 1·14 gibi 
hGylk bir farkla Manlıa mub 
teUdaln mağltiblyetl olmdlye 
kadar yaptıgı ıpor:ıemaılarında 
dalma manffıkıyetll ve nor· 
mıl neticeler alın Mınlıa'nın 

ba ıpor temasındaki hayalı: 

mıghlblyetl ilimiz epor aeven· 
lerlnl Ye halli ıpordın ınlımı· 

yan hıllunı bile hılı:h olank 
kııdırmıo ve bu nılyet karı•· 

ıında beni blrhç e.ıar yazı 

JHdırm•ğ• mf!cbor eımletlr. 

l - İzmir'de maç y•p•n 
tıkım koroloe ve oyuncu hl 
bulle hiç bir sım.u Manlıa 

mubtelhl değildir. Birçok kıy · 

meıll elemanluıo muhıellf m•· 
zeretlerl ve bir kıımınlD da 
her neden ileri geldlğl bllfn· 
mlyen ıebeplerden dolayı nıaçı 
letlrılı: euirlhoemelerl h11:blle 
böyle ikinci derecede oyuncu 
lardan mGteıekkll bir takım 
çıhrılmıettr. 

Sonra, bu tıkım toplu bir 
ekserııls bile yıpmımıo ve ın 
cık garbi Anadolu grubuna 
dahil olan lımlr'ln yapacağı 
maçlardaki muyaf fa ki yetine 
amil olmak Gıere fuıbol heyeti 
hazuhluız ve mubtelhe gire 
meyecek oyoncol1rı tophyarılı: 

bir emrhıld karıııındı kalmıı 
gibi dermeçıımı bir takım 

teıblt ederek bu maçı kabul 
etmletlr. 

2 - Mınlııa'da mevcut ve 
futboldaki teknik bilgllerl ve 

enerjileri mahllçe mal6m 
Ye maruf birkaç kiti de 
(KallpcCllGk zihniyeti gtıdGle · 

rek Ye takım teıklllnden anlı· 

maz birkaç kitinin araaıa ile 
oyanı ıokalmamııtır.) 

S - Eğer haldl\i Mınlıı 

mahtelltl ıeıkll edllıeydl mub· 
telltlralsln hiç bir .akit böyle 
bir hezimete dlımlyecek ·ve 
uadakl netice iki Clç !farklı 
olabilecekti. Mı .. ı olarak Roı 
MUU takımına d6rt gol atan 
l!'ormonda n knnetll lımlr 
mohtelltlnln karıııında Manita 

mahteUtlala alcbi• 1 ' neticede 
bana delildir. 

Bana nazaran Manlıa foıbo· 

lanon ba ahaın netice ile 
lny11 edllm11lnl Ye ba netice· 
ıdn Mınl1a Sporunun hık.iki 

kıymet Ye ölçGıG olamıyacııını 

'te bu boıalla ef kira umumi 
Jeyl aydanlaıma~ı bil' Halle n 
bak olarak blldlglml derin 
•ıyg-larımla bildiririm. 

Mınlıa ıporcolanndan 

H. Gürcan 

-
ŞEHiR HABERLERİ 
Büyük Menderes'te Bir 

Kadın Cesedi. 
Köprü üzerinde Yatan 

Bir Köylü. 
Ameleler Çıkarmağa Çalıştılar, 

Fakat Çıkaramadılar. 
Manisa Civarında Otoray Altında 

Parçalandı Ve öldo ----------- .. Nazllll clvarıncJa hayGk Men lzmlr vUAyetlnde kaybolmoo F.nelkl gnn 111t 18,10 da 11'ra doğra geçen Ye Ismlr'e 
dereı nehrinde bir kadan ceııedl kadın bulunup bulunmadığı iz Devlet demiryollarının 7 inci gelen 624 uyılı otoray, bir 
görGlmGıtGr. Cesedi, eueJA wlr emniyet mDdftrlO~Dnden tıletme mftfellltllğl idaresindeki kayJGya çiğneyerek GldGrmGt· 
Nazilli'ye beı kilometre uzak· eorolmoştor. Kayıtlar ht11yonondan Mani· Ulr. Tahklkatımıza gGre ölen 
tan geçen kaçak Menderes el · ---------:--....,...--==-:-:~==-=====:..__------ ıavalh, Harmaodalh ·kaya hal · 

varındaki pamuk tarlalarında Avcılarımızın Pazar Günkü Gezintisi tundan Zeynel adında biridir 
çalıeın ameleler görmGşler ve ve Kayıtlar lııaıyonu alllndakl de · 
çıkarmağı çalışmıtlarııa da va- mir kliprtı Gzerlnde yılmakta idi. 
ıııta bulunmadığından çıkara Anı zın virajı dönen otoray 
mımışlsrdır. löprıl Ozerinde yaıan Zeyııd'i 

Hadiseden Naz\lll adliyesi çl~oemto : lr. Otoraydı 25 kadar 
' haberdar edilmiş ve adllye bey ı d K yo cu ur ı. aradan ıoora 

eti gf"lioceye kadar nehrin, şld. otouy yoluna duam ederek 
detle akan ıuları kadının cese lzmlr'e g""lmteıJr. Manba mOd 
dini götQrmQşUlr. delomomlllnğlnln ıehrlmfz mftd 

Araştırmaya ra~men ceıet bu delomomill~loe telgraflı maltl 
lunamamıştır. Kim olduğu ve mal nrmetll üzerine kazaya 
kaç yaşıoda bir kadına alt ol tıebeblyet vertrı otorayın ooförft 
doğu heuQz anla~ılamadığı gibi Emin ile şefarro Nureddin zıe 
nehirde görülen bu kadının, bııaca totolmuılardır. 

ıoora kendisi mt dilştftğö, yok· llAdlse ııbklkahna müddei 
sa alılmık suıeılle bir cinayete 
kurban mı ghtlğl bı-111 değildir. 

Tahkikata dnam rdllmPktedlr. -lzmir MtihteJiti 
Balıkesir muhteliti 

ile karşılaşacak 
Ôoümftzdekl pazar güoıl Iz 

mir mubt~lltl, luanbul'da ya 
pa ca~ı müsahakalara hazırlık 

olmak cızere Balık.esir muhtelit 

takımı ile Alııaocak: Hdyumooda 
bir mtısabıka yapacaktır. Balı · 

kemir mabtelltl lolo bugGnlerde 
Balıkeılr'ln mohtellf kolfible· 
rlnden 18 genç, eebrlmlze ~e 

lecektlr. Geçen pazar gGnfi, 
Mınl11 muhtelltl ile yıptığı 

mGırbabda İzmir mohtelltl, 
1·14 gibi mGblm bir farkla 
8•llb gelmlııl. Babkealr moh· 
tellal, Maulıa mnhıelhlne na· 
saran çok kanettldlr. 
Yapalıcak mClubakanın pek he· 
yecanlı olıca~ı tahmin ediliyor. 

F ovar afişleri 
Ve pulları .• 

lımlr Fanra için htanbalda 
bıstmlan n yedi dil Gzerlne 
olan aflıler, Fovar komitesi 

bıokanlıAını gelmlıtlr. Aynca 
Fo'tlr mlddetlnce poııanelerde 
mektuplara yıpııtırılacak FoTar 
pulları de gelmlıtlr. Bu ıenekl 
aflıler ve pullar, çok sarlf bir 
ıekllde baıılm,ıtar. -1 

Avcılarımızın son av eğlencelerinden bir intiba 
Pazar gtınCl lzmlr avcılar1 Kemalpaor clHrında bir H ıertlp 

etmloler ve çok gftzel bir gCla fgeçlrmlılerdlr. ATcılar ara11nda 
parıl batkım Avni Doğan da vudı. Kemelpıoa'ya gldllmlı, ulın 
mıı ve bo meyandı, bir de ziyafet h11ırlınmııtır. Dnollar ça 
lınmıo, mllli rakılar yapılmıştır. 

TOrkkuşu 

1 

umumi muavini Suner el koy• 
muotur. Don geç vakte kadar 
Emin •e Norlddln'tn ifadtlerl 
alınmıt •e otoray yolculuıo · 

dan bir kısmının aranması •e 
lfadelerlnln alınmaıı ile lıtigal 

edllmlııtlr. Tahkikata bogGo de 
devam edllec,.ktlr. 

Mahsullerimiz 
Esaslı tetkik· 

' lere başlandı .• 
Ticaret oda11 tarafındaD mın · 

takanın baıhca ihracat madde· 
lerlnln ekim ve Yerlmlerl hık· 
kında eeaıla tetkiklere bıtlın· 

mıttar. Bllh1111 aıem, incir, 

tCltCla, zeytinyağı, pamuk, bakla 
ve arpa bu tetkikte mClhlm bir 
mnkl ılmaktadar. 

incir Kültürpark Dar Geldi. 
ihracatı 35192 

Alsancak'ta Şehitler' deki Geniş Sa- Tonu buldu •.• 

D Ed 1 
Ply11ıya 19 AAaıtoı 935 le 

hada Derslere evam i ecek. geıme~e .,.,ı.yan kuru ıncırıer· 
lımlr ~ençllğl TlrkkofUnu 

diğer Ttllyetlere nasana çok 
btlyClk bll' alAka ile karoıla · 

mıet1r. 

Şimdiye kadar beti kas olmak 
lsere yGı genç açaca OyellAe 
kaydedllml,tlr. Bunlar ar11ında 
genç öAretmenlerlmlsden Clç 

bayan dahi nrdır. Uçucu Clye· 
lerln gClndea gbe artan faali· 
yetlerl kar111ında KClltClrpark· 
lakl alın kifayet etmedltlnden 
Terkkoıo ba'6nden itibaren 
Şehltlerdekl genle ııhaya nak· 
letmlıtlr. 

den 30 Nl1an 936 ıkpmıaa 

kadar Jsmlr borea11nda 2909' 
IOD 199086 ÇQYll incir 'te 

18986 çanl horda utılmııtır. 

Geçen yd ayni tarihteki .. ,,, 
miktarı. 19919 ıon 171710 
ÇDTll loclr Te 1360 l ÇD'tll 
hurdadır. 

Tayyare Sineması 

8aH korama DÇDCO iyelerin 
Duaağçtakl meydana gidip g•l· 
melerl için boeaei otobftı temin 
etmlıtlr. 

-------------•Saygdı bmlr halkından gördağtl bayak rağbete ktlçGk bir mu .... 

Bankadaki bele olmak Gzere flyatlerlnl yaıde elli nlıbeılade tenıll eımlotlı. 

OtobClı den 111tlerlne nıza · 
ran tanılm edilen program dıhl· 

llnde boganden itibaren aefere 
baılamııtır. 

Nltan ayında lsmlr lhnınıa· 
dan Dıo memleketlere 99 ıon 

İncir lhrıç edllmletlr. Geçen 

yıl ayni tarlhıekl ihracat 312 
ton tdl. Menim lıatlıngacından 
Nlean eonona kıdar muhtelif 
ecnebi memleketlere 35191,9 
ton loclr ihraç eclllmlıtlr. Ge· 
oen eene ayal tarihteki ihracat 
mtka.rı 26871,9 IOD idi. Ba 
aeae laclrlerlmlsl ea çok çeken 
memleketler baota Almanya 
olmak Cl~re İngiltere, Kanada. 

A •aılal'ya, Amerika, Fraaea te 

Belçlka'clır. Yalaıs Almaaya'ya 
15294ı ton laclr lbrao edllmlı 
tir. Nlıan ayında lsmlr plyua· 
ıında kll01a aekls karaıtaa 31 
çaTal l.aclr utıp olmatt•· 

Sahtekarlık.. n;:ı,~"/i::~e;~- 15 · 20 · 30 Kuruştur 
Subh~:: :;;:~:~.mah· BBo DC~ fly•d•sre rağmen bu haftı~k! ıaheee~fltm 

Şehrimi• hoakolırıadoa biri•· en e nınım 
den Hbte bir oekle 2400 lira 
dolandırmılda masnon he· 
ıabı cari memura Suphl ile 
ıaç ora.ıı BlrmGı'Gn, ıtırce· 

•da mohıkemelerl neticelen· 
11111 •e din karar tefhim edil· 
•lıtlı. 

Satları .. bit girilen mas· 
Daalardan Sapbl bir aene n 

Birma. ıltı ay •l•r hıpae 
111ahk6m edllmlılerdlr. BlrmGs, 
81ahk6mlyet mOddetlnl zaten 
doldarmaı oldaAa lçla din ıer-' 
•111 banblmıfbl'. 

Brigiııe Helm'in çok derin bir aşk hikayesi 

Sözde Karım 
Anna BP.lla ve Jan Murat ıarajından çevrilen ne/ is bir komedi 
Ayrıcı: Ankarı'da TGrkkooonun faaliyetleri ve umamt ıpor 

kongresi intibaları - Mlklmavz canh karlkatGrler 

Seans saatleri· HergDn llll 16 - ~9,40 Söıde karım 
• 17,30 - 21,le> Ben eenlnlm 

. Comtrteei Te pazar (Galeri 14 le Ben ıenlnlm ile baolar 

e... kornmaann en afak 
telerroana bile bayık fedakAr· 
laklan kıtlaadıtını gGrmekleı 

derin bir ank dayoyoraa. Is· 
mir genollğladen dormıden, 

yılmadan çabımak ıareılle ya 
pılan ba fedakbhklara maka· 
helede balunulm11ıaı bekleri&. 

V. idare heyeti 
VllAyet idare heyeti, din 

nll manini Cavit ÜnTer'la 
bıtbnhğındı toplınırak biri· 
kea lılerl çıkarmıotır. 

Doğum Belediye 
Belediye BıımGhendlıl Mo· daimi encflmeoİ .. 

ammer Tıpıa'nan bir kız ço· 
eota doğdotono doyduk. 

Ana H babuını kutlular, 
Jll'tranan asan OaaClrll olma· 
ıını dllerla. 

Belediye daimi enelmenl, 
din belediye relıl doktor Beh · 

çel U•'an batkanl•l••da topla 
aank birike• itleri takarmqllr. 

Karşıyaka'da 
• •• 

Sinek ve Sivrisinek 
Mncadelesi 

Karııyaka'da ılnek n alYıl• 

ılnek için yıpılmakta olan mi• 
cadelealn Terdlll neticeleri ıet• · 
kik etmek H noklınlar Hna 

tamamlamak laere ıoa halta 
içinde Parti mahfilinde parti 
ocak heyetleri ile beledly• 
mld6rG ,.. doktora, Olltllah· 

mer heyed Te mahalle mlmet· 
alllerl bir toplanh yaparak 
nahiye n on beı gCln lterl· 
ılade belediyenin Ye balkı• 

masot d6kme faallyetlal tetkik 
etmlolerdlr. Netice iyi g6rll · 
mftıtGr. 

Belediyece 15 gtın lçlade 
3757 eve tebllğal yıpalmıı, 

~75 l n kontorol edllmlıtlr. 

194 evin mazot aımadı~ı g6rG· 
lt"rek lhıaroame vertlmlı •e 
bunlar da nokııaolarını tamam· 
lamıtlardır. Y eoldeo 3 bin 
adet varaka evlere tt"bllğ edil· 
mektedlr. 

Boııtanlı'da molozla doldur 
mı ameliyesi bhrnrk üzeredir. 

Bir ay ıerfıodı. brl,.dlye tara· 
imden 1 :J50, ~eyyar arabalarla 
UOC•, lskel,.de 10i5 kilo mlk· 
darında mazot Htılmıetır. 

Her Cumarteel öğleden ıonra 
aktımı kadar berkee ev, delk· 
kAo •e kahvebaneılnde ılnek 

ve ılvrlıloek mftcadeleılnl yıp 

m•k mf'cburly,.tlndedlr. 

Mevlid 
lzmir müf tülıigünden: 
Mevlldl o~bnlnlu öoftmGs 

d,.kl pıızarı .. ıl gthıil akıımı 

yani Hlı grc,.ıl olaca~ını 11 

yıa oluııı bildiririm. 
lımlr mGfı6el 
Rahmeıultah 

K. EnstitOsOnde 
iki sergi kurulacak 
Llıelerle Orta mekteplerde 

eon eınıf lardın haeka diger 
ıınıf lardı dCln akeım dereler 
keıllmlotlr. K.ıı EoaıltGıClnde 

denlere 1 haslranda nihayet 
.erilecek Ye 5 hıslranda eon 
ıınıf talebelerinin imtihanlarına 
bıtlanacaktar. Kıs EDılltGılncle 

14 hHlnada talebelerin bir 
aene lvlnde yıpmıı oldaklan 
muhtelif eaerler için bir aergl 
t'Gcada getirilecektir. Bulranıa 
19 ana kadar açmk boloaaaak 
olan bu aerglden aonra E111d· 
tinin ılparıı atelyetlade de 
25 hHlnnda bir aergl açalacak 
H ba aergt 29 hHlranda b· 
panıcaktır. ----Vilayete mflracaat 

edilecek. 
Sanayi mlfettlıllgl ltlrrlala 

l'lcaret oda11na dnredlldllfal 
yasmıot1k. itler, Ticaret oda•na 
de•redUmekle beraber maame
IAtı vlllyeı idare edecek •• 
mlracutlar da Ylltyet maka· 
mına y•pılacakt•r. 

Kısa hizmetlilere 
l:mir cukerlih şubesınden: 
Tlrklye n yahaacı mem· 

leketlerde okamat ve 956 •· 
nelİ ıon yoklama samaDUI ... 
aonra mesaa olmat aaked 
orta ehllyetnameyl bala 21 
yaeın• lkmıl eden kı• his 
mellllerden eo• yoklamuıaa 

yapbrmıya• baylar için 1 ·t~m 
mu 936 da İzmir aıkerllk ea· 
beılacle kurulacak ola aıkeı· 

Uk mecllelne alfaı t'l11daaa 
Ye mektep meaaolyeı Htlba 
H dlplomalarlle mlncuta... 

' I 



n'da Güreşler Kudos'ıe Bom· 
balar Toplıyor 

Mülayim, Kara Ali Bera))ere [(al- • · • · • 
- Baştarafı lci ia1,if ede 

dılar. Dinarlı, Manisalı Rifatı Yen
di. Güreşler Güzel Geçti. 

Dinarlı, Manisa'lı Rifat'la 

Aydın, (Busuei) Balk 

opereti Aydın'• gelerek Kızılay 
korumu menf11tlne Balkevl 

Hlononda Florya ve Tarlıkuşu 
operetlerini temsil etti. Flor· 

yadı hernedense IAyıklle mu

movaf fak olamıyon aan'atkArler 

Tarlakoeonda çok monf fak 

oldular ve Aydın halkın• gO· 
zel bir ~ece yaeıttılar. 

Aydın Kızılay korumu ile 
Avcılar kolObQ dftn ve evvelki 

gftn ıpor alanında pehlivan 
giJreelerl tertip ettiler. 

Tdrklye'oln bıepehlhanları· 
nın g6eterdlld bu gQreeler çok 

l1glli ve heyecanlı oldn. 

İlk gOn Söke'H ROetO ve 

Ahmed Ali alaturka ~Oreetller 

Ahmed Ali pes etti. 
İkinci gQreı DJnar'lı Yuaof 

pehlivanla İ:z:mlr'll Bnaeyln ara· 

sınd• yapıldı . Bu gilret aerbeat 

gtlrf'ttl. 

Yoauf pehllnn Btlıeyln'i 

yendi. 

Bundan sonra Mtll4ylm'le 

Mıolsa'lı Rllat yağlı g6reı 

yıptılar. 

Çok çetin geçen bu gtlreeln 

40 ancı daklkaıında MdlA1lm 

ayık asta, Rtfıt'ı çevirdi Ye 

yendiğini iddia etti. Fakat hA. 

kem bono red lle lklılnl bera· 
bere ilin etti. 

İkinci gün Söke ve Moğla'lı 
iki çift pehlivan, yağla gGree 
yaptılar. 

Bunlardan sonra serbeıt gtl· 
reeler haşladı. 

1zmlr'll Haaeyln Ortıklır'Jı 
Arap All'yl 28 dakikada yendi. 

Dloar'Jı Mehmed'le Manlııa'h 

Rıfat 45 dakika güreeeceklerdl. 

30 uncu dakikada kola incinen 
Rlfat pes etti. 

Rlfat serbest gnret bilmedi · 
~ini Mebmed'le yağlı güreş y11· 

pıcağını sayledl. Meboıed, Rl· 
fat'ın yağlı gQreı de oaıa11 

olduğunu itiraf etti. 

Gantın en heyecanh gftreıl -ANADOLU 
-------

Günldk Siyasnl Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 
Baydar Ril§dü ÔKTEM 

Umomr ae:riyat ve yazı itleri 
mildfirü: Hamdi Nüzhet 

İdarehanesi: • 

İzmil' İkinci Beyler sokağı 
C. Halk Pnrtiei binaaı içinde 
Telgrııf: İzmir •• ANADOLU 
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ABONE ŞERAiT!: 
Yıllığı 1200, Alb aylığı 700, Oç 
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ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

A yclın salı asında güreşiyor .. 

Kar• Alt ile MıllAylm an11nda 

oldu. On beşer dakika Ud dene 

,;ftreı te pehlhanler berabere 

kaldılar. 

Kara Ali kuvvet ve oyun 
itibarile MOIAylm'e fıelk. Yalnız 
aerbeat g6reıln henılz acemlll, 

Myle olmakla beraber, MOIA 

ylm'e çok tebUıkell anlar 

y•ıattı. 

Havza~da 

Atatürk gllnü 
Havza, 26 ( A.A ) - Atı· 

ttlrk'On Bnza'ya ayık b11tak· 
ları 25 Mıyıı 1919 gdnQoftn 

17 inci yıldöntlmQnft köyld ve 

binlerce balkın coekuo göaterl· 

lerile kotlolandı. 

Törene İıtlklll marelle bae 
landı ve ba, thtüode alana ge 

ti rJlen bliıtQn yeri ne kon mı· 

undan sonra ıarbıylD ve ilçe· 

bayın herkesi coşturan ıö1lev. 

feri geçmle karı gftnlerln acı· 

lıgını yaııtmııtır. 

İlçebıyanl AtıtGrk'11n sağlı· 
ğını 'fe onun hayatını korumak 

uğruna btlUhı nrlığımııı kartı 

koyıcığımu:ı ındlçme teklif l 

fizerlne btıttln tokloloğon yGk

sek ıeıle yemin etmeleri pek 

heyecan uyandırdı. 

S6ylevlerdeo ıonra 11kerln1 

okulların ve eenaf ların, atlı· 

ların, binlerce halkın lttlraklle 
geçit töreni yapıldı. 

Uşak'ta 

Hayvan sayımı .. 
Ueık, 26 (A.A) - Uoak 

kazııuoın 170 köyılndekt ağ· 

nam ııayığı n yoklımıları 

bini. Geçen ıene 14,057 mft· 

kellef, 134,304 bıyHn, bu 

ıene 17,420 mOkellef 151 ,844 
hayvan olarak teeblt edlldf. 

Geçen seneden bu ıene 17,540 
hayvan fazladır. 

Paris'te 
Zehirli gazdan ölen 

biçareler 
Parfı, 26 (Radyo) - Versay 

clvarıoda Sen nehrinde feci bir 

kazı olmoetur. Bir romork6rde 

tamirat yapmak için alt klBmı· 

n• inen eablhl, aradın o:.ı:on 

zaman geÇtJğl halde dıoarı çık· 

mamıe, buna gOreo iki gemici 

romorkôr eablblol aramığa git· 

mlşlerdlr. Onl1rıo da geri gel· 

medlklerlot gören fkl Cezatrll 

loml~, fakat boralar da avdet 

etmemlalerdlr. İtfaiye haberdar 

edilmiş Ye romorkOrftn alt kıe· 

mını inenlerin ôldOrOctl gazdan 

zeblrlendlklerf g6rGlmOatDr. En 

eon inen iki Cezalrllnln bayatı 

kortarılmıo, diğerleri ölmOe· 
terdir. 

Arıp'lar ile Inıfllz polisi 

ırısındı bir çarpıtma olmue 

n bir arıp ôlmGıtOr. Gazse'ye 
ıırbh otomobil ve aıker gön· 
derllmlıttr. 

Dtıo ıkıam Nabloa'ta dı bir 
lekoçya'lı nefer yaralanmııtır. 

Kudüs, 26 (A.A) - Fille 
tlo'Jo her tarafında karıııklık · 

lar devam etmektedir, M~mle

ketlo birçok yerlerinde bom 

balar atılmış ve bu yftzden 

tdgraf hatları ve bllb11 a Fille· 
tin · Mııır telgraf telleri keıll · 

mlılfr. 

Pollelo taraaeot ve nf'sare · 

tioe nğmeo yollarda kıl ile · 

lere kartı taaruzlar devam et · 

mektedlr. Birçok ıehlrlerde 

Arapların yapmıe oldukları na 

mıyloler arbede eekllnl almıı 

ve aakerler nOmaylıçllerl dağıt· 

malt için ılllb kullanmak mec· 

borlyetiode kalmıolardır. Bu 

arbedeler bllhıa81 Nablus ve 

AkUda pek kanh olmoıtor. 

Ak.Uda Araplardan iki klatnln 
ôlmilt ve birçoklarının da yara 

Janmıe olduğu haber verilmek· 

tedlr. Ayni mıntıkada bir Ya· 

hodi'ofn n1111 bnlonmoı ve bu 

bal hattın Yahodllerl heyecana 
dGıtırmtııtftr. 

Yahodi'lerle meıkdn olan bir 

çok yerlerde ağaçlar kesllmlı, 

bıeadlar tıbrlb ve tarlalar yağ · 

ma edllmletlr. Bu yerler bllbal8a 
geceleri yapılın tecavtız tehdit· 

lerlne maroı bulunmakta oldo· 
ğondan buraların hlmayeıl için 

,ıddetli tedbirler alınmHına Hl· 
zom görGlmtıeUlr. Akıam olob 
da herkeı evlerlae çekildikten 

ıonra blitOn mOoıkalAt dur· 

mıktı lae de gene mftnferlden 

yapılın tHrrozların ardı arısı 

keallmemektedlr. Umumi grevin 

bıelacı elebaııları nefyedllmle· 
lene de yaksek Arab komitesi 

11aaı ıonunı kadar grne deHm 
eımeğe azmetmlelerdlr. Ve fdl 

bir propaganda yapmaktadırlar. 

Bunlardan Emir Abdullah Ali 
komisere yeni bir mnhtıra dıhı 

vererek Arap'ların leteklerlnl 

tasrih etmlotlr. 

Ali komlıer Tel-A vh pına· 

yarının İngiliz gana mftuııebe· 

tile yapılacak mer11lmde hazır 

bulnnmık Gzere orayı gltmlotlr. 

Kodfta, 26 (Rad10) - Kol· 

kerlm'de Ar1plarlı Yahudiler 

ırasında bir arbede olmootur. 

Arapl1ar, treni uçurmak için 

hıt boyunda bombalar yerleo· 
tf rmlolerae de farkını varllmıe 

n btıyak bir facianın önflne 
geçllmletlr. 

Italyan'larıo,~ Hindistan'ı Ayaklaıidır· 
mak istedikleri Söyleniyor .. 

1 Qf_ 1111 

Avam Kamarasının Dilnkü 'Toplantısında .l\lonakaşalar 

Oldu. Eden, Teşehhüsatta Bulunduğunu Söyledi. --letanbol, 26 (Boıoıf mohıblrlmlzden) - Londra'dın haber veriliyor : Avam kamaraırndı ıo. 
rolan bir aaale cevap veren dıı bakan M Edeo, Htodletan'da lhtll41 çıkarmak için İtalyan ra •tyo 

mf'rknlerlnde lllod llsaolle ne~rlyst için İtalya hOktlmeti nesdlnde teşebbftslerdo bulunduğunu 
tı ildlrmlıtlr. 

Londra, 26 (Radyo) - Onu nam kamaraaında mft111kere eanaa1Dda Loter Lampson; 1 ı .. lyan 
radyo lataeyonlarınıo, kendi dlllerlle Hlndlıııtıo, Fllfetln, Suriye ve Mıaır'Jalara bitap ederek f ngll· 

tere ve Frımııa ııleyhloe tahrlkltta bulanmakta oldoklarıoı söylemlı \'e buna kareı ne yapıldı~ını 

dıı bakan M. Edeo'den aormoetor. M. Eden verdiği cevaptı; bo vnlyetln ehemmiyetle gôzöoGnde 

tutulduğunu ve evvelce ha mee'eie içlo ltılyıı hüktimetl neıdlnde teıebbtıate bulunulduğundan 

tekrar teıebbfiı edllmlyece~lnl aöyJemle ve : 
- Rlro~y yapımım. Demletlr. Loter Lampaon : 
- O halde eorarım ılze. Babeşlstan'dakl lıabeo'lerl tahrik için lnglllz rıdyo merkeılerlnde 

Babet dlllle neşriyat yepabllf r mlalnlz? Diye aormue, M. Edeo de : 

- Doğrusu beo yapamam. Cevabanı vermiştir. GQIQşmeler olmo,tor. 

lngiltere Aske
rini Çekmiyor .. ...... 
Sefir de kalacaktır .. 

Londra, 25 (A.A) - İngiliz 
elçiliğinin himayesi tein göndıı1 
rJlmlo olın takviye mlifrezeelnio 

Adlı Ababa'dan geri alınıp alın · 

mıyacığı hakkında anm kama· 

raeında sornlıo bir ıoale cevap 

veıen M. Baldvln Habeı hft 

k:ftmetl merkezinde dorum emin 

bir halde olmadığı için bu mQf · 
rezenln geri çekllmlyeceğlnl •e 

İtalyan hftkumetloln de handan 

haberdar edllmlı olduğuna bll· 
dlrml,tlr. 

M. Bald•ln, hflkumetln Adls· 

Ababı'dakl elçiliğinin ilgası tı · 

Hnurundı olmıdığını, yalnız 

elçinin yakında mezanen Lon· 

dra'ya gelecrğlnl llbe elmlotlr. 

Grandi 
logiltere'ye 
teminat vermiş 

Londra, 26 (Rıdyo) - Ha· 

nı ajansı bildiriyor: ltılyı'nın 
Londra ıef iri M. Grandl'nln, 

dış bakanlık daimi sekreterini 

ziyaretinde lnglltere için em· 

nlyetbıhe bazı teminat ile be· 

raber Londra ve Rooıı ara11nda 

mOzakerelere glrl,meğe hazır 

olduğunu bildlrmle, iki nokta 

ftzerlnde mtlzıkere yapılm11ını 

teklif etmletlr. Ba noktalKr: 

1 - İtalya, Boyak Brltınyı 
lmparatorloğunoo hiçbir kıa· 

mını tebdld etmlyece~lne dair 
muahede akdi. 

2 - ltılya'nın, Akdenlz'dekl 

diğer de•letlerle lulfıklar yap · 

mHı için mftzıkere bıelın· 

m11ıdır, 

lngiliz 
Muhafazakarları ___ ............. ___ _ 

Fransız 

Kadınları •• ...... 
Kabinede esaslı iş başına getiriliyor .• 
Tadilat istiyorlar Parla 25 (Radyo) - M. Leon 

Blum; btıttın birlikleri tevhld 
Londra, 26 (B.R.)- Moh•· etmeğl movafllt gôrmOotOr. 

fazaklr meb'uslar, kabinede Başbakan aıance memlekete 
vıpılacak tadllAtın, yalınız mlllf btıyOk hizmetler etmlt olın 
mtıdafaa bakanı Slr Thomas'tın bazı kadıları da it batını getl· 
ibaret olmıyacağını ileri ıftrerek recektlr. Nobel kimya mtıkl· 
genlo nılkyaıtta tadfl4t lstemıık· fatmı alan Madamı, aıbbat lılerl 
tedlrler. iyi mıh\mıt ılan mıh· nazarı yapacaktır. 

flllerln verdikleri haberlere Kanada uçağı düştü 
göre Baebakan Baldvln'ln letl Londrı, 26 (Radyo) _ Ka-
fası muhtemeldi. nada uçağı meçhul bir yerde 

Amele partial ile Ltberaller; dQşmQotftr. Jçln<le Kınada hı· 
olmdl tamamlle mohafazaklr · va aeferlerl genel dlrektörfı de 
tardın mürekkep olın kabineye vardır. 

milli bir renk verilmesi llz~m 1 1 
geldiği mataleatınd• bolun- Borsa da 
mıktı ve kralın taç giyme 
meraalmlnde Baldvln'fn yerini 1-0-%·ü-.m-s•a•tı•ş•la·r-ı.·· _____ _, 

Nevll Çembeılıyo'a terketmeel 
Ç. Abcl K. S. 

muvafık olacağı mutaleaaını 
aerdetmektedlrler. 7 4: H. Alanyall 9 25 

50 j . Taran. mah. 9 50 
Afyon komisyonunda 42 s. Sftleymano. 9 25 

Cenevre, 26 (Radyo) - Af. 40 Alyotl bira. 11 50 
yon latleare komlıyonu 1934ı 37 Ş. Rlza halef. 9 50 
seneıi heaap va lstatlıtiklednl 21 T. Debbas 11 25 
tetkik etmletlr. İran lstıtlıtlk· 13 B. S. Alızrakl 8 25 

277 Bogftnkü eatıı 

512376 Dankft satıı 

612653 Umam yekun 
Zahire satışları: 

Ç. Cinai K. S. 

800 Boğdıy 6 7 5 
59 B. pamuk 41 50 

369 Ken. pıla. 620 
6000 Adet kn . d. 85 

K. S. 
10 50 
9 50 
9 75 

13 
9 50 

11 25 
8 26 

K. S. 
6 75 

41 60 
760 

85 

lerl hakkında bazı malumat lı · 

tenmlı ve lran'dan Çin'e mO· 

aaadeılz bir miktar Afyon sevk· 

edildiği iddia olonmuetor. Bonı 

cevap veren İran delegeıl, 
lrın'ıo, heoQz Cenevre mokı· 
veleılnl reamen tanımadığını 

eôylemletlr. İnlçre marahh,.sı, 
bo mukavelenin reamen ve 

acele tanınması temennlalnde 

balonma,tor. 

~~~~~-..... ~~--~-

Kim Ola~ak? 
Esnaf ve işçiye 

Yardım tah· 
sisatı artırıldı. 

Kodtlı, 26 (Radyo) - İki 
yoz Arap'tan mOteeekkll bir 

kuvvet, on kişiden nıGrekkep 

bir lnglllı mftfrezeelnl sıkıotar· 
mıolar Te tıola hOcomlarda 

bolunmuılardır. Bel Hıyfa'dı 

mGteaddlt bombılır atılmıştır. 

Muhabere Teaıltl tahrip edil· 

mektedlr. Hıyf~ ile Mıeır ıra· 
ıındakl telgraf telleri ıöktll· 

mtlttftr. 

Thomas 
Amerika Reisicu· 

Parlı, 26 (Radyo) - Franıız 

gazeteleri Fransız hırlclyealne 

kimin geçece~l Qıerlnde miıhlm 

neerlyat yapmaktadırlar. 

En ziyade dç lılm ftzerlnde 

ısrar edilmektedir, bunlar da 

M. Pol Bonkor, M. Şoıan ve 

M. İ•on de Delboa'tor. 

C. 8. P. Eenaf ve loçl ko· 

rumlar1 birliği, geçen sene bir 

ıy içinde ızaeıoa en fazla yedi· 

yüz - ıeklzytız lira arasında 

yardımdı bolonmıktı idi. Yeni 

yardım · nlzamnımeelne göre 

yardım tıhalaatı artmldığı lçlo 
aylık yırdım tutarı bin seklı· 

logllfz aakerlerl, Gazse lıtas· 

yonun'! işgal etmlolerdlr, mu· 
hıbereyl telsizle temin edebi· 
llyorlar. 

KudQa, 26 (Radyo) - Bari · 

katlar k orao Arap'larla logllfı 

polis kuvvetleri arısında elddetlf 

bir çarpışma olmuştur. Jogfllz. 

lt!r tayyarelerle lğtleaıçıların ha· 

reketlerlnl taldb ve teebh et· 

meğe baılamıelardır; 

Gazze'de ôrU idare UAn edil· 

mlotlr. 

moru mu oluyor .. 
Haziranın dördftode Saro kı · 

binesl resmen iktidar mevklln· 

den çekilecektir. 

Arjantin 
ilhak mese· 

Yol Faaliyeti Var. lesini konuşuyor 

Vıılngton, 26 (H.R) - Sos· 

lletlu Comorrelıllğl Jntlhıbı 

için namzed olarak Thom11'1 

göstermlolerdlr. 

Habeşistan'da 

Adle Ababa, 26 (Radyo) --; 
İtalya sefareth uealnde bulooao 

hidl •ilk dairesi kaçtık &araya 

pakledllmletlr . Şimdi bütOo 

faaliyet yol Ozerlne teksif edil· 

mfetlr. Bin mfltebaaeH, otuz 

bin İtalyan ve ahmıe bin yerli 

bu yollardı çılıoıcıklardır. 

Rlyo Döjaneyro, 26 (B.R)
Bokumtt, cenubi Amerika Dev 

letlerlle laıleareden sonra ltıl 

y•'nın Habteletan'ı ilhak meae· 

lesini tedklk etmeğl karerlao · 

tırmıetır. Yakında yıpalacak 

Amerika Iulhadı kongresinde de 

bu mesele konuıulıcıktır. 

yflz lirayı bulmaktadır. 

lzmir Def· 
terdar muavini .. 

Aydın defterdarı Nafiz eeh· 

rlmlz defterdar monlnlf ğloe 

tıylo edllml, ve dtln gelerek 

yeni vazUeılne bıolamı,llr. 

1 Nöbetçi Eczaneler) 
Do Rkt•m Baadurak'ta Sıb· 

hat, Karatıı,'ta Sınto. Ttlkl· 

llk'te Yeni İzmir, lrgıdpıı•· 

rı'ndı Aeri, GQzeıyer'de Af tyec 

eczaneleri açıktır. 
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1936 Bütçemiz 200 Milyon I~iradır 
- Ba~ıarajı ~ ci salıife(l,e -

blk mevkffnc girdiği eırıda za. 

rnrı lhtlyaçlu arısında bolu· 

hın toz •e ıeker gibi iki mQ· 
hlm maddenin halkımızca ucoz· 
cı te-darlk edllebllmcılol temin 

lbaluıdllc iki kanon kıbul bo· 

JoroJmuı idi. Bu kanunlar 

bfttçe tıhmlnatana giren varl 

dımın 7,5 mUyon Jirılık bir 

tenzili fcıbedlyordo. Bu kanon· 

lırın tatbiki neılceılnde bu 

IDaddelerln lıtlhlAk miktarı % 
de otuz d~receelnde bir t .. sıyftd 
göstermek itibarile bu tedbir 

•ıtandaıların ihtiyaçlarını tat· 
IDln hosoıonda çok faydalı n 
tneokulc nPtlce vermekle bera 

bcr k11men de bdtçede bu vPr· ı 
gllerden ıçıJan boolakl111 dol 
dormo,tor. 

Tahsilat: 

GünOn eUmfzde bulunan 11 
•ylılc nrldat hesaplarına göre, 
1935 maJf ıeneılofn il ayı 
tırfıoda 180 milyon lira tahııl 
l&t yapılmııtır. Geçen senelere 

kıyaeen ıon ayı.le tahsisatımız 
bo h"ıaba katılırsa 1935 sene 

•I hfttçeslnl ~00 milyon llnlık 
bir tahıllAt ile kapatmıı olaca 

~1 1Dızı kanetle ftmld edebfü. 

tlı. Şu 'VHlyete göre 195 mil· 

Yon lfralı.k varidat tahmini mlz . 
den demin arzettlğlm 7 ,5 mil· 

Yon Ura nlsbetlndekJ tenzllAt 

tel Af 1 edildikten bııka beı aıll 
Yon lira derecesinde bir nrl· 

dıt fazlaslle 1935 bütçeal he· 

••plarını kapatmış olacağız. Bu 
fazJanın mOhfm bir kısmı le· 

tlhlık mevzolarıodıkl vergiler· 

de görOJmekte olmHına göre 

bılkımız1n refaha doğra ~h· 
llıekıe oldoğo neıiceJerlol çıka· 
ttblUrlz. Bana da camorlyetln 

'-tlebet mesailerinin eemerelerl 
01•rak zevkle ve şftkrınla kay· 
detmek isterim. 

teni bütçemiz: 

retlle omami muvazeneden çı· 

karmayı, bası nrgller ldırel 

hasoılye leıe devri mOnasebetlle 

hazineye ldarel baıaılyeden ve · 
rlleceğl tahmin edilen "Varldatan 

bllAhare huırlaoın 1934 hesa· 

hı katlılnc göre tayin icabet 
mfı ve bQtçe encOmenlle mu· 

tabık olarak yapılmış otan bo 

tadllAt netlceılnde bfttçenln va· 

rldat tahmini 212,764,000 lira 

olarak teshil olunmuştur. Mae 

raf kısmı da bfttçe encftmenl· 

nln çok luymetll meealıl neti

cesinde bu hadde indirilmek 

eoretlle hıklkf bir tevazdn ha 

llnde tadilen yftksek heyetinize 

eonalmoı bulunmaktadır. Ba 

miktar 1935 ıeneelae nazaran 

17 milyon 700,000 lira bir 
fı~lahğı göstermektedir. Şu kı 

dar ki bu fazlan1n yedle milyon 
liraya yakın mlkıar1 l 935 ıe· 

ııeılnde bfttçe haricinde idare 

edilmekle iken bn bfttçede yer 

alan buğdayı koroma verglıln· 
den 4 milyon liraya karlp mlk 

tarı da gene bu 11ene içinde 

kabul b oyordoğonoz hava ko· 
romuna yardım verglılnden 

doğaıoı olduğundan mokayeıe 

için bu iki verglnfn tenzlll ha· 

llnde 1936 bütçesinin 1935 
senesi biUçeslne nazaran hakiki 

fazlası 5,5 milyon lira olduğu 

tezahftr eder. İete bo fazlı bu 

sene elde ettiğimiz nrldat ra · 

kamlarına oygon olduğu gibi 
bdtçe rakamlarındaU ıamf mi· 
yeti ifade eder. 

Masraf bOtçeslnlo tahJlll ve 

varidat fazlasının tevzii oekll; 

19 35 .1\188raf bfttçeef 195 
milyon Cılmaaına göre basene 
bftıçealnln fHla11nı teşkil eden 
17 milyon 700,000 liranın tev· 

zllnl göıterlr bışhca rakkamlar 
şöyledir: 

3,930,000 Maliye 
6, 780,000 Müdafaa grubu 
3,000,000 Ziraat 
1,200,000 Maarif 

630,000 Sıhhat ve içtimai muavenet 
2,030,000 Diğer daireler, Müfettişi 

umomililcler, vilayet ve 
kaza teşkilatı ve mütefer· 
rik ilaveler 

Tekdlm eUl~lmlz bfttçelerln 
tıhuu elimizde 935 btUçeılaln 
lektı aylak varidat ıahılllh ol· 

doğa aıredı tıozlm edlleo 1936 
bftıc;eıl 216 milyon 800 bin 

lira olarak nrldat ve maıırd 
•rııındı teYazGn temin edilmek 

•taretlle yftkıek kamatıya tık· 
dlttı edllmlt idi. · 

17,570,000 

llıııçe hazırlandı: 
8fttçenln encOmende tetkiki 

:1•ıında on aylık tıbıllAt ra-
11blaıını elde elmlı bolono· 

)ordok. Bu "on rakamlara göre 

;'t•elce yaphğımız tahmlnler
b en bir kıımında tenzil it ve 

'ıı membalara da llheler 
)aPIDak ıınntlle tadilat yapıl
~·•• kezalik rıhtım nıObayaa 
'~itlerini, bunları leleten mO· 

t'eeaeler bcıtçelerlne ithal eo. 

Maliye bütçesinde: 
Maliye bdtçeslndekl f11lılığın 

nerelere ıld olduğunu oo rak· 

kamlarla arzedeceğlm: 

1.000,000 Geçen sene kabul 

boyorolen kanon mucibince zf 
raat borçları faizlerinin indiril 

meal ve taklltlendlrllmeıl yO 

zftndeo Ziraat benkası ihtiyat 
eermayealne llAve edilmek Qzere 

verilmesi lcabeden, 1,000,000 
sllolar lnoaatı ve buğday zararı 

karoıhğı için verilmesi lbımge· 
lt!n, 500,000, denlzyolları ve 

lVRUPA'LI KADIN 
VE MAHRACA 

Kozmopolit asri Roman 
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Ilı ipek ıılvaılarlı kısa ve 

latı g( •arma lılemell yelekler 
~:tnlılerdl. Sahanın yaverinin 
)I 

11
••, tıpkı Oodrev gibi gl · 

'-1talıtl. 

ıı~ Sultan da maiyeti ile bir· 
le te larşıdan görftndQ. Bir 
"•tı •taı ' olmak Ozere bu akşam, 
tıo omami ııalonda, vıpo )oJ r 
ccııarı ile birlikte yemek 

n}ecektl! 

tG~0haoın kal,klarında iki kft· 
~ fakat çok kıymetli ktlpe· 

' ••rdı. 
Oıadrey kendi kendisine: 

' Erkekler de gGpe giyer· 

J. L. Mortendea 
ler mi hiç? Dedi . 

Mavi ıoltanın kulağını bir· 

şeyler söyledi; bonon Ozerlne 

ıohan Ondrev'e dikkatle baktı; 
ve kadınlara karşı ihtirasını 

kösteren bir ıesle; Ondrn'e: 

- Mıdam, kosUlmlndz cld· 
den etze yarıomıe... Fakat, bu 
ben ne ifade eder, biliyor mu· 
eaouz? Diye sordu. 

Ondrev: 

- Sadece bir eOı... Diye 

cevıb verdi. Sizin Bıyan da 

ıynlnl yapmıo .. 

' - ~u bayın Blnd'll değil· 

dlr. Bu ben de bir sfteten lbı· 

Q ........ . 

Akay ltletmeııl için mftbıyaa 18lab1nı ve ayni zamanda ucuz· 
olunacak npurların taksiti için, JatılmaınDI, diğer cihetten ibra· 

500,000, sosyal yardımlar için cat maddelerimizi teıkll eden 

450.000, hava yollarına yardım bu maddelerle koro ve Y•I 
için 350 bin, buğday koruma meynlarımıs için yeniden pa· 
vergll!I teokilAt ve m11raf1 oluak zarlar açılabilmesini temin tde· 

evvelce mftvazene haricinde Y•· cek olan ba semereli ma1raf .. 

pılan 11rf lyat 1 milyon, Tıhrau ların yakın bir istikbalde feyizli 
elçiliği blnaaı inşaatı, Milli mft. neticelerini elde etmfo olacağız. 

dafea karı kıımında götftlecek K.öylilmOıe yardım bahsında 

olan 2 milyon 2 yOzbln lira ile geçen &ene kabul buyordo~onoz 

deniz k11mındıkl blrboçok mil kanon mucibince Ziraat Banka. 

yon lira fazlalık, geçen sene ıındakl borçların tıkııitlendl· 

kabol boyorolan kanon mucl- rllmeal ve faizlerinin azaltılması 

blncc birer derece yllkleltllen keyfiyeti dılmı minnetle bıh· 

m1aoların farkının ve bir kısım &ettiğimiz bo sınıf vatandaw 

hizmetlerin letllzam ettiği fazla ların hayatında bftyftk bir fe· 

masraf tarın karşılığıdır. rahhk yarattığı gibi mahsulleri 

llava kurumuna yardım vergisi: huaıra uğrayan mfntakalardakl 
Bu ıeoe kıbol boyrolın ha mQsıahslllere verdiğiniz mOeaade 

va koromona yardım verglAfoio öv.erine dağıtılan 2, 250,000 lira 

h11Jılı tamamen :ban bftdçeılne kıymetinde tohumluk ve yemek 
tabslı ve llAve edllmloıir. 80 ilk bôğda,Jarda bftydk bir mdı· 

tehlikeyi bilen vatandaeların tahsil kiltledol 11nıntıdın mah 

hua kurumuna yapıığı tılahhftt fuz toımoetur. 

yardımlar• santimine kadar •y· Maarif vaziyetimiz : 
rıca bu ihtiyaçlara tahsis ve Maarif vek41etl büıçeslndekf 

sarfolonmakııdır. Vııaodaşların bir milyon 200 bin liralık 

bu koruma yaptığı tebnrü Te fazla, geçen sene umumi mu· 

taabbutlerlofo valaof eo büyük vazPnf'ye alanılD san'at mek· 
bir vazife olduğunu ve bu yar teplul muraf lan 'VC her ıene 

dımda glSsterdlkleri şevk "" ha bftyftk: milletimizin ilim ve 
mlyetl bu ihtiyacın letilum et irfena lr.areı gösterdiği lıtlyak 

tlğl mfthlm maaraf rakamlarını ve rağbet nelfcıesl olarak tedrlı 

l\!çen bir maliyeci ııfıtlyle ha bıyatıodıkl inkişafın l~tllzam 

zuronuzda eOkraola söylt-meyl eniği fazla maarafların k.aroı· 

bir vecibe bilirim. lı~ıdır. 

Cilıan silahlanman karşısında: Şaglık ve SO)Sal yardım : 
Şu noktayı da kaydetmek Sıhhat •e içtimai muavenet 

hterlm ki Clhıoın ıllablaoma velı:iletl b6tçeıılnde görftlen 630 
yoloodakl kuvvetli hareket ve bio Uralık fazla, halkım zın 

faaliyetleri movacebeelode Türk: 11bbatının 'Ve blnoetlce kone· 

vatanıo1n mGdafaa ve sulh va tini korumak yolundaki devlet 

zlfeııl olan ko netlerini ihtiyaç Tazlfelerlnln başındı toUoğu · 

gösterdiği masraflar bir taraf· muz macıdelc hlzmetlerluln 
tan badçelerdekl inkişaf lerdan tıkvfyeel içindir. 

elde etmekte olduğumuz para · Hırlçtekl ırkdaıtarımızdın 
lada ve diğer taraftan yObek aonıtanı iltihak edenlerin 

heyetinizin lrşadlyle takip edl lsktnlarını n derhal mftstahsll 

len mali siyaset netlteceslnde nzlyeılne gelmelerini temin 

elde ettiğlmtz devlet itibarına için her cihet inceden inceye 

lulnadeıı temin ettiğimiz bftyük tetkik edilerek huırlınmıo 
mikyasta kredilerle tatmld edil olan programın tatbikine de· 

mektedlr. nm edilmekte vo bftyftk n..llli 
S.öylümü:ün kalkınması: foio de movaf fıkıyetle hııarıl· 

Ziraat bftdçeslnde görül4'n Oç maeı Ye mabaclrlerln yeni 

Milyon liralık fezlıyı gelince, muhitlerine geldikleri ıene 

Köyhlntln hayatını yOkeehmek içinde ev, toprak Ye çift ile 

haaosondı en sıkı •e heyecınh zirai aletlere eahlp olmaları 

alAkHını her vesile ile göıteren için ihtiyari lazımgelen maeraf. 

Comorlyeı, O parayı köyla Jar, fevkalAde membalardan 

emeklerini kıymetlendirmek ve temin olunan paralarla kırı•· 

ayni zamandı memleket lktl· lınmıktadır. 

sadlyatını kuvvetlendirmek için Sümer bank f aaliyeıi: 
tahsis etmleılr. Bu 11hıyı para lktıeadi lılerlmlz kabul bn-

ayırırken büyOk bir lnılrab yordoğonoı kanon mucibince 

doymaktıyız · lkııeıd VekAlellne merbnt bir 

Bir taraf lan aanıyileeme nıes devlet mOeeııesesl olarak çalıo· 

elemlzln mavef fakıyetle baea- makta olan Siimerbank, tatbl· 

rılmısı için le.beden pamuk, kine memur olduğu eanıylleıme 

yüo gibi iptidai maddelerin programımızın lattlzam ettiği 

maeraflar, Mr taraftan doyono 

umumiye bOtçtıiode, diğer el · 
betten fevkalAde meblAğlardın 

elde edilecek urldat arasında 

derplı edllmlotlr. Bu progra· 

mın demire mGtealllk k111mı 

mQıteına olmak Ozere tesblt 

edilen mftddetten daha evvel 
tatbiki için lcabeden tertibat 

alınmıoıır. 

.Madenciliği mi%: 
Ayni zamanda gene geçen 

sene kabul buyrulan kanun 
mucibince teııls olunan madeo 

erama ve fıleıme teıekkcıllerl · 

nln faaliyetleri için llzımgelen 

m11raf 'Ve @ermaye temin olon· 

muı ve 936 senesinden hlba· 
ren bir k11ım bakır ve krom 

madenlerinin lıletllmeıloe baı· 

lanaca~ı gibi hisse de devleıe 
maledllmet üzere Ergani bakır 
madeninin iki ıene Hrfında 

tf'ıieatımn lk.mıll n lıleıllmesl 

için IAzımgelen hazırlıklar ya 

pılmıştır. 

Bundan başka zengin kômilr 

havzamızın k4mllen devld eli

ne alın .. rak raayonal lıtetllmeı~ 

netlceelnde · f lıtlerlnln tenzili 
ve bu sayede hem ihracatımı 

zın çoğahılmaaı hem memleket 

dahilinde lıtlhllkln temini için 

lkıisa eden faaliyet tertibatı 

hazırlenmııttır. 

Yakeek fırınların lneaıı 'Ve 

ını demir eanayllnln korolmaaı 

için olan teıebbftaftmftd biran 

en~l tahaklok ettirmek için 

ciddiyetle çılaoaıaklayız. 

Şimendijerciliğimiz: 

Nafıa lolerlmlz memleketin 

imar ve ayni samında mftdı· 

faaaında en konetll bir nsıta 
olen ılm1ndlferler lntaah prog· 
ramının lstllHm etti•I baıao 

masraflar derplo edildiği ıı:lbi 

Sina · Erzurum yolanon lhı· 

leslndekl muayyen mClddetten 

blrboçok ıene dabı enci biti· 

rllmeel için lcabeden karıılıklar 

ayrıcı daıanalmüı ve bolun· 

moıtor. 

su işleri: 

Kezalik Cumorlyetln Gzerln 
de ehemmiyetle tevekkaf ettiği 

110 lolerl clahl programları dahi· 

Jlnde f11llyet eabaeı her ıene 

biraz dıhı kunetlendlrllebll· 

mek ıoretlle lnkloAfını takip 

etmektedir. 

fote bOtçede görftnen lnkl · 

ıafın ve hazinece derplı olu· 
nan fetkallde menbalardan 
elde edllebllecetr paraların ve 
temin olunan kredilerin baoıa 
memleket müdafsası gelmek 

üzere tahsis ve Hrf mahalle · 

rlnl hllllsatan arzelmlıı bolu· 

nnyorum. Oeaabı kat'f masraf 

kı9mı hakkında maruzatıma 

--------------------------------ret değildir. Bonon dini bir nrdı. Erbert idare heyetine 

mAoAP• nrdır; ve Sha mıha· girmek latememlotl. Bonon ee· 

donan lı~retldlr! Tabii boan bebl zevçeei Ondrel'ln milsa· 

bllmeyouonuz... bakaya letlrak ll'!tmlı olmHı idi. 

Sultan hıftfçe galda ve mer· Vapurun genfo 11lona bey· 
dlvenlerden indi. nelmllel bayraklarla ıGılenmlıtl. 

Oodrev biraz bozolmoo ve Bava ııcak ve ağır ldJ. 

ılnlrll idi, 'Ve kendi kendisine: •'oketrottın ıonra gftzel bir 

- Bu Slunın learetlnl çı· tıngo hnısı çıhndı. Ond~ev'ln 

kırmıyıca~ım. Sanki bu adama bo ıkoam azami bir znk Vd 

da ne oluyor? Yokıta, kendi neo'eıl nrdı. 

dinile ılAkadar mı? Bıylr.. Birden ark111ndın bir ıee 

Belki de yaverinin karısının duyda: 

dinidir! - Beni çıkarmışsınız! Böyle 

Dedi, fakat birdenbire mlha· yıpacağınıza emin idim. Çok 

nlkl bir hareketle meadillol minnettar oldum! 

çıkardı; beni sildi. Ondrev döndO ve arkısmdı 
• • • 

Balo idare heyetine beynel-

milel şekil lktlzaeı ihtiyar 

bir İtalyan kouteı ile bir Fran· 

ıız diplomat, iki İngiliz Bıyan 

eoltanı : gördft! 

Saltın elinde tottoAa mO· 

cevher muhafızasını açtı, 

Sin beni size çok, pekçok 

yarıım• idi. Sizi bu ılllen mıh· 

rom ettiğim için çok mftteee 

ılrlm. Bonao için ıa naçiz he· 

dlyemln Jntfen kabolftnii rica 

ederim! Dedi. 

Mıhfazadı f truz ile lel.,n· 
mlı ve hakiki plAtlnden mamul 

bir kordonla ba~h bir gerdın. 

lık vardı. 

- Mftaaade ederseniz, boy· 
nonoza asayım! 

Fakat Ondrev ha hediyeyi 

kabul etmedi; yoza kıpkırmızı 
olmootu. 

Saltan: 

- Rica ederim, bu kabul 
ile beni ihya edeceksf nlı! Dedi. 

Ondrev dıhı fızlı reddede· 

medl: 

- PrkAIA.. Kıbol ederim. 

Fakat &1de bu akoım için. 

Dedi. 

Sonu var -

nihayet verirken yGkeek ~ıt· 

motayı takdim edllı:nle Qlıq 

193( heııabı katlı( ile bir eep~ 

enelkl he11bı k11tlıl ır111ıııl11 

bir mokayeı• y•pmıyı dı f•f = 

dalı boloyorom. 

933 f ılma bir bakış ; 
1933 eeneslpılo bQ.ıçe varl 

datındın ve fnkalAde menba· 

lardan 174 milyon llra tahsl · 

llt yapılmı7, bunlara mukabil 

170 milyon lira tediye olun· 

moı ve uadakl 4 milyon llra· 
ilk farktan ıene nihıyeılode 

bOtçe emanetine alının va 
ertul eentde tediye edilecek 

olan 330 bin llra çıkarılacık 

olursı huıp devreel 700 bin 

llrıyı yakın bir fazla ile ki · 
p•nmıı idi. 

1934 )ılmda vaziyet: 
1934. aeneılnde ise gene büt· 

çe varldaılle fnkalAde mPoba
lardao 207 mllyoo lira tah!!ilAı 

olmoo, bunlara mobbll 195 
milyon llra tedf yat yapı lmıetı . 

Aradaki 12 mll,on llrıhk fark 

sene ııooonda bütçe emanellne 

alınan 7 mllyon Jira lodirtllree 

heaap devrf'al 5 milyon llrahk 
bir fazla ile kıpıomıe demektir. 

lııe bütçe tatbikatının bo ne · 

tlcelf'rl bütçemizin tahminle· 

rinde.ki ciddiyet •e isabeti ve 
tevazftnlerlndekl resaoet ve Be· 

14betl gösteren en kat'i delil 
lerdlr. 

Vezne mevrotları vazlyetloo 

gelfnct; 1933 ıeoeıioden 1 Ha· 
ıdrao 1934 de erteıl ıeneye 

dnredllen vune ve banka 

mevcotlarile yoldaki paral11ın 

umumi yekt1no 613001000 lira 

olup bundan bfttçe emınetlne 

alanan miktarın karıılığı olan 
3,:rno,ooo lira tenzil edilince 
1934 ıentııl mali ıenedne m6· 

dener kıblbl istimal nakit 

mevcudu 3 milyon liradan lbı· 

reı kalır. 

1934 ıenealnde he 1 Bazl· 

ran 1935 tarihine devredilen 

vezne ve bın .. ı mevcutlarlle 

yoldaki paraların umum yeku· 

no 21,5 milyon llrı olup ve 

sene nihayetinde emanete alınan 

7 ve fevkNllde tahıtl&uan er· 

teal senede earfedllecek olan . 

6 ki, cem'an 13 mlJyon llra 

bundan tenzil edilirse 1935 ıe· 
oeılne devrettiğimiz kabUI le· 
tlmal nakit meTcadonan 8,5 
milyon tiradın ibaret olduğa 

anlatılır. 

Ba rakımların mokaye1eel 
gösteriyor ki: 1934 senesinde 

Hrldat ve maeraf rakımlar' 
1933 senesine nazaran mfthlm 

niııbette artmıo olduğu hılde 

mali vazlyetlmlzln seyri eski 

ıcneden dıhı çok memnunl· 

yete ııyın neticeler vermlıtlr. 

Ba vaziyetin ayol tezayilt ıeyrl 

llrı 1935 ıeneslnde de devam 

ettiğini ve 1935 ııeneılne gir· 
dlğlmlzden daha iyi bir THI· 

yelle 936 ıeneelne gireceğimizi 
emniyetle aöyllyeblllrlm. Varl· 
dat bfttçeıl; 1936 ıene1I nrl· 

~ 

dat bGtçeelnde normal nrldıt 

membalarımııdıo 2121764 bin 

lira alıcığımızı tahmin eyle· 

mekteylz. Bu tahmin blrez ev· 

vel arz~yledlğlm tahıUit vazl

yetlmlzln ıeyrlne oygoodor. 

Varidat bfttçeel 36 mllyon 800 
bin Uraeı vaeıtaıız vergilerden, 

83 milyon 980 bin llraeı vaH· 

tah vergilerden, 36 milyon 600 
bin llraeı lnhlıarlırdın ve mil· 

tebıkl 56 milyon llr111 da 

aıahtellf haıılAt ve nrldattın 

terekkGb etmektedir. 

-La.yen çevirini:-



1936 
Versilerimfa: 

V eJtaeız vergtlerlmlzılen ara 
ıı:I, bina vergisi, buhran zammı: 

1936 Mali ıeneal bidayetin· 
den itibaren vll yet hususi lda · 

relerine deuolunmakta ve bu 

idarelerin dlAer devlet verglle· 
tindeki bl11el'!rl kaldmlm kto· 

dır. Tabiri diğerle mıbolll lda· 
reler vergi iletemlode vergfler· 

den blue tefriki usulü yerine 

mGelakll vergi uaulüoft geçmlt 

bolooma tayız. Bo devrin 

moameleel yapılırken arazi ver· 

glıloln tarh ve clbayetlol ıılAh 

için 'Yegtloe çare olan arazi 
tahriri işine son derece ehem 

mlyet nrllerek Türklye'nln 
iki sene zarfıodo acele tahri

rinin yapılmaeı için kanon alın· 

mıe ve mali eene bidayetinde 

derhal tatbikine başlınmaeı 

için lcabeden letlhzant yapıl 
mıetır. 

Bina t'ergi!i: 
Keza bir tolum tktleadi va 

ziyetler icabı olarak binaların 

gayri saf 1 lrodlarında goraleu 

tenezzlUlerlnde nazan dikkate 
alınarak matrahlarından y6zdf' 

~5 tenztlloe gidildiği muhte· 
rem heyetinizin mahlmudor. 

Bu yeni tertip dairesinde arazi 

'fe bina vergilerinin tarh ve 
clbayetloln dah• monffaluyctU 

olacağını amit eylemekteytz. 

l/ayvanlar vergisi: 
Bayvanl1r verglel 1936 mali 

senesi ba~ından itibaren yeni 

kanun mucibince tıbetl oluoa. 

caktır. Bu vergide yapılan ten· 
zil nlebetl vasati olarak yGzde 
30 derecealndedlr. 

Memleketlmlzlo baelaca ıer · 

nt membalarındın blrlol teeldl 

eden hayvancılık Gzerlode ver· 

gl ılkletlnl haf lf letmek yolan· 

da katolunan mt11fe aılA kfl 

çtlk görGlemez. Yeni hayvan· 

Jar vergfıl kıounu ile yapılan 
tıhf lf 5 milyon liraya yakın· 
dır. Şu noktayı derhal arzet• 
meHylm ki yeni kmoonda ka . 

bol ettiği o iz ıahf if Te ıellh 
htlktımlerl birinci senede ha· 
yırlı netlcealal nrmlotlr. Bu 
netJcenlo rakamla lfıdeıl eodor: 
Türkiye'de 29 milyona 
yakın hayvan var : 

935 senesindeki ıayımda ver· 

,..ıye tabi 28,963,743 bıe hay· 
nn kaydedllmlotl. Bunların ta· 

hakkak eden vergi miktarı hu· 

ıuıl ld.re hl11elerl de dahil ol· 

dolu halde 17 milyon 487 bin 

57 lira idi. Yeni kanon mucf· 
hince yapılan 1ay1m neticesinde 

ise 2,367,0'2 Koyun, 1,315,986 
Kıl keçi, 4.30,4.90 Tiftik, 10,677 
Deve, 68,000 Manda, 698,327 
Sığır, 78,999 At, 5,078 Kıtır, 
173,843 E~ek, 1,368 Merlooı ki 

cıman 5,14.6,803 bıo fazla kay· 
dedllmletlr. Bu fazlalığın vergisi 

yl::e kanon mucibince yaptığı· 

mız tenzllAtın yOzde ellisini 

telifi etmiştir. BOdçeyl tahmin 

ederken tenziJAtın bu nlıbette 

tel(lf 1 edlleblleceglnl düşftnmtıe 

ve varidat tahminimizi ona göre 

yapmıetık. Sayımın elde etliği· 

mlz ilk netlceeine göre tıhmi · 

nlmlzlo tahakkuk ettiğini gör· 

mekteyls. Bu ıuretle yOkeek 
heyetinizin mQkellef ve hazine 

menfaatlerine muvafık olarak 

aldığı kararların çok isabetli 

oldnğo bir kere daha tecelli ve 

t barOiı etmlo demekılr. 
Vergilerimizde tadilat: 

Kazanç ve muvazene vergi. 

lerlnto tatbikatında mGekalAtı 

moclb olan cihetlerin bertaraf 

edllmesl ve kazanç vergisinde 

blru a@ır görQlea bazı nlebet· 

Bütçemiz 200 Milyon Liradır 
lerlo tahf U 1 mıkeadlle hazır· 

lanmıt Ud kanun ldylhaeı en· 

cftrnenlerde mazakere edilmek· 
tedlr. MOnBBlp dOetGpçe buza· 

ronuzda defatla arzettl~lm :veç· 
hUo nrgllerlo hiçbir zaman 

letlbeall tazyik etmemeAe, latlh· 
lıikl ozaltacık bir raddede bo

JoomamHı varidat lılerlmlzln 

idaresi o de hedef Jmlzdlr. 

1935 senesi içinde çimento, 

ş"ker, tuz resimlerinin ve 1936 
eeneelndeo itibaren hayvanlar 
ver~tslolo azaltılması bonon 
filli mleellerldlr. Memleketin 

lktısedi hayatında görOleo ha· 

reket ve faaliyet daha az lnkl· 

~af ettikçe vergi tenıllAtı yo· 
loodekl programımıza devam 

edece tiz. Cumurlyet hflk ô.metl 
bal ve vulyetlo lcıbıoı göre 

vergtlerl tezyld ettiği gibi zı · 

maoı geldlkı;e azaltmakta da 

tereddftt etmez. Vergilerde ka 
nuni bOkOmlerlo tenılk ve tev 
bldl, tarh ve clbayet uıullerl· 

olu ıelAhı için boşladığımız 

mesainin semcrelerlol yakında 

yOkıek buzurnnoza takdim ede 

bllectglmt umuyorum. Bu me· 

181 btlhaeH matrahların iyi bir 

surette tesbltloe itiraz ve ıabail 

muamelelerinin tanzimine taal· 
lok etm,.ktedlr. 

Nakit vaziyeti: 

Geçen ıeoe 1935 bGtçHI 
mdoaaebetlle hazine he11bımı· 

zıo vaziyetini yftkeek hozoru· 
nozda fzıh ederken bankalar· 

dıkl ılacıklı ve borçlu heeap· 

larımızın kartılıkla tetkikleri 
ıaretlle 1935 mali aeneıinde 
8,950,000 Uraltk borç ile gire

ceğimizi arzelmlıtlm. Bu vazl· 

yetimizin 934 mali eeneel ipti· 

daeındıkl oaklt vazlyetlmlze 

göre nlebt bir 11JAh ifade edl· 

yordu. 22 mayıı 936 gftntln· 
deki haslne he11bımızın göster· 

dlğl rakamlardı ise tasarruf 

mevduatı karşılıkları olarak 

b111 bankalar tarafından hızl· 

neye vaki olan tndlııa moka· 

bil verilen bonolar dahil olmak 

Gzere bo borcu tamamen imha 

etmio, yeni eeneye hiçbir borç 

devretmlyerek glrmlo olacı~ı · 
mazı anlamıklayıı. Bu netice· 

nln devlet itibarında yarattı~ı 

kuvvet ve genlellğln ~ok feyizli 
aıemerelerlol her ıahada bize 

yıpılan kredi teklif lerlle ölce· 

bilmek mftmktındür. Tflrk: co· 

morlyetl hazinesinin temin et· 

tlğl mali tahminlerimizin ıha· 

ylele kaydedeceği bu ytlkeek 

itibar mevkii hiçbir vakii ya· 

nılmıyan dalma yQkaelmeyl lı· 

tllldaf eden kararlarınız ve lr· 

eatlarınızla hOıul bolmuıtur. 

Btıtftn taahhfttlerlmlzl gGnün· 

de ifa etmekte bolonoyoruı. 

Devletten le ılıbllmek yerli ve 

yabaoca btıtün lı adamlarının 

en emin bir eermıye ve faali· 

yet zemini olmoııtor. 84y0k 

emeklerle yaratılan ha devlet 

itibarının Hnılmamaeı hergan 

biraz dabı konetlenmeal hu· 

ıoıonda çok haHaa bolunoyo· 

ruz. Dahili fılerlmlzde yaban· 

cılarla akltlerlmizde bu hoıus· 

ta bftyftk bir dikkat ve itina 
ile hareket ediyoruz. Zamanın· 

da öd~yememek ıuretlle hlba· 

rımızı sarsacak taahhatlere ne 

kader cazlb olorf!a olsun bağ· 
Janmıktan tevakki ediyoruz. 

Beeapla yftrGmek cumorlyet mı 

llyeslnln daatorudor. Hu dGı· 

tor batçemtzln, he1aplarımızın 

mQvaz~neU ulmaeını telldn edl· 

yor. Ve bizim fçln en bayat 

kunet membaı oluyor. 

.......... 
Borçlarımız : 

Bono söylerken ellmlıde ol· 
mıyın bir nokta Ozerlnde le· 

vakkof etmeyi de vaıtfe bil· 
mekteyf m, Do da imparator· 

laktan devren aldığımıı borç· 

lardır. Banda dabl aldığımı• 

taehbGtlerl tamamen ve gGnft 
gftoQne ifa etmek tcı, 11mlmf 

emellerlmfzden biridir. Diğer 

memleketler bu gibi borçlar 

hakkında ne gibi karar alırsa 

aleıa bizim bo samimi dGıGn· 

cemfze teılr edememektedir. 

Ancak yOklek heyetinizin 
maldmudor ki, bu gibi borç 
meseleleri hfldcemlzln, hesıpla· 

rımızıo muvazeDell olmaeı ile 
halledllemlyor. Ecnebi parası 

ile c'Sdenmesl lbımgellyor. Bo· 

Da da arsıulusal ticari mdoa· 
eebetler Amil ve hAklm oluyor. 
Ticari mftbadrleler daraldığı, 

De kadar ılır~ın o kadar ah· 
rım kaideleri yerle,tl~I ıııralar· 

da bu borçlara mukabil öde· 

oen Türk paralarının transit· 
!erinde ciddi ma,ktıllt •e hıt · 

ta lmkôneızhklar baogöıterlyor. 

lote TOrk hazinesi boeene bu 
gibi bir 11kıotıya maruz kala· 

bileceğini hleaettl. Alacaklıla

rımııun vekllleılne borçlarımı · 

zıo en btıytık: kıemıoın taalluk 

ettiği Fransız bfikllmetloe va· 

zfyetl ve ticari klfayetılzllğlo· 

den bl11ettfğimlz ıukıntllı vazı. 

yeti izah ettik. 

İki bükllmet arasında mem· 

nonlyetle slkredeceğlm bir ıo· 
laoma husule geldi. Sonra da 
bu eeas dairesinde duyuna 

umumiye mecllıl ile yeni bir 
mutabaklt haaıl oldu. Bu borç· 

lardan Ttırldyede Tdrk paraeı 

ile tediye edilen k11mı Ue Al· 

mınyıda mahalli para ile öde· 

nen ve Almanya ile yapılmak· 
ta olan klerlnı mokanlelerl· 

nln lehlmJze temin ettiği fark· 

larla kareılaımakta bulanan 

kı11m konuoma harlçlnde tutul· 

moıtur. TGrk·Alman hamilleri 

bundan ıırar ~örmlyecelc, Tflrk 

hamilleri Ttırk pıraıı, Almın 

hamilleri de Alman parası ala· 
caldardır. Banlar haricinde ka· 

lıp eeuede 85 milyon tutan bu 
borcumuıou yarıeını TClrklye· 

den mal mGbaye111 ıoretlyle 

ödemek eea1ına mtlıtenlt beo 

senelik bir ınlaema yapılmııtır. 
Fransa'dan d6viz kredisi: 

Sanıyllmlsln lnkl oafı için 

muktezi bo beı senelik dene 

zarfında ayrıca her ıene yirmi, 

ylrmlbeı milyon Fıanıız frank· 

lık bir döviz kredlal falmakta 
ltlllfımız ahk&mı cGmlealnden· 

dlr. Bee senelik deue için ha· 
rlci borçlarımıza . kareı taabhtl· 

damtıztl ifayı kolaylaıtıran bu 

anlıımayı huzuronuıda arze· 
derken Ati tçln de tedbirler 

almak nzlfeılnl ihmal etmlye. 
ceğlmlzl llbe etmek isterim. 

BGtçe enctımenlnln tızerlnde 

ehemmlyet~e durduğu bo mev· 

zoda aldığımız tedbirleri tcehll 

etmek Qzere bQtçe kanonuoı 

llbe ettiği bir mıdde ile icra 

Vekilleri heyetince taedlk edl · 

lecek bir cetvelde dö•lı lhtl· 

yıçlarımız teıblt edllmle ol•· 

caktır. Bu tedbir dc'Svlı olarak 

elimize geçecek olın paraların 

he11ph lstlmıllol tanlye etmle 
olacaktır. 

Diğer taraftan demin dahi 

bir mfina1ebetle arzettlglm gibi 

dalma yabancı pazarlarda mOo· 

teri bulacak pımuk, kuru ve 

yıo meyve gibi latlhsalAtımızın 

çoğahılmaeı eayeelDde bu ibra· 

cat maddelerimizin ve her sene 
binlerce ton hacım tlAve edil· 
mekte olan ıllolarımııda lemis · 

lenec6k olan ve bnyak p•zar· 
larda kendine b11 ve kıymetli 

bfr tip olarak tanılan bu~day• 
larımunn ve tıletllecek yer al· 

tındaki r;r.oglo madenlerlmlılo 

hariç pazarlara gönderllmeal 

yolunda vereceğiniz direktifler 
datrealodekl çılıtmalarımız bu 

meseleyi eea11ndın hılletmlı 
olacaktır. 

Harict ticaret: 
Takvim yıllarına J?Öre ha

zırlanmakta olan harici lııat!a · 
tiklerimiz 9 35 yılındaki lktaııa· 

di bünyemizin bir sene evelloe 

nazaran memnoolyetle karoıla· 
nacak bir inkişafını kayd ve 

learet etmektedir. 934 aeneelo 
de hbalAtımız 86 790,000 lh· 

racatımız 92, 149,000 9:~3 ar. 
nHlode lthalAtınıız 88,R:l:l,OOO 
ihracatımız 95,86 l.000 bu ra 
krmlar bir taraftan lktıeadt 

buhranın geçirilmekte ealAhı 

do~rn ıtldllmt-ktt- oldo~onu JtÖI· 

terdlAI gibi dl~er cihetten zirai 
ve sınai Hhalarda aldığımız 

tedbirlerin mfta~1et neticelerini 

lo.ret etmektedir. 
Üzüm: 

Fllbalr.lka mühim bir ihracat 
maddemiz olan ftzll m f latı tu 

korumak için Ziraat ve f ş Ban 
kalarının koydukları eermeye 

ile bo mevzuda çalıean teoek· 
kül bu m"beolOmüzQo değer 

f tatla 11talmaaıoda btıyak bir 
kuvvet olmo,tor. Bu iki mtllf 

bankamızın bu hoanıtıkl me· 
ealalnl huzurunuzda ınkraala 
anarım . 

Pamukçnluğumuz: 

Pamuk MabıolQmftzao değer 
flaıla eatalma1ında da bu &f'ne 

faaliyet 11haı11nı grınteleten mlllt 
11nayllmlzln bdyilk rolönft zlk· 
retmek llzımdır. 

TClttıo, fıodık, incir gtbl dl· 
ğer zirai maddelerimiz hayvani 

maddelerlmlı de değer f latlerle 
elden çıkarılmıetır. 

lıtilli paralar: 

Mlllt paramızın kıymeti 1930 
ıeneelade teıbh edilen parafı 

Ozerlnden ve hiç ıarsılmadao 
devam eylemektedir. Bütçe ve 

tediye . tevazftnlerlode dayanan 
mllli paramız her yerde IAyık 
oldoğo ltlmad mevkllnl almıo 
ve en kuyntll paralar ıaraeında 
rağbet kazrnmıetır. Merkez 

bankasındaki altın ıtoko 1935 
takvim yılı içinde 2 milyon 11· 
ralık bir çoğalma ile 2,950,000 
liraya balfg olmuetor. Her Ye· 
elle 1 le ve her fır1atta bo ıtoku 

çoğaltmak emellml7odlr. 
Gümüş para: 
Verdiğiniz ıelahlyete lıtlna· 

den bu ayın nihayeti ne kadar 

12 milyon llrahk gtımOo para 

tedavClle çıkırılmıo bulunuyor. 

GtımGı paranın halkımızca gör· 

dağtı rağbeti ve ayni samanda 

ufaklık parada hlısedllen lhtl· 

yacı nazarı dikkate alarak öntl· 

mtııdekl ıene de dıbı dört 

milyonluk çıkarmııı olıcağız. 

Bonon lcab ettirdiği gOmOo 

hazırdır. Bo suretle gtlmfto para 
darlığı hakkındaki kanon halt. 

müofl yerine getlrmie ve nri· 

len eeliblyet dairesinde darbı · 

yatı tamamlamıı:ı olacağız. 

Borçlar: 
Dahili Ye harici iıtlkr11lar1· 

mızıo demlryolu ln~aat ve mO· 
bıyaatı için çıkarılan bono ve 

tah•lllerl ve muhtelif boan· 
larla eakl ve yeni borçların ee 

nelik itfa kareılıkları olarak lA 
zım gelen tahıleat bdtçeye ta 

mameo konmuııtor. 

Yoz kuruşu geçmlyen teka · 

Od 9e yetim maaşlarının teni· 

yeılne devam olanmaktadır. 

Bnıene kırk kuıuıtan yetmlt 
bet kuruşa kadar olanların tas· 

flyeıt bhmlt ve 1936 mali ıe• 
nesinde 75-100 koruıa kıdar 

olan kıımm onar ıenellklerl 

verilmek için tlmdlden teblf ğat 
yapılmııtır. Bo ıoretle bu taa 
r iyeye taalluk eden kanunun 
bakma de tamamen yerine ge· 

tlrllmlt olacaklar. 
Bu bıbıe nlbıyet verirken 

vermlı oldoğunoı salihlyete 

istinaden 1935 ıeneılode Sıva&· 
Erzorom lıtlkrazının 4,5 mil· 

yon liralık Oçünca traoeenlnl 

de muvaffakıyetle neticelendir· 
mit bulondoğumozo ve bftydk 

TOrk milletinin mtllf vazlfeef ol 
idrak n ifa hoaueondı göster· 

Cllğl tahaldkft bftyOk bir zevk 
ve nıionetle arzederlm. Bu 

letlkrazlD l 936 eenMlnde yine 
7.5 milyon liralık ilç11ncü traol 
de çıkarılacaktır. 

Milli Bankalar ; I 
Heyeti omomlyr.lerlnt akdet· 

mlş b!Aoçolarıoı oeşreyleml, 

olın milli bankalarımız bir ıe· 

oelfk ı, hayatlarını kArla lı;a. 

p•tmıolardır. Bo n11t1ce hususi 
kredi lolerlnln de iyi bir do · 
romda olmak, bize ıolatmaeı 

itibarile üzerinde memnoolyetle 

durulacak bir h4dlse teekll eder. 
Bankalardaki mevduat cazdan· 

latı muhteviyatı lnkleafını mu· 
hafaza etmektedir. Bu vaziyet 
mlllt bankacılığın ie tutumu 
hlbarlle yGkaek mevktlnl ffade 

ettiği kadar halkın bankalara 
olan lllmadınan da canla ifade· 

eldir. Mevduatın korunmaaı 

için alman devlet tedbirlerinin 

ve mllli taearruf ve lktı11t ce· 
mlyetlnlo kıymetli faaliyetleri 
nlo de bu memnuniyet verici 
neticenin alıomaeındakl rolft 

baytıktflr. 

Son sözler; 
Sayın hetlnlzl fazla taedf et· 

111ek lıtemem. Söztlmfl bitirir

ken 1936 le hayatımızı ifade 
Yfl ihtiva eden bo btltçenln te· 
vazilntınde ve · rakkamlarının 
samlmt ifadelerini muhafıza ve 

temin hususunda btltçe enctl· 

meninin pek btiyQk dikkatini 
yakıek hozoronozda zlkretme~l 

kendilerine teeekktlr eylemeyi 

•azlfe bilirim. İ11betll ve dalma 
feyizli kararlarınııla 1935 se· 

neıl bOtçealnl naeıl movaffaln· 
yede tatbik etmlo isek yeni eene 
bGtçeel flzerlode de eılrgemlye· 
ceğlnlz lr,atlart0ızın •e y4kHk 

direktif Jerf o izin ve bOtçe tat· 

blkatının moHflakıyetle baoa· 
rılmaeında yeglne Amil olaca· 
ğına kuvvetle inanır ve takdim 

olunan lAylhamn tanlb ve ka· 

bulüoüze lılylk olduğunu arzey· 
lerlm. 

Hüsnü Kitapçının si;zieri: 
Maliye Vekilinin bu omumf 

izahını mtıtealdp Htıına Kitapçı 

(lzmlr) Büyllk eserin yürdon 

na11l korunduğunu göılermekte 

olmaeı itibarile 1986 yılı bild· 

çeılni takdir ve teeekkilrle 

karııılamakta oldoğono kayde· 

derek bazı noktalar tı.zerinde 

temennilerde bulanacağını eöy. 

mlı, ormanlarımızın korunmalı 

ve ıolama loleıl ftzerlode daha 

ıerl hareketlere geçllmeılnl. 

tatil edilen lekenderfye vapur 

seferlerinin bayrak gOıtermek 

gibi mllli bir gaye ve TGrklye· 

l\lıaır 1'1cırl mGna1ebatının n 
doetloğonuo tıalt,lyeei bakımın· 

dan zarar da edllee devam edil 
meelnl istemle, bazı kazalardı 

doktor bulonmama11 yüıGoden 

karşılaoılan gaçlOklerl anlatarak 
bu yokluğun kareılanmaeı için 

lcabedeo tedbirlerin biran evvel 

alınma11 IQzuwuna ileri eilr· 

mOoUlr. 

Ber9 Türker'irı sözleri ; 
Berç Tarker (Afyon) bütÇI 

heyeti umumlyesi tlserlnde~I 
doıancelerlol izah etmiş '' 
ikinci eanayl pldnının tatbl~•· 
tana geçllruedeo Odce alın111•· 

ıını yerinde gördO~a. tedbirler 
ve TOrk paruı kıymeti aıe· 

rinde b11ı temennilerde bulo11' 

mottur. 
MuTııelif mebuslar kürsüde: 

Berç Tarker bu arada Tiltk 
paraımın Franıız frangına btJğl1 

kalınmım11ıoı lıteml11tlr· 

Emin Sazak (Eeklıehlr) ullJO' 

mi mfttaleaları arasında .bllh•S" 
18 yol lıılerl Gzcrlnde doroıOI 

ve bu mee'ete etrafındıkl dil' 
oancelerlol izah etmiştir. 

Emin Arslan (Antalya) tt 

Turgut ( Maolııa) Rerç TOrf'er 
ıarafmdan Heri aOrftleo nokı•1 

nazarlara lettrak etmedlklerlı.ı1 

aöyleml1Jlerdlr. 
Torğut (Manisa) bil has!• 

Bere Türkerln muhtelif veııllt' 
lerle ileri ıQrmfto oldoğo mot•· 

lealar araıııoda görmekte oldoı0 

teoakoaları aolıtmıo u tklPı:J 
sanayi plAnı ile kurulacak ol•0 

demir eanayllnio milli lıtlklAllO 
bir eemboltı oldoğonu kayde' 

derek, tavsiye edilmekte ola0 

para slyaaetlnln hoeole getire· 
ceğl istikrarsızlığın fena petl' 

celerinden tegafGI edllıueklt 
olmaeıoı teaccdble kareılımı~1' 
bulunduğuna söylemlııtlr. 

Uıol dzerlne söz alan rJeC 
mi Galip Kargı (Ankara) bet 

keılo k,,.ndl noktal nazarıt11 

izah etmekte eetbeet boloodO 

ğuoo ve bunlara karoı alıik' 
dar vekillerin cevab •erebllt 

ceklerinl kaytederek karoıiık1 

mtlnakaıaya yer olmadığıtl' 
llAve eylemletlr. 

Bono mGteaklp Maliye yek111 

tekrar ıöz alarak maeraf f•.911' 

tarının artmakta olması tatf~ 
ıında TOrker t1rafından ueı• 

sGrülmflı olan endloenln yerel• 
oldoğnno, bo maeraf larda det 

ple edilen maıraf ların meıol' 
ketin mtldafaaeı Ye lkuııdL 
zirai lıtthdaf eylemekte boto0' 

dogouu ec'Sylemlo ve bOydk et 
elıat maeraf ları durdorolaOJ•' 

demletlr. 

Gayeler; 
Fuad Ağralı ıözlerloe de••ııı 

ederek : 

- İstikrazda elimize P'tf 
o 

geçmedi diye ileri ıftrO.leD ıtl 
1 

taleaya kareı orta yerde y•P1~ 
mıo bir lıtlkraz muamele 

yoktur. Meeele bir döv hı *'~ 
dlslnden ibarettir. 

o'' Demlı ve Tftrk parası 
l 

,, 
kıymeti üzerindeki daııance ıı 
kareılık olarak da Ttlrk p•,-

ııo 
eının kıouno letUnarı yap• d' 
eıya kadar döYlz kıymetlıt I 
eablt bir parayı bağlaoO' 

1 
zaruri bolandoğaoo k•1de 
mlıtlr. 

Bu izahatı müteakip b01;ı 
heyeti umomlyeıl Ozertodt,ı 
mQzakere kAf l görftlerek oı 
raf bQtçelerlne geçtlmlş, k•'°~ı 
tay bfttçesl 2,901,480, rty•~ı 
comur bQtçeel 400, 100, dl•

90
, 

mohıııebat bQtçeıl 589,5 
4
o 

bao•ekllet bdtçeıl ı .2,612 o~ 
oô.rıyı devlet bGtçesi 2~0,9 oı 
letatlıtlk om•m mtldGrlü~O 11 ,ı 

ı1ıe çeıl 312,200 n diyanet ııtf 
relıltğl btltçeel de 6071680 
olarak kabul edllmlştlr. 

1
• 

• I•"' Kamutay bogtlnktı ıop oc<t 
11nda aldığı bir kararlı b dde 
mftzakeratının clenmı 1110 ıı 

d ıor 
tlnce hergfin eaat 14 e 

lanacıktır. 



Amt'rika 
8arb borç· 
larını istiyor .. 

Vaılagtoa, 26 (Radyo) 
l•erlka hlkdmetl, harb borç· 
lerını tekrar lıtemeıe we banan 
~ borçla A napa dnletlerl 

· "eadlade yeniden ıetebblutta 
.. laamaıa karar ~ermlıtlr. 

SôylendlAlae g6re, BHlranan 
lS iade eneli laglllcre'ye we 
lonra da :Fnn1a'7a n 11ra ile 
handan borçla dnlellere birer 
lota 'erilecek we pan letene· 
tekıtr. 

Amerika alikadar çe'enlerl, 
Jdnıs Fenlindlya'aıa mania••· 
..... borolaraaı ıedlye etmekte 
4.tam ettlAlal bildiriyorlar. 

Yunan 
~opuler par· 
tisi toplandı .. 

Parle 26 (Radyo) - Adaa · 
-.. haber 'eriliyor: 

Popaler partld idare beyed, 
4'a ıoplanmıı •e mltnef fa 
~arlee glcendlklerlnden dolayı 
hrtlden ayralmıı olan 1aylu· t lekru ;:~1=1eml•k· 1 
S..llaılulc: 

Subot olarmk Ke~lerde 
lonyah 

1

81Myla'la bhYeılne 
ilden te bardak kanp yere 
••terek alaıaduı yaral1nu Hl 
" oıla Mehmed'la nrboı ol· 
dı.p anlaıdmıııır. Mehmet, ka· 
"kolda memarlan da klflr 

. "'ntıllr. 
ltırsı :lılc 
taknrçeıme'de Necip eoka· 

lttıda Eall otla Ktaamıa nla. 
~. lkleer kanath iki kapııı 
-.... ..... r. 
~ar oynarien: 
kemenltında 8aC1 AUpa .. 

'teli kıhYeılnde Salihlili Bile· 
tt. otla Ba•n ve V ınb Mm 

~· Kahramanlar maballeeinde 
il lllllye 10ka1Jadt bir nde 

'r&eA oııa Mau, Maıla 
:llaetat., Mehmed we Şababed· 

' knmar oynarken ıaç itti 
"'-tmaılardır. Şamb eokaıuada 
~•bmed'ta kah,eelnde Rlsell 
~k ile Paklse'de kamu OJ· 
~en yablanmıılud11. 
fllırıla yaralfllrUI : 
lıqayaka'da Şehit Mahllı 

"~•ada otana tof6r Ahmed 
il. kanu Atiye laramada ulı· 
"1•111ıııyın bir mee'eleden knga 
~11111111 Ahmed nahale Aılyeyl 
~tından yaralamııtar. 
faıalce.icilik: 

Gaaller mahalleelade Kemer 
'llade Şehir otelinde ota• 
~ Fraa•• tebaah jlro Etyea 
~1• Aaol'a• yanına eokalın 

llr11. bir 11lu" pardeılı6 ee 
~ .. ılımıı Hn1taı çalmıflır. 

Tıme . Temi• • Ucı.. lllç 
Eler tilrla ıuvaleı çeşiıleri 

llamdi Nozbet 
sınuAT 
tCZANESJ 
8-tdank Blylk S.lepçl 

oııa hanı lı:artı11ada 

Belçika Kabinesi 
·- -

Krala istifasını 
Verdi. 

- Baııarafı 1 ci sahi/ ede -
aealn teıklllae tekrar M. Vın· 

seland'ı memur edeceAt tahmin 
edilmektedir. Fakat kral ka· 
aana eıııl dıblllade b1reket 
etliği takdirde Soeyıllıtlerln 

Lideri M. Vandeneld'l kabine 
teıklllae memar etmeıl lbımdır. 

Kabine teıklll •aslfeıl M. 
Vaadeneld'e teklif edildiği tak· 
tirde, M. Vandeneld'ln dıbllf 

auylıl temin de mawaffıkıyetl 

b.ıablle mnkllnl M. Vıase· 

land'a bırakmaıı çok mahte· 
meldir. Soeyallıtler kabinede 
Dahiliye we Ztra1t bakanlıklı· 

rlle iktifa edeceklerdir. 
Ayal samandı bltla fırkı. 

lula mllukereden eoara bir 
kabine tetklllae çıbıılıcağıda 

16ylenmektedlr. 
Harbiye Bakanı M. De•es, 

yeal kabinelerde' yer ılmıyaca 
ğını blldlrmlttlr 

Hindeoburg balonu 
Fredrhhafea, 26 (Radyo) -

Hlndenbarg balonu, nal 20,40 
da eeaub Amerlka'11aa hareket 
etmlıtlr. Balonda 40 yolcu, 
mdhlm miktarda eıya, bir ıay · 

yare we 200 bin mektab •ardır. 

Kitaplarınıza Zarit 
ve Ucuz Bir Cild 

Yaptırmak 
isterseniz 

Ali Rıza 
Mflcellithaoesioe 

UArayınız. 
Yeni Kavatlar 

Numara: 34 

Doktor· Operatör 

Yusuf Ziya Qston 
Merke: hastonai doRum ve 
kadın haııalıldarı cerrahi 

mütelamsııı 

Butalannı paAnlan bat· 
b be.r gln 6ğleden eoara 
tklael beyler 10k1Aıada bey· 
ler hamamı kar111ıadı 41 
numarala maayenehıaeelade 

kabul eder. 
Amellyıllır1aı Alnacak 

Sıhhat nlnde yapar.I 
&luayeneh•ne 3686 

elef OD Evi 3909 
Sıhhat E•i 2974 

lzmir sicili ticaret 
memurluğundan 

l.mlr'de Oımıalye caddeılade 
81 aamarada Morıh oıta Mt:b 
met Lltf 1 mlleeeel DDHnı al 
tıad• ecsa ticaretini yapmaktı 
iken bakerre IOJ •dile ( Lllf 1 
Krom eesı depoıa) oa,anını 

almıı oldaıaadıa lıba yeni 
uatanı Ticaret kanana blklm 
lerlne g6re ılcllla 1681 namı 
n11aa kıyt we ıeecll edildiği 

ilin olaaar. 
lsmlr ılclll ticaret memur· 

lop reemi mlhlrl ve 

F.. Tealk lmu11 

Taşra Bakkal ve Esnaflarının 

Nazarı Dikkatine 
la..,ı, tekercller çarııııodı 20 aamıHdakl lmıltthHeml iz 

;ır Lkl Bltpa•arı Suloban cbarında l aamuayı aıklettl · 
'-dea •yıa mlfterllerimla llparltlerlal yeal adrellme 'er· 

'-elert•I •11danmla bildiririm. 
Ga..l im.İT bislulViı fabrilcalı ıalaibi lsıanbultu 

lemail Baklu 

' 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis· 

lıgın tımsali olan ~ markasını arayını2° 

Devlet Oemiryollarından: 
Muhammen bedellerlle vaııf ları aıı~ıda y111ıh b6vet 'e bara· 

kalır Gç lflDe maddede 4,6, 936 tırlblae mlndlf perıembe g4al 
blulannda yaııh uatlerde 7 inci lıletme komlıyonaaea pa•r· 
bkla kirayı •eılleeektlr. 

Iıteklllerln blzalarıada yaııh temloııı Yermelerl n kanaaan 
tıylo eUlll ndkalırlı kıannaa 4 inci maddeel mucibince lıe 
glrmeA& m•nll k•aual baluamadıııaı dair beyınaame ile ıynl 
gln .., Hallr Bumıb•nede komlıyoo relıHııne mlneaalları il· 
ıımdır. 

Bu lıe ali .. rıname ılikadar lıt•ıyonlardı n lıletme kale· 
mlnde pare111 dqıtılmıktad11. 

Ctaıl Mnkll Senelik maham Ma .. kkka lbıle 

Baraka 
Bftwet 
Banka ıekll· 
ne konmaı 
k11mısı bir 
.. gon. 

Akhl11r 
Ban as 
Alıteblr 

men bedeli 
1000 
1500 
500 

teminat 
225 
:J38 
113 

ıaatı 

15 
15,30 
16 

.. " Alaıehlr 500 113 16 
19 23 27 31 (1286) 

Izmir harici askeri kıtaatı ilinları 
Barnatı Tlmea eatıa alma komlıyoaoadaa: 

l 

2 

3 

Clnıl Mlktan 
Kilo 

Kıbak 1000 
THe fualyı 3200 
86rllce 1800 
Doaaatee 2000 
Tese bdber 1000 
Pathcaa 2900 
Bamya 600 
Ôdemlı'tekl lut'anıa yakandı claı n miktarı yHıh 
yedi kalem eebse lhtlyıcı açık ekılltme ıaretlle mlnı· 

kı1aya konalmaıtur. 

lbıleel 8 ·Beslraa· 936 pa•rteıl gllal •at 15 le J•· 
pılacakhr. 

Umum l•bmlo tat•rı 4 70 lira olup maHkkıt temloıtı 
36 liradır. 
Şartnameel her gla komlıyonda görlleblllr. 

Eeeı No. Yut No ıa Nnl Depozito· 
ID T. L. 

C. No. Eetd Yeni 
1 Gaıller mab. kemer ıckak 
3 KtlçClk !uhlf lyecllcr çarı,111 

37 4 5 45 . .&5·1 
46 

e• n m•ğH• 250 
dikilin 100 

4 " " " 45 " 
5 ikinci ıllf!ymHlye m. h•k· bili DO. e9 

)u bey ıo. 

6 kırııyaka al•ybey h•yal ı . 
7 kGçClk ıahıflyecller 9arşııı 
8 hHan boca mıh. blylk 

6 ıaj eY 

btll DO. dlkkln 
12.12,1 m•A•• 

tabaf iy"cller ç. 
9 ikinci ılleymaalye ruhi 

baba ı. 

ıo b111n bıea blyGk tohafl· 
yecller ç. 

82 taj 19 

11 klçlk tabaf lyecller c;ar1111 
12 karoıyıkı alıybey baa, ga· ~l 

nıydın ı. 

16 memduhlye m•b. klreçllkaya ı. 
17 
18 

•• 
" 

" .. 
20 hHıD boca m. lı:Gçlk tabı· 

f lyecller ç. 

6 
ı9 

6 
8 
10 
20 

24 ikinci ıllleymaalye m. kiaall 138 148 , ..... 
25 ikinci eallanlye m. 3 laca 

nesıket ı. 
tıj 4 2 

25·1 " " " taj 2 
25·2 " .. ,, ıaj 1·2 

36 bly6k tahdiyeeller çare111 43.4.3,l 
40 Oçlnctl karıt.-ı bılll rlfıt pa .. ı. 2S3·235 
41 ikinci 11ll11ymıalye M. blıeyln ef ı 12 
47 bıhk pısar1 mahmudiye c•ddeıl 105 iki 
ıl8 m•hmacllye m. bıhk pı•n 67 
'9 .. eakl bıbk pazarı 68 
50 hımlcllye m. tire kapı• eokık 40·42 
51 mahmudiye mahalleal 61 
63 ıhmetıA• mıb. yemtı çar· 23,24 

flll 11111 •. 

" 

e' 
e• 
dlklı:ln 

e• 
e' 

k•th mag•u 
dlkkAn 
dClkkla 

e• 
dlkk&n 

m•ğa•• 

100 
150 

:100 
150 

2000 

400 

250 

loo 
250 

200 
200 
200 
100 

100 

250 

200 
500 
200 
750 
300 
300 
300 
100 
500 

72 keıtelll mab. batdarak ıokak 97,l t•j 101 H 400 
7 3 karııyaka alıybey m. hın ınkak 23. 28, 1 H 400 
77 kırııyıka oım•nzade re11dlye 25 21 .,.. 600 
79 mahmudiye mıhılleel 51 ma&au 100 
82 .. caddeli eıkl bahk pıAfl Bili No. .. 400 
83 keııelll m. baıdurak ıokak 97.77.77,l taj 99 et 750 
85 akdeals m. blylk tuba· 4.4, l matua 800 

flyeeller çar1111. 
86 ahmetaıa yemlı çaqı11 
89 bdlrlye m. 11nwecl lok.ık 

5 3 
5 

90 bacı mıhmaı m. haeı mıh · •2 52 
mal eokak. 

9 L akdenls m. blylk tabaf 1-
yecll«ır çarıııı . 

91,l .. .. 116 

92 ~rdlncl ıaltanlye m. hacı 

mn16t çıkmam ı. 
93 akdenlı m. bly6k tuhafiye· 

eller çar. 
95 ha11a hoca m. blylk taliye· 

elleı çar. 
96 re .. dlye tram•ay eaddeel 

90 

91 
14 

81 

111 

985 
ıo2 ıkdenls m. bllylk ınha- 2~. 22,1 

flyecller çar. 
103 .. .. .. 106.106,l 
105 karf1yıka tana ıokak 
106 fenlpa .. m. ham mahmul ı. 
107 natır Ade m. mllfll birinci 

çıkmuı. 

6 
15 

s 11 

.. 
ew 
e• 

maıasa 

.. 
e' 

maAaH 

.. 

c 

600 
75 

500 

250 

250 
125 

250 

500 

900 
150 

250 
babcell n 500 

n 750 
.,. 150 

108 fnslp8fl m. hutane 10kak 
112 fatih m. detlrmeadatı ıokık 
1 t 4ı kar11yıka alıybey aaldGken 

158 t•j 174 n 750 
t•j 19 dlkkia 

65 et H dClkkla 
80 

400 
4 
5 lııeklUerln 2490 N"•h kanunun 2 H 3 inci m•dde· 

J tram••J c. 
lerlade yasıh •eılblarlı •e temloıh ma .. kkatelerlle U7 ka .. da• ılıca melÇlt m. ka· 
birlikte BarnıH'daki ııkert 11110 alma komlıyoaana nırJ• eokık. 
«elmelerl. 23 27 3 l 4 

1318 
148 Ka.-dall Alaeameeelt kanara ı. 30 

1 1111 içki Alıp Satanlara mı\ ~!: K.:,.,.b ... ,:.,·:~~::~~- ıs 2! 
- - 157 Akdeniz M. bGylk tuhafiye· 5,8 

32 ban 500 

bbwebane 200 
E• 200 

" 
Metıu 

500 
400 § NHllll Madran rakı fıbrlkuı bir ıene enel ıoo ılıtem § flyectler çar. 

E: Gserlae teıllatıaı yentlemlı bu ıuretle lçlcllf!re de 11bbl ra § 159 Şeyh mıb, oem•asade ıokak 7,2 7,4 Depo 500 
~ kı nrmekte buluamoıtar. Vıktlle lmılltın ktfl ~elmeme· 5 178 Baca yqbıne eokık 42 44 E• 300 
a ıladen mal •erllrulyen Aydın, Umurlu, K.ınpıoır, Reeadlye, 5 181 ltırııyakı alaybey 1ellmet IO. 16 tıj 22 .. 125 
§ Söke. Mlltı. Mo~l•, Bodrum gibi yerlere de m•l •erilecek § ı86 Boca bıl.t eokak 98,21 " 500 
§ ılr. bkootolır ıpğıdıdır. 5 Mnkll ,., namaralar1 yak.arada ya•ıh emlikln hlularında ı ... 
§ 96, 49 190 karuıluk ıltelerde ylıde 20 lıkoaıo nrllh E k 

5 6 9
3

6 § 29, 21 c c c ıs « c § ret edlldlAI weçblle bedelleri petln 6deame bere · · 
§ 72, 38 c c c 20 c c 5 cuma glnll .. , onda ihale edilmek kaydlle açık artırmaya ko· 

§ 22 c c « U. c c !§ nalmuıtnr. 
E: c c c 16 c c E: letekll olanların blsalannda yazıla depozitoya nanemlze ya· - 16 -
§ Bot ılteler NHllll ıeıllml 25 Hatllltre 3 kurue• ıhnır ~ tnırak artırmaya girmeleri we 1aalarında içer foıoınf getirme· 
5 c c ıs c 2,5 c c E: ller ilin olaaar. 1298 20 27 
5 c c 1 o c ı, 7 5 « « 5 ==·==;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;11111~~~~;;;;;m;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;m;;;;;;;;;;;;=:= 
§ Aydın depomaı açılmııtır. Aydın hnıllıl ha yerden lb· ~ lllllllllllllllllllllllllll~ Doktor ~lllllllllllllllllllllUllll = llyıcıaı temin ecleblllr. Aydınpılu kır1111oda No. 64 = = A K ı T a 
~ Madun mıg...., •• nk• :mallthmeoi oalübi ~ § • ema onay § 
•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~lllllll • Lfttf 1 IUlllll!lllllllllllllllll ~ Baleriyo"'B .. bulal'k, ıalgı" luuıalı .,,,,. mllıalaaum ~ 

Burnava Beledıyesınden: a Baamabane İllalJODU bq1tmdaki dibek eokak b&flDda 30 MJI• = 
. E: h 99 ft maayeaebanelbade 1&bah ıuı 8 dua akpm Hal 6 • kadar § 

Barnuı'y• getirilecek ea proıe •e ketlf lerlnln 11.6.936 per· ES lwlalanm bbal eder. il!!: 
eembe gla6 ... , 16 da Barnuı belediye d•lretlnde bpah .. r1 § 111ıaeu1· -- butalan yapdma11 lbımgelea llir tahlillt Ye= 
a111llle ekdltmeel yıpılacaktır. Mahammea bedel 600 liradır. ı,. § mibolkopik ••,..ıut ile Yere.U laut•lara yaplw•u _... ... -
ıeklllerta 46 lln mawakkaı ıeml•ad• beraber ek.Uımeye itti == ,.._ l'M•...U •aaraallılJCllind• _ _._ .. ,.,.ı.r. 
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zEE"-~-co. = Alisehır Banliası ~ 
OEUTSCBE LEVANTE LlNIE '------•• ... •------

G. m. b. H. _ J Z M J R Ş U B E S J 
"BERAKLEA., upuru 25 _ 

mayısta bekleniyor. 30 mayısa _ 

kader Anvere, Rotterdam, Ham 
borg ve Bremen Direkt için _ 
yok alacaktır. 

' SAMOS,. vapura bazl 

İkinci Kordon Borsa Civarındaki Kendi Bloaeıodo 

TELEFON: !2363 ---·----Herlürlü (Bankn ve Komisyon) Muameleleri 
Vades izlere % 

Mevduat Saı·tları: A!t• ay vodf!liy~ % 
' Bır sene vadeh f C % 

Yapılır . 
4 
5 

--

--
6 faiz verilir. --

randa bekleniyor 13 hazirana -
kader Anvers, Rotterdam, Ham· 

- Zahire, Qzdm, lnclr, pımuk, yapık:, afyon vesaire k:oml!!yoncoluğu yapılır . Mallar geJdJ. _ borg ve Bremeo, Direkt Uman 

lan için yOk alacaktır. = ~inde eablplertoe en mdsald şerıltle avans vertllr. = -----------llmll!------------
iil 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ili111111111111111111iliili11111111111111111111111111111il11111111ı11111111111111111111111111111 • 1 s ta n bu 1 V a k ı f 1 a r Ha ş m ü d ü r 1 ü ğ il ıı · 11 GAL1LEA,, vapura 22 ha 

zlranda bekleniyor, 27 hazirana 

kadar Anvers, Rotterdam, Bam 

borg ve Hremen ltmınları için 

yok: alacaktır. 

TBE ExPORT STEı\MSBIP 
CORPORATION NEVYORK 

"Exl'RESS" nporo 30 ma 
yısa doğru bekleniyor, Nn· 
york: için yilk: alacaktır. 

S.A. ROYALE HONGROLSE DE 
NAVJGATION DANUBIENNE 

& MARl1'lME. BUDAPEST 
"SZEGED,. motlirCl 27 mı 

yıea doğra bekleniyor. 8elgrıd_ 
Notlsa<t, Bndapest, Bratlslau, 
Vlyanı ve Ltoz için yak ıla · 

cıkt11. 

Sl!RVICE MARlTIME ROUMAIN 
BUCA REST 

"DUROSTOR,. npora 10 
haziranda bekleniyor. KOe!ence, 
Sollna, Galatı ve Galatz ak 

turmaeı e .. ıgr~d, Bodapeet, Bra 
thlava, Viyana lçfn yolı. kıbol 

r.deccktlr. 

DEN NORSKE MIDDELBAS 
LINJE (D·S. AS. SPANSKE 

LlNJEN) OSLO 
"BAYARD .. motlirü 19 ha

zirandı bekledlyor. lek:enderlye, 

Hayfa, Dleppe ve Norveç il· 
maoları için yak kabul ede 

cektlr. 
Vaporlarao isimleri gelme 

tarihleri v" navlun tnlfeled 
baklnnda bir taahhiide girişi 
lemez. telefon No. 2007 ~008 ................... 

Olivier vEŞOrekası 
Llmlted 

Vapur Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordoo 

Tel. 2443 
TBE ELLERMAN LINES LTD 

"0POTO,. vapoıo 20 mıyıı 
Londra, Bul, ve Anvereleo ge· 

llp yok çıkaracaktır. 

• 1FLAMU TIAN., vapura 22 
mayuı Llverpol ve Svan!!eadan 

gelip yok çıkaracakt1t. 

NOT : Vürut tarihleri, va 

porlerın letmlerl ve nnlun de 

r~tlerlnln değl~lklikltırlnden meı 

nllyf't kabul rdllmrz -r"'rateili Sper co 
Vaı1ur Acentası 
JlOYAL NEEHJJ.\NDAIS 

KUMPA~YASI 

Jlır 

lı 

IHS~N 
KLİŞE.~E MÜHl)R 

ATOLYESI 

e.Ntt.~ 
I 

o ll ıu ıı·· 

BELEDiYE CİVARİ - LİMONCULAR ÇARŞl.SI N~2 ~~-;--

EHIVICE l\IARITIM ROUMAIN r 
ÖKSÜRENLER 

Mutlaka (OKAMENTOL) öksürük 
şekerl~rini tecrilhP. •flioiz .. 

"0RESTES,. vapuru 31 ma 
yııta gelip 6 haziranda AN 

VEUS, ROTTERDAM, AMS 
TERDAM •e BAMBURG il · 
maoiırı için yok alacıktar. 

SVENSKA ORIENT LIEIN 
.. VIKINGLAND,, motöru 28 

mayıBta beklenmekte olup ROT· 

TlROAM, BAMBURG, . 8RE· 
MEN (Doğru) COPENBAGE, 

DANTZIG, GDYNIA, OSLO 

ve iSKAN DİN A VY A Umanları 
için yük alacaktır· 

ilandaki hareket tarlhlerlle 
navlunlardakl değlşikliklerdP.o 

aCt!Dla meıı'uliyet kabul etmez. 
}' azla tafetl4l için ikinci 

Kordon'da Tıhmll ve Tabliye 
binası ar.kısında F.ratelJI Sperco 

~•pur aceotalığma mftracaıt 

edtım~eı rica olunur. 

Tele 2004 · 2005 · 2663 

ve l'ürjen ~aoab ıo en OıUla 
bir müıhil oekeri olduğunu 
unutmayınız. Kuvvetli mile· 
hil ietiyenler (Şahab Sıhhat 
Siirgiln Ilaplan)oı maruf ec· 
zaoele.rdeo arasınlar. 

lzmir Yün Mensııcatı 
TÜRK A. ŞiRKETiNiN 

Halkapınar Kumaş Fabrikası 
Tardıntian mevsim dolayıelle yeni çıkardığı kumaşlar: 

Sağ Dam 
Z©ırüf 

Ve 
Satış yerleri 

Birinci kordonda l 86 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 

Mimar K"maleddln caddesinde FAHIU KANDEMiR O~LU 

den: 
1 - Bahçekapıda dôrd'ftncft vakıf hının ikinci katı teılloıl 

tarihinden 937 ııeneel mayıı nihayetine tadır klray• 

verileceğinden kapalı zari uaullle arttırmaya çıbrıl· 
mıotır. 

2 Mezkur katın eeoeltk: tahmin olunan errl misli ooblf 
bin dOrtyüz llrıdu. 

3 - Jbale 936 eeneel haziranın onblrlocl peroembe gQnQ eı.ı 
16 da leıanboldı Çemb~rlitıoıı Vakıflar bıomCldOrlil' 
ğOode ihale komlıyoooudı yapılacaktır. leteklller 855 
Ura miktarındaki muvıkkıt temloıl makbuzlarını vey• 

banka mektoplarlle tekllfnamelerlol oıula dalreelod«' 

mezkur gilo ve BBate kıdar komlıyoo rlyaeetlne tefdl 
dmelerf ilin olunur. 20 27 :~ 1279 

lzmir belediyesinden: 
1 - Bayıodırhk &ahaaıoda 

Doktor Moatafa Enver cadde· 

elnde 1200 metre kınıllıaayoo 

ile bu kanalfzaayona bağlınıcak 

Ktıım Özalp bolvarındı 180, 
Şakra Kaya bulvarında 225. 
CelAt Bayar bulvarında 175, ve 

Knltarpark içinde 280 metro 

lok fenni llğım yapılmaeı 

14450 lira bedeli k:eılf le 
2 · 6 · 936 Sah giloil saat oo 

ıhı da kapılı Hrf lı ihale edl· 

lecektfr. loılrak için bin ııekeen 
dôrt llrıhk muvakkat l~mlnıt 

makbuzu veya banka t~mlnat 

mektobo ile 2-190 Myılı kaou 
uoo tarif 1 dairnlude teklif o 

gfto aaat on beoe kadar encfi 

men baıkınlığını verilir. Ketti, 
proje ve fartoamelerl bao mft· 

hendlsllkteo 72,25 kurut mu 

kabilinde temin edUlr. 

2 - Vezir Oamıo ağa ıo 

tebekeıl için 2200 metro elli 
lla 400 mlllmetro kutrunda 

font boru, muhtelif ebadda 29 
ıdet maoıoo, 14 ıdet ambovat. 

mınlı T. 29 ıdet dlreek ı e 7 
adet buton dekıtremlte alena 

caktır . Ht-pelnfn bedeli keofl 

5837 lira 95 kuroetur. 2 .J 936 
Salı gilnft Hat on altı.da kapıla 

~zarf la ihale edilecek tir. loılrak 
için dlirt yfta otuz ıeklz llralık 

muvakkat temlual makbuza 

veya bauka tc:mlnat mektubu 
ile 2490 eayılı kanonun tarifi 

dalreııinde trklU lı·r o güo aut 

on beşe karlar . encilmen ba,. 

kanlığına v~rtJir. KeşU Vt' ıart · 

nameleri on be, kuruı muka· 

hlliode beş mOheodlılikten le 

mlo edilir. 

1269 17 20 23 27 
1 - Senlik kirası yüz elli 

bir lira bedeli mohımmenli 

lımetpıta bulvarına açılın yeni 
yoldca 22 eayıh deponun bir 
senelik klraeı baokttlpllktekl 
oartoıme veçblle 2 ·6· 936 salı 

gftnQ ııaat onıltıdı açık artnma 

ile ihale edilecektir. İotirak için 

on iki llrılık muvakkat teminat 

mıkboza ile slivleneo gGn ve 

eaalle encftmcne gelinir. 

2 - Sen"llk klraıı lklyftz 

elli beo lira bedeli muhammenll 
Elhamra eloemaeı arkasındaki 

42 eayalı garajın bir eeoellk 

kirası bıokltlpllktekl ı:ıartoımc 
veçbile ~ ·6· 936 aalı gCloQ 

e11t on altıda ıçık ıuırma ile 

thıle edtlecektlr. lotlrak için 

.rlrml liralık movıkkat teminat 
mıkboza ile ıliyleueo gao ve 

saatte encQmene gelinir. 

l - itfaiye ve diğer oıo· 
mobillerin bir ıenellb ihtiyacı 
olan bin eeklz yoz teneke dök· 
me benzin baokltlpllkteld ,art· 
name vec;blle kapıh zari I• 
2 6· 936 eah gOnQ 111t oo 
altıda ihale edilecektir. Btbtf 
teoekeıl dört liradan hepıfofJt 

bedeli muhammeol vedl blO 

iki yoz liradır. hdrak: fçln btf 
yfiz kırk liralık muvakkat ıe· 

mlnat mık.bozu veya bıok• 

teminat mektuba ile 24:90 ı•· 

yıla kanonun tarif I dairesinde 
tekllf l"'r azami o gQo 1aat oo 
be,e kadar l'DCftmen bıılı:aoh· 

gına verilir. 

2 - Baıkttlpllktekl o6mnocı 
ve ıırtaıme veçblle ve bebe' 

metroao 140 kurutlan btş yO• 
metre hortum ıhnacıktar. Ot·p· 
ıloln bf!dell muhımmcnl yedf 

yG• liradır. 2 . 6 . 986 aıl• 
ğGod 1111 oo allıdı ıçık ekeill· 

me ile lhıle edllecektlr. İştir•" 
için elli ftç llrılık movakbl 

teminat mekbozo veya bıok• 
teminat mektubu ile ıliyleoel' 

giln ve 111tte encümene gelinir· 

3 - Havı gazı fıbrlkasıoıO 

ııatıcıgı kok kômQr6nClo 937 
mıyııı ıyı nihayetine kadıt 

doldurma, nakletme •e boptı· 

ma lı:ıl baokitlpllktekl oartnaıo0 

veçhlle 2 . 6 . 936 11lı gtıoO 
saat on altıda açık ekalltmr: fle 
ihale edilecektir. lılo bedeli 

muhammenl iki bin b,.ş y01 

liradır· letlrak lçto yfiz Bl'kııeO 

eeklz liralık muvakkat temlo•1 

makbuzu vt:ya banka temin•' 

mek.tobu ile ıöylenen gtın '" 
Hatta enciımenn gelinir. 

15 20 28 27 1247 

Çocuk hastalıkları 

mDtehassısı 

Doktor 

Behcet Uz 
Hasıalnrını her gün ı ı ,30 

dan saat onıiçe kadar Beylef 
sokagmdaki kıliniğindc kab111 

eder. Telejon .!J990 

Kiralık El1 
Gliztepe'de tramny cadde· 

ılne yakıD -.e elektlrlk teıı~· 
ıııta hnl beo odılı ve tuU•· 

nıolı blr n kiralıktır. TıUP 
e· olınlırın G.aetemlz idare Ol 

moru HClumettlo'e maradaı· 
27 lırı U&n olunur. ~ 

__. .,. .. • t: ı .. 

1257 16 20 23 
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