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Alman'ların 
Emden kruvazörü dün İstan

bul' a 'geldi. 

Atatürli'ün M··him u ... . Nutul{ları 
Bu sırada milletimizi gece gündüz meşgul eden başlıca büyük bir mes'ele hakiki sahibi l 

Türk olan İskenderıın, Antaky0; ve hava/isinin mukadderatıdır. 
~------------------------·-----------=ıı=ı------------------------------------------------------------------------~ Büyük Şef'imiz dediler ki ı 
''Milli müdafaa vasıtalarına senelerdenberi verdiğimiz ehemmi-' 

' 
yetin yerinde olduğunu, hadiseler hergün göstermektedir.,, 

------~----------------~----------------~~·---~----------------~~~--~ 
l'ürk-logiliz, Türk-Rus dostluğunda ve arsıulusal 

vaziyette bizim için mes'ud h8diseler. 
----------------ımm:'I----Fevzi Cakmak 

' 
Bükreş'e gitti .. 

Balkan antantı 
harbiye reisleri top. Atatürk millet meclisinden çıkarken 

lant:~~~~~ bulunacak İtalya. Yugoslavya arasında 
(Husu~i)- Bük· müzakereler başlıyacakmış ... 
in·~tc yııpıla<·ak 

~~=~ ~~~~::b~,:~ Yugoslavya başvekili 
~~~:.:,~~~·e;.i":~; Belgrad' a döndü. 
bulunmak üzere 
biiyük erkfinı 

lınrhiyei umu· • 
mi ye reisimiz Mareşal Fevzı 

Türk milleti, bu maddeten ve manen çel iki eşmiş ve daha da çelik/eşecek .Mareşal .Fevzi Çakmak 
Çakmak, bugün Ilamidiye kruva· 

kuvvete ebediyyen güvenebilir. 
ı zörü ile ve maiyeti crkanile bir-

.:._ Milli mevcudiyetin temelini milli likte Köstencc'>c lıareket ctmİf, 
merasimle teşyi olunmuştur. 

f!!_urda Ve mi/li birlikte görmekteyiz.,, Mureenl Köstence'den Bükreş·e 

A 
• • k • h k geçecek ve içtimadan sonra tekrar 

t t '' tt • • Köstcnce yolile "·e Ilıimidiye kru· a ur ıca e 1 çe vergı möril ile ı.ıan!;:!:• dönecekti<. 

ı d 1 k D M. Leon er in iri ece tir.,, ediler. ~!~:ı:::u::~::~,ike-
Kuvvetli bir hava ordusu vücuda getireceğiz. "Denizcilerimi
~in iyi silahlı olarak hazırlanmaları en büyük eme/imizdir.,, 

sine maruz değildir.,, 
Paris 2 (Radyo) - Dün, &06• 

yalist matbuatının bir ziyafetinde 

hazır bulunmu~ olan Fransız baş· 
vekili M. Leon Blum; irad 
eylediği şon nutkunda ezcümle büyük Kurtarıcı, kültü;., dil, tarih, ekonomi ve 

~ndüstri hakkındaki düşüncelerini anlattılar. 
demiştir ki: 

- Dostlarım sizin aranızda 

bulunmakla büyük bir zevk duya· 
nm. Burada ıamimi hasbihaldc ~~-----~----~~-

Sulhun devamı, Balkanlar, garbi Asya ve şarki Ak bulunmak üzere toplandık. 

denizde diğer yerlere nisbetle daha emin görünüyor llükılnıcl reisi sıfatile vaziye· 
timizi izah etmek isterim, birçok 
muhaliflerimiz bizim temmuzun 
onbe~inden fazla iktidar mevkiinde 
knlamıyncağ1mızı iddia ettiler. On· 
dan eonra cin Biyariç kongresinin 

Ankara, 1 (A.A) - Cumur 
teisi Atatürk, bugün B. M. 
Meclisinin beşinci intihab dev
tesinin ikinci içtima yılını 
aşağıdaki nutku ile açmıştır: 

Sayın Millet Vekilleri, 
Sizi saygı ve sevgilerimle 

~elamlıyarak beşinci devrenin 
~kinci senesini açıyorum. Der· 
llal söylemeliyim ki, buseneki 
Çalışmalarınızın da memleket 
le millet işlerinde yeni iyilik-
er ve ilerlemeler yapacağına 
kaniim. Geçen yıl Türk milleti 
huzur ve sükun içinde milli 
Ve insani ülkiiye aşkla koşan 
kuvvetli ve çalışkan bir varlık 
~Österiyordu. idarede ve adli· 
Yede yeni kanunların ve yeni 
teşkilatın vatandaşı sevindiren 
tıeticeleri görülüyordu. 

Ekonominin her sahasında 
~:. memleketin her tarafında 
I \J:k'ler kendilerine ve devlet
erıne tam bir güven içinde 
Çalışıyorlardı. 

Cü01huriyet yeni ve sağlam 
Csaslarile T :rk milletini emin 
kc metin bir istikbal yoluna 

0Yduiu kadar, asıl fikirlerinde 

lışma gayreti ayrı
ca m em nu ni ye ti 
mucip bir seviye· 

dedir. Bu hususta 
par ti mi zin feyizli 
ön derli ğini ehem· 
miyetle kaydetmek 

netiresine bel bağladılar. 

Fakat umdukları çıkmadı. Ka· 
hine, evel•:ede söylediğim gibi ·halk: 
ceLhesini teşkil eden fırkalardan 
birinin çekilmesi takdirinde diiee· isterim. 
cektir. Komünistlerin bize itimPd· 

idari ve ekonO·, ları vardır. Ve Kabine dü~mck 
mik tedbirlerin tehlikesine maruz değildir. 
faideli neticeleri Kabinemiz sosyalist bir kabine 

O, iş ve mes'uliyet arkadaşları ile 
İdari veya eko· 

nomik tedbirlerin 
iyi tatbiki ve tatbik 

neticelerinin iyi anlaşılması 

de~ildir. Bu schehle, &oayafüt mat· 
buat kabineyi tamamen benimse· 
mezler. Biz sosyalist olmakla Le· 
raber takibettiğimiz eiyaset halk 
cehhcsinin siyasetidir. Bu siyaseti 

bayramlaşıyor. 

ve ruhlarda yarattığı güvenlik 
itibarile büsbütün yeni bir 
hayatın müidecisi olmuştur. 

Seneler geçtikçe milli ideal 
verimleri güvenle çalışrrıa 
da ilerleme hayatı da milli 
birlik ve milli irade şeklinde 

daha iyi gözlere çarpmaktadır. 
Bu bizim için çok önemlidir. 

Çünkü biz esasen milli mev
cudiyetin temelini milli şuurda 
ve milli birlikte görmekteyiz. 

Halk ile hükumet arasın· 

daki yakınlık ve beraber ça-

-Sonu. 3 ncü sayfada- - sonu 6 ı ncı sahifede -

Nevyork, 2 (Radyo) - Kaliforniga'da 9eniden ·kırk 
bin kişi grev ilan etmişlerdir. 57 vapur, grevden dolayı 
muhtelif limanlarda kalmışlardır. 

Berut, 2 (Radyo) - Trablusşam'da, kanlı arbedeler 
olmuştur. Zabıta ile halk arasında devam eden çarpış
malar neticesinde her iki taraftan yaralananlar çoktur. 
Asayişin temini için askeri kuvvetler müdahaleye mec
bur kalmışlardır. 

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

M ussol ini' n in, Macaristan'ın hakkını 
aramakla küçük itilaf aleyhinde 

bulunduğu iddia olunuyor. 
f stanbul, 2 (Hususi) - İki 

gündenberi şehrimizde bulun
makta olan Yugoslavya Baş
vekili ve Hariciye nazın M. 
Stoyadinoviç, bugün Belgrad 
elçimiz ile birlikte Müzeleri 
ve şehri gezmişler, akşam geç 
vakite kadar Perapalas'ta is
tirahat etmişlerdir. 

M. Stoyadinoviç, refikaları 
ve maiyeti erkanile Belgrad 
elçimiz Ali Haydar, bu akşam 
-Sonu 6 ıncı sayfada-

iki devlet başbakanları 
bir arada 

İtalya, Habeşistan'ın fethini ve 
imparatorluğu tanıtmak istiyor. 

• 

M~ Mussolini ltalyan si
yasetini anlatıyor! -lngiltere'nin yolunu kesmek ve çar 

pışmak akla gelemez, diyor. 
Fakat, haklarının boğulmasına karşı 
I ~ . 5•"" tarihi rRoma'dan bahsediyor. 

M. Mussolini nutuk söylüyor 

Milano 2 (A.A)-Mussolini 
söylediği bir nutukta İtalyanın 
vaziyetini tesbit etmiştir. 

Eğer Avrupanın havası ay
dınlatılmak isteniyorsa evvel 
bcevvel batan Vilson idealci
liğinin bakıyyesi tamamile 
ortadan kaldırılmalıdır. Si
lahsızlanma, kollektif emniyet, 
gayri kabili taksim bir harb 
demek blan gayri kabili tak· 
sim sulh, yenilenmesi üveya 
ölmesi iktiza eden . Miller ce· 
miyeti ki yenilenmesi güç ol
duğundan rahatça ölebilir. 

f talyanın diğer devletlere 
karşı olan vaziyetini izah eden 
Mussolini demiştir ki : 

- Eğer Fransa muhteriz 
bir intizar vaziyeti muhafaza 
ederse İtalya için de ona karşı 

• Sonu S inci sahi/ede • 



r' • 
evsı 

• 1 
1zmir'de yaz mcnimindc.ki nisbt eğlence, kış gelince hüshütiln orta· 

dan kıılkar, Erkekler içfo yalnız bir gıızino ve kahvehane, kadınlar için 
de ıadec:e sinema kalır. Hayat tamamilo hııfiitleşir, yeknaSllJdaşır. Rütu· 
betle kanşık, ÜQ aylık bir rehavet devrcı;i boşlar, Böyle güzel bir m em· 
lekctte. bir insanın ndet4 mahkQmiyct karan nlmış gibi dört dıvar ara· 
ıında yıı amıık mecbudyctindc kalmaSJ, onun ruhi filemi ve tazelendi· 
rilmcıi ltizım gelen enerjisi, maneviyatı namına no fenadır? 

Ben §6yle dO~llnfiyorum: 
Eğer bizde ailenin bir k:litüphanesi olsaydı, yani kadın \'e kızlan· 

mız okumağa ahşmıı bulansalıırdı. Ba dört dıvar arasında geçen ömür 
öldilrilcil ve boğucu değil, bilakis mütevazi, hareketsiz, fakat hiçolmazaa 
faydalı geçerdi. Şimdi ise ne biri, ne de öbürü? 

Ve gene sadece bunun içindir ki, okumamnı bilmiyen, tefekkür 
lilemi bulunmıyan kadın ve k.ızlımmız, hiç olmazsa \'akit öldürmek ve 
can &ıbntısıw izale etmek için dedi-kodu dediğimiz ezeli iptilaya dil~fi· 
yorlar •. Ve bu suretle dedi-kodu, kadının tnbintioe kanııp gidiyor. 

Hamburg bele· 
diyesinin kararı .. 

Son zamanlarda büyük şe
hirlerde gürültü aleyhine bir 
mücadele ba~lamıştır. ilk iş 
olarak otoların haşin ve sert 
sesli klaksonları yasak edil· 
miştir. Fakat bu tedbir isteni
len neticeyi vermemiş Ham
buı g belediyesi başka bir cep· 
heden hareket etmiştir. 

Hamburg belediyesi, yaya 
gidenlerin dalgınlık ve dikkat-
sizliklerinin şoförleri mütema
diyen boru çalmağa icbar et
tiğine kani olmuş ve ... Bir şo
före boru çalmak mecbu·. iye
tini veren yayaların beş mark 
ceza vc.rmesini kararlaştır
mıştır. 

Bamburg gazetelerine göre 
bu tedbirin gürültü olmama
sına çok faydası dokı.mmuşturl 

ZUğOrt tesellisi! .. 
Portekiz' de Lina şehrinde 

bir fabrikatör, tam iki milyon 
frank bir açık ile iflasını ilan 
etmiştir. Fakat bu büyük bor
ca mukabil, müflisin mevcud 
mal ve nakti ancnk 8000 
frank imişi 

Alacaklılar, bu vaziyet üze
rine en büyük ikramiyesi 2000 
en küçüğü de 5 frank olmak 
üzere bu sekiz bin frank üze· 
rine bir piyango tertib etmiş
lerdir. 

Doğrusu, bu buluşa diye· 
cek yok; bu sayede bir ala· 
caklı, eğer 2000 frank büyük 
ikramiyeyi alırsa, bir iflas 
işinde kaybedeceği yerde ka-
zanmış mevkiine düşecektir. 

Züğürt tesellisinin bu kadar , 
mükemmelini Nasreddin hoca 
bile düşünmemiştir. 

Allah akıllar versin 
Felemenk veliahtı prens 

Saime Sadi 

Hollanda'hların, sömürüp 
durdukları zengin somurge 
(Müstemleke)ler sayesinde pa· 
ralannın bol olduğuna şüphe 
yok, fakat akıllarının bu ka
dar kıt olduğunu doğrusu 
bilmiyorduk! 
Kırk kız... Neler yaptı 

dersiniz? 
Eski zamanlara ait masal

larda birçok maruf Kırk kız· 
lar vardır. Anadolu'nun bir· 
çok yerlerinde bir vakitler Bi
zans harabelerine müstenit 
"Kırk kızlar" evliyaları vardı. 
Amma, bizim burada bahse· 
deccğimiz Kırk kızların işi ve 
marifeti hem yeni hem de 
bunlara benzemezi 

Geçenlerde Londra'nın Vest· 
ham mevkiinde bir un fahri· 
kasında ansızın yangın çıkmış, 
müdür hemen itfaiyeyi haber· 
dar ederek yardım istemiş, 
fakat, fabrikanın hep kız ve 
kadın olan kırk amelesi ve 
işçisi bacakları ve kollan sı
vamışlar, büyük bir cesaret 
ve dirayetle çalışmağa koyu
larak yangını itfaiye gelmez· 
den evel söndürmeğe muvaf
fak olmuşlardır. 

fşte... bizim kırk dilberin 
· içlerinde ihtiyar ve çirkin 
varsa bile yaptıkları işe hür
meten dilberler sırasında ka· 
bul lazımdır. - Marifeti ve kera· 
meti işte budur!. r ~~~~~~~ 

Bugün doğan 
çocuklar .. 

71111936 
Uıarıd ile l\J Ü\fter:i nrJSıııtl:ı 

lıu ulo ~decek ııbcııkli Lir ,·uz.i· 
yet luı ebile iş ve l efelıbüs için 
güzel hir glin olacaktır. Fakat 
güneş ile Ür nu un munzam te
eirleri menfi neticeler ,·erecektir. 
Da menfi neticeler Lilba n aile 
kavgalnn, kuknnçlık: drıımlıın 
şeklinde tecelli edecek, birçok 
kadınlar bu gece söz yaşı döke· 
ceklcrdir. 

Bugün doğacak çocuklann 
fenni i ş ve tetkiklere büyük bir 

Julya'mn ~bugünlerde düğünü 
yapılacak. F eJcmenk halkı bu 
günü milli bir bayram gibi 
tes'ide karar vermiş, Prensese 
mükemmel bir hediye vermek 
için de bir iane açılmış ve 
100,000 kadın Roterdam'da 
büyük ve emsalsiz bir halıyı 
örmek ve süslemek ile meş· 1 

meyli olncnktır. Bugün do~an ço· 

1 
cuklnr nrnsındıı bazı hliyfik mu· 

kul imişi , 
E 

ı ~nrrirlcr de yeti§eccktir. _.) .. 
• 
ıneması 

6 ikinci teşrin cuma 
gününden itibaren gö-
rülmemiş derecede 

Güzel-Kuvvetli. 
Muazzam- Zen. 
gin • Muhteşem. 

Türkçe sözlü --

3/11/ ~.36 ~ 

LR 
Yaşar hocamız 

emekli oldu 
Eski kız Rüşdiyesi, kız lise· 

si, kız Muallim mektebi ikinci 
müdürlüklerinde ve en son 
Sakarya mektebi Baş mual
limliğinde bulunup 41 yıl 
kültür hayatımıza hizmetle sa
çını ağartan Yaşar hoca, kendi 
isteği ile emekliye çıkarıl
mıştır. Analar, kızlar yetiş· 
tiren ve f zmirin en eski öğ
retmenlik hayatından gelen Ya· 
şar hoca, nazikti, halim, 
ağırbaşlı, kibardı. Hürmet 

. meclisi ~ dün ikinci dev 
re toplantılarına başladı. 

İspanya faciası 
k r- Aıne. İçimizde okumıynn yo tu · \"kc, 

rika'Jıı bazı nıil)·ımlerler ı;e 
do)'" 

e~lenccye, hcyee:ına o kadar ld 
k au,ıar muılar, o kadar kanı sa . bul• - -------

artık hiçlıirıey, medeni ulenııo biO 

duğu çc~t çeşit cğlenecl~rden ol· 
birisi kendilerini eı;lendırcoıetı 

Yıllık icraat raporu okundu ve tasvip edil 
di. Reis vekilleri, katipler seçildi. 

mu~ Bir dakilrıılık duyulın~~ 
larla icraat raporu tasvib olun- görülmemiş bir heyeca_n te (et• 

eder, hürmet ve sevgi görürdü. 
Merhum Vasıf ona "muallim
lerin anası,. derdi. Temiz, 
şerefli adını mesleğinde bfr 
abide gibi bırakarak şimdi 
emeklilere karışan Yaşar ho· 
ca ne kadar iftihar etse ye
ridir. 

Şoför Şahin 
Hadiseyi 
nasıl anlatıyor? 

Gazi bulvarında Avram 
adında bir yahudiyi ve kor· 
donda tütün tüccan Süley· 
man Faik'le karısı Lütfiye'yi 
otobüsle yaralıyan şoför Şa· 
hin, vak' adan sonra kaçmıştı. 
Şahin, dün adliyeye gelerek 
müddeiumumiliğe teslim ol· 
muştur. Sorgu hakimliğinde 
isticvab edilen şoför Şahin, 
kazanın nasıl olduğunu şöyle· 
ce anlatmıştır: 

- Tepecik'ten yolcu dolu 
olarak konağa doğru gelen 
arabamın makinesi, Basmaha.:ı 
ne önünde bozuldu, uğraştım, 
tamir ettim, sonra Avram'a 
çarptım, Avram yere düşünce 
korkarak kaçtım, otobüs tam 
köşeyi dönerken makine dur· 
du ve işlemedi, bu yüzden 
arabaya çarptım, içinde bulu· 
nan iki kişi de yaralandı. 

Sorgu hakimliği, şoför Şa· 
hin 'in tevkifine karar vermiş· 
tir, hakkındaki tahkikata de· 
vam edilecektir. 
Belediye başmühendisi 

Belediye Başmühendisi Ca· 
hid Çeçen, askerlik vazifesini 
bitirerek gene belediyedeki 
vazifesine devama başlamıştır. 

Şehir meclisi, lkinciteşrin 
devresi toplantılarına dün baş· 
lamıştır. Belediyenin, yıllık 
icraat raporu okunmuş ve be
lediye reisi doktor Behçet Uza, 
ittifakla ve alkışlar arasında 
itimad reyi verilmiş, reisin 
yaptığı işler tasvip olunmuş
tur. Dün akşamki toplantı çok 
çok samimi bir hava içinde 
cereyan etmiş, evvela reis ve· 
killikleri ve katipler seçimi ya
pılmıştır. 

Birinci reis vekilliğine avu· 
kat Münir, Birsel ve ikinci 
reis vekilliğine doktor Mitat 
Orel, katipliklere de avukat 
Ahmed Şükrü Sayar, Kemal 
Talat Karaca, Ali Halim Ba
yar, Ruşen Akgün ve Suad 
Yurdkoru seçilmişlerdir. 

Reislik, bir yıllık icraat ra
poru okunduktan sonra rapor 
üzerinde azaya söz verilmiş ve 
azadan Sadi, Eczacı Lütfü, 
Bankacı Hasan, Hüsnü Tanak 
Belediye reisinin icraatına te
şekkür etmekle beraber henüz 
yapılmamış bazı işler hakkında 

sualler sormuşlardır. Bunlar, 
kordon otobüsleri, sivrisinek 
mücadelesi, çocuk yuvasındaki 
vefiyat, ikinci kordon ve ls
metpaşa bulvarının lağım inşa· 

atı, yağmurda su altında kalan 
çarşılar, Karşıyaka' da bozulan 
yollar meseleleridir. 

Belediye reisi Dr. Behçet 
Uz, bunlara birer cevab ver
miş, geceli gündüzlü çalışıldı
ğını, kordonda otobüs işleti

leceğini, fakat bunun devlet 
işi sayıldığını, çocuk yuvasında 
vefiyatın azaldığını, sivrisinek 
mücadelesi işinin Vekillerimiz 
tarafından lzmir şehrine aid 
bir iş olarak karşılandığını, 
ikinci kordonun, liman işletme 
müdürlüğü tarafından inşası 
lazımgeldiğini söylemiş ve uzun 
izahat vermiştir. 

Bu izahat kafi görülmüş ve 
reise meclisin teşekkürleri de 
beyan edilmek suretile alkış-

muştur. O sırada riyaset kür· etmek için binlerce lıra ,.r 

süsünde bulunan ikinci reis mekten çekinmetlermiş.. dıJlt 
İnsan gözlerini heyecan .,. 

avukat Münir Birsel: d k•"o-
zevkten dört açmış, ti eta ak 

- Bu işleri Cumuriyet dev- biraz daha devam etsin diye urıı .,. 
rinin yapıcı nesline yakışır bir sürten bugünkü Anupa'oın ıu 

k" val' şekilde başaran başta belediye vallı f spanyol'lar karşısında 1 il· 
encümeni ve belediye başları iyctine baktıkça bu Amerika .~ • 
olduğu halde bütün belediye yardcrlerini hatırlamaktan kendısiJll 
teşkilatına meclisin teşekkür alamıyor. 0r 
hislerinin meclis namına reis Dütün Avrupa nh-al, nıoru ııı • 

h sonsuz Lir heyecan jçinıle yutgull 
tarafından bildirilmesinin ta tı boğllt > utguna biçare 1 panyol'Jan 
karara alınmasını rica ederim. maya, birbirlerini boğnzlnoıaya : 
Belediyenin faaliyetini tetkik vik ediyor. Gnyri ihtiyari, _ a_c ol· 

vesilesile bu faaliyet senesi zar- seyrettiğimiz bir boğa döğü~u 
fında bütün belediyemizin dev- mıısın, diye dü~ünüyoruz. .

0 
Jet teşkilatından gördüğü bü- Hakikaten bu biçare ka\"~il· 

nasibi hep böyle mi olacak?. 
Yük yardımlar dolayısile başta d xnıdJrı 

neşinden midir, hava ın an d ri 
lzmir'in her işine daima bü- suyundan yoksa toprağından .nıı ı: 
yük bir alaka gösteren ve bu menılekettc itidal hiçbır .._:. 

mümkün olan yardımı esirge- nıan hlikioı olamadı. Her hare 
1 

miyen Başbakan ismet lnönü- leriudc ya ölçüsüz bir ifrad vey 
ne, Dahiliye vekili ve parti sonsuz bir tefrit vardır. Uyuduk1-~ 
genel sekreterine, lktısad ve zaman bütün dünya kulakları;::,. 

dibinde kıyamet koparsa :-eırı .
0 Nafıa vekaletlerile diğer ala- uykusuna yatını~ gibi hiçbır oe~, 

kadar makamlara ve vilayetle farkında olmazlar. 1',akat bir d~ 
umumi mec.isine, şehir mec- uyandılar mı o zaman kendil 

(isinin teşekkürünün reis tara- zaptcdehilene ıııkolsun! 1' 
fından iblağını da tJJhb karara Bir vakit derin bir uyku~ 

dalmışlardı; o kadar uyudulat 
11 almanızı rica ederim. tlarıo' 

Tank İbni Zeyyad payta~ pİJl 
Bu teklifi, Meclis azdlan hazinelerine girdiği halde Jtinıst: 

tarafından ittifakla kabul olun· haberi olmadı. Sonra Arab'Jar Jll: 
muştur. Reis vekili : dcniyetlerinin en yüksek noktaSJll 

- Bütün bu iyi işleri ya- çıkıp ta işi safahata, eğleıı~~~: 
b.l · kA b' t · dökünce Lirgün ımnki Suru 1era 

pa ı me ım anını ıze emın lin üfürülmüş gibi öyle bir uyaıı· 
eden yurdun kurtarıcısı, Tür· k •aaııı· 

dılar ki koskoca Endülüs ıl 
kün büyüğü Atatürke bütün da bir tek Arab kalmayıncaya "~; 
lzmirlilerin ve Meclisin derin dar, bütün 0 ineelmi' medeniye~. 
bağlılıklarının arzına riyasetin ynzılı ne kadar e eri ,·arsa bepsı: 

- Sonu 6 ıncı sahifede - nchire dökerek nehrin sul~,r 
{ ' günlerce kap-kara aJatıncaya :k. . 
'T' kk durmak dinlenmek nedir bilnıedileJ' 
l eşe ÜT Derken bir enjeksiyon ,:; 

telgrafları.. vası esti. Alltihın birliği, f&a l· 

Dün şehir meclisinde ve
rilen karar üzerine belediye 
reisi doktor Behçet Uz tara· 
fından Cumhur Reisimiz ile 
Başbakanımıza aşağıdaki şük
ran telgrafları çekilmiştir. 

Kamal Atatürk 
Reisicumhur 

Ankara 
Yeni yıl toplantılarına bu

gün başlıyan Şehir meclisi 
yurdu kurtaran Türk ulusuna 
dünya milletleri arasında la· 
yık olduğu yüksek mevkii 
veren en Büyük Türk'e son
suz ve sarsılmaz bağlılıklarını 
arza beni memur etti. fzmir 
halkı mümessillerinin bu yük
sek duygularını Yüce katını
za sunar ve bu vesile ile de 
şahsi tazimlerimi arzederim. 

* * * 
İsmet lnönü 

Başbakan 
Ankara 

Bugün yeni yıl toplantıla· 
rına başlıyan şehir meclisi, 
lzmir ve lzmir halkına her 
zaman ve her vesile ile gös· 
terdiğiniz sıcak alaka ve bü· 
yük yardımlardan dolayı de· 
rin minnet ve şükranlarını 
yüksek huzurunu7.a sunmamı 
ittifakla kararlaştırdı. Bana 
şeref getiren bu vazifeyi ya· 
parken derin saygıları mı da 

peygamberü~i hürmetine 1eIS~ : 1• 
sun, Hınstiyııu olsun, Yahudi ,Jı· 
sun kimi ellerine geçirdilerse Jl~,r. 
keme kıırarile işkenceye vurd ~ 
ateşte yaktılar. Seneler ve eeııele İP' 
İspanya ufuklarında cızırdayan "" 
ean eti koku ından bir ba~ka k 0 

duyulmaz oldu. 
11

• 

Sonra yeni bir uykuya ~:., 
lar. fngiliz'lcr şimalden FranSJ1 ~· 

k oktU şarktan memlekete as ·er s eıi"i 

lnrı, yer yer İspanyol ülkel l· 
işgal etlikleri halde oralı bile 

0

8
• 

madılar. Derken ·apolyon Bo~• 
port nasıl a bir pisikoloji hat•s;,0 
kapılarak krallarına dok~nd \'fO' 

gün bir uyaııı~ uyandılar lu .>.. r.t· 
pnnın dört bir kö~e inde gali1>1Y it 
ten başka birşey iılrak etoıe~..., 

cier~lan apolyoıı ordıılıırını sen 

didik tliılik <li<likledilcr. ~· 
O gün buı;ün r:ıhat rıılıal ~) 

0 
•• I" rrıııı 

) orlardı. On Ut;üncü lıoııs •. 
yrı•" dö Hh·cra gibi bir serseme 0 Jıt" 

saydı ihtimal hiıla da uyuyaca~ (• 
dı. Yalnız u fark il ki bu e1'• 
dı§ardan kioıseye bir zararları yo 
birbirlerini yi) orlar. •d~ 

Zavallı İspanyollar A"1'0 P' ıı: 
• 'o ço 

rejim kavga ve rckabctlc.ruıı ço1' 
fena hir zamanını buldular. o1' 

kısa bir zamanda o kadar ·a~•JI 
kardeş kanı alı.ıttılar ki, dill1~rıll' 
en kanlı ihtilali diye anılan rı<">Jı; 
sız ilıtiJılli hunun yanında oyu 
bh~ ~r 

Bir tnrnfla biltiln sağlar, fııJ 
şıda bütün sollar bfitün dürıY• ~ 

urJJ 
kartleş kavgasına sadece 
sürtüyor. . 

1
dC' 

arzederim. 

Avrupa ilk günlerde bıt ıet•• 
mi miidulıale politikaı;ı çıka~ ~·· 
Bunu çılaıranlann do, derba·dJerİ 
bul edenlerin ele bütün arııı_...,. 

* hep kendi fikirdaşlonnın 1' 

* * masında toplanıyordu. ,t\.rur' 
Vekillerimize ve Vali Fazlı Yalnız garihdir, bütün ,ıcJıı9 

Güleç ile vilayet umumi mec- kanşmıyalım, kon~mıyorur, Y dif 

!isine telgrafla meclisin teşck· eııniyelim yardım etıniyoruı :lô' 
' hüklio:ıetÇ"'.-

Burnava'da açılan ortamektep, o muhitin halkını çok 
sevindirmiş ve ihtiyacını karşıltJmıştır. Müdavim talebe 
oldukça kalaba/ ıktır. Merasim, bayram günü yapılmış, 
kumandanlarımızdan General Rasim' le vali muavini, 
birçok zevat hazır bulunmuşlardır. Resimde gııkarıda 
merasime iştirak edenleri, aşağıda da talebeden bir gu
rubu görüyoruz. 

kürleri bildirilmiştir. avaz avaz L:ı~mrken -1ı -" 
\.. ___ ..) - Sonu 6 ıncı sahi/4 " 
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Müddeiumumiler in salahiyetleri genişletilecek. 

Hayatin ucuzlaması içi . ithalat ta 
kontrol altına alınacaktır. 

/\an gütme davalarının önüne ·;eçmek için yeni bir kanun ha. 
ıırlanıyor. Bu sebeble cinayet işliyenler sürgün edilecekler. 
.. lstanbul, 2 (Hususi) - Hayatın ucuzlaması yakında çıkacaktır. 
ıcın, ithalat ta hükumetin kontrolü altına alı· Kan gütme daualarına nihayet verilecek: 
~f1ktır. Bu hususta yeni kanun layihaları ha· İstanbul, 2 (Hususi - Memleketin bazı ta-
ı\trianm~ktadır.. . ... . • • . raflarında hala devam etmekte olduğu görü-

ddeıumumılerın salahıgetı genışlıyecek: len kan 1 gütme davalarının önüne geçmek 
lü~lstanb~!' 2 ~Hususi) - V~~ille~ hey~tin~n maksadile, ayrı ve yeni bir kanun layihası ha-
t u~ goreceğı yerlerde, muddeıumumılerm zırlanarak Meclise verilmiştir. Bu layihaya görre 
t'kıf gibi, bazı salahiyetleri genişletilecek ve kan gütme sebebile işlenilen katillerin failleri 
~ Uruşmaların kısaltılması için istisnai hükümler hakkında cezadan başka ayrıca teb 'it ve sur-
abul olunacaktır. Bu husustaki kararname gün gibi cezalar da tatbik edilecektir. 

-------------,---------------.... .._.. ... ~·~•H .... ~ ..... --~---------------------
Başvekil 

Çubuk barajını 
"e kağıd fabrika. 
81nı acacaklardır .. 

' b Ankara, 2 (Hususi) - Çu-
uk barajını yarın Başvekil 

~~&:!aktır. fzm·t kağıd fabrikası 
I a .. Önümüzdeki hafta ismet 
llonü tarafından parlak me-

ta . 
sınıle açılacaktır. 

llulgarlar'ın yeni bir 
l' marifeti! 
Ürk Pomak'larm, Bulgar 
Olduklarmı iddia ederek 
"rıayurda hicretine mü

saade etmiyorlar 
İstanbul, 2 (Hususi) - Mu

~acitlerin Anadolu'ya nakli 

1 
akkında Romanya ile yapı
arı mukavele, meclise sevk
Cdilnıiştir. 

Bulgarlar, Pomak'ların Bul· 
Rar olduklarını iddia ile ana· 
~lltda hicretine müsaade et· 
lttenıekt"!dirler. 

8abasının Forsun
clQn istifade etmek 
'f İstiyen genç 

asak olan yoldan 
~eçtiği için bir ay 

apse mahkOm oldu. 
lstanbul, 2 (Hususi)- Baba

sının hnınmış bir adam oldu
~Unu ileri sürerek, zabıtanın 
nı·· . lıtnaneatine rağmen Cumu-
tı}'et bayramında hususi oto
ll'ıobili ile geçilmesi yasak 
hlan yerden geçen bir genç 
akkında Ankara' da cürmü 

llıeşhud yapılmış ve muhakeme 
k:licesinde bir ay hapse mah
urn olmuştur. 

~iraat bankasında 
k 0Pılacak değişiklik hak-
ltıdaki kanun hazırlandı. 

~-Ankara, 2 (Hususi) - Hü-
1,llnıet, Ziraat bankası teşki· 
katında yapılacak değişiklikler 
g akkındaki layihayı Meclise 
evketmiştir. 

Şehit tayyareci 
1' Eribe için 
tıkara Halkevinde hazin 

bir ihtifal yapıldı 
ş lstanbul 2 (Hususi) - ilk 
te~it Türk kadın tayyareci 
d ~ıbe için, Ankara Halkevin· 
c haıin bir ihtifal yapıldı. 

1 Ankara 1 (A.A) - Yugos· 
bav~a Başbakanı ve Dış işleri 
~ a ?nı Dr. Stoyadinoviç'in 
tk~tı ile Yugoslavya elçiliği 

1 •• 
b &un evvel bir kazaya kur-
~~n .. giden genç kadın para
~ 

1
Çu Eribe'nin mezarına bir 

~~,c~k koymuştur. Çelengin 
~nde B. Ve Bn. Stoyadi

in isimleri azıhdır. 

H er iki taraf ta muvaff a-
kıyetten bahsediyorlar. 
A ------------------

Asiler Madrid'e yaklaşmışlar, Milisler de 
Endülüs demiryolunu kurtarmışlar. 

Salamanga 2 (A.A) - Asi
lerin başkumandanlığının teb
liğine göre, asiler cenubdan 
Madrid'e 13 kilometre ilerle
mişler, milisler 130 ölü, 2 top, 
10 Fransız mitralyözü bırak
mışlardır. Astorya cebhesinde 
Mera nehri kenarında milisler 
münhezim olmuş, ecnebilerle 
karışık birçok ölü bırakmış
lardır. Bu tebliğ hükumetin 
zaferlerini de tekzib ile ken· 
dilerinin şimdiye kadar 4, hü
kumetçilerin 78 tayyare kay
bettiklerini bildirmektedir. 

Havas, evelki günkü taar· 
ruzda asilerin 150, ölü 300 
yaralı verdiklerini bildirmekte 
ise bunların hüviyetleri tesbit 
edilmektedir. Dört asi tayya
re paytaht üstünde uçmuş, 

bomba atmıştır. 
Moskova 1 ( A.A ) - Tas 

Ajansına göre, İtalya, İspan
yaya yapılan harp levazımı 
sevkiyatını gayet gizli tutmak
için tedbir almıştır. 

Müteaddit ltalyan askeri 
filolarının acele İspanyaya 
sevki hazırlıkları yapılmakta
dır. Bu filoları tamamlamak 
için Sardonyamn muhtelif tay
yare karargahlarına İtalyan 
askeri makinistler ve pilotlar 
gönderilecektir. 

Her gece Kontecelo ve Lit
torya tayyare karargahların
dan müteaddit tayyareler gön
derilmektedir. 

Madrid, 2 (Radyo)- Hükii· 
metçiler Toledq ile Aranjucs 
arasında asileri durdurmuş ve 
bazı mevkileri işgal etmişler
dir. Asilerin Kastillaya ve Al
gada istasyonuna taarruzları 

püskürtülmüş, Endülüs istika
metindeki demiryolu tamamen 
kurtarılmıştır. 

Eşek ve Katır kervanları da 
faaliyete geçirilmiş bulunmak
tadır. Benzinsizliktcn motorlü 
nakil vasıtaları az kullanılmak
tadır. Şehrin müdafaası için 
Aranyile'ye mühim kuvvetler 

ikame edilmiş, asilerin Endülüs'e 
girmeleri ve Valansiya'ya var
maları imkanı bırakılmamıştır. 

Merkez cephesi kumandanı 
bir asi tayyarenin bombardı
manı esnasında ölmüştür. 

Lizbon, 2 (Radyo) - Bur· 
gos'tan gelen bir telgrafa göre, 
Valdemsral'de, Parla'da yapı
lan son mü~ademeler, Milis
lerin Madrid cenup cephesin
de muktedir bir Rus genera-

lınm harekatı idare ettiğini 
göstermiştir. Oviyedo da Rus 
ve Fransızların müdafaada bu
lunduğu anlaşılmıştur. 

Emden lstanbul'da 
Gemi süvarisi ziyaretler 
yaph. Matbuat mümes

sillerini kabul etti 
İstanbul, 2 (Hususi) - Em

den kruvazörü bugün limanı
mıza gelmiştir. Gemi süvarisi 
öğleden evel valiyi ve İstanbul 
kumandanını ziyaret etmiş; 
öğleden sonrada vali ile ku
mandan gemiye gitmişler topla 
selamlanmışlardır. 

Gemi süvarisi, öğleden son
ra matbuat mümessillerini de 
kabul etmiş, gemiyi gezdirmiş, 
izahat vermiştir. Kruvazör 
burada iki gün kalacaktır. 

Çanakkale' de ölen Alman 
askerlerinin kemikleri de Uğur 
vapurile getirilmiştir. Tarab
ya' daki Alman sefarethane· 
sinin bahçesindeki mezarlığa 
merasimle gömiılecek, bu me· 
rasime Emden süvarisi ile 
mürettebatı da iştirak ede· 
cektir. 

Gümrük muhafaza 
memurları 

Bazı yerlerde evler 
yaptırılacak 

İstanbul 2 (Hususi)-Lüzum 
görülecek yerlerde, Gümrük 
muha'aza memurlarile muha
faza Subaylarının oturmaları 
için evler yaptırılması ve yap
tırılamıyacak yerlerde de res
mi binalarda cüz'i bir kira ile 
oturmaları hakkındaki kanun 
layihası Meclise gelmiştir. 

Faik Kurdoğlu geldi 
Muhtelif ticari işleri 

neticelendirmiştir 
İstanbul 2 (Hususi)-iktısat 

vekaleti Baş müşaviri Kurdoğlu 
Faik Avrupadan şehrimize 
dönmüştür. Faik Kurdoğlunun 
riyasetindeki h1ıtyet, Devletler
le aramızdaki muhtelif iktısadi 
ve ticari işleri neticelendirmiş
lerdir. Ankaraya geçecektir. 

Dr. Şaht 
Ve Felemenk'li nazırlar 
memleketimize geliyorlar 

İstanbul, 2 (Hususi) - Bu 
ay içinde, Alman lktısad na
zırı Dr. Şaht ve Felemenk 
lktısad ve Ticaret nazırları 
birer heyetin riyasetinde mem
leketimize geleceklerdir. 

Atatürk'ün nutukları bü-Malatya-
Hekimhan hattı yük bir alaka ile dinlendi 

B .. ..k ..... . / . Bil assa beynelmilel kısımlara 
uyu merasım e ış- h • •ıd• 
letmiye açıldı.. e emmıy~t verı ı. 

Hekimhan, 1 (A.A) - Bu· Antakya ve lskenderun'a aid sözleri, (Ya 
gün 12 de Malatya-Hekimhan 
hattı işletmiye törenle açıldı. şa, varol!) sesleri ve alkışlarla karşılandı. 
Hekimhan istasyonunda bin· Ankara 1 (A.A) - B. M. seticumur locası yanındaki lo· 
lerce halk toplanmıştı. Meclisinin bugünkü toplantı· cada da Sovyet Rusya Asso· 

Hatipler Cumhuriyetin fe- sında Cumhur reisinin açış viakim kurumu başkanı Kor-
yizleri ve Atatürk' ün bü- nutkundan sonra riyaset ve general Eydeman'la Sovyet 
yüklüğü üzerinde heyecanlı divan katipleri intihabatı ya- Rusya büyük elçisi Karahan 
sözler söylediler. Halk coşkun pılarak riyasete Abdülhalik ve general Eydeman'm refa-
ve heyecanla alkışladılar. Tür- Renda (Çankırı)lReis vekillik- katinde bulunan zevat hazır 
kiye'nin çelik ağlarla örüldü· lerine Refet Canıtez (Bursa) bulunmakta idiler. 
ğünü görerek coşan bir bir Nuri Cönker (Gazianteb) Tev- Saat 14 te reis vekili Refet 
köylü bugünkü rejimi ve fay· fik Fikret (Konya), idare amir- Ca ıtez riyaset makam mı işgal 
dalı müsbet işlerini heyecanla liklerine Halid Bayrak (Baya- ederek yoklama yapmış ve 
anlattı. _ zıt) Dr. Saim Uzel (Manisa) neticede ekseriyet bulunduğu 

Irakta vaziyet 
düzeldi. 

Darbei hükumet, kra 
lın arzusu üzerine 

hazırlanmıs. 
j 

Bağdat 2 (Radyo) - Irak 
kralı Gazi'nin isyanı çıkaran 
Sıtkı Bekir paşa ile birlik ol-

duğu anlaşılmıştır. Kral ile sa
bık Başvekil Yasin paşa ara
sında ihtilaf var idiJ Kral Ya· 
sin paşayı atmak için orduda 
nüfuzu çok olan Sıtkı Bekir 
ile anlaşmıştır_ 

Yeni kabine Avrupada eski 
kabineden daha ziyade hüs· 
nüteveccüh görmektedir. 

Şam, 1 (A.A) - Sabık 
Irak başbaktLnı Haşimi ile 
Et geylani lrak'ı terkedebilmek 
için çok güçlükler çekmişler, 
fakat nihayet Şam'a gelmcğe 
muvaffak olmuşlardır. Haşimi 
yoluna devam ederek Bcrut'a 
vasıl olmuştur. 

Kahire, 1 (A.A) - Ôğre· 
nildiğine göre lrak'ın sabık 

harbiye bakanı Cafer paşa 
Elaskeri şu suretle ölmüştür: 

Cafer paşa kraldan aldığı 
talimat üzerine Bekir Sıtkı ile 
müzakerede bulunmak üzere 
yola çıkmıştı, bu esnada bir 
zabit karşısına çıkmış ve ta
bancasını çekerek Cafer pa
şayı öldürmüştür. 

Kudüs 2 (A.A) - Yeni 
Irak hükumeti Filistin komi-
tesine bir telgraf göndererek 
eski hükumetin yaptığı yardı· 
mı kendisinin de aynen yapa· 
cağını ve yeni hariciye baka
nını Filistine göndererek in· 
giliz komisyonuna verilecek 
vcsaikin hazırlanmasına yar· 
dım edeceğini vadeylcmektedir. 

Paris, 2 (Radyo) - Irak 
vakayiinde Alman propagan· 
dası olduğu söyleniyor. 

Ernuvel diyor ki: 

İrfan Ferid Alpaya, Divan ka- anlaşıldığmdan Cumur reisi 
tipliklerine de Ziya Gevher Atatürk saat 10,10 da toplantı 
(Çanakkale) Ali Zırh (Çoruh) salonuna girmiştir. 
Bekir Kaleli (Gazianteb) Ali Büyük şefin salona girişleri 
Muzaffer Göker (Konya) Na- bütün meb'uslar ve diğer ba-
şid Uluğ (Kütahya) Tevfik zır bulunanlar tarafından ayak-
Genca (Tokat) ayrılmışlardır· ta ve alkışlarla karşılanmış ve 

Abdülhalik Renda intihabı 

müteakip riyaset makamını 

işgal ederken heyeti umumi
yeye şu sözlerle teşekkür et
miştir : 

Aziz Arkadaşlar : 
Başkanlığa tekrar seçmek 

suretiyle gösterdiğiniz yeni 
güvenden dolayı hepinize ayrı 
ayrı şükran ve saygılarımı su-
narım. 

Ankara, 1 (A.A) - Cumur 
reisi Atatürk bugün mutat 
senelik nutuklarile B. M. Mec
lisinin beşinci iatihab devre
sinin ikinci toplantı yılını aç
mıştır. Kamutay bu münase· 
betle bayraklarla donatılmış 
ve bu toplantıda bütün veka
letler ve daireler ileri gelenle· 
rile ordu büyükleri de bulun
makta idiler. 

Davetli olarak kalabalık bir 
dinleyici kütlesi bütün meclis 
localarını ve toplantı salonun· 
da ayrılmış olan yerleri dol
durmuş bulunuyorlardı. Kor 
diplomatiğe aid localarda bü
tün büyük, orta elçilerle, elçi-
likler ileri gelenleri ve Riya-

.......... B:Jill6.il ......... 
"Bu vaziyet, Mısır, Filistin 

ve Suriye'yi karıştıran vakayi 
ile münasebattardır. Biitün 
Arap diyarında Gazi propa· 
handasının izleri vardır.,, 

Eko de Paris; 
"Filistin ' ve Bağdad kıya· 

mmm muhakkak rabıtaları 
vardır. Arapların, bazı dev
letlerin Museviler lehindeki 
siyast;tine karşı durmakta ol-
dukları infiallerden istifadeye 
hazır olan Hitlerci Aiman
ya' nın Bağdad darbci hüku
metinde parmağı bulunup bu
lunmadığı sorulmağa değer.,, 

Demektedir. 

bu tezahürat Atatürk riyaset 
yerine çıkıncıya kadar devam 
etmiştir. 

Cumur reisimizin bütün bir 
yıl içinde yapılmış olan işle· 

rin verimlerini ve· önümüzdeki 
yılda millet ve memleket ba

kımından yapılması lüzumlu 
olan kültürel sosyal ekonomik 
ve finansal işler üzerindeki 
yüksek direktiflerini bildiren 

ve sık-sık alkışlanan nutkunu, 
bilhassa arsıulusal münasebet
lerimize ait kısımlan büyük 
bir alaka i)e takibedilmiş tve 
bu arada hakiki sahibi Oztürk 
olan lskenderun ve Antakya 
havalisinin mukadderatı üze· 
rinde bütün Türk milletinin 
hassasiyetini ifade eden kısmı 
bütün meclisin coşkun tezahü
ratına vesile vermiştir. 

Bütün meb'uslar ve dinle· 
yiciler birden ayağa kalkara~ 
Büyük Şefin Türk ulusunun 
gece gündüz meşgul eden 
başlıca milli bir mes'elesini 
tebarüz ettireı: sözlerini Yaşa 
Varol seslerile ve sürekli al· 
kışlarla karşılamışlardır. 

Atatürk nutkunu müteakip 
ayni tezahürat içinde toplantı 
salonundan çıkarak B. M. 
meclisindeki riyaseti cumhur 
dairesinde bir müddet istira· 
hat buyurmuşlar ve müteaki
ben meclisten ayrılmışlardır. 

Gelişlerinde olduğu gibi B. 
M. meclisinden ayrılışlannda 
da meclis önünde ve yollarda 
toplanmış olan kalabalık halk 

kiitlesi Büyük Şefi selamla
mışlardır. 

Sandıklı' da Cumuriyet bayramı 

Ankara 1 (A.A) - Cumhur 
reisi Atatürk bugün saat 17 ye 
doğru elişleri ve küçük san· 

atlar sergisini şereflendirmiş

lerdir. 

Sandıklı, (Hususi) - Cumuriyet bayramı çok parlak geçti. 
Sandıklı baştan başa donatıldı. Gece fener alayları tertib 
edildi. Cumuriyet meydanındaki törende binlerce kişi hazır 
bulundu. Milli oyunlar oynandı. Gece Halkevinde temsiller 
verildi. 

Atatürk sergide bir buçuk 
saat kadar kalarak sergide 
teşhir edilmekte olan e~yaları 

ayrı ayrı tetkik buyurmuşlar 
ve bilhassa tezyin san'atları 

kısmına fazla alaka göstermiş· 
lerdir. 

Atatürk ayrılırlarken Eko· 
110mi bakanı Celal Bayara; 
sergiyi faydalı bulduklarım 
söyliyerek takdir buyurmuş· 

!ardır. 

C. H. P. Karataş ocağı 
Cümhuriyet Halk Partisi 

Karataş ocağı kongresi bugün 
saat 19 da Karataştaki iskele 
binasında toplanacaktır. 

Ocağa kayıtlı üyeler bu 
:töplantıda bulunacaklardır. 
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Büyük Kurtarıcı "icap ettikçe ver- 80~i~'~:~;;~;;;;i~i~ 
giler indirilecektir!,, Dediler. muk tohum~ dağıtılacak 

- Başı 1 inci !;ahi/ede -
için halkın hükumete yardım 
etmek hevesi, iftihar olunacak 
bir tezahürdür. Bu ruhi vazi
yet Türk milletini ilerletmek 
ve Türk vatanını imar etmek 
için çok verimli ve çok esaslı 
bir amildir. Devleti ve hüku
meti kendi malı ve koruyu
cusu tanımak bir millet için 
biiyük nimet ve mazhaıiyettir. 
Ter~ milleti bu neticeye Cum
huriyette varmış ve her sene 
bunun artan scmerderini gör
müş ve göstermiştir. Milleti
mizin maddi ve manevi huzu
runa herşeyden fazla ehemmi
yet verişimizin ne kadar ye
rinde olduğu anlaşılıyor. 

Kültür işleri 
Arkadaşlar., 
ilk tahsilin yapılması için 

sade ve pratik tedbirler almak 
yolundayız. ilk tahsilde hede· 
fimiz, bunun umumi olmasını 
biran cvel tahakkuk ettir
mektedir. Bu neticeye varmak 
ancak fasılasız tedbir atmakla 
ve onu metodik tatbikle müm
kün olabilir. Milletin baş
lıca bir işi olarak bu mevzuda 
1srar etmeği lüzumlu görü
yorum. 

San'at ve teknik mektep
lerine rağbet artmıştır. Bunu 
sevinçle söylerken her türlü 
teşviki arttırmak lazım oldu
ğunu da ilave etmek isterim. 

Yüksek tahsil için Ankara 
üniversitesini tesis etmek yo

lunda tıp] fakültesinden baş-

lıyarak yeni ve en külfetli 
hamlenin atılmasını dilerim. 

Güzel san'atlara da alaka
nızı yeniden canlandırmak 
isterim. Ankara'da bir kon
servatuvar ve bir temsil aka
demisi kurulmakta olmasını 
zikretmek benim için bir haz
dır. Güzel san'atların her 
şubesi için Kamutayın göste
receği alaka ve emek, milletin 
insani ve medeni hayatı ve 
çalışkanlık veriminin artması 
için çok tesirlidir. Başlarındaf 
kıymetli Maarif Vekilimiz bu
lunan Türk tarih kuru~u ile 
Türk dil kurumunun hcrgün 
yeni hakikat ufukları açan 
ciddi ve devamlı mesaisini 
takdirle yadetmek isterim. 

Dil ve tarih kurumları-
"'" çalışmaları " 

Bu iki ulusal kurumun tari
himizin ve dilimizin karan
lıklar içinde unutulmuş de· 
rinliklerini dünya kültüründeki 
analıklarını reddolunmaz ilmi 
belgelerle ortaya koydukça, 
yalnız Türk milleti için değil 
ve fakat bütün ilim alemi için 
dikkat ve intibaı çeken kutsal 
bir vazife yapmakta olduk
larını emniyetle söyliyebilirim. 

Tarih kurumunun Alacahö
yük' de yaptığı kazılar netice
sinde meydana çıkardığı 5,500 
senelik maddi Türk tarih bel
geleri, cihan kültür tarihini 
yeni baştan tetkik ve tamik 
ettirecek mahiyettedir. Birçok 

• Avrupa'lı alimlerin iştirakiyle 

toplanan son dil kurultayının 
ışıklı neticelerini bizzat gör
müş olmakla çok mutluyum. 
Bu ulusal kurumların az za
man içinde ulusal akademiler 
halini almasını temenni ede
rim. Bunun için çalışkan tarih 
ve dil alimlerimizin dünya 
ilim alemince tanmacak ori. i-

~~~~~----~·~·.._..... ......... __ ~~~~~ 
nal eserlerini görmekle bahti- tımızın kolaylaştırıldığı yerde 
yar olmamızı dilerim. ithalatın artmasından sakınmı
Oöçmenler sür'atle müs
tahsil vaziyete geçirilecek 

Sayın arkadaşlar; 

Ana vatana yeni kavuşan 
göçmen vatandaşlarımızın is
kanı, başlıca işlerimizdendir. 

Göçn~enleri iyi yerleştirmek 
ve sür'atle üretmen kılmak 
için onları kafi derecede teç
hiz etmiye çalışıyoruz. 

Alc.lığımız neticeler ümit 
vericidir. Bu milli meseleye, 
tahsis edebildiğimiz vesait de
recesinde, fakat ara vermek· 
sizin devam edeceğiz. 
Demiryolu, yol ve köprü 

inşaatl su işleri 
Demiryolu inşası proğramı

na devam ediyoruz. Buna 
muvazi olarak yol ve köprü 
inşaatına daha fazla vesait 
tahsis edebilmek arzuya şa
yandır. Herhalde Su işleri için 
verilen vesaiti arttırmağa lü
zum vardır. Şimdiye kadar 
muhtelif yerlerde yapılmış ve 
yapılmakta olan ufak büyük 
su işleri çok teşvik edici ne
ticeler vermektedir. Kamuta
yın su işleri için yeni imkan
lar aramasını lüzumlu görmek
teyim. 

Telefon şebekesi 
genişliyor 

Telefon şebekesi memleket 
içinde bir proğram dahilinde 
genişlemektedir. Bu faaliyeti 
takdir ve teşvik etmek isterim. 
Yakın bir zamanda iyi bir 
radyo merkezine nail olaca
ğ1mızı umarım. Ticari hava 
nakliye sistemlerinin emniyetli 
intizamlı devamını ve genişle· 
mesini ise çok önemli tutmak· 
tayım. 

Ekonomik sahada 
Sayın Vekiller. 
Ekonomi sahalarında milli 

faaliyetimizin artmasmdan ve 
genişlemesinden sevinç duy
maktayız. Cumhuriyetin eko
nomik tedbirleri her sahada 
feyizli semereler vermektedir. 

Ziraatta kalkmma 
ve kooperatifler 

Ziraatta kalkınmayı kolay 
ve çabuk yapmak için şartlar 
çok ilerlemiş ve hızlanmıştır. 

Yeni usulde yeni makineler 
kullanmakta iyi teşkilatla ya
pılacak yardımların sür'atle 
semere vereceğini görüyoruz.. 

Kooperatif teşkilatı her yer
de sevilmiştir. Kredi ve satış 
için olduğu kadar istihsal va-
sıtalarını öğretip kullandırmak 
için de kooperatiften istifa
deyi mümkün görüyoruz. Zi
raatta hastalıklar ile mücadele 
işine daha çok ehemmiyet 
vermek lazımdır. 
Her Türk çiftçisi toprak 

sahibi olmahdır. 
Toprak kanununun bir ne

ticeye varmasını, kamutayın 

yüksek hizmetinden beklerim. 
Her Türk çiftçi ailesinin geçi
neceği ve çalışacağı toprağa 

malik olması behemehal la
zımdır. Vatanın sağlam temeli 
ve imarı bu esastadır. Bundan 
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fazla olarak büyük araziyi 
modern vasıtalarla işletip va
tana fazla istihsal temin edil· 
mesini teşvik etmek isterim. 
Ticaret mUnasebetlerimiz 

Ticaret münasebetlerimiz, 

yoruz. Bu ithalatı arttırmak ve 
kolaylaştırmıya Ç<llışıyoruz. Bu 
dürüst politika üç senedenberi 
ticaretimiz hacmini muntaza
man arttırmıştır. 
Endüstri proğramımız 

Endüstri proğramımn tC\tbiki 
ciddi olarak devam ediyor. 
Her endüstd eseri, muhitine 
refah ve medeniyet ve bütün 
memlekete haz vermektedir. 
İkinci proğramın hazırl ·kları 
şevk ile ilerlemektedir. 

Maden işletmesi 
Maden işletmesi inkişaf ha

lindedir. Madenlerimiz bizim 
başlıca bir döviz kaynağımız 
olduğu için de yüksek dikka
tinizi celbe değerlidir. 

Artvin civarında bakır ma
denlerinden birinin işlemiye 

başlamasından memnun olduk. 
Ergani bakır madeninin işle
miye başlamasını memleket 
için mühim bir fayda telakki 
ediyoruz. Gene memleket için 
pek ehemmiyetli bulduğumuz 
diğer mes' ele kömür havzası

nın rasyonel olarak işleme

sidir. 
Üzerinde bulunduğumuz ted

birlerin sür'atle netice' ver
mesini temenni ederim. 

Ziraat ve deniz işçileri için 
yeni kanunlar lazımdır 

Deniz ve deniz mahsulleri 
ticaret ve endüstrisi Önemli 
bir mevzuumuzdur. Ticaret 
filomuzu yenilemek ve arttır
mak teşebbüsünü memnun 
olarak kaydediyoruz. Liman
larımızda kafi teşkilatı yapıl
ması umumi mağazalar ve 
entrepolar bulundurulması mu
karrerdir. İş kanununun tat
biki için icabeden teşkilatın 
kurulması lazımdır. Ayrıca 
deniz ve ziraat işçileri için de 
yeni kanunlar hazırlanmahdır. 

Küçük kredi mevzuu 
Küçük kredi mevzuunun 

ehemmiyetle ele alınmasını 

büyük meclisin dikkatine arz
ederim. 

Bu sene Ziraat Bankasının 
yeni kanun layihası çalışma 
mevzularınız arasında ola
caktır. Bankaları ve kredi 
tevziini inzibata alan koope
ratifleri kuran ve genişleten 
~anunlarınızdan sonra bu yeni 
csrrlerir:iz memleketin kredi 
h:.l) a' ın<la verimli olacaktır. 

Maliye işlerimiz 
Şayem memnuniyettir. 

Maliyemiz memnun olaca· 
ğınız surette müsbet ve verimli 
vaziyettedir. Muvazeneye hu
susi ehemmiyet veren Büyük 
Meclis her sene varidatı faz
laslle temin etmiye muvaffak 
olmaktadır. Bu sene de tah
minlerin tahakkuk edeceğine 
emniyet edebiliriz. 
lcabettikçe vergiler 
'ndir le ~ektir. 

Ha' atı ucuzlatmak icabet· , 
tikçt" vergileri indirmek siyase
ti ne devam edeceğiz. Tuz, 
Şcl e-, sayım vergilerinde iki 
sene içinde yaptığımız cesu-
ı a .~c indirmeler her bakımdan 
fayqalı olmuştur. Bu sene hem 
ilk ihtiyaçlardan., hem esaslı 
kuvvet vasıtalarından 9lan pet
rol ve müştekakları üzerindeki 
resimlerden geniş lllikyasta 
indirme yapmağa muvaffak 

dilerim. 

çareleri aranmahdır 
Bund)n başka vergi usulle

rinin ıslahı çarelerinin aran
masına ehemmiyetle devam 
olunmalıdır. İyi usul ve iyi 
tatbikin memnun edici netice· 
lerini vatandaşın hazineye karşı 
mükellefiyetinin en mühim va
zifesi olduğunu anlatmak için 
yorulmamak lazımdır. Şüphe 

yoktur ki bahusus devletçi ve 
halkçı olan bir idare Vü eko
nomi hayatınJa hazinenin kud
ret ve intizamı başlıca mes

nettir. 
Paramızm kıy-

meti dUşürUlmiyecek. 
Cumhuriyetin kudreti de her 

sahada ve milli müdafaa sa· 
hasında ihtiyaçlarını karşılıyan 

hazinesinin intizamındad1r. Ge
lecek yıllar içinde hazinenin 
kudretini muhafaza etmek si
zin en mühim işiniz olacaktır. 

Milli para~nızın filen müste
kar olan kıymeti muhafaza olu
nacaktır. 

Milli mlldafaam1z 
Aziz arkadaşlar, 
Milli müdafaa vasıtalarına se

nelerdenberi verdiğimiz ehem
miyetin yerinde olduğunu ha
diseler her gün göstermek
tedir. Ordumuzu en yeni va
sıtalarla mütemadiyen teçhiz 
etmeğe çalışıyoruz. Yüksek 
kıymetini arttırmağa verdiği
miz ehemmiyet ise, daha zi
yadedir. Ordunun çalışmala
rından ve bütün milletin va
tan müdafaası için severek ve 
istiyerek çalışmak şevkinden 
memnunuz. 

Deniz silahlarımız 
Deniz silahlarına ehemmi

yet veriyoruz. Denizcilerimi· 
zin iyi silahlı ve iyi talimli 
olarak hazırlanmaları büyük 
emelimizdir. 

Yeni bir hava ordusu 
vücuda getirilecektir. 
Hava ordusuna sarfettiğimiz 

himmeti artırmanızı dilerim. 
Yeni bir programın tatbikat 
devresinde bulunduğumuz için 
hava kuvvetlerimiz arzumuz 
derecesinden henüz uzaktır. 
Kuvvetli bir hava ordusu vü
cuda getirmek yolunda iyi ne
ticelere doğru emniyetle yü
rümekte olduğumuzu ifade 
ederken hava taarruzlarına 
karşı milletin hazırlanması için 
de ayrıca alakanız1 uyandır· 
mak isterim. .. 

Arsmlusal bakımdan mes· 
ut hadiseler. 

Bu sene içinde arsıulusal 
bakımdan bizim için mes'ut 
hadiseler oldu. lngiltere Kralı 
S. M. Sekizinci Edvard'ın mü
tenekkiren ziyaretini ve bo
ğazlarda yeni rejimin Montrö 
mukavelesinin derpiş ettiği 
veçhile tatbika başlandığını 
bunların başında olarak zik
retmeliyim. 
TUrk • lngiliz dostluğu 
Tanışmakla bahtiyar oldu

ğum İngiltere'nin Büyük Kralı 
ile aramızda husule gelen dost
luğun milletimizin temayüda
tına uygun olarak iki hüku
met arasında filen inkişaf et
mekte olan samimi münase
bet üzerinde hayırlı tesirine 
şüphe yoktur. 
Boğazlar muharip dev· 
letler sefinelerine kapa
hdır. 

Tiirkiye'nin hakkını teslim 
bu sene daha genişlemiştir. 
Karşılıklı genişlik ve kolaylık 

takibetti imiz esastır. ibra • 1 etme le -kaek dostluk ve 
ilıııiliİİIİIİIİlllllıııiiil 

Nazilli sulama kooperatif ine ortaklar ya
zılıyor. Sermaye 30 bin liraya çıkarılacak 

Kooperatifin açılma 
Nazilli (Hususi) - Cumhu

riyetin on üçüncü yıldönümü, 
yurdun her tarafında olduğu 
gibi Nazilli' de de parlak me
rasimle kutlulandı. Birçok ha
tibler söylevler vererek, cum· 
huriyet rejiminin kıymetini ve 
memleketimizin ilerlemesini 
temin eyiediğini anlatmışlardır. 

Bu büyük günde (Nazilli 
sulak kooperatifi) nin de açıl
ma töreni yapılmıştır. Söylev· 
Ier verildi, törende bulunan
lara kooperatif mukavelesi 
dağıtıldı ve yeni ortaklar kay· 
dolundu. 

anlayış gösteren Montrö mu
kavelesi akitleri ayni zamanda 
kretik devam eden arsıulusal 
durumun bu önemli devresin· 
de istikrarı için herkesin ça
lışması icabeden umumi sulh 
işine de değerli hizmet etmiş 
oldular. 

Tarihte birçok defa müna
kaşa ve ihtiras vesilesi olmuş 
olan boğazlar artık tamamile 
Türk hakimiyeti idaresinde 
yalnız ticaret ve dostluk mü
nasebetlerinin muvasala yolu 
haline girmiştir. Öyle ki bun
dan sonra muharipler arasında 
bir muhasama yolu olamaz. 
Türk • Sovyet dostluğu 

Bu münasebetle karada ve 
denizde büyük komşumuz 
Sovyet Rusya ile aramızdaki 
on beş senedenberi her türlü 
tecrübeden geçmiş olan dost
luğun ilk gündeki kuvvet ve 
sEtmimiyetini tamamile muha
faza ederek tabii inkişafında 
devam ettiğini beyan etmekle
de ayrıca memnuniyet duyu
yorum. 

Harici siyasetimiz 
Bu sene içinde Afganistan'ın 

kıymetli hariciye ve harbiye 
vezirlerile görüşmekten de 
memnun oldum. 

Dost ve müttefik Yugoslav
ya' nın yüksek başvekili ve 
hariciye nazırının milli bayra
mımızda aramızda bulunması 
bize ayrı bir sevinç verdi. 
Balkanlar arasındaki kardeş· 

liğin tarsini bizim ötedenberi 
başlıca emelimizdir. Türk Yu
goslav bağlılığı bunun esaslı 

bir tezahürüdür. 
Diğer müttefiklerimiz ve 

dostlarım~ ile de temaslarımız 
daimi ve samimidir. 

Balkan'larda garbi Asya' da 
ve şarki Akdeniz' de mevcut 
sulhun devamı eski dünyanın 
birçok diğer yerlerine nisbetle 
emin görünmektedir. 

Türkiye'nin bütün devlet· 
lerle münasebetlerinin iyi ol· 
duğunu memnuniyetle kayde
dederim. 

töreninden intibalar 
Kooperatif ortaklarının 937 

senesine kadar yüzü bulacaJ'ı 
ve sermayenın 30 bin liraya 
iblağ edileceği tahmin olun· 
maktad1r. 

Nazilli pamuk ıslah istas
0
· 

yonunun 937 baharında 8 
dekar araziye yetecek kadar 
saf devlet pamuk tohumu da: 
ğıtabileceği ümid · edilmektedıt· 

İncir, susuz arazide deka· 
rından 150, sulanmış yerlerd~ 
ise 350- 400 kilogram çiğitl1 

pamuk alabilmekte olduğun· 
dan, su ihtiyacını temin mak• 
sadile sulak kooperatifine or 
tak yazılmaktadır. ___..,,.. 

lskenderun, Antakya '16 

havalisi TUrktUr 
Bu sırada milletimizi gece 

gündüz meşgul eden başlıcB 
büyük bir mes'ele hakiki sa· 
hibi Türk olan fskenderUP• 
Antakya ve havalisinin nıu· 
kadderatıdır. Bunun üzerinde 
ciddiyet ve kat'iyetle durmağa 
mecburuz. 

Daima kendisi ile dostluğU118 

çok ehemmiyet verdiğinıiı 
Fransa ile "aramızda tek ve 
büyük mes' ele budur. Bu işifl 
hakikatını bilenler ve hakk1 

sevenler alakamızın şiddetiııİ 
ve samimiyetini iyi anlar 
lar. Ve tabii görürler. 

Önümüzdeki sene müzake
reler ve silahlanma yarışları 
büyük bir hazırlık senesi ola· 
cağa benziyor. Devletler ar•· 
sındaki ihtilafların anlaşmala· 
ra varmasını samimiyetle di· 
!eriz. 

Sayın Millet Vekilleri: . 
Ağır ve önemli işleriniz sı· 

ze millet yolunda esaslı hiı· 
metler hazırlamaktadır. Mille• 
tin sevgileri hayırlı ve faydah 
çalışmalarınızda sizinle be· 
raberdir. 

Ekilen pamuklar 
İktısad Vekaleti, Ege rnırı· 

takasında· ekilen pamuk rnik• 
tarı ile kullanılan pamuk to: 
humları ve istihsalat vaziyeti 
hakkında şehrimizdeki alaka· 
darlardan malumat istemiş~ 

Bu akşamki prograf11 
lstanbul radyosu 

12,30 Halk musikisi, 12,fr 
havadisler, 13,10 • 14 ha 

1 

musiki, plaklar. 

18,30 Caz, 19,30 konfers
115 

fırı· 
( Bayan Suad Derviş tara ··rlc 
dan ), 20 şarkılar, 20,30 Tu . 
musiki heyeti, 21 operet tel11 
silleri, 21,30 Stodyü orkestraS'• 
24,30 a'ans haberleri 

lo 

d 
1) 

ll 
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Kral Karol Bükreş'e döndü 

~. itilaf, merkezi vrupa 
~evletlerile anla acak. 
P Beyler sokağın-
r<ıg görüşmelerine ehemmiye~ ~eriliyor. da dolaşan fare. 

Rus - Çek dostluğu bakıdır. 

Kral Karol ve M. Benes Prag'da bir merasimde 

it- Belgrad, 2 (Radyo) - Kral müzakerelerde bulunmağa ha-
~ol, Prağ' dan Bükreş' e dön- zırdır. 
~tür. Dün, Bratislav' daki M. Krofta bundan sonra 
R~çid resmini, Karleon oteli- küçük an1 an tın Milletler cemi· 
llttı balkonundan takib etmiş yeti misakının tahmil etmekte 
Be halkı selamlamıştır. Kral olduğu taahhüdl~re şiddetle 
1 
tatislav' dan ayrılırken 21 pare bağlı olduğunu da tasrih et-

Op atılmıştır. miştir. 
Prağ müzakereleri Orta Av- •• -

(Pa'nın istikbali bakımından Uzüm ve incir 
t"kalade ehemmiyeti haiz bu-
Unrnaktadır. pekaz kaldı. 
d J\uçük itilafla orta Avrupa 
d Cvletleri arasında, f talya'nın 
a arzu ettiği şekilde iktısadi 

llnlaşrnalar yapılacağı söylen-
l?ıektedir. • 
C Bükreş, 1 (A.A) - M. 
/otanın bir beyanatı n~şre-
ılrniştir. M. Crota bu beya

na.tında prag görüşmelerinin 
llcticelerini tasrih etmektedir: 
/ - Fransa'ya karşı giri
~ rniş olan taahhütlere sada
u t, Küçük itilafı teşkil eden 
I ç. memleketin harici siyaset
Ctınin mihveri olarak kala
~ktır. Bu devletler bitaraf
d denilen prensibe düşman-
ırJar. 

2 - Çekoslovakya'nın Sov
~e~ Rusya ile halihazırda mev-

ll olan münasebetleri idame 
ettrıektedir. Romen'ler de bu· 
tıı.ın zaruri olduğunu teslim 
eırnişlerd ir. 

3 - Çekoslovakya , Ro-
~anya, Leh münasebatının sa
llh bulmuş olmasından çok 
tıleınnundur ve bu salahın, 
\ekoslovakya ile Lehistan ara
h1nda daha iyi bir anlaşma 
\ llsulüne medar olacağını ve 

ek - Sovyet ittifakının Ro
lllanya ile Rusya arasında 
tıl .. 
. llnasebetleri daha zi)·ade 
1 ·ı !1 e~tirmeğe yardım edeceğini 
ulllid eder. 
f'k '1 - Çekoslovakya mütte-
1 lerini daima haberdar tut-
tııak şartile Almanya ile 

Günlük siyasal gazete 
Salıip \"C haşyazganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
ullıu ~ . • 1 • 

nıı ncşnyat ve ya1.ı ış en 
~ildüra: Hamdi Nüzhet Çançar 

d•rehanesi: -

C İıtnir 1.k.inci Beyler soka~ı 
· llallc partisi binası içinde 

'l' ~elgraf: İzmir - A'XAJ>OI.U 
e efon: 2776 --Po tn kutu:,u 405 

\' ABONE ŞERAİTİ 
tllıgı 1200, altı aylığı 700, üç 

\' a lı~ 500 kunıştur 
ıthancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Ucr yerde 5 kuruıtur 

~eçmiş nü:h:Inr 25 kuruştur. 
J\NADOLU' MA'!'BAASINDA 

DASU.l\ll~TJ il 

----·· .. ---Son hafta içinde borsada 
üzüm fiatleri, muhtelif kalite 
üzümlerde kilo başına 1-1,5 
kuruş yeniden yükselmiştir. 

Şimdiye kadar piyasada 45 
bin ton üzüm satılmıştır. He
nüz satılmamış üzüm miktarı 
10-12 bin tondur. Son hafta 
üzüm fiatleri 13-18,5 liradır. 

11 numara 20-21 lira, 12 
numara 22 - 23 liradır. Fial-
lerin daha yükseleceği anla
şılıyor. 

incir: Borsa dahil ve ha
ricinde şimdiye kadar satılan 
incir miktarı 23 bin tondur. 
Yalnız Borsada 14 bin ton 
incir satışı olmuştur. Rekolte 
27 bin tondu. Şu hale göre 
henüz satılmamış miktar pek 
azdır. inhisar idaresi, incir . 
mıntakaiarından 6 bin ton 
hurda incir satın almıştır, mü
bayaata devam etmektedir. 
Hurda rekoltesi 7-8 bin ton
dur. fzmir' de hurda incir fi atı 
5,25 kuruştur. 

Borsada süzmeler 12,5-16,5 
kuruş, ellemeler 9-13 kuruş, 

paçal 7-11 kuruştur. 
Dış piyasalardan yılbaşı mü

nase!:>etile yeni incir ve üzüm 
siparişleri gelmeğe başlamıştır . 

Pamuk: Son hafta içinde 
kilosu 46 kuruştan satılan pa
muk, dün 46,5 kuruşa çık-

mıştır. 

* * * Berlin Türk Ticaret oda-
sından şehrimizdeki alakadar
lara üzüm ve incir satışları 
hakkında biı rapor gelmiştir. 
Bunda hülasaten deniliyor ki: 

"Hamburg'da üzüm piyasası 
sağlamlığını muhafaza etrni~tir. 
Hamburg'da hazır mallarla 
yoldaki partiler üzerinden mu-
vaffakıyetli satışlar olmuştur. 
Ancak teessürle işittiğimize 

göre bu aralık Hamburg'a va
sıl olan İzmir iizümü partileri 
matluba pek muvafık çıkma

mıştır. Bu vaziyetin fazlaca 
görülmesi halinde Kandiye 
üzümlerinin rekabetinin daha 
ziyade hissedileceğinden kor
kulmaktadır. 

Fiatlara gelince umumi ba
kımdan bir hafta evvelkine 

Dün öğle vakti f kinci Bey-
ler sokağında bir gürültü kop
tu. Berber kalfalarından biri, 
uzun ömiirler geç:rmiş, kim
bilir kaç h·dinin burun ucun-
dan, kimbi1ir kaç tuzağın tel
lerinden gırtlağını kurtarmış 
ihtiyar ve' muazzam bir fareyi 
kovalıyordu. Buna, ayni so-
kakta bazı gençler de kahka
halarla iştirak <'ttiler. Fare, 
yuvarlaklaşmış sırtı ile sıçraya 
sıçraya, birkaç s:rniy~ Kemer
altı caddesine bakındıktan 
sonra Kazım Kara'nın mağ'a
z;\sma girdi ve b ı defa ora-
da da bir gürültü koptu. 

Yolcular toplandı 1ar, bazı 
genç kız ve kadınlar; 

- Acaba vitrine yep-yeni, 
henüz lzmir' de bulunmıyan 
birşey mi konuyor? 

Düşüncesile bir müddet dur
dülar Berber kalfası; jilet bı
çaklarının şu mübtezel bolluğu 
içinde, hazan sinek avlıyabilir. 
Bunu tabii görürüm. Fakat 
fare ile kovalamaca oynıyabi
leceğini hiç hatırıma getirmez
dim. Bu taktirde kedinin ce
miyet içindeki asli vazifesi 
haleldar olur. Kazım Kara'nın 
mağazasına girişte de bir ters-
lik olmuştur. Biz mağazaları
mızı' sıçanların değil, insanla-
rın ziyaret etmesini isteriz. 
Çi!nkii sıçanın ne uğursuz 
müşteri olduğu malumdur. 
Kendisine tavsiye ederim: 

Belediyenin zehirlemesin -
den kurtulabilmiş birkaç azılı 
kedi tedarik edip mağazaya 
alsın. Çünkü benim görüşüme 
nazaran o fare, tarihler geçir
miş, eski ve tecrübeli bir mah-
luktur. Yoksa, berber kalfası 
onu pd~ala yakalıyabilirdi. 

Çimdik 

Tütün piyasası 
acıldı mı? • 

Mübayeat devam 
etmektedir .. 

Tütün piyasası, mıntakanın 

birçok yerlerinde açılmıştır. 
Satışlara devam edilmektedir. 
Şimdiki halde mübayeat ya
panlar, yalnız Türk tüccarları 
ve Türk limited tütün şirketi
dir. Akhisar havalisinde bir 
milyon 200,000 bin kilo, Öde
miş havalisinde de 700 bin 
kilo tütün satılmıştır. Urla, 
Kuşadası ve Seydiköyde de 
satış olmuştur. Akhisar' da fi. 
atler kilo başına 60-125 ku
ruş, diğer yerlerde 60-90 ku
ruştur. 

Amerikan tiitün kumpanya
ları henüz piyasadan mübayc
at yapmamakta iseler de bazı 
adamları vasıtasile miibaycat 
yaptırmaktadırlar. 

Yaptığımız tahkikata göre 
Amerikan tütün kumpanyala
rının henüz piyasaya çıkma
malarının Sf!bebi bazı yerlerde 
yaprak tütünlerin el'an denk 
haline getirilmemiş olması imiş. 
Amerikan tütü:1 kumpanya
larının ayın 15 inde !Jİyasaya 
çıkacakları kuvvetle söyleniyor 
ve bu kumpanyaların 12 - 15 

.. milyon kilo tütün alacakları 
söylenmektedir. L 

... Cill ... lllZmlll .. .._ıl!!ilEEll!lllla 

nazaran yeni bazı inkişaflar 

kaydedilmiştir. 

İncir: Bir hafta evvelkine 
nazaran Hamburg İncir piya
sasında bildirmeğe değer ye
nilik ve değişiklik olmamıştı;:
Fiatlar da aynidir. 

M. M soı·ni ltalyan si
yase ·ni anlatıyor. 

- Başı 1 inci sahifede -
yapılacak başka birşey yoktur. 

fsviçre'lilerle olan münase
batımız iyidir ve iyi kalacaktır. 
Avusturya tarihinde 2-11 Avus
turya - Alman anlaşması ile 
yeni bir devre başlamıştır ve 
bu anlaşma Avusturya'nın is
tiklalini tarsin etmiştir. 

Macaristan iştirak etmedik· 
çe Tuna havzasında istikrar 
mümkün olmıyacaktır. Maca
ristan büyük bir maluldür. 
Milyonlarca evladı onun beığ
rıııdan koparılıp a ' ınınıştır. 

Yugoslavya ile hava iyileş
miştir. 

Almanya son zamanlarda 
İtaly<ı'nın m ıhabbctıni kaza
na"l büyük bir memlekettir. 
Berlindc iki memleket arasın
da bir a:ı 'aşma tahakkuk etti
rilmiştir. Bu anlaşma muayyen 
meseleler iizerindedir. Berlin 
ile Roma arasındaki Sakol 
Diaf Fragon değil, sulh arzusu 
ile müteh~ssis olan her Av
rupa devletinin etrafmda tcs· 
riki mesai e<lect>ği bir mih
verdir. 

Faşistlik istikbal hazırla
maktadır. İtalyan'lar gayri in
sani olan kapitalizme bağlı 
değildirler. Onlar hakiki me
deniyete sulh getiriyorlar. 

Mussolini İngiltere' den bah
sederek demiştir ki: 

İtalya bir adadır. Ve Ak
denizde bir adadır. 1talyan'iar 
zihniyetlerini buna göre ter
biye etmelidirler. İtalya'nın 
bahri müdafaası meselelerini 
ancak bu suretle anlıyabilirler. 
' Akdeniz lııgilterenin impa
[atorluk yolunu tehdit etmek 
veya kesmek fikrinde değildir. 
!Fakat İtalyanın haklarına ve 
Jıayati ıncnfaaHarma riayet 
edilmelidir. İki taraf arasında 
pir ç.arp·şma ve bahusus der
hal bütün Avrupaya sirayet 
edebilecek bir çarpışma akla 
getirilemez. Fakat eskiden 
Romanın malı olan bir deniz
C:.le İtalyan milletinin hayatı 
boğulmak istenirse İtalyan 
milleti tek bir adam gibi ve 
tarih•e emsali ender bir ka
rnrla kıyam edecektir. 

Rejimin 15- inci yıl için di
rektifleri şunlardır : 

Uzak yakın bütiin memle
ketlerle sulh, silahlı bir sulh. 
J--lavada, denizde, karada si
lahlanma proğramı muntaza
man devam edecektir. 

Roma, 2 (Radyo) - Ecnebi 
matbuat, bilhassa Alman ga
zeteleri nutka ehemmiyet ver
mekte, hadisatın Alman-İtalyan 
münasebetlerini tarsin ettiğini 

yazmaktadırlar. 

Royter, Akdeniz hakkındaki 
Italyan noktai nazarının değiş
tiğini yazmaktadır. Macaristan 
hakkındaki sözler Viyana kon
feransında teklifat yapılacağını 
göstermektedir. Bu ise mühim 
hadiseler çıkarabilecektir. 

Deyli Telgrafa göre, M. 
Mussolini imparatorluğun ta
nınmasını istemektedir ve nu
tuktan, Avusturya, Macaristan 
ve Arnavutluğun buna yanaş 
tıklan anlaşılmaktadır. 

Deyli Meyi, lngiltere'nin de 
imparatorluğu tanıyacağını san
maktadır. İsviçre'de Jurnal dö 
Jenev de nutkun Habeş ilha
kına davet mahiyetinde oldu
ğunu, M. Mussolini'nin sür'at 
istediğini, aksi taktirde fela
ket doğacağını yazmaktadır. 

Fransız gazeteleri de, Roma 
;;firliği-m~' cl~ini'ii"-)allini 

hükumetten istemektedirler. 
Macar matbuatı da memnun
durlar. Çekoslovak gazeteleri 
ıse: 

- Bu nutuk, sosyetenin 
öliimünü ilan etmiştir. 

Demektedirler. 
Paris, 2 (Radyo) - Nutuk 

Fransa' da fena tesir uyandır
mıştır. Bilhassa silahlanma ar
zuları büyük hayretle karşı

lanmıştır. 

Londra, 2 (Radyo)- Nutuk, 
kısmen iyi görülmekle beraber 
esasta tenkid edilmektedir. 
Bu meyanda, bunu bir mü:r.a
kere telakki edenler de var
dır. Taymis, bu nutkun İnga
tere, İtalya faşistlerinin ısla-
hına vesile olacağını yazmak~a 
ve şöyle devam etmektedir: 

- İtalya'nın Akdenizi di
ğer devletlere mahsus yol 
olduğunu kabul etm~si, M. 
Mussolini'nin harpcuyane si-

yasetine hir derece aklıseli

min hakim olduğunu göster
mektedir." 

Deyli T clgraf şuplan yaz
maktadır: 

Bu nutuk, müşterek tesa
nüd aleyhine son bir hücum
dur. Maamafih bu nutkun he-

define varması geç kalacaktır. 
Çünkü Akdeniz üzerinde hak 
sahibi devlet ve milletler çok-
tur ve kafi derece.de kuvvet
li c.lirler, bun1arın da bu dava
da lıakkıkelamları aşikardır. 

Morniog Post'ta: 
"Bu nutuk, ftalya -1 ngiltere 

ihtilafını nihayete erdirmek 

ıçın iradedilmiştir,,, Demek
tedir. 

Erkek bir millet, kendi kol· 
lektif işini, kendi hudutları 

içinde vücudc getirir ve kendi 
mukadderatını başkalarının 
emniyet edilmez ellerine terk 
etmekten içtinap eder. 

Turan' da müd
hiş bir cinayet. ----··· .. ·---Bir ana, gayri meşru 
çocuğunu boğdu. 
Karşıyaka'da Turan'da de

niz kenarında yeni doğmuş 
bir kız çocuğunun cesedi bu
lunmuştur. Yapılan tahkikatta 
Turan'da Menemen caddesin
de 120 numaralı ·evde oturan 
30 yaşlarında Şerife adında 

bir dul kadının 25 birinci teş-

rinde sancılanarak bu çocuğu 
doğurduğu ve bir evde otur-
~duğu Şefika adındaki arkada
şile birlikte boğarak geceleyin 
deniz kenarına gömdükleri an
laşılmıştır. Şerife, Konyalı Mus
tafa adında birile temas ne
ticesi çocuğun gayri meşru 

olarak elde edildiğini söyle
mişse de söylediği adam bu
lunamamıştır. Mağazalarda ça
lış<ın hu iki kadının, birbirini 
sevdikleri de tesbitledilmiştir. 
Şerife, ilk ifadesinde : 

- Deniz kenarından geçer
ken sancılandım ve çocuk do
ğurdum ve hemen diri diri 
gömdüm. Demişse de sıkı bir 
isticvaptan sonra evde doğur
duğunu ve sonra arkadaşı Şe
fika tarafından götürülüp gö
müldüğiinü itiraf etmiştir. İkisi 
de tevkif edilmiştir. 

Aylık ve'ri•di 
Resmi daireler·memurlarına 

diin ikinci teşrin peşin maaş

ları verilmiştir. 

Sayfa 5 

Dünyada 
Rahat Yok mu? 

Bir bekara sorunuz; yosma 
bir kızla evlenüb sıcak bir 
yuva kurmagı ideal saadet 
sayar. 

Bir genç kıza sorun; şık, 

zarif, ateş!~ kahraman bir er
kekle birleşmeyi hayatının en 

bahtiyar dakikası olarak bekler. 
Kızın annesine sorun; para 

tutm yan, kılıbık olmıyan, hep 

i~ini düşünen ve bütün gece 
uyııy:m erkeklerin beş para 
d.ııediğini söyler. 

Bir evli erkeğe .sorun; şöyle 
etıafına bakınıp yalnız oldu
ğ J ııu anladıktan sonı a, siıc 
karısından dert yanar. 

Bir çocuğa fiOrun; Bir bisik
Jetin, bir apartmandan çok 
makbul olduğunu iddia eder. 

Bir. ihtiyara sorun; Hayatın 
tefekkür ve tecrübeden ibart>t 

olduğunu nakJ eder. 
işte insanlar böyledir, her

kesin kendine göı:c, yaşına, 

mesleğine, haHne göre arzu
ları ve fikirleri vardır, herke
sin saadet telakkileri başka 
başkadır. Mesela: 

-Bir avukata sorun, müşteri· 
!erin azaldığından (yani insan-
ların uslu durmasından ve ba
rışık olmalarından ) şikayet 

eder. 
Doktorlara sorun, hasta gel

mediğinden, mezarcıya sor.un, 
cenazelerin seyrekleştiğinden 

memnuniyetsizlik beyan eyleı~ 

Sarhoşa soı u-ı, meyhaneci
nin in~afsızlığı canına tak de
miştir. Meyhaneciye sorup, 
ayyaşlaı ın sululuğundan bık· 

mış usanmıştır. 

Kömürcüye sorun, havaların 

iyi gitmesinden, fukaraya so
run kışın gelmesinden endi· 
şelidir . 

* * * 
Fakat insanların bu birbirine 

uymıyan istekleri, dilekleri, 
hay,alleri, ihtırasları, kinleri ve 
maksatları karşısında dünyanın 
adam olacağına inanabilir
miyiz? 

Aç.ık konuşalım: 

Bu işin sonu, ya liberalizme, 
ya komünizme, ve yahut faşiz
me dayanır. Bana göre; isim
ler ne olursa olsun, yani bu 
kokorizm, kikirizm ve .. Kaka-
rizmler ne yaparlarsa yapsın
lar, işin akıbeti karanlıktır. 

Yahu!.. Beş yüz lira alan 
banka direktörü de memnun 
değil, otomobil sahibi olan da 
şikayetçi, güzel köyünde asude 
yaşı1an köylü de, şehirlerde 

ipekler iç4nde yüzen hanım 

efendi de, işi olan ve olmı
yan da, hülasa: 
Sağ da, sol da gayri mem

nun. 
Şu halde Sarahati fiddünya 

deyüp hep ahret nam ve he· 
fabına mı yaşıyacağız? 

Zakkumoğlu 

Ergenekon kulUbUnde 
Cumartesi günü akşamı Er

genekon kulübü kongresi top-
lanmış, yeni heyetini seçmiş

tir. Reisliğe Fehmi Öge, ge
nel sekreterliğe Sıtkı Tan, 
kasadarlığa Ali Hasgök, mes
ut murahhaslığa Ahmet Asena 
azalığa Mümtaz Uygun seçil
mişlerdir. 



~Sayfa 6-------------------- ANADOLU ____________________ 3/11/ 936 • 

Yugoslav lzmir Komutanlığı ilanları "OüRSA Borsa idaresİJJ 
e ~ ı~wı~W.\I) b başvekı·ı,· Bel- Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: den: 
-========·Nlluııth: 1 1 - Mst. Mv. nin göstereceği yerde yaptırılacak olan 

d' .J •• dii 38939 lira 4 kuruş bedeli keşifli telefon hatları ka- Ozum satlşları: Borsa için kalorifer ocakta· 
Güreş gra a aon . palı zarf usutile eksiltmeye konmuştur. riıe motör işlerinden an1ıxd3" 

- Başı birinci say/ada _ ihalesi 19 /11/ 936 perşembe günü saat 16 da Ç. I Alıcı K. S. K. S. bir makiniste ihtiyaç var ır· 
birincilik saat 9 da Semplon ekspre- fzmir'de Mst. Mv. sat. al. ko. da yapılacaktır. 3

14
7

7
6 AnhıR·sar.~dare. 127 5o 15

9 5o isteklilerin 10 ikinci teşrin 93
6 

1 · · uzüm. gününe kadar vesikalarile her 

b k l 
sine bag"' lanan hususi bir va- 2 - lk teminat akçesi 2920 lira 46 kuruştur. 102 S. Süleyma. 12 75 13 50 a 

mu .. sa a a arı 3 K 'f t l" l k k . da h .. gün Borsa idaresine müraC. gonla Belgrad'a hareket et· - eşı' şar name ve P an arı anca omısyon er gun 180 M. J. Taran. 17 25 19 044 
·· "} b'l' atları. 3 6 9 1 

B J J h k mişler, istasyonda merasimle goru e ı ır. 64 B. Alazraki 16 16 
. unaa aa mı a em teşyi edilmişlerdir. 4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında ka- 58 A. Muhtar 11 50 13 25 lzmir inhisarlar Baş Müdür· 
derdi göreceğiz? ltalyan-Yugoslauya yıllı olmaları şart olduğu gibi bu işin ehli olduklarına 53 J.· Taran. m. 8 50 8 50 lüğünden : 

Münasebatı. dair laakal bir hafta evel Nafıa fen heyetinden vesika 43 O. kurumu 18 21 Dairemizde mevcut müsta· 
Bölge güreş birincilik mü- almış olmaları lazımdır. 34 P. Klark 18 50 18 50 mel 8 dane rini, iki dane saÇ 

Belgrad, 2 (Hususi) - Yu- 5 Ek ı k d ki 2490 - ı k 2 ,,. sabakaları Pazar akşamı Halk- si tmeye İştira e ece erin sayı ı anunun 28 Koope. itti. 18 50 19 soba pazarlıkla sablacaktır. 
goslav gazeteleri, M. Musso- 3 - - dd l · d t · d l · 75 te evi salonu11da yapıldı. Salon ve uncu ma e erın e ve şar namcsın e yazı 1 vesı- 27 Alyoti bira. 17 75 20 50 Muhammen bedeli 64. • 
lini'nin nutkundan büyük k l kk t t · t kb t kl'f kt 20 A E 3 7 seyircilerden tamamile doluydu. a arı, muva a emına ma uzu ve e 1 me u- . rman 1 1 minatı 9.75 liradır. 

1 ehemmiyetle bahsetmekte ve b 'h 1 t d b' t l k · 18 J G d 2 25 f .. Ü ki senedenberi muntazam ça- unu ı a e saa ın an en az ır saa eve omısyona . oz en 1 12 75 steklilerin l / 11/936 gu~ 
Mussolı'ni'nı'n ltalyan-Yugoslav vermı'ş bulunmaları ı'lu"n olunur 18 d B M d · }"hU· lışan güreşçilerimiz bu müsa- · 13 2 T. O. Eğli 14 50 saat 15 e aş ü iır u~ 

bakalarda büyük bir mevcudi· dostluğu hakkındaki sözlerini 3 8 13 17 1032 10 A. H. Naz. 14 14 müzdeki komisyona müraca· 
yet göstermiş ve takdir edil- bilhassa kaydetmektedirler. Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 9 S. Emin 18 18 atları. 3 5 1008 
mişlerdir. Ne çareki müsaba- Başvekil. M. Stoyadinoviç 16 1111 936 pazartesi günü saat 16: 16,30, 17 de İzmir 1182 2 T. 19 B. Alazraki 10 25 tO 25 
kalar bilgisiz hakemler tara- Türkiye'de bulunduğundan, kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda kapalı zarfla ayrı 318905 17 P. Paci 13 13 
fından idare edildi. Bilhassa ltalya'ya karşı henüz mukabil ayrı ihaleleri icra kılınacağı ANADOLU gazetesinin 31/ 10/936 320087 2 T. 16 S, Bayezit 8 9 

66 k 1 d k vaziyet alınmamıştır. Başvekilin tarihli nüshasile ilan edilen 224500, 93000, 116000 kilo üç incir satışları: 
i 0 a arşılaşan güreşçiler avdetinden sonra lktısadi ve k 1 U ' l l d k 1080 

tam manasile hakem hatasına a em n un görü en üzum üzerine şim ilik müna asadan Ç. Alıcı K. S. K. S. 159985 
uğradılar. Bu kilonun final harsi sahalarda müzakereler kaldırıldığı ilan olunur. 1041 203 Ş. Riza ha. 11 25 15 161065 

.. b k 1 l D 'l başlıyacağı ve matbuata yeni Müstahkem meyki satın alma komisyonundan: 180 Ş. Remzi 8 8 z h' t l musa a asını sınai oğan a d k fi r 1 1 142 K 10 8 11 50 a ıre sa ış arı: 
Jb ire ti er ıveri eceği söy en- Piyade 40 ıncı alayın 206 kilo sığır eti mukabilinde vermiş oope. itti. 75 K S rahim yaptılar. 

14 50 
Ç. Cinsi K. S. · ·

5 Faik oyunile takdir edilen mektedir. olduğu 16 181 936 tarih ve 73854/3 sayılı ayniyat makbuzu 141 A. Mvhtar 11 50 
13 2160 Buğday 4 25 5 62 

l Belgrad, 2 (Radyo) - M. müteahhidi tarafından zayi edilmiş olduğundan mezkur maz- · 134 Ali H. Nazil. 9 50 75 
smail Doğan hakemin bilgi· 12 50 Ton Arpa 3 625 3 

Mussolini'nin nutku Fransız batanın hükmü olmadığı ilan olunur. 1033 74 Ziya Alkaral 6 75 75 
sizliği yüzünden, kazanmış bu- 45 Fı'k Paker 7 25 13 75 150 Arpa 3 625 3 

matbuatınca muhtelif surette M hk k k 625 lunduğu müsabakayı hükmen üsta em mev i satın alma omisyonundan: 38 Tütsü şirke. 10 10 31 K. darı 3 625 4 
kaybetti. Yapılan müsabaka- tefsir edilmektedir. Mumailey- Mst. Mv. ait 38939 lira 4 kuruş bedeli keşifli olup ANA· 29 M J T 13 15 50 7 M. darı 4 50 4 50 

hin Macaristan namına bir · · aran. 50 farda alınan 'neticeler şunlardır: DOLU gazetesinin 29, 31 /10/ 936 gün ve 7054, 7056 sayılı 22 S. Emin 10 10 458 B. pamuk 46 46 
nevi talepte bulunması, Fran· .. h d · · d ı f h 1 • 'l" h k 56 kiloya altı güreşçi iştirak nus asm a ıntışar e en te e on at arma aıt ı anın ü mü 20 T. Debbas 10 50 16 148 Ken. pala, 310 

etti. Finale kalan Mustafa sa' da ansasyonel bir hadise olmadığı ilan olunur. 1034 
470 _..., 

addolunur . 
.. Göztepe" Demirsporlu Arif'e M. M. V. satın alma ko. nundan: 
tuşla ma~lu"p oldu. Jurnal diyor ki: 1 B h t · b' ·1 d · 1 k l k l lS - e er anesıne ıçı en e erı a tı uruş o an i i mi • "Mussolini nutkunda, Vil-
61 kiloya 7 güreşçi iştirak etti yon tane muhtelif renk ve numarada makara kapalı 
Neticede Altay'dan Osman son mefkuresinin suya düştü- zarfla eksiltmeye konmuştur. 
karşılaştığı üç rakibini tuşla ğünü söylemekle iktifa etse 2 - ihalesi 5 İkinciteşrin 936 perşembe günü saat 15 te 
yendikten sonra onunla bera- idi, bu beyanatı belki Fransa- Ankara'da M. M. V. satın alma komisyonunda yapı· 
her finale kalan Göztepe'li da tasvip ederdi. Fakat M. lacaktır. 
Nuriyi de tuşla mağlup ede- Mussolini Macaristan'a karşı 3 - Şartnamesi 600 kuruşa M. M. V. sa. al. ko. nundan 

hak aramakla ve muahedeleri 1 rek kilosunun şampiyonluğunu a mır. 
kazandı. tadil teklifile, açıkça küçük 4 - Tahmin edilen mecmu tutarı 120000 liradır. 

66 kiloda 4 güreşçi iştirak itilaf aleyhinde bulunmuş olu- 5 - ilk teminat 7250 liradır. 
etti. Final lsmail Doğan - Al- yor.,, 6 - Eksiltmeye girenler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
tay - ve lbrahim • Demirspor. Şehir meclisi dün kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
arasında yapıldı. Çok çetin birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir 
ve teknik noktai nazarından toplandı. saat evel M. M. V. sat. al. ko. vermeleri. 

yüksek olan bu iki güreşçimiz -Başı 2inci sayfada- 1 2 17 3 421 

yirmi dakikalık güreştten memur edilmesini teklif ede- İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
sonra faik oynıyan İsmail Do- rım. 1 - Hava kıtaatının yirmi dört bin üçyüz kilo kesilmiş sı-
ğan hükmen mağlubiyete uğ- Demiştir. Meclisin azaları, ğır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
radı. ayağa kalkarak alkışlar arasında İhale 9/ 2. teşrin/936 pazartesi günü saat 16 da kış-

72 kiloda Demirspordan bu teklifi kabul etmişlerdir. lada Müstahkem mevki satın alma komisyonunda ya-
Mustafa ayni kulübe mensup Celse beş dakika tatilden pılacaktır. 
Refiki 17 inci dakikada tuşla sonra Doktor Behçt Uzun~re· 2 - !ah~in e~ilen mec~u tuta~ı beşbin. dokuz yüz elli 

uç lıra ellı kuruş ve ılk temınat akçesı dört yüz kırk 
mağlup etti. isliğinde açılmış ve reis şu altı lira elli bir kuruştur. 

79 kiloda Altaydan lsmail nutku irat etmiştir : 3 Şartnameler her gün komisyonda görülebilir. 
karşısına çıkan iki [rakibi, bi- - Daima gösterdiğiniz il- 4 Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında kayıtlı 
rini 34 saniyede birini de 5 tifalt ve itimad, beni her za- olmaları şarttır. 
dakikada tuşla yendi. man daha ziyade çalışmağa 5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 

84 kiloda ki güreşler çok sevketmektedir. Şehir meclisi 2 ve 3 üncü maddelerile şartnamesinde yazılı vesika-
heyecan ve alakalı geçti. Ne- ker~üsünden söylüyorum. Bu lan, teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
tice de finallere kalan Cevdet sıcak teveccühünüz ve itima- en az bir saat evvel komisyona vermeleri ilan olu-
(Altay), Demirspordan Çetin dınız olmasa, lzmir'i çok se- nur. 24 28 3 7 961 
Ali'yi 2 nci dakikada tuşla ven büyüklerimin gösterdiği Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
mağhib ederek kilosunun bi- büyük yardımları ve yakın 1 - Pirinç, Bakır, Demir Çelik, Boru, Levha, Çubuk ve 
rinciliğini kazandı. olmasa, senelerdenberi yığıla, Saç malzemeleri kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

/spanya faciası yığıla toplanmış olan ve bil- 2 - Tahmin edilen bedeli 15450 lira olup ilk teminat 
hassa yangından sonra çoğa- parası 1158 lira 75 kuruştur. 

- Başı 2inci sahifede - lan büyük yaraların kapan- 3 lh 1 · 4 /12/ 936 15 
de isyancılar da bol bol Billlh, bol - a esı cuma günü saat tedir. 
bol mühimmat ve istedikleri :kadar ması için sarfedilmesi lazım 4 - Şartnamesini almak istiyenler bizzat M. M. V. satın 
tayyare bulmakta devam ediyorlar. gelen enerjiyi bulmak benim alma komisyonundan alabilirler. Muhabere ile şart-

Şimdilik birşey değil. Kabak için cidden müşkül olacak idi. name gönderilemez. 
patlasa patlasa daha birkaç yüz Her zaman minnettarı oldu- 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
hin İıpanyol'un başında patlar. ğum itimat ve müzaharetleri- üçüncü maddelerindeki belgelerle teklif ve teminat 
l''akat ya maazallah yarın ümiJle. nize ve temsil ettiğiniz sevgili mektuplarını ihale günüden en az bir saat e\<eline 
rinin aksi tahakkuk etmiye ba~la· İ 
dığı dakikada Avrupa'nın bugünkü zmir halkına karşı mahcup kadar M- M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 
tırnak sürtücü rejim müdafileri de kalmamak için hiç bir şeyi 18 3 17 2 871 

ioe kan~mıy~ kalkarlarsa o takdir- düşünmiyerek fedakarlık ve lzmı·r ı·ıı· Daı•mAı encu··menı·nden·. 
de bu zavallı dünyanın, bu biçare ferağatla çalışmak yollarını 

medeniyetin hali ne olur?!. daima arayacak ve bulacağım. ilk okullar için alınacak 450 soba evelce 20 gün müddetle 
Hamdi Nüzhet Çança,. İttifakla gösterdiğiniz itimat ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmış ve fakat talip 

M. Leon ve iltifata tekrar tekrar teşek- çıkmadığından 2490 No. lı kanunun 40 ıncı maddesi mucibince 
kür ederim. (Alkışlar ve mu- 22/10/936 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlıkla alın-

Blum 'un nutku vaffakıyetler sesleri) masına karar verilmiştir. tstekliterin her pazartesi ve perşembe 
_ Başı 1 inci sahifede _ Bundan sonra gizli reyle günleri saat 9 dan 12 ye kadar İl Daimi encümenine başvur-

idame ettireceğiz. ilük.Cıınetin me- daimi encümen azalığı seçimi maları. 1031 
nafiini ayaklar altına alamam. yapılmış, Reşat Leblebici. Ec-

M. Blum bundan sonra, yeni zacı Faik ve Muzaffer Özgen 
bir matbnat kanununa ihtiyaç ol· kazanmışlardır. İhtisas encü
duğunu söylemio ve Salangro aley· menleri seçimi de yapıldıktan 
hine yapılan ne~rjyat ile, büdce 
etrafındaki kaba nqriyatın yeni sonra Perşembe günü saat 
bir kanuna ihtiyaç olduğunu açık· 14 de toplanılmak üzere cel-
ça gösterdiğini ilave etmiıtir. seye son verilmiştir. 

SIHHAT BALIKYAGI 
l'iorveçya balıkyağlarının en lıalisidir. Şerbet gibi içilir, 2 defa süziilmüotür 

Hamdi Nüzhet Çança,. 

Sıhhat- Eczanesi 
Baıdurak Büyük Salepçio4lu hanı kw,uıında 

Beyoğlu Vakıflar direktörlü
ğünden: 

(Satılık arsalar) 
Boğaziçinin en kıymetli ve şerefli mevkiinde 

deposu olarak kirada bulunan iki parça arsa: 
halen kömür 

Değeri Pey parası 
Lira K. Lira K. 

14535 00 1095 00 Boğaziçi kuruçeşme mahallesinde kuru 
çeşme caddesinde eski 105, yeni 11912 
harita No. 2-3242 metre murabbaı arsa 

15832 50 1190 00 Bağaziçinde kuruçeşme mahalle ve c':d· 
desinde <'ski 105 yeni 119/3 2 barata 
No. lı 3533 metre murabbaı arsa. 

Kuruçeşmede bir tarafı tramvay caddesile mahdut deniz 
kenarında kain sahilhaneden müfrez ve yukarda muhammen 
kıymetlerile mahalle, sokak ve harita numaraları ve miktarları 
yazılı halen kömür deposu olarak kullanılan iki kıt'a arsa sırf 
mülk olmak üzere ayrı ayn satılmak üzere kapalı ıarf usulile 
20/T. evvel/ 936 tarihinden itibaren açık arttırmaya çıkarılmış-
tır. İhaleleri 4/T. sani/936 tRrihine müsadif çarşamba günii 
saat 15 te Beyoğlu Vakıflar direktörlüğünde komisyon önüde 
yapılacaktır. Taliplerin müzayede, münakasa ve ihalat kanunu 
ahkamına tevfikan muhammen kıymetlerin yüzde yedibuçuğll 
nisbetinde teminatı muvakkatelerini ve teklif mektuplarını muh· 
tevi zarfları tayin olunan günde ihale saatinden evvel komis: 
yona tevdi eylemeleri ve haritalarım görmek ve şeraiti saireyı 

anlamak istiyenlerin hergün öğleden sonra müdüriyeti mezküre 
mahlulat kalemine müracart eylemeleri. 20-25-30-3 870 ,-

lzmİr Daimi encümeninden: 
Yeri Cinsi No. 

Karşıyaka iktısat sokak Ev 26 
Tilkilik caddesi Dükaan 236 
Burnavada Medrese binası O 
İdarei Hususiye akaratından olup yukarıda yeri ve cinsi ya· 

zılı akar kiraya verilmek üzere 10 gün müddetle temdideo 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. İsteklilerin ihale günü olan 1?1 
11/936 perşembe günü saat 10 da depozito makbuzlarile bır· 
likte Daimi encümene müracaatları. 3 5 7 10 1040 

~ 
Milyonlar Gişesi 

200,000 Lira daha kazandırdı 
Tayyare piyangosunun altıncı keşidesinde en büyük 

ikramiyeyi kazanan 14741 numaralı bilet, doğrudan doğ· 
ruya (Milyonlar gişesi) inden çıkmıştır. Bazı bilet ba· 
yileıi, kendilerini reklam için bu biletin kendileri tarafın-
dan satıldığını iddia ediyorlarsa da bu doğru değildir. 
(Milyonlar gişesi) şimdiye kadar birçok yurddaşları 
servete kavuşturmuş uğurlu bir gişedir. 

Müşterilerine vaktinde bilet yetiştirmekle ve her türlü 
kolaylıkları göstermekle şöhret alan (Milyonlar gişesi) 
yeni tertip edilen 22 inci tertip tayyare piyangosu keşide 
biletlerini de satışa çıkardığını ve biletlerini biran evvel 
almalarını sayın müşterilerine bildirir. (Milyonlar gişesi) 
taşradan talep edilecek olan biletleri vaktında gönderme· 
ği bir vazife bilir. Taşra talipleri, biletlerini tedarik et
mekte acele ederlerse, daima kazanırlar. 

lzmir'de Keçeciler caddesinde No. 134 
te (Milyonlar gişesi) sahibi 

Hayri Ak Dölek 

\j 
·ı 

s 
~' 
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~nıir s.,c·ı· tim 

r-~ret m 
~kunda : 
~esrnı ilanlar Türk limited 
e~j Türk Maarif cemiyeti 

~ ışleri bürosu delaletile: 
liiseccel [Di Amerikan To-

'(Q kompani Of Di Oryent 
~tPorctit] şirketi için vekil 
il kılınan P. H. Gorman 
Ci. W. Hill'e ait vekalet
. e ticaret kanunu hüküm-
ne göre sicilin 1872 numa
illa kayd ve tescil edildiği 

1 
olunur. 

2 - Vekaletname. 

1
- Müzeyyel beyanname. 
j~ir rsicili ticaret memur
Ugu resmi mührü ve F. 

T enik imzası 

op o 
•• 
uın 

Yerli 

il' de 

ani 
edebi irsiniz. 

m larına 

3/11/ 936 .. 

~ /zmir belediyesinden 
1. - 1460 lira bedeli ke· 

şifli Şaban iye sokağın da la· 
ğım yapılması işinin açık ek· 
siltme ile ihalesi 6/11/936 Cu· 
ma gününe temdit edilmiştir, 
Keşif ve şartnamesini görmek 
üzere Baş Mühendisliğe, işti· 
rak için de 109, buçuk liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya Banka teminat mektubu 
ile söylenen günde ve saat 
16 da Encüme gelinir. 

~ 10 kuruşluk tayyare pulu 
~ ew Y ork devleti 
cw Y ork kontluğu 

Kemeraltı Hükumet caddesi No. 36-4 Telefon 3308 

2. - 541 lira bedeli k~ifli 
Mimar Kemal caddesile Gazi 
bulvarı arasındaki caddenin 
Belediyece verilecek Bandırma 
paket taşlarile döşenmesi işi· 
nin açık eksiltme ile ihalesi 
6/11/936 Cuma gününe temdit 
edilmiştir. Keşif ve şartname· 
sini görmek üzere Baş Mü
hendisliğe, iştirak için de 40 
lira 60 kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
günde ve saat 16 da Encü-N Forma 2 

N o. 38178 Seri D. 
~ ew York kontluğu katibi, 

ay . '( nı zamanda mezkur kont-
dahilinde ve kontluk için 

~ llıahkemenin katibi olan 
, ALBERT MARINELLI, 

~&.da mezkur mahkemenin 
lırıen mührü haiz bulunan 

~tbİcil m~hkemesi olduğunu; 
~ Ut vesıkada veya tasdik 
~eYsike mütedair merbut 

Mı~ ada vazılı bulunan j. W. 
~ LON'un bu işleri yapar
~ ' mezkur kontluk dahilin
~ Ve kontluk için bu işleri 
~i iltken, mezkur kontluk da
-tt ilde ve kontluk için hare
' eden, usulen tavzif edil

Ve tahlif olunmuş, ve bu 
~~tle. hareket etmeğe salahi
~ti b_ır noter olarak hareket 

n~; New York kontluğu-
1 ~atiplik dairesinde, el ya

ta~ •rnzası ile birlikte Bronx 
ı tluğunun noteri olarak tav
\ Ve tayinine mütedair vesi
~f tasdikli bir suretinin 
~I uz olduğunu; New Y ork 
~ etj kanunlarına göre, no· 
\sıfatı ile senedatı protesto 
~eğe; ifadatı zapt ve tasdi
;~· ~~rnin ettirmeğe ve yemin
~ ınlemeğe; yemin ile mü
'*~a almağa vesika olarak 
i llacak veya bu devlet içe

'tıı tıde tescil edilecek olan 
·~:tdat ve arazi, çiftlik ve ve
' suretile intikali kabili 
~\Vafe müteallik evrakı tas-
kuetrneğe salahiyetli bulun
~e ~u; ve bundan başka, bu 
ı~ tın el yazısını iyice tanı
~~1 Ve imzasının böyle bir 
\ı 1k ve tevsik için muteber 
~ ~rıduğuna kani olduğumu yn ve tasdik ederim. 
~3~karıdaki hususatı tcyiden, 
~ b temmuzunun 15 inci gü
r~~k Utaya imzamı ve New 
ı.~ . kontluğunda New York 
.. tırıdek· ı·f·· ·k· ''Ctıi .~ s.~ ı __ uzzı .ır mahkc-
tıı rı rnuhrunu vaz ettim. 
~) ALBEFT MARİNELLI 

katip 
New Y ork kontluk katibi 

lJ mührü 
~~Urni No. 3116 
~ Usi No. 158 
tıj e~ Y ork kontluğu kati

~~tırı ınıza ve mühürü tasdik 
Ut, 

New York 16-7-1936 
I( ~aş. k~nsolos . 

11.a 
3 

Turkıye cumurıyeti 
Y.~ 6 New Y ork baş kon-

. solosluğu resmi mü-
hürü, imza oku-

SOo namadı. 
~ ... kuruş 
'4ttı. 

lJ 1 alınmıştır. 

ı,~urnı No. 57.62 .. 
U tcrcememn lngılızce 
~ uygun olduğu tasdik 

olunur. Bin dokuz yüz otuz 
altı yılı ağustos ayının on 
üçüncü perşembe günü. 

İzmir birinci noteri resmi 
mührü ve M. R. Bay

raktaroğlu imzası 

Umumi No. 5847 
işbu tercemenin dairemizde 

saklı 13/8/936 tarilh ve 5762 
umumi numaralı tercemesine 
uygun olduğu tasdik olunur. 
Bin dokuz yüz otuz altı yılı 
ağustos ayının on yedinci pa· 
zartesi günü. 

lzmir birinci noteri resmi 
mührü ve M.R. Bayraktaroğlu 

ımzası 

40 kuruşluk harç pulu 
30 kuruşluk damga pulu 
On kurşluk tayyare pulu. 
New Y ork devleti 
New York kontluğu S S: 
Birleşik Amerika devletleri. 
Usulen tahlifi icra kılınmış 

olan ve THE AMERICAN 
TOBCCO COMPANY OF 
THE ORIENT, INC. in katibi 
bulunan ben, RİCHARD J. 
BOYLAN, berveçhi ati husu
satı ikrar ve beyan eylerim. 

1936 Temmuzunu 14 üncü 
günü, aslına mutabık olan aşa· 
ğıdaki mukarrerat, THE AME
RICAN TOBACCO COM
PANY OF THE ORIENT, 
INC. in usulen davet edilmiş 
ve toplanmış olan müdiran 
meclisi içtimaında ittifakla ka
bul edilmiştir. Bu mukarreratın 
kabulünde bütün müdürler rey
lerini istimal için hazır bulun
muşlar ve nisabı ekseriyet ha· 
sıl olmuştur. 

"Aşağıdakilerin, yani reis, 
patrick Henry Gorman ve bu 
kumpanyanın müdürü, George 
Washington Hill'in her birinin 
şirket nizamnamesinde (Arti
cls Of lncorporalion) tasrih 
edildiği veçhile, Türkiye' de 
THE AMERİCAN TOBACCO 
COMPANY OF THE ORİ
ENT, INC in Hiyikile idaresi 
ve işin te<lviri için lüzumlu 
gördüğü her hangi bir veka
letnameyi veya icap ettiği ka
dar müteaddit vekaletnameleri, 
katip tarafından tasdik olun
muş (Corporatc) mührü ile, 
THE AMERCAN TOBACCO 
COMPANY OF THE ORl
ENT, iNCORPORATED, na
mına tanzim, icra ve itaya; 
Türkiye' de scrbPstçe iş yapa
bilmek için, THE AMERICAN 
TOBACCO COMPANY OF 
THE ORIENT, İNCORPO
RATED'i kanun hükümleri 
dairesinde Türkiye'de tescil 
ettirmeğe; kanunen icap eden 
bütün vesaik ve evrakı kum
panya için ve kumpanya na
mına tanzim ve imza etmeğe; 
muvafık göreceği her bir ve-

kaletnameyi iptal etmeğe; ve 
umumiyet itibarile, şirketin 
- (Corporation) maksat ve 
mevzuları için lazım olacak 
olan her hangi bir işi veya 
bütün işleri tamamen müdür
ler meclisi toplanmış ve ruz
naıneyi müzakere eder bir 
halde bulunduğu sırada THE 
AMERICAN TOBACCO 
COMPANY OF THE ORl
ENT, INC. in yapabileceği 
gibi yapmağa mezun ve sala
hiyetli olmalarına karar veril
miş ve bu varaka ile kendi
lerine bu mezuniyet ve sala
hiyet verilmiştir." 
Yukarıdaki hususah teyiden, 

bin dokuz yüz otuz altı senesi 
Temmuzunun on dördüncü 
günü buraya imzamı ve THE 
AMERİCAN TOBACCO 
COMPANY OF THE ORİ
ENT, İNC. in mührünü vaz
etlim. 

The AMerican Tobacco 
company Of The Ori

ent, ine Corborate 
mühür 
1922 

New York 
Katip 

(fmza) RICHARD J. BOYLAN 
1936 Temmuzunun 14 üncü 

günü huzurumda yemin edil· 
miştir. 

Mühür 
Noter 

John William Hanlon 
Bronx kontluğu 

New York kontluğu 

(imza) J. W. Hanlon. 
Noter, Bronx CO. Nor 18 

Bronx ruhsatname kaydı 
No. 10 H 37 

Mahfuz ruhsatname, New 
York Co. No. 217 
N. Y. ruhsatname kaydı 

No. 7 H 127 
Vazifemin hitamı Mart 30, 

1937 

lzmir birinci Noterliğince 
13/8/936 tarih ve 5762 umu· 
m'i numara ile ve Di Ame· 
rikan Tobako Ko.Of Di Ori
yant f nk' e ait İngilizce lisanı 
ile yazılı İngilizce vekaletna
menin aslına sonradan ilave 
edildiği görülen İzmir vilayeti 
hukuk işleri müdürlüğünün 

tasdik şcrhi<lir. 

No: 69 
Yukardaki mührün T. C. 

Nevyork Baş konsolosluğuna 
aidiyeti tasdik olunur. 13/8/ 
936 Hukuk işleri Di. 

İmza okunamadı 
İzmir vilayeti hukuk işleri 

müdürlüğü resmi mührü 
Umumi No: 
işbu tasdik şerhi sureti da

iremizce 13/8/936 tarih ve 
5762 umumi numara ile ter
cümesi yapılan İngilizce ve-

kaletnamenin aslına sonradan 
ilave edilen hukuk işleri mü
dürlüğünün tasdik şerhine ve 
dosyamızda alıkonulan ve müb
rizi tarafından imzalı suretine 
uygun olduğu tasdik olunur. 

Eiı1 dokuz yüz o~uz altı yıh 
ağustos ayının on üçüncü per
şembe günü. 

İmza: Okunamadı. 
Mühür: T. C. Birinci Noteri 

Mehmet Rıfat 
İmza: R. B~yraktaroğlu 
Pul: 20 kuruş (Harç pulu) 
Pul: 10 kuruş ( Tayyare 

pulu) 
Tarih: 13 Ağustos 1936. 
Umumi No: 5848 
işbu tasdik şehri sureti da

iremizde saklı 13/81936 tarih 
ve 5783 umumi numaralı müb
rez nüshasına uygun olduğu 
tasdik olunur. Bin dokuz yüz 
otuz altı yılı Ağustos ayının 

on yedinci pazartesi günü. 
T. C. İzmir Birinci Noteri 
resmi mührü ve imzası R. 

M. Baynıktaroğlu 
20 kuruşluk harç pulu 
30 kuruşluk damga pulu 

T. C. 
f ktısad Vekaleti 

İç Ticaret Umum müdürlüğü 
Ş. Ş. 

Sayı: Genel Özel Eki 
Ankara 

/B.Tcşrin/1936 
Özü: 

teşrin ayının ikinci Pazartesi 
gunu. 

lzınir Birinci Noteri Mehmet 
Rifat resmi mühürü 

ve Bayraktaroğlu 
ımzası 

N: Akçiçek 
20 Kuruş Harç pulu 
10 Kuruş Tayyare pulu 
30 Kuruş Damga pulu 

T. C. 
IKTISA T VEKALETi 

İç Ticaret Umum müdürlüğü 
Ş. Ş. 

Sayı: Genel Özel Eki 
ANKARA 

/B. Teşrin/1936 
Özü: 

1 LAN 
İktısat Vekaleti iç ticaret 

umum müdürlüğünden: 
30 ikinci teşrin 1330 tarihli 

kanunun hükümlerine göre, 
Türkiyede iş yapmağa izinli 
bulunan müseccel ecnebi şir

ketlerınden Amerika tabiyetli 
(Di Amerikan Tobako Kom
pani Of Di Oryent lnkorpo
reytit - The Amerikan Toba
cco Company Of The Ori
ent ine) şirketi bu kerre mü
racaatla R. H. Kuhn Türkiye 
vekilliğinden çekildiğini, yerine 
şirket namına yapacağı işler
den doğacak davalarda bü
tün mahkemelerde dava eden, 
edilen ve üçüncü şahıs sıfat
lariyle hazır bulunmak bulun-

Müzeyyel Beyanname mak üzere (P. H. Gorman) 
30 İkincite~rin 1933 tarihli kanun ve (G. W. Hill) in tayin edil-

hükumlerine göre, Türkiyede diğini bildirmiş ve Iazımgelen 
iş yapmağa izinli müseccel vesaiki vermiştir. 
ecnebi şirketlerinden Amerika Keyfiyet kanuni hükümlere 
tabiiyetli (Di Amerikan Toba- uygun görülmüş olmakla ilan 
ko Kcımpani Of Di Oryent Pul: 2 krş. (Damga pulu) 
fnkorporetit- The American Tarih: 19 T. cvel 1936 
Tobacco Company Of The F. (imza) 
O rien t İne) • şirketi ! bu kerre 1 BlilH-l!llllZl'.'l!IBlmi:l-Sll!:'1!'A'll!!ll-

müracaat la R. H. Kuhn Tür- Akhisar Hukuk kimliğinden: 
kiye vekilliğinden çekildiğini, Has Hoca mahallesinden 
yerine şirket namına yapacağı Ahmet kızı Zchranın kocası 

işlerden doğacak davalarda bütün Ş_ursa 1!1egölünde Sinan bey 
mahkemelerde dava eden edi- 5mahallesiçde Hasan oğlu Hü-
len ve üçüncü şahıs sıfatİarile seyin a~~yh~nc açtığı boşanma 
hazır bulunmak üzere (P. H. davası uzcrme davalının ika-
Gorman) ve (G. V. Hill) in mctg~hının meçhul ol~nas~r:a 
t · d 1 d"ğ" · b'ld' . mebnı davacının talebılc ıla-
ayın e y e ı mı ı armış ve . .. . 

I" 
1 

.k. . . nen teblıgat ıcrasına karar 
azımge en vesaı ı vermıştır. .1 k hk 261111936 

K r. k .. h'.k" 1 ven ere ma eme 
ey ıy.~t.. a~unı u um ere Perşembe gününe talik kılın-

uygun gorulmuş olmakla bu mış olmakla yevmi k" d 
.. I b ·ıd· mez ur e 

muzeyyc eyanname ven ı. davalının bizzat kendisi mah-
lktısad Vekili N. kemeye gelmesi veyahut bir 

(imza) vekil göndermesi liizumu ila-
Pul: 200 Krş. (Damga pulu) nen tebliğ olunur. 1036 
Tarih: 19 T.Evel 1936 
Mühür: T. C. İli:ısad Vekaleti 
(imza): iç Ticaret miidürlüğü 

Umumi No: 7871 
f şbu beyanname suretinin 

daireye ibraz olunan aslına ve 
dosyamızda scıklı mübrizi ta
rafından imzalı nüshasına uy
guu olduğu tasdik olunur. Bin 
dokuz yüz otuz altı yılı ikinci 

tilo 
ayan ara 

Eski ve yeni harfleri okur 
ve yazar tecrübeli bir daktilo 
Bayan iş aramaktadır. Arzu 
edenlerin Anadolu gazetesi 
idare memuruna müracaatları 

ilan olunur. 

mene gelinir. 1042 
1 - Hava gazı fabrikasın· 

da mevcud kok kömürlerinden 
yüz tonu beher tonu yirmi 
dört liradan iki bin dört yüz 
lira bedeli muhammenle baş 
katiplikteki şartname veçhile 
6(11/936 cuma günü saat on 
altıda açık arttırma ile ihale 
edilecektir. lstirak için yüz 
seksen liralık muvakkat temi· 
nat makbuzu veya banka te
minat mektubu ile söylenen 
gün ve saatta encümene ge-
linir. 

2 - Peştemalcılarda 104 
sayılı deponun bir senelik ki
rası seksen beş lira bedeli 
muhammenle başkatiplikteki 
şartname veçhile 6/11/936 
cuma günü saat on altıda 
açık arttırma ile ihale edile
cektir. ht:rak için altı buçuk 
liralık muvakkat teminat mak-
buzu ile söylenen gün ve sa
atta encümene gelinir. 

3 - Halimağa çarşısında 
yeni yolda 4 sayılı dükkinm 
bir senelik kirası otuz beş 
lira bedeli muhammenle baş· 
katiplikteki şartname veçhilc 
61111936 cuma günü saat on 
altıda açık arttnma ile ihale 
edilecektir. İştirak için iki yüz 
altmış beş kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatta encümene gcli· 
nır. 

4 - Metre murabbaı yüz 
yirmi beş kuruştan dört yüz 
kırk bir lira seksen sekiz ku· 
ruş bedeli muhammenle 58 
sayılı adanın 353,5 metre mu
rabbamdaki 18 sayılı arsası 
başkatiplikteki şartname vcç
hile 6/111936 cuma günü sa
at on altıda açık arttırma ile 
ihale edilecektir. İştirak için 
otuz üç buçuk liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy
lenen gün ve saatta encümene 
gelinir. 22 25 27 3 927 

Manisa Asliye Hukuk Ha· 
kimliğinden : 

Manisanm Alaybey mahal· 
lesinden Bicik Ali kızı Kübra 
tarafından kocası İzmirde Pi· 
yale oğlu Hanı civarında Yo
ğurtçu lsanın yanında Manİ· 
sanm Hacı Haliller köylü 
Mümtaz pehlivan aleyhine açı
lan boşanma davasında M. 
ileyhin ikametgahının meçhul 
kalmasından tebliğatın ilanen 
yapılması kararlaştırılmış ve 
tayin olunan 12/11/936 tarihine 
müsadif Perşembe günü saat 
1 O da Manisa Asliye Hukuk 
mahkemesinde bizzat hazır 
bulunması veya musaddak bir 
vekil göndermesi luzumu teb
liğ makamına kaim olmak 
üzere keyfiyet 93617 50 numa· 
ralı dosya if ad esile ilan olunur. 

1037 
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Fratelli Sperco 1 
Vapur Acentası ı Ziya Gökşin 

Kulak, Burun, Boğaz 
ROY AL NEERLANDAIS mütehassısı 

KUMPANYASI Merkez hastanesi kulak şefi 
"UL YSSES,, vapuru 4/ teş· ikinci Beyler sokağı ha-

rinsaniden 9/teşrinsaniye kadar marn karşısı No. 41 
AMSTERDAM, ROTTER- Muayenehane Tele.: 3686 

• Doktor 

DAM ve HAMBURG liman- Ev " : 2505 
ları için yük alacaktır. Hergün 3 - 6 a kadar has-

"ORESTES,, vapuru 16/ikin- talarını kabul ede.r._E!_ 

citeşrinden 21/ikinciteşrine ka- W F ff VAN 
dar AMSTERDAM, ROTSER- • • • • 

DAM ve HAMBURG liman- Der ZEE co. 
lan için yük alacaktır. 

SVENSKA ORlENT LINIEN V. N. 

ANADOLU 1911 ...... ._ .... ~ .. ma~;m;:;~ ................. Sa~aB 
Olivier v E ŞürektJsı 

Limited 

V apar Acentası 
b' ,Si 

Birinci kordon Rces ın 
Tel 2443 

LONDRA HA T'fl ru 
"ANDALUSIAN~ s~&i~cİ 

2 ikinci teşrinde gehp 
1 f-{ull 

teşrine kadar Londra ve 
için yük alacaktır. T'fl 

LiVERPOOL HA 3(1 
"ALGERIAN.. ~apu~kiııcİ 

birinci teşrinde gelıp 4 1

1 
ve 

teşrine kadar . Liverpoktır. 
Glasgow için yük alaca ikİll' 

"FLAMINIAN11 va~uru 001 
ci teşrin ibtidasında. Lıv:r çı· 
ve Svanse'adan gelıp Y 

11
VIKINGLAND

11 
motörü DEUTSCHE LEVANTE LINİE 

30/birinciteşrinde beklenmekte "ATHEN,, motörü halen li-
karacaktır. 15 h, 

"THURSO vapuru ge· Q 
olup ROTTERDAM, HAM- manımızda olup ROTTER-
BURG, BREMEN, COPEN- DAM, HAMBURG ve BRE
HAGE, ve İSKANDlNAV- MEN limanlarına yük almak
YA limanları için yük alacaktır. tadır. 

HOLLAND AUSTRALIA "BOCHUM,, vapuru 11 son 
LINE teşrinde bekleniyor, 15 son 

ikinci teşrinde
1

İ..ondra'dan· 7)' \! 
lip yük çıkaracak ve Ga{°~koıı ll 
manda Liverpool ve 8 

için yük alacaktır. . de' 
Tarih ve navlunlardakıeS,ır 

ğişikliklerden acenta rn 4" 
liyet kabul etmez. ...-

"ALHENA,, vapuru 6/ikin· 
citeşrinde beklenmekte olup 
PRINSIPALLE AUSTRAL YA 
ve YENi ZELAND için yük 
alacaktır. 

teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN li
manlarına yük alacaktır. 

"GALILEA,, vapuru 14 son 
teşrinde bekleniyor, HAM- .. 

- Birinci Sınıf Mutahass'j• 
Dr. Demir A t ::: 

Kamçı of"'lu ıı~· ltııı 
SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 
"SUÇEAV A,, vapuru 20 

birinci teşrinde gelip 1121 inci 
teşrinde PiRE, MALTA, MAR
Sll. YA ve CEZAIR için yük 

BURG ve ANVES'ten yük çı
kacaktır. 

Cilt ve TenasU hasdta..,i5; Jıılıtı 
ları ve elektrik te a ,. tııu 

[ , 
ırcıOi 

fzmir · Birinci beyler soka~, 
Elhamra Sineması arkasın" 

Telefon : 347V 

AMERİKAN EXPORT LİNES 
"EXMiNSTER,, vapuru ha· 

len limanımızda olup NEV · 
YORK için yük almaktadır. 

''EXHiBITOR,, vapuru 14 llllllllllllllllllllllllllllhı. tor .ıtllllllllllllllllll\llllllllll_ 
son teşrinde bekleniyor, NEV- -

lstanbul üniveı·sitesi RektÖt" ~k 
l d ~ 
üğün en; alacaktır. 

"ALBA JULIA,, vapuru 
19 I 2 inciteşrinde MALTA, 
MARSIL YA ve CECAIR li-
manları için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 

YORK için yük alacaktır. = A K 1 To ay 
"EXPRESS,, vapuru 30 son = • 

teşrinde bekleniyor, NEV- Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı 
YORK için yük alacaktır. Basmahane i tas)onu J ar mndaki dibek sokak ba~ndu 30 enyı· -

"EXAMINER,, vapuru 14 = lı ev ve mu.ıyl'udıanesiuclc ı:.oılmlı saat 8 den akşam sa:ıt 6 :ı kadar = hastalarım kabul eder. = 
ilk kanunda bekleniyor NEY- - Müracaat eden lıa~tnlnra ) apılınası lôzııugclı•n sair tnlılilut ve 

"LEWANT,, motörü 1/ikin· YORK ı'çı'n yük alacaktır. -
b ki k 

_ ınikroskopik mu:ı)enclcri ile \Creınli hastalara yapılmneııın ccnn = 
citeşrinde e enme te olup "EXAMELİA,, vapuru 26 ilk =: görülen Puornotoraks ıııuo)cnclınncsimle muntazaman )Opılır. = 
ANVERS (Doğru) DANTZİG kanunda bekleniyor, NEV- J!!illllllllllllllllllllllllllll!ill!lllilllllllllllllllllilllll Tele/on: 4 715 11111111 
ve GDYNIA için yük ala- YORK için yük alacaktır. 
caktır. PiRE AKTARMASI SERİ ~ ·~[~~A~;M,i~A 

Jiandaki hareket tarihlerile SEFERLER ~ el~...,.": • tı 
navlunlardaki değişikliklerden "EXETER,, transatlantiği 6 ~ ~'',l. ~,·A ... ~ i 
acenta mes'uliyet kabul etmez. son teşrinde PİRE'den BOS- .. _ 
Daha fazla tafsilat için FRA- TON ve NEVYORK'a hareket -·-
TELLi SPERCO acentalığına edecektir. ~· · 
müracaat edilmesi rica olunur. "EXCAMBION,, Transat-

Telefon: 200412005/2663 !antiği 20 son teşrinde RIRE-

----------· den BOSTON ve NEVYORK'a Hellic en Lines' hareket edecektir. 

L• •t d DEN NORSKE MiDDELHAVS 
ID1I e LINJEN - OSLO NE.DKA.LMiNA Hamburg - Bremen, Rotter

dam - Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munta
zam iki sefer yapacaktır. 

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

Anglo-Egytian Mail 
Line 

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

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire·Marsilya seyahat müd

deti 75 saat, 
.Port·Sait ve lskenderiye li

manları için 11VELOS11 vapu· 
ru h~r hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha-
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

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

Limited 

"SARDİNİA,, motörü 16 
son teşrinde bekleniyor, D1-
EPPE ve NORVEÇ limanla
rına yük alacaktır. 

- ·-

ARMEMENT H. scHuLor-. Devlet Demiryollarından: 
HAMBURG 

UG S LEONHARDT Boş çuval nakliyatına mühim tenzilat f. 
"A U T " 15/111936 tarihinden itil aren Samsun · Çarşamba ve Mu-

vapuru 1 l son teşrinde bek· danya . Bursa hatları da dahil olmak üzere Devlet demiryol· 
leniyor, ROTTERDAM ve larında nakledilecek boş çuval ve hararlardan ton ve kilo· 
HAMBURG için yük ala- metre başına 5,ı; yerine 2 kuruş ücret alınacaktır. 
caktır. 

JOHNSTON WARREN LTD. -------~---........ ---1~-3--=~15,.....8-=0"""'/1,_02,,_1,__,,,_,, 
LIVERPUL 

"JESSMORE,, vaı'uru 15 
son teşrinde bekleniyor, BUR
GAS, VARNA, KôSTENCE, 
SULtNA, GALAÇ ve BRAİ
LA için yük alacaktır. 
S.A. HONGROISE DE NA
VIGA TION DANUBİENNE 
MARITİME BUDAPEŞT 
"QUNAır motörü halen li

manımızda olup, BELGRAD, 
NOVİSAD, BUDAPEŞT, 
BRATISLAVA, VIY ANA ve 
LİNZ için için yük alacaktır. 
SERViCE MARiTiME ROU· 

MAIN-BUCAREST 

aimi Encümen riyasetinden; 

Teşrih 
Fizyoloji 
Mikrobiyoloji 
Hijiyen 
Marazi teşrih 
Umumi emraz 
Fa nnakodinami 
1 inci dahiliye 
2 ,, dahiliye 
1 ,, hariciye 

Kadın ve doğum 
Kulak ve buğaz 
Göz hastalıkları 
Akıl hastalıkları 

Radyoloji 
Fizikoterapi 
Çocuk cerrahisi 
idrar yolları 

2 ,, hariciye ·ııo' 
Tıp fakültesinin yukarıda yazılı laburatuvar ve kiliniklerı 

19 asistanlık açıktır. isteklilerin fakülteye baş vurrnala~61 • 5 25 30 3 7 2412/9 

T.N. K 
BÜYÜK 

• t 

• • // 

,~ 

accntuına müracaat olunması. 
Telefon : 3171 

"DUROSTOR,, vapuru 25 
son teşrinde bekleniyor, KÔS
TENCE, SULINA ve GALAÇ 
ve GALAÇ aktarması BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞT, BRATIRLAVA ve 
LİNZ için yük alacaktır. 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybeder~.,,, 
paran heba olmamışbr. Hem yüzlerce vatan~af .,ır 
zı zengin etmiş, hem de yurdunun göklerırıe tJI' 
kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zengindel'I 

Bedeli muhammeni Yeri Cinsi No. rinin de senin olmıyacağanı kim iddia edebilir?. ; 

Lira k. J kt t ~1!1111~ .. .,,. .. ~!l!lm-•• 
eri ve enasül Hasta· 
lıklan Mütahassısı 

Doktor 
Osman Yunus 

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

75 00 Karantina tramvay caddesi Dükkan 447 stanbul üniversitesi Re o 
ldarei Hususiye akaratından olup Karantina'da kain eski ı•• ..., •• d 

Muhasebei Hususiye ~ube binası kiraya verilmek üzere 10 gün~ ugun en; diP' 
müddetle temdidcn artırmaya çıkarılmıştır. Tıp fakültesi klinikleri için hasta bakıcı mektebindell 

İsteklilerin ihale günü olan 5/1 1/936 perşembe günü saat lamalı altı hemşireye ihtiyaç vcırdır. 1 

10 ela depozito makbuzlarile Daimi Encümene müracaatları. istekli olanların Fakülteye baş vurmaları. 19~ ~ 27 29 31 2 979 25 30 3 7 2413 ~ Hergün hastaları sabah 
saat 10 dan akşam altıya 
kadar kabul ve tedavi eder. ı 

ao~t'·No.Kl9""11' Şamlı. Pürjen Şahap Tesiri tabii, :Siz bir müshildir~ Ö kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, Mir 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 

ta~ 


