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e,riyat mddilıil: R. ihhet Çançar 1 

Japonya ve dünya Cumhurivet bavramı busene cok • 
/ngiltere ve Amerikada Japon aleyh. 

tarlıfı gittikçe ar:tıyor. 
lıtanbul, (Hususi)- Uzak Şarkta japonyanın kat'i bir plan 

dahilinde takib ettiği istila ve ~ecavüz siyaseti, yavaş yavaş 
Amerika, lngiltere ve Çinde menfaatleri olan diğer devletler 
tarafından endişe ile karşılanmağa başlamıştır. 

japonyamn dokuz devlet konf eransma iştirak etmiyeceği 
anlaşılmaktadır. Buna ilaveten, Amerika Cumhurreisi M. Ruz· 
veltin son nutku, japonyada asabiyetle karşılanmıştır. Gerek 
Amerikada, gerekse lngilterede japonyaya karşı derhal boy· 
kot açılmaıım istiyenlerin adedi gittikçe artmaktadır. Japonlar 
İle, bunun tatbik mevkiine lconamıyacağı iddiasındadırlar. 

Anadolu 

parlak olacaktır .. 
Ankara muhabirimiz bildiriyor: 
Busene 29 Birinciteşrinde An karada tes' id edilecek olan 

Cumhuriyetin ondördüncü yıldönümü için hazırlanan program 
ç~k zengindir. 

Buseneki Cumhuriyet bayramında Ankarada muhtelif devlet· 
lere mensup mühim simalar bulunacak, Balkan devletleri Erki
nıharbiye reisleri de büyük geçit resmini takip edeceklerdir. 

Geçit resmine iştirak etmek üzere muhafız alayı, motörlü 
kıt'alar, piyade ve süvari alayları şimdiden Ankaraya gelmiş 
ve hazırlık talimlerine başlamıştır. Türkkuşu ve memleketin 
muhtelif lise izcileri de geçit resminde yer alacaklardır. -
Gazetesi 

Memleketin en kuvvetli gazetelerinden biri oluyor 

Hergün 12 büyük sahife 
Renkli, bol miJderecatlı, özü, sözü olgun ve dolgun bir gazete! 

nadolu, yeni ve büyük rotatif makinesile çok mükemmel bir gazete çıkarara 
okurlarını her suretle tatmin edecektir 

En doğru haberleri ANADOLU'da bulacaksınız 
••• 

AOOLU, mevcut kadroauna ilAveten, memleketin en salahiyetli, en kuvvetli fikir adamlanm da 
kendi ailesi içine almı,tır. 

HamrladıAı tarihi, edebi tefrikaları, macera ve zabıta romanları ve gayet gtl.zel hikayeleri ile her 
ttırltı fikri ve ruhi ihtiyacınıza cevab verebilecektir. 

Anadolu, halkın gözü, halkın dili 
ve halkın dimağı gibi çalışacakbr 

nadolu'da gerek mOnevverler, gerek~e gençler, çocuklar ve halk 
için ne lazımsa hepsi bulunacaktır · 

Paria, 25 (Radyo) - Meçhul 
lit ,tayyarenin bombardıman ettiği 
Vecı Meler adındaki posta vapuru 
ıa.t11a11tır. Mlrettebatı kurtanlarak 
•or.andre gönderilmiıtir. 

·- ••V "I'-- ... --..-- "--- tı-·--· -
ya gelecektir. 

İki torpidomuz, Romanya va· 
purunu boğazlarda karıılıyacaktır. 

Dost ve müttefik memleket 
Baıvekili, Galata rıhtımında büyük 

., .. ,.,.. ... yw•'V• au.., .1.a.ua•••u- -·ı-·--

ler verilecektir. 
Dost ve müttefik memleket 

Baıbakanı, Cumhuriyet bayramı 
günü Buyfik Millet Meclisi bina· 
unda yapılacak kabul reıminde 
Atatürkfl tebrik ettikten ıonra, 

stadyomda yapılacak geçid reımin· 
de de hazır bulunacaktır. 

Paria, 25 (Radyo) - Parie 
mHki komutanı General Guro, 
yapnın ilerlemiı olmuı barebile 
mHkiinden çekilecektir. 

Vapurun iımi büydk harflerle 
~~~ Ye Franıız olduğu uzaktan 
-an idi. 

Puit, 2~ [Radyo) - Faı ile 
11...aı,. armuda eeyriaefer eden 

S..a 3 neli ..ıai/ede -

merasimle karoılanacak ve ak~am 
buıuei trenle Ankaraya hareket 
edecektir. 

8. Tatareskonun ietikbali için 
Aokarada büyük hazırlıklar yapıl· 
maktadır. 

Romanya Baıbakanı, Baydk 

B. Tataresko, ayın otuzunda 
memleketine dönmek Gzere Anka· 
ndan hareket edecektir. 

Franıa Aaked Ş4ra11, Genenl 
Guroya Mareıal rltbeai Terilmeai 
Uizumunu kararlaıbrmıttır· Euı 
itibarile Franııa orduıunda altı 
Mareeal bulunman kanuni iken, 
halen yalnız iki Maretal bayatta 
balmımaktu. 

• 

-------------
.günlerde en mütekamil 
ekli ile çıkmak üzeredir 
oniyetle ıöylflyoruz ki; ANADOLU gazetesi Türkiyenin en bG· 
zetelerinden, hele hele fzmirio, muhakkak ki, en sengin, en 
en dolgun mflndericath, fikre, halkın pklyetlerine, aamimt 

~WXUOtU,e;1Yu .. et•k0~·kunu%! 
-~-------~~--

ı niJshamızda, bu sözlerimizdeki 
isabeti giJreceksiniz .. 

gün macera romaulan ,.e tıaribi tefrikaları ile muhitin büyftk 
'Hını kendi üzerinde toplıyan değerli arkada,ımız M. Ayhan, 

eVivüz Selim 
ıdircan. Kaf lının en güzel eseri: 

IELEK ve ŞEYTAN. 
·elime ve telif !erinde kıymetini yakından bildj&imiıı: arkadafl• 

iı~V;liii~ terc2;bıta 1 

VE 
BiR ESER DAHA! .. 

leksandr Dümanın cihan-
fÜmul bir ·romanı daha! 
ı /ılualar, tarllı aalıi/eleri, lıik4ıeler, •lmlıllll', 

röportajlar ve ideal bir ıaıetel •• 

Çin • Japon harbi 

on tayyarelerinin! 
faaliyeti durmuyor 

iz kıt'aları ateş emrini aldı
·,iç Mongolistanın istiklali 

Japon askerleri siperde 
ıay, 25 (Radyo) ...- japon· 
ng civannda harb:ediyor· 
japon tayyareei, rical et· 
w Çin kıtaatını bombar• 
nektedir. 
lar, bası kaaabalan iqal 
dir. 
ı, 25 (Radyo) - japonya, 

devleti teaiae memur ellikleri aöy• 
leni yor. 

Şanghay, 25 (Radyo) - japon 
taarrusa her cebhede tamamen 
dardurulmuıtar. Bugln bet japon 

--,, --·- ile Pekin potta •• telgraf 
idarehanelerine 12 midir tayin 

tayyareai, iki Çin .. hrini bombar· 
dıman etmqtiı. 200 ôll Ye 400 
yaralı Yardır. lngilis lat'alan, keo· 
dilerine •tef edecek japon tayyare
lerine alefle mukabele emriDi aı. 
mıılardır. etmqtiı. 

Çin poetabanelerbıde balmwa 
bClUlD pullar, japonlarca mtltadere 
eclilmifllr. 

Pekin, 25 (Radyo) - Sayan 
mıatakumda Moagolittan bayralı 
çekilmiftir. 

japonlann, iç Mongoliatan hl· 
Umetini tem için giallce tedbir· 
ler aldıkları •• Pnu Teyt, yeai 

Tokyo, 25 (Radyo) - japon 
lataab, Sayan oebheainde ileri .. 
mektedir. Dıı Mongoliıtana kaqı 

matuaner olan japon turraıu. 

:fo'ffOl Rmyayı dGtlndGrmeA• bat• 
lamııbr. 

Dıı Mongoliıtamn merkesi 
olan Lombatör tehrinde bClydk bir 
hareket mClflbeclı edilmıktMir, 



Sayfa 2 

Kadınların askerliği 
Kızlarımııın nskeri talimlere botlıtmnsı, kadınlık- ve cemiyet baya· 

tunızda, her bakımdan yeni bir ilerleyiş hareketidir. Dan, bir raotui, 
hir mizah olabilen böyle bir dütüoce, timdi bayat içiodı yürüyen bir 
hakikat halinde bulunuyor. Yeni kanun 1'0rk kızını, gerek kilhür ve 
meslek, gerek aile, gerek cemiyet, gerekse vatau . müdafaası buıusunda, 

· dört ba~ı mam'nr ve esaslı bir cemiyet haline getirmek saadeti de cum· 
buriyetin bu ilk yıUarmıı dütüyor. _ 

Cumhuriyetin fazilet, nimt!t ve saadet oluşu, bütiin karakterini ve 
en milııbet, ayni zamanda en hayret verici eıerlerini de göstermek ~rtile 
hiç bir cemiyette bu kadar kıen bir zamanda kendisini hi!8eltirmemiıtir. 

Kadın artık, içtimat haysiyet ve mevki aahibidir. 
Kadın, anadır, kadın ilim insanıdır, meslek ve ihtieae unsurudur. 
Kadın, erkek gibi, tam bir vatandaıtır. Kadın, ayni :zamanda vatan 

mildafaasında bir kıymet olmaktadır. Türk ordusunu, istikbalin rnuhte· 
mel herhangi hadiıeıinde, ·eski aııker alımındaki k.ıyast vabirllere göre· 
iL;i mi!il dolgon çıkarabilmek için, Türk kaılınının da a~kerliğe hazır· 
lıklı olması tnrttır. ~fükellef hizmet olmıyabilir. Yani "şu yaıtıı, bir bu· 
çuk, iki sene askerlik yapmıyn mecburdur,. kaydı altına koumıyıtbilir. 

Fak.at mekteblerde ve diğer eivil teşkilat içinde ona askerli~in bütün 
terbiyesi pek ala verilebilir. \1e herhangi bir bnrb çıkınca: kadın, ı;anta· 

sıuı 11:rtıoa, ııildhıoı omuzuna vurup cephf\ye koşabilir. 
Bu arada bazı münevverlerin düştüğü ıu eıık.at fikri dinledim: 
- Kııdıo eebhe gerieilı.de çalışı rBa ı:faba müf id olur!. 
Ben aksine kaniim. Kadın cebbede ·de muvaffak olabilir. Harhlerde 

verilen telefetın kı ruı azamıoııı erkek olmaeı, umnmt harbin verdiği 

neticelerden de anlaıılmıçtır ki, cemiyetler için her bakımdan tehlikelidir. 
Prensip ve zaruret olarak kadının askerliğini kabul ettik.ten ıonra 

bütün bunlar daha e•aslı oekiller içinde ayrıca konu~ulıabilir. 
Yüz yirmi ıene evel, Türk kadınının vaziyeti neydi, bugün nedir? 

• Bugün birer hakikat olan ıeyleri, yirmi ııene evel tahayyül eden iosao, 
kahkahadan kmlırdı . ._imdi ise onların içinde yaııyor. Kadının askerliği 
meeeleııi de aynen böyle bir çerçeve içinde bulunuyor. 

Korkunç imtihanlar! 
Cihanın bertarafında ders 

seneleri sonunda talebeler bü· 
yük korku ve sıkıntılar geçi· 
rirler; fakat; Çindeki imtihan 
korkusu böyle değildir; çok 
müthiştir! 

Çindc muayyen derslerden 
imtihan vererek hayat adamı 
veya kafi derecede alim ol· 
mak için en aşağı 30 yaşına 
kadar çalışmak lazımdır. 

Çinli talebe imtihan zamanı 
adeta dağlara kaçarlar, tavan 

• aralarına saklanırlar ve bu 
suretle "salim kafa" ile ders 
çalışırlar". Zengin Çinli tale-

. beye mahsus bir bina da 
vardır; bu bina 12,000 küçük 
daireden mürekkeptir. Zengin 
Çinli talebe bu odalara kapa
narak imtihanlara hazırlanır
larmışl 

Kadm doktorları 
En ziyade kadın doktor f n

gilterede bulunmaktadır. lngi· 
)iz yükı;ek mekteplerinde ka
dın talebe çoktur; bunların 

1747 si tıp tahsil etmektedir. 
Halen fngilterede 6000 kadın 
doktor vardır; mecmu lngiliz 
doktorlarının adedi ise 60 
hindir. . 

Londrada çıkan "Britiş Me· 
dikal Jurnal,, mecmuasına gö
re, hastanelerde hastalar ka
dın doktorları erkeklere ter· 
cih etmektedirler. 

En mes'ut insani 
En mes'ut insan kimdir, bi

lir misiniz? .. 
Cenubi Afrikada Kip, Tavn

da oturan Bayan N. Peter
sondurl 

Birkaç güıı evel 108 yaşını 
idrak eden bu ihriyar kadın 
ömründe ne bir ı adyo, ne bir 
sinema1 ne de bir telefon gör· 
mcmiştir. Arzın en bahtiyar 
insanı olan bu kadının hayatı 
çok kıymetlidir; o kadar ki, 
bu aziz canına bir kaza gelir 
diye otomobile bile binme· 
mektedirl 

Bir kadm daha ... 
Evet, bu da cihanın mes'ut 

Saime Sadi 

kadınlarından mı, bilmiyoruz? 
Ark:ınsastan Londraya gelen 
Mari Keytley· adlı bir genç 
kadı~ın sesi beş mil mesafe. 
den duyulmaktaymış. Şu hale 
göre, arz üzerinde en kuvvetli 
ses sahibi bu genç kadındır; 

amma mes'ut mu, be'dbaht mı 
bilmiyoruz? 

42 Saat oynamış! 
Arz üzerinde zencirsiz deli 

zencire vurulmuş deliden çok· 
tur, derler. Ne kadar doğru 
bir sözdür! 

Boynes - Ayreste en fazla 
dans şartile bir müsabaka ya· 
pılmış ve 6000 dolarlık mü· 
kafatı bir Macar kızı, Emme 
Sgabs kazanmıştır. 

Bu kızcağız tam 42 saat 
raksetmiştir. 

En p(lhah braşl 
Herhalde bir gevezeye bir· 

kaç saat esir olmak değildir. 
Bakınız en pahalı tıraş nedir? 

Gayet acele bir iş için se
yahate çıkmak mecburiyetinde 
kalan bir adam tıraş olmuş 
ve berbere bir 100 liralık 
vermiştir. Berber bu parayı 
bozamayınca, adamcağız on· 
beş franklık bir piyango bile· 
tini bırakıp gitmiştir. 

Bundan beş gün sonra bu 
bilete tam 100,000 frank isa
bet etmiş ve berber de bir 
tıraşı bu kadar paraya yap
mıştır. 

Urladaki 
Yabani zeytin ağaç

ları aşılanıyor 
Vali B. Fazlı Güleç refaka

tinde vilayet ziraat müdürü 
B. Nadir Uysal olduğu halde 
dün akşam Urla kazası dahi· 
!indeki yabani zeytin ağaçla· 
rının aşılanmasına bugünlerde 
başlanacağından, Urlanın muh
telif yerlerinde bulunan delice 
mıntakalarında tetkikler ya· 
pılmıştır. Urladan sonra dı~er 
kazalardaki yabani zeytin 
ağaçlarının da aşılanmasına 

devam edilecektir. 

ANADOLU 26 flkteorin 93'7 

Nüfus müdürü 
--·-···~·----yakında Alanyaya 

gidiyor 
Terfian Alanya kaymakam· 

lığına tayin edilen şehrimiz 
nüfus müdürü B. Abdülhalim 
Doğruya tayin emri vilayetçe 
tebliğ olunmuştur. B. Doğru, 
önümüzdeki perşembe günü 
Alanyaya hareket Pdecektir. 

B. Abdülhalim Doğru, f z· 
mir nüfus müdürli.ığüı:de bu· 
lunduğu kısa bir zaman için-
de muamelatı ıslaha çalışmış 
ve muvaffak olmuştur. Şimdi 
nüfus muamelatı günü gunune 
çıkarılmaktadır. 

B. Sami 
Giresun gUmrOğU ambar 

başmemurluğuna 
tayin edildi 

lzmir ihracat gümrüğü am· 
bar başmemuru iken, bir ifti
ra yüzünden vazifesinden uzak· 

laştırılan ve bilahare, kendisine 
isnad edilen cürümle alakası 
olmadığı anlaşılarak meı 'i mu· 
kemesine karar verilen Bay 
Sami, bu kere sınıf ve maa· 
şma muadil Ölan Giresun 
gümrüğü ambar başmemur)u· 
ğuna tayin edilmiştir. 

B. Sami, eski ve liyakatli 
memurlanmızdandır. Yeni va· 
zifesinde muvaffakıyetler di
leriz. 

Yolcu ve posta toy. 
yareleri 

lstanbul • lzmir ve Ankara 
arasında işliyecek Devlet hava 
yolları yolcu v~ posta tayyare 
seferlerinin Cumhuriyet bayra· 
mında başlıyacağı tahmin edi· 
liyor. Cumaovasında kurulan 
sivil tayyare istasyonunda bü
tün hazırlıkların tamamlanma· 
sına çalışılmaktadır. Meydan, 
zaten tayyarelerin inip kalk
masına müsaid bir vaziyete 
getirilmiştir. ----

Gümrük Başmüdürü 
Ve maiyetinden bazı zevat 
birer maaş ikramiye aldtlar 

İzmir gümrükleri Başmüdürü 
B. Seyfi Aydın, ldhalat güm
rüğü müdürü B. Fahri Soydinç, 
f hracat gümrüğü müdürü B. 
Şerif, Başmüdüriyet mümeyyizi 
B. Mehmed, müdür muavini 
B. Azmi ile mesul muhasib 
B. Ali Riza Afyonluya birer 
maaş ikramiye verilmiştir. 

Çalışkan gümrük memur· 
tarından bazıları daha ayni 
şekilde taltif edilmişlerdir. 

En büyük şef kat müessesemiz: Kızılay 

Dün Karşıyakada 
merasim yapıldı 

---------------
Bugün 650 çocuğa elbise dağı-
tılacak ve merasim yapılacak 

l<arşıyakada Kızılay teşkilatı toplantısı ve merasimde 
Bay Necati Çiftçi nutuk söylerken 

Bugün Kızılay haftasının 

son günüdür. Öğleden evel 
Kızılay kurumu merkezinde 
yoksul çocuklara elbise dağı
tılacaktır. Kızılay kurumu fz. 
mir merkez heyeti, cumhuri
yet bayramı ve Kızılay haftası 
münasebetile 650 yoksul ço· 
cuğu giydirecektir. Bugün 450 
kız çocuğuna, yarın da 200 
P.rkek çocuğuna elbise verile· 
cektır. 

Kızılay haftasında okullar
daki Kızılay gençlik teşkila· 
tına mensup gençler, gruplar 
halinde şehrin muhtelif semt· 
lerinde dolaşarak halkı, en 
büyük şefkat müessesemiz olan 
Kızılaya üye kaydetmişlerdir. 

Kızılay haftasının son gün
leri münasebetile Dün Karşı· 
yakada Kızılay mensubları bir 
toplantı yapmışlardır. Saat 
15,30 da G. H. Partisi Karşı· 
yaka kamunu binasından ha· 
reket eden Kızılay Kurumu 
Karşıyaka şubesi idare heyeti 
reis ve azasile okullar tale
besi muntazam yürüyüşle va· 
pur iskelesi önündeki Gazi 
meydanına gelmişlerdir.• Bu
rada yapılan toplantıya fazla 
miktarda halk ta iştirak et· 
miştir. 

Öğretmen B. Necati Çiftçi, 
Burada kızılayın askeri ve si
vil sahadaki büyük yardımları 
hakkında değerli bir nutuk 
irad etmiş ve bütün mckteb-

!ilerle halk, nutku hararetle 
alkışlamışlardır. 

Geçid resmi: 
Bundan sonra talebe bir 

geçid resmi yapmış ve Os· 
manzade mevkiine doğru yü
rümüş, daha sonra Soğukku
yuda Atatürkün validelerinifl 
mezarını ziyaret etmişler ve 
bir çelenk bırakmışlardır. 

Bugünkü merasim: 
Bugün öğleden sonra saat 

16 da Cumhuriyet meydanında 
bir toplantı yapılaçaktır. Bu 
toplantıya Alsancak, Basma· 
hane, Eşrefpaşa ve Güzelyalı 
semtlerindeki mekteplerden 
gelecek bütün okullar talebesi 
iştirak edecektir. Yürüyerek 
Cumhuriyet meydanında top· 
!andıktan sonra talebe arasın
dan seçilen bazı gençler Kı· 
zılay mevzulu nutuklar söyli
yecek, şiirler okuyacaklar ve 
memleketi kurtaran Atatürkün, 
Cumhuriyet meydanındaki hey· 
keline bir şükran çelengi bıra
kacaklardır. 

Cumhuriyet meydanındaki 
bu toplantıyı büyük bir gcçid 
resmi takib edecektir. 

Aşım durakları 
Vilayet baytar müdürü B. 

Adil Yergök önümüzdeki bir 
kaç gün içinde Menemen 
Dikili ve Bergama kazaların· 

dnki aşım duraklarını teftiş 
edecektir. 

ilk ve orta 
okullar ----...... ,·-----

Öğretmenleri ara-
sında nakiller 

Buca Üçüncü ilkokul öğ· 
retmeni B. Fahri Ersoy, Cum· 
huriyet Kız enstitüsü riyaziye 
öğretmenliğine, Urla·K17.11bahçe 
köyü öğretmenlerinden B. 
Hilmi Önsel lzmir Erkek lisesi 
Fransızca öğretmenliğine, iz· 
mir Senjozef Fransız okulu öğ· 
retınenlerinden B. Sabri Alp
kut Karataş Ortaokul tarıh, 

coğrafya öğretmenliğine, Ak· 
hisar Yayaköy öğretmeni Bn, 
Emine Emel Sabuncuoğlu Bu
ca üçüncü ilkokul öğretmen· 

liği ne, lzmir tecim lisesi Fran· 
sızca öğretmeni B. Vecdi Ça
ğatay Edirne Erkek )isesi 
Fransızca öğretmenliği ne, Bn. 
Avniye Kolçak lzmir kız lisesi 
lngilizce stajiycrliğine, Bıı. 

Fatma Mesadet Erkek lisesi 
tnı-ih-coğrafya stajiyerliğine, 

B. Rahmi Kolukırık san'at 
okulu elektrik atölyesi şefliği 

ve teknölüji öğretmenliğine 
tayin edilmişlerdir, 

Belediye reisi 
Paristen Berline 

geçti 
Avrupada bulunan Belediye 

reısı Dr. B. Behcet Uz, Pa· 
risten Berline geçmiştir. Ya· 
kında Viyana, Bükreş yoluyla 
İstanbula gelecek1 oradan 
şehrimize dönecektir. 

Veremli inekler 
Burnava Ziraat mektebi 

inekleri aşılanacak 
Ziraat Vekaletince Burnava 

Ziraat mektebi ineklerine ti· 
berkülin tatbikine karar ve· 
rildiğini ve 938 senesinde ve· 
remli ineklerle mücadelenin 

lzmir ve civarındaki ineklere 
teşmil edıleceğini yazmıştık. 

Ziraat Vekaleti, çocuklarımıza 

verem aşılamak tehlikesini 
gösteren bütün inekleri Tü· 
berkülin aşısına tabi tutmayı 
muvafık görmektedir. Bu aşı 
sayesinde veremli inekler tes· 
bit edilebilmekte ve bunlar 
imha edilerek sahiblerine taz
minat verilmektedir. lımirde 
bu mühim işe evvela Burnava 
zirraat mektebi ineklerinden 
l:>aşlanacak ve aşı, lkinciteşrin 
başlangıcında yapılacaktır. 

Terfi ve tayin 
ihracat gümrüğü mesul mu· 

hasibi B. AH Rıza Afyonlu, 
terfıan Kars gümrüğii mesul 
muhasipliğine tayin edilmiştir. _ ....................................................................................... . 

Bİrİ Seviye itibarile yekdiğerlerinden farklı şahsiyetlerin tabiat ve mizaçlarile alay eden ve bunların 
içyüzlerini meydana vuran eğlenceli ve zevkli filim ile 

Dl•gv eri• Karımı ihmal ettim cezamdır diye fervad eden ve aşkı uğrına sinir bıJhranına uğrıyan bir 
kadının ıstırabı ve intikamını tasvir eden iki büyük filim · 

Bugün TAYYA E Sinemasında 

Ayrıca: PA 

Görmek Uzere şimdiden hazırlammz 

1 -- ranı 
Yıldızlar filimi diye nam alan bu filim 

GABY MORLEY.EL VİRE POPESCO.LEFA
UR. RAIMU - DUV Al - VJCTOR FRANCEN 

Gibi baş Frans z artisti tarafından temsil edilmiştir 

2-- • gece. 
Aile hayatının inceliklerini musavver hissi ve içtimai aşk filif111 

Oynıyanlar: Güstav Frohlich - lida Barova 
R A M O U N T J U · R N A L 

SEA:8SLAK: Operada bir g,.ce 3 ve 7,20 de Aşk şükranı •1,50 ve 8,45 de çuwortcsi, l'aznr J, 15 de Afk şükranı ile haşlar fiatler: 30 41 O 50 l{r. 



talya, F rankoya i yeniden 
üç alay gönderdi 

.__ ------
Astury adan sandallarla kaçanların çoğu, 

yolda feci surette boğulmuşlardır 
p Barselon, 25 (Radyo) - General Franko, bu pla- daydan alınan son haberlere 
t alnıadan hareket eden Franko nınd~ muvaffak olursa, İspan· göre, Asturyadan sandallara 
d8!Yareleri, bu sabah saat ya harbi, pek yakında sona binerek Fransaya geçmek is-
0rtte Barselonu bom bardı- erecektir. tiyen Ash ryalıların yarısından 

llıan etmişlerdir. Bu esnada Londradan alınan son ha- fazlası yolda feci bir surette 
~n cumhuriyerçi ispanya herler, İtalyanın Libyaya sev· boğulmuştur. 
~YYareleri, Franko tayyarele· ketmek üzere hazırladığı üç Fransa, bu zavallıları kur· 
~ne hücum etmişler ve bun· alayı, General Frankoy& yar- tarmak için, ispanya suların· 
Qrdan ikisini düşürmüşlerdir. dım için Kadikse göndermiştir. daki Fransız harp gemilerine 
~ tayyarelerin, parçalanan Paris 25 (Radyo) - Hen· emir vermiştir. 

Pı 0t1an ltalyandır. 

1• Son haberlere göre, Maun 
.~nıanını bombardıman eden 
~ tilalci tayyareleri, limanda 
d ulunan bir posta vapuruna 
~ bir bomba atmışlardır. 

Şen bomba, vapurda yan· 
ıtn çıkarmıştır. 
lh ~~lamanka 25 (Radyo ) -
t hlalciler, Asturya cephesinde 
Bıni~likle iştigal ediyorlar. 
k·u~un, Asturyalılardan iki yüz 
dışı daha esir alınmış ve silah 

olu bir çok depolar bulun· 
muştur. 

Roma, 25 (Radyo) - İtal
~a Hariciye Nezareti, Fransa 
ı e lngiltereye verdiği bir 
~uhtırada, kırk bin kişilik 
ır ltalyan kuvvetinin lspan· 

:Y~da bulunmakta olduğunu 
bıldirmiş, mukabilinde cum-
ht~etçi ispanyada bulunan t• •ncı devletlere mensub 
. UVVetlerin miktarım anlamak 
ıatt!digini ilave eylemiştir. 
I ~lamanga 25 (Radyo) -
~tılalcilerin, Asturya cephe· 
sı~de şimdiye kadar 134 bin 
tsır aldıkları söyleniyor. 

h ~rselon 25 (Radyo) Cum· 
. ~rıyetçi ispanyaya yardım 
hÇın,~ Rusyadan askeri bir 

eU~~t gelmiştir. Bugünlerde 
.. 

111 bombardıman olmak 
~ere 80 Rus tayyaresinin gel· 
... e. b 

pı . eklenmektedir. 
A.: arıs, 25 (Radyo) - Havas 
lı ıansının Burgostan aldığı 
;:.ere göre, general F ran ko 
b ıon cephesi için büyük 
~dt taarruz pilanı hazırlamak-

ır B I" V 1" · i, 
1 
• u p an, a ansıyayı 

ta~a etmek ve bu suretle Ka
..,, onyayı tecrid eylemektir. -ANADOLU 

G.. • 
~nlük siyasal gazete 

lia sahip ve bqyazgam 
tı.._ Ydar Rüşdü OKTEM 
lıfGd:' neoriyat ve yazı işleri 
~ : Baı::!!,._ Nflzhet Çançar 

~-: 
C. llaık ikinci Beyler sokağı 
~'tlgr., Partiei binan içinde 

leıe,; : bınir - ANADOLU 
011
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llllıtı ABONE ŞERAiTi 
12~~ altı aylığı 700, üç 

l~ Y~ 500 kuruDtur. •ho llle11ıleketler için senelik 

8 ne Gcreti 27 liradır 
• Y•rde 5 k uruı ur 

~;- -~~ nibhalar 25 .kuruştur 

~.\botu MA'!'BA ASINDA 
BASIUuşT,R -

Erk8nıharbiye Reisleri 
Yugoslavya ve Y ıınan · heyetleri 
geldi, Romanya heyetide geliyor 

İstanbul, 25 ( Hususi ) -
Romanya Genel Kurmay baş· 
kanı ile maiyeti erkanı, yarın 
(bugün) buraya gelecek ve 
derhal Ankaraya hareket ede
cektir. 

Ankara, 25 (A.A.) - Şeri
mizde yapılacak Balkan antantı 
Genel kurmay heyetleri top
lantısına iştirak etmek üzere 
Genel kurmay Başkam Orge
neral Nediçin başkanlığında 
Genel kurmay birinci başkan 
muavini General Bodi, Gene· 
ral Yankoviç Albay Yosimo
viç, Yüzbaşı Knejeviçden mü· 
rekkep Yugoslavya heyeti ile 
Genel kurmay reısı General 
Papagosun başkanliğmda ikin
ci reıs Zeyopulos, Yarbay 
Kalogeropulos, Yarbay Viblis, 
Yarbay Kitrilokis, Yarbay Ko· 
rozis, Deniz yarbayı Petropu· 
los, Binbaşı Alestos, Binbaşı 
Averoftan mürekkep Yunan 
heyeti beraberlerinde mihman· 
darları ve Belgrad ateşemili· 
teri Kurmay yüzbaşı Emin 
Çobanoğlu, Atina ateşe~ili
teri Kurmay yüzbaşı Ziya U nal 
olduğu halde bu sabah saat 
saat onu beş geçe hususi trenle 
An karaya gel na işlerdir. 

Yugoslav, Yunan ve Türk 
bayraklarile donatılmış :olan 
istasyonda genel kurmay baş· 
kanı Mareşal Fevzi Çakmak, 
ikinci reıs orgeneral Asım 
Gündüz, ordu müfettişi orge· 
neral Fahrettin Altay, Ankara 
garnizon • komutanı general 
Mustafa Gökçe, merkez ko· 
mutanı Albay Demir ve Ha· 
riciye Vekaleti protokol şefi 
muavini B. Kudret ile Yunan 
ve Yugoslavya elçileri ve el· 
çilik ileri gelenleri tarafından 
karşılanmış, bir askeri müfreze 
selam resmini ifa etmiş, mu
zıka Yunan, Yugoslav veTürk 
milli marşlarını çalmıştır. 

istasyonun iç ve dışında bu· 
lunan kalabalık bir halk küt· 
lesi misafirlerimizi alkışlamıştır 

Misafir hıı:yetler istasyondan 
doğruca ikametlerine tahsis 
edilen Ankarapalas oteline 
igtmişlerdir. 

Yunan genel kurmay reisi 
general Papagosun kerimesine 
buketler takdim edilmiştir. 

Havayolları 
Tayyare filosu f zmir 

afakmda uçacak 
İstanbul, 25 ( Hususi ) 

Tayyare meydanları henüz ha
zırlanmadığından, Havayolları 
servisleri Cumhuriyet hayra· 
rammda açılamıyacak, yalmz 
Havayollan tayyarelerinden 
mürekkep bir filo, izmir üze· 
rinde uçarak bir cevelan ya
pacaktır .. 

Şaşkınlık alamet
leri belirdi 

lstanbul, 25 (Hususi) 
Hatayda bir köylüye Türkçe 
ders veren 14 yaşında bir 
Türk çocuğu mahkemeye ve· 
rilmiştir. 

Ziya Gökalp 
için ihtifal yapıldı 

İstanbul, 25 (Hususi) 
Bugün, Ziya Gökalp için ihti· 
fal yapılmış, büyük adamın 
mezarı ziyaret edilmiştir. 

Türk-Yunan 
Kaçakçılık mukavelesi 

imzalandı 

İstanbul, 25 ( Hususi ) -
Yunan hükumeti, Türk-Yunan 
kaçakçılık mukavelesini tas
dik etmiştir. 

Nuri Paşa 
Mısırdan Bağdada döndü 

Bağdad, 25 (Radyo) - Sa· 
bık Irak Hariciye Nazm Nuri 
Paşa, dün Mısırdan buraya 
dönmüştür. Nuri Paşa, geçen 
sene yapılan kabine değişik
liğinden sonra Mısıra kaçmşıtı. 

Nahas Paşa 
Bugün kral tarafmdan 

kabul olunacak .. 
Kahire, 25 (Radyo) - Mı· 

sır Başvekili Nahas Paşa, ya· 
rın (bugün) kral Faruk tara· 
fından kabul edilecektir. Bu 
kabul esnasında, kabinenin 
sarayla münasebet ve vaziyeti 
tesbit olunacaktır. 

ır 
8. Celal 

-· ' D ı ·, . -' ., ·ı ., 
Bayar~ka- e ı m!~. '!'egı mı. 

Biz insanlar ---Cemiyet içinde, takmdığı 
tavra, mensup olduğu mües· 
sesenin kıymet ve ehemmiye· 
tine ra~men, hakikatte bir 
gömlek ve maske altında ne 
çirkin ve ne iğrenç hüviyetler 
yatıyor? 

Benim fikrimce, en iyi bir 
cemiyet mahlUkunun ilk şartı 
P.vvela karakter ve haysiye t 
sahibi olmasıdır. Bir insanın, 
hakiki insanlık temeli, servet, 
şöhret, ilim ve herseyden çok 
evel, bunların listünde kuru
lur. Ve insan, bunların hep
sinden de top yekun mahrum 
olunca, fecaatin ve zavRllıhfnn 
kuyusu içinde gırtla~ına kadar 
gömülmüş olarak dolaşır. 

Adi menfaatler uğrunda, 
yüzüne savrulan tükürüğü va· 
Javıp veya yağmur sanıp, g-ene 
şaklaban1ı~a ka.lkan mend~bur 
mahluk, artlk içtimai ve insani 
biitün k1ymetlerindf"n silkinip 
ç1km1ş demektir. Onu, tutun 
ku\'ruğundan, atın çöplüR-e .. 

Şerefli olmak, alnını kaldıra 
kaldıra yürümek gibi bir bah
tiyarlık, artık onun taliinden 
uzaklaşm1ştır. Onun arkasın· 
dan: 

- Pis ·derler· pis! 
Bu tek kelimenin hassas 

elastikiyeti içinde, ne müthiş 
bir çamur batakh~ı vardır; 
diişününüz! Bu kelime, o mah
lukun sahsiyetini, bütün ahlak 
ve fazilet mefhumlarının kar
şısına diker, hepsinden birer 
sıfır koparıp onun alnına ya· 
pışhrdıktan sonra satıverir. 

Görünüşleri ile içyüzleri 
arasındaki mütbiş~ tezat, bize 
ınsan yaradılışındaki maya 
bozukluğu ile hayat içindeki 
inkişaf ve yetİ$me şekil ve 
hadiselerinin neler ve neler 
yaptırabileceğini apaydın gös· 
terir. 

Bu tipin, diğer bir marif~ti 
de, kendinde -.,.bir ' kıymet te· 
vehhüm etmesidir. Bu da ayrı 
bir faciadır. Suratı bitmem 
kaç vecihli bir menşur gibi· 
dir. Bu vecihlerin yegane müş
terek vasıfları, hepsinin de 
tükrük kabul etmesidir. Fa· 
kat hepsinin de ayrı ayn hat· 
lan ıvardır. 

Kuvvetli bir görüş, bu men
şurun her vechine bakıp ta, 
çelik bir muşta gibi tepesine 
inince o, kaypak, kaltaban, 
zelil ve haysiyetsiz bir külçe 
halinde gene yaşamağa çalı
şır. Zilletten korkmadıktan 
haysiyetsizlikten manevi bi; 
azap gıdası alamadıktan son
ra da, bu etten, kemikten, 
sudan ve pis kandan mürek· 
kep mahluka ne isim verile· 
bilir, siz takdir ediniz .. 

Orhan Rahmi Gökçe 
~~~~~---~~~----
Belirsiz bir tay yare 
- Başı 1 inci sahifede -
Fransız bandıralı Ved Meler adın· 
daki vapur, hugiin meçhul bir tay· 
yarenin taarruzuna uğramış Te 

atılan bombalardan büyük hasara 
uğramıştır. 

Vapurun mürettebat ve yolcu
lanndan kimseye zarar gelmemietir. 

Vapur, Merlen adındaki Fran· 
eız torpidosu tarafından himaye 
edilmektedir. 

. bineyi _ teşkil_ etti Şükrü hakkındaki 
·Baştarafı 1 inci sahifede- Ü h dı ' 

Maliye . ~"ekili: Fuad m ıa e e raporu 
Ağralı henüz gelmedi 

Maarif TJekili: Saffet Şehidlerde Akdeniz soka· 
Arıkan ğmda bakkal Sıdkı ile met· 
Nafıa vekili: Ali Çetin· resi Sabihayı sarhoşluk yü· 

kaya zünden tabanca kurşunu ile 
lktısat vekili ve Ziraat yarahyarak boğmak suretile 

oektileti vekili: Şakir Ke- öldüren makinist Niyazi o~1 

sebir Şükrünün muhakemesine dün 
Sıhhat ve içtimai Mua- şehrimiz Ağırceza mahkeme-

venet vekili: Aydın me· sinde devam edildi. Maznunun 
busu Dr. Hulusi Alataş ı deli olup olmadığı anlaşılmak 

Gümrük ve inhisarlar üzere gönderildiriği Bakır· 
vekili: Rana Tarhan köy tedavi evinden henüz 

Siyasi müsteşarların müşahede raporu gelmedi~i 
isimleri de aşağıda gazı!- için raporun bir an evel gön· 
mıştır: derilmesi için tekid yazılma-

Ad lige: Salahaddin Yar· sına ve muhakemenin, başka 
gı, Milli Müdafaa: Necib bir güne bırakılır.asına karar 
Ali Küçüka, Dahiliye: verilmiştir. 
Abdülmu 'talip Ökar, Ha- Baca cinayeti davası 
ricige: Numan Menemen- Bocada Giridli Hamidi ' öl-
cioğlu, Maliye: Faik Bay- dürmekle maznun fırıncı De-
sal, Maarif: Nafi Atuf mir Alinin muhakemesine dün 
Kansu, Nafıa: Sırrı Daq, şehrimiz Ağırceza mahkeme·_ 

sinde de devam edilecekti. 
lktısad: Ali Rıza Türel, 
Ziraat: Rıza Erten Müdafaa şahidi sıfatile dinlen· 

Tahsin Coşkun. 
"e mek üzere mahkemeye davet 

\... ..) olunan Buca belediye reisi B. 

S Nazım Amk hakkındaki celp· 
on Dakika: nameye mübaşirin verdiği işa-

Ankara, 25 (Hususi muha- rete rağmen şah;din Anka· 
birimizden) _ B. Celal Ba- rada olduğu anlaşılmış ve 
yar, bugün yeni kabineyi teş- . muhakeme, başka bir güne 
kil etmiştir. Kabinede yalnız ~rakılmıştır. 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Adliye binası 
v~ ~ktısat Vekaletlerinde deği-
şıklık yapılmıştır, diğer Vekil· önündeki vak'a 
ler yerlerini muhafaza etmek· Ömer 22 gUn hapse 
tedirler. mahkOm edildi .• 

Sıhhat Vekaletine Aydın Adliye binası önündeki mer· 
Saylavı Hulusi Alataş, lktısat 
Vekaletine de Şakir Kesebir divende bekliyerek Süleyman 
getirilmiştir. Şakir Kesebir adında birini öldürmek kas· 
Ziraat Vekilliği Vekaletini de dile yaralıyan Topal Ômerin 

yapacaktır. şehnmiz Ağm~eza mahkeme· 
Yeni kabine bugün Reisi· sinde cereyan etmekte olan 

cumhur Atatürkün riyasetinde muhakemesi sona ermiş, Türk 
iki buçuk saat süren ·müza- ceza kanununun 456 mcı mad· 
kerede bulunmuştur. 

B. Eden , 
Bugün de ademi müdalıale 
komitesine riyaset edecek 

Londra, 25 ( Radyo ) -
Ademi müdahale komitesi, 
yarın (bugün) toplanacaktır. 
Bu içtimaa, büyük ehemmiyet 
verilmektedir . 

Fransız sefiri B. Korpen, 
bugün f ngiltere Hariciye Na
zın B. Edeni ziyaret etmiş ve 
uzun müddet konuşmuştur. 

Komiteye, B. Eden riyaset 
edecektir. 

Yarınki içtimada kat'i bir 
netice verilmesi ihtimali kuv
vetlidir. 

Rekoru kırdı 
Bn. Civan Paten hararetle 

karşılandı 
Londra, 25 (Radyo) - Ka· 

dm tayyareci Bn. ( Civan Pa
ten) bugün buraya gelmiş, bu 
suretle, Londra • Avustralya 
rekorunu kırmağa muvaffak 
olmuştur. 

' Bn. ( Civan Paten ) ( Lişn ) 
tayyare istasyonunda muazzam 
bir kalabalık tarafından teza
hüratla kaşılanmıştır. 

Bir Alman askeri 
heyeti Cenovada 
Cenova, 25 (Radyo) - Bir 

Alman askeri heyeti, dün bu
raya gelmiş ve top fabrika· 
larını gezmiştir. 

desinin birinci bendine göre, 
22 gün hapsine karar veril· 
miştir, Ömer, vaktile Bozya
~ ada zeytin toplamak mesele
sinden Süleymam öldürmiye 
teşebbüs etmiş, fakat Süley· 
mamn attığı kurşunla belinden 
yaralanarak sakat kalmıştı. 

O vakittenberi koltuk değ· 
neklerile hayatını sürüklemek· 
tedir. Bundan bizar kalmış, 
tedarik ettiği bir tabanca ile 

Adliye merdivenleri üzerinde 
bekliyerek, Süleyman Jandar· • 
malar tarafından mahkemeye 
getirilirken silahını ateş etmiş 
omuzundan hafif surette yara· 
lamıştı. Mevkuf olan Ömer, 

dünkü yirmi iki günlük mah· 
kumiyet kararı üzerine serbest 
bırakılmıştır. 

TAKViM 
Rumi - 1353 ı Arabi -1356 
İlkteşrin l 3 Şabuı l q 

1 
9 
3 
7 

llktefrin 

26 
Salı 

ı 
9 
3 
7 

. ._ 
Evkat Ezan Vuat Evkat Ezan \ a at 
Gllnet 9,26 4:54 ~m 12 18,44 
~le 4,51 12,20 yam 1,36 20,19 
ikindi 8,48 16,17 imeak 8,55 3,48 

Kredili Satışl3r Altı Aya Çıkarılmıştır Sümer Bani{ 
YERLi MALLAR PAZARI 

·~--------------------------------------------------------------------J 

I 



1 

f 
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T.. k Al r· t -~'-' Tiredebirailefaciası ur man ıcare ~- Osman kansının 
Kliring anlaşması Aıs~~ak aşıkını vurdu. 

Doğanspora Yaralanan Hasan Gök, köy bek-
ve 

Hükumetimizle Alman hü· 
kumeti arasında Berlinde im-
zalanan ve Heyeti Vekilcce 
tasdik edilen yeni ticaret ve 
klring anlaşması resmi gazetede 
intişar eylemiştir. 

Tüccarlarımızı yakından ala· 
kadar ettiğinden bu anlaşma 
ahkamını yazıyoruz: 

Türkiye cumhuriyeti hüku· 
meti ve Almanya hükumeti, 
iki memleket arasındaki müba· 
delatın kolaylaştırılması arzusu 
ile mütehassis olarak aşağı· 

daki hususları kararlaştırmış· 
!ardır: 

Madde 1 - iki memleket 
arasındaki emtia mübadele
sinden mütevellit alacaklar, 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankasile Rayişbank arasında 
mün'akid 15 Nisan 1935 ta· 
rihli anlaşma hükümlerine tev
fikan tesviye olunacaktır. Mez· 
kur 15 Nisan 1935 tarihli an-
laşma ile merbutları ve Jahi· 
kaları ve bütün bu vesaika 
merbut mektuplar işbu anlaş· 
mada derpiş olunan tadilat 
ile ve anlaşmanın mer'iyeti 
müddetince mer'i kalacaktır. 

Madde 2 - Türk ve Al· 
man menşeli eşyaların diğer 
memlekete idhali, idhal anın
da o memlekette cari umumi 
idhal rejimi hükümlerine ta
bidir. 

Madde 3 - Türkıyeye vaki 
Alman idhalatının - 31 Tem-
muz 1937 tarihli protokol esa
sına göre vukub4lacak id
halat hariç· hali hazır konjonk· 
türü dolayısile anlaşmanın de· 
vamı müddetince 40 milyon 
Türk lirasına baliğ olacağı 
hesap edilmekte olduğundan 
15 Nisan 1935 tarihli Türk • 
Alman kliring mukavelesinde 
derpiş edilmiş olan hesapla· 
rındaki muvazeneyi temin et
mek için, yukarıdaki madde
nin hilafına olarak aşağıdaki 
hükümler kabul edilmiştir: 

1 - Salahiyettar Alman 
makamatı talep üzerine ilişik 
bir numaralı listede tadad 
edilen Türkiye mahsulatının 

ayni listede yazılı mebaliğ 

hadleri dnhilinde Al:nanyaya 
bilfiil idhali için zaruri bütün 
döviz vesikaları ve muhtemel 
diğer müsaadeleri hiçbir tah
dide tabi tutmaksızın verecek
lerdir. 

2 - Jlişik 1 numaralı lis· 
tede yazılı olmıyan mahsula· 
tın idhali için muktezi döviz 
vesikaları ve muhtemel diğer 
miler hiç bir tahdid ve tak
yide tabi tutu im aksızın veri· 
lecektir. 

3 - Türkiyeye vaki Alman 
ihracatının • 31 Temmuz 1937 
tarihli protokol esası dahilin· 
de vukubulacak ihracat dahil 
değildir · seyri yukarıda zik· 
rolunan muvazenenin tahdid 
edildiğini gösterecek olursa 
hükumet, ilişik listenin hazır
lanmasında esas teşkil etmiş 
olan o 40 tenzilat nisbetini 
yeni vaziyetin icabatına göre 
değiştirmek ve bütün Türk 
mahsulatına hiçbir fark göze· 
tilmeksizin mütesnviyen tatbik 
edilecek yeni bir nisbct lesbit 
etmek için anlaşacaklardır. 

Bununla beraber şurası mu
karrerdir ki, ticaret mübade· 
]atına taalluk eden tahsilat ve 
tediyat arasındaki - 31 Tem· 

------muz 1937 tarihli protokol 
esası dahilinde vukubulacak 
olanla dahil değildir - farklar 
2 numaralı listede gösterilmiş 
olan mebaliği tecavüz etme· 
dikçe bu muvazeneyi tehdid 
edici addedilmiyecektir. 

4 - 31 Temmuz 1937 ta· 
rihli protoklun hükümleri tat
minkar netice vermezse, kliring 
bakiyesinin tasfiyesini tacil 
maksadile tenzilat pourcenta· 
geının yeniden gözden geçi· 
rilmesi zaruri olacaktır. Bu 
hüküm mevzubahs protokol 
hükümlerini ihlal etmez. 

5 - iki hükumet, ticaret 
mübadelelerinin inkişafı ham· 
lesini idame etmek samimi ar· 
zusunda olduklarından ve Al· 
m'an malları Türkiyeye hali ha
zırda mer'i bulunan umumi 
idhalat rejimi kararnamesine 
göre serbest olarak ithal edil
mekte bulunduğundan Alman 
hükumeti Türkiyenin 1936 se· 
nesindeki mübayaatını • bu 
malların Almanyadan diğer 
memleketlere ihracına devam 
edildikçe • teshil edici tedbir· 
ler ittihaz ederek Almanyadan 
Türkiyeye ihracatı tezyıd için 
mümkün olan herşeyi yapa· 
caktır. 

6 - iki hükumet geçen 1 
ila 5 numaralı hükümlerin ic· 
rasına nezaret ve: itina ede· 
cektir. 

Madde 4 - Türkiye Cum· 
huriycti Merkez Bankası ile 
Raysbank arasındaki 15 nisan 
1935 tarihli anlaşmanın iV ve 
IX uncu maddeleri hükümleri 
ve mezkur anlaşmaya ekli 
mahrem Protokolun 1 numa
ralı lahikası mucibince A, B 
ve C hesaplarındaki Türk ala· 
caklılarının diğer bir ecnebi 
parasına tahvili hususunda 
dcruhde lilmiş olan taahhüd, 
bu anlaşmanın mer'iyet mev· 
kiine girdiği tarihten itiba· 
ren 14 milyon Türk lirası 

ile tahdit edilmiş olacaktır. 

Bu maddede işbu anlaşmanın 
mer'iyete girdiği tarihte 15 
nisan 1935 tarihli anlaşmanm 
yukarıda zikredilen maddeleri 
mucibince mevcut olan mat· 
lubatın tahviline ait taahhüde 
halel iras etmiyecektir. 

Madde 5 - Türkiye ve Al
manya Hükumetleri kendi mem· 
leketlerinde bloke kalmış mat· 
lubatının serbest bırakılması 
için alakadarlar tarafından vu· 
ku bulacak taleblerini hüsnü 
niyetle tetkik edeceklerdir. 
Şu kadar ki serbeşt . bırakı· 

lan paraların iki tarafça tutu· 
lan hesapların geçirilmesi şar· 

tına, talepte bulunanlar, ria· 
yetle mükelleftirler. 

Madde 6 - Her iki mem
leketten biri menşeli olup, 
işbu anlaşmanın mer'iyete gir
mesinden sonra sevkedilecek 
olan emtiaya, her iki memle· 
tin salahiyettar makamları ta· 
rafından iki nüsha ve ilişik 
nümuneye uygun olarak veril
miş bir menşe şehadetnamesi 
terfik edilecektir. 

İşbu menşe şchadetnamele· 
rının nüshai saniyeleri ( B 
nüshaları) ithalatçılar tarafın· 
dan gümrük idaresinin tasdi
kini müteakıp bila taahhür, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 
bankasına ve Deutsche Ver· 
rechnungskass'ye tevdi oluna· 
caktır, 

ithalatçı memleket gümrük 
idaresince tasdikli menşe şe· 

hadetnameleri (B) nüshaları 
ithalatçı tarafından emtia be
dellerinin hini tediyesinde Tür· 
kiye Cumhuriyet Merkez ban· 
kasına veya Deutsche Ver· 
rechnungskasse'ye ibraz edile· 
mediği takdirde, her iki mü· 
essese, tediye emirlerini, mez
kur nüshalar merbut olmak· 

3-2 galip geldi.. çisidir, hastaneyekaldırılmıştır 
~~~~----~~~~-

Pazar günü Alsancak saha. Tire kazasının Çiniyeri kö- ceğini söyliyerek evinden ay· 
sında Doğansporla Alsancak yünde kıskançlık yüzünden rıldıktan saatlerce sonra bir· 
takımları arasında hususi bir müthiş bir cinayet olmuştur. denbire evine dönmüş ve ka· 
maç yapılmış ve birbuçuk sa- Köy bekçisi Ahmed oğlu Gök, rısı Ayşe ile bekçi Hasan 
atlik oyundan sonra Alsancak ötedenberi ayni köyden Meh· Gokü bir arada görmüştür. 
takımı 3·2 galip olarak saha· med oğlu Osman Dağlının Bu manzara karşısında kanı 
dan ayrılmışbr. k A ·1 · · ı arısı yşe ı e sevışıyormuş. beynine sıçrıyan Osman Dağlı 

Hava tam spor havası olma- Geçen gün Osman Dağlı, çift• tabancasını çekmiş ve bekçi· 
sına rağmen sahada pek az sürmeğe gideceğini söyliyerek nin üzerine ateş etmiştir. Ha· 
seyirci vardı. Oyun Üçoktan evinden ayrılmıştır. Osman san Gök, ağır surette yara
Bay Saidio idaresi altında ve Dağlı, epey zamaııdanberi ka· lanmıştır. Vak'adan sonra 
Alsancak takımınm vuruşile rısı Ayşenin bazı hallerinden muhtar dairesine ·ıe oradan 
başladı. Akınlar biribirini ta· zaten şüp~e içinde imiş. Köy karakola giden Osman, vak
kip ediyordu. 5 inci dakikada halkından birkaç kişi, kendi- ayı anlatmış, teslim olmuştur. 
Alsancak güzel bir fırsat ya- sine karısının çirkin hareketi Ağır yaralı Hasan, Tire hü· 
kaladı, fakat llyas topu avuta hakkında bazı fıslamalarda bu- kumet hastanesine kaldırılmış· 
attı. Doğanspor da mukabele lunmuşlar. tır. Tire adliyesince hadise 

sızın mütekabilen biribirlerine 
göndereceklerdir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası ve Deutsche Verrech-
nungskasse malların tamamen 
gümrüklenmesinden sonra, iş

bu şehadetnamelerin idhalatçı 
tarafından alakadarlar mües· 
seseye tevdi edilmesi ıçın 

muktezi tedbirleri ittihaz ede· ettiği akında Fuadın ayağın- Osman, çift sürmeğe gide- tahkikatın& devam olunuyor. 
ceklerdir. dan biribiri üzerine iki fırsat 

Madde 7 - işbu anlaşma, kaybedince oyun tam hızını 
Türkiye ile Almanya arasında aldı. Fakat her iki takımın 
emtia mübadelatına ve tediye muhacimleri biribirinc rekabet 
muamelatına aid 15 Nisan edercesine şuursuz oynadıkla-
1935 tarihli protokolun, 19 rından akınlarında muvaffak 
Mayıs 1936 tarihli munzam olamıyorlardı. 
protokolun ve 27 Mayıs 1930 30 unc.u daklkada Doğan-
tarihli ticaret ve seyrisefain sporun sağiçi 18 çizgisi üze· 
mukavelenamesinin 9 uncu rinde yakaladığı topu kuvvetli 
maddesine müteferri 19 Mayıs bir şütle ağlara gönderdi. Bu 
1936 tarihli mektup müstesna gol yeni sezonun en pürüzsüz 
olmak üzere ayni günlerde ve en güzel sayısıydı. 

imza edilen mektupların yerine Bu golden sonra Alsancak-
kaim olmaktadır. lılar güzel kombinezonlarla 

Madde 8 - İşbu anlaşma Doğanspor kalesine doğru ak· 
15 Eylul 1937 tarihinde mer· mağa başladılar. Ve oyun ta· 
iyete girecek ve 31 Ağustos mamile Doğanspor nısıf saha· 
1938 tarihine kadar mer'iyette sında geçmeğe başlamıştı. 
kalacaktır. iki hükumet işbu 35 inci daaikada Alsancak 
anlaşmayı bir senelik yeni bir sağdan akh.·Top llyasa geçti. 
müddet için uzatmak husu· llyasın şütü kaleciye çarptı. 
sunda mutabık olup olmadık- Kaleci topa hakim olamadı. 
larını 1938 senesi Mayıs ayı Küçük Ali yetişti ve Alsancak 
zarfında biribirlerine bildire· takımının ilk sayısını çıkardı. 
ceklerdir. Bu sayıyı 3 dakika sonra İlya· 

Berlinde, Türkçe, Almanca sın ve 42 inci dakikada Saimin 
ve Fransızca ikişer asli nüsha golleri takip etti ve devre 3-1 
olarak 30 Ağustos 1937 tari· Alsancak lehine bitiyor. 

hinde imza edilmiştir· ikinci devrede Alsancak ta-
7 Numaralı liste 

kımının galibiyetin verdiği 
Almanyaya aşağıda göste-

neş' e ile gol farkını arttıracağı 
rilen kıymette mahsul ihraç zannediliyordu. Fakat bu tah· 
edebileceğiz: min boşa çıktı. Alsancak ta· 
Tütünl 1.005,2; üzüm8.611,8; k b"l·k· k . b' 

ımı ı a ıs zev sız ır oyun 
incir 1.611.6; fındık 12·685•8; çıkardı. Doğanspor ise zevkle, 
badem 106,2; Ceviz 1.208,4; ·1 d F k 

neşe ı e oynuyor u. a at 
pamuk 4·954•2; yün 3·604.0; tamamile şansızdı. 30 uncu 
tiftik 4.848,0; kendir 79,8; 

dakikasında Hakkının çıkardığı 
barsak vesaire 982,8; balmu· 

bir tek golden başka sayı çı· 
mu l06,8; palamut vesaire karamadı. Bu suretle, hem de 
998,4; buğday 4.840,8; arpa 

1 
w 

3 2 güze oyununa ragmen · 
2.179,8 ; Darı 286,2; Fiy-Wic· yenildi. 
ken- 732,6; kuşyemi 298,2; yün ___ ---------
halı 541,8; kürklük deriler 
deriler 105,0; küsbe pamuk 
tohumundan 361,8; zeytinyağı 
334,8; nohut 303,6; kuru kaysı 
91,8; kepek 700,2; mağnezit 
5,4; antimuan 53,4; krom 
1,812,6. 
~~~~~----~~~~~-

Filistinde 
Arablar, tren yolu
nu bozdular, bomba 

patlattılar 
Kudüs, 25 (Radyo) - Dün 

gece, Hayfa civarında kanlı 
hadiseler olmuştur. Arablar, 
Yahudilerden birini yarala· 
mışlar, bir bomb~ patlatmış· 
lardır. Bu yüzden şimendifer 
yolu tahrib edilmiştir. Yol 
tamir edilinceye kadar tren 
geçmemiştir. 

Son haberlere göre; Arap 
çeteleri, şimendifer muhafız 
kıtaatına yaylım ateş açmışlar 
vı telgraf tellerini kesmişlerdir. 

Kitap buhranı 
Son zamanlard.:ı kısmen 

zail oldu 
Şehrimizde de başgöster· 

miş olan kitap buhranı, son 
günlerde kısmen zail olmuş
tur. Maarif Vekaletince Devlet 
matbaasında tabettirilen ki
taplar şehrimizdeki kütüpha
nelere de gönderilmiş ve der
hal satışa başlanmıştır. Şim
diki halde Lise son sınıfı ile 
ilk sınıfından ve Ortanın son 
sınıfından bazı kitaplar nok· 
sandır. Bunlar da peyderpey 
basılmaktadır. 

Yangm topu kalktı 
Şehirde çıkan yangınlarda 

top atarak halkı heyecana 
düşürmemek için belediye hll 
usulü kaldırmıştır. Bundan 
böyle yangm vukuunda top 
atılmıyacak, Topaltı mevkiinde 
bulunan tarassut mahahallin· 
dekinöbetçi yangını telefonla 
merkeze bildirecektir. 

Şehir Meclisi 
Ay iptidasmda toplanıyor 

Şehir Meclisi ilk içtimaını, 1 
teşrinisani pazartesi günü saat 
16,30 da yapacaktır. Riyasetin 
bir senelik iş raporu tabedil
miş ve azalara gönderilmeğe 
başlanmıştır. 

Meclis, eğer belediye reisi 
Dr. Behçet Uz o vakte kadar 
Avrupadan dönmezse, ikinci 
reis Münirin riyasetinde top
lanacaktır. 

Yeni palamut 
Piyasaya geldi 

Yeni palamut piyasaya gel
miştir. Borsada şimdiye kadar 
arzedilen 500 ton palamut 
mahsulü derhal satılmıştır. Bu 
yıl rekolte noksan olduğu için 
fiatler de geçen seneye nisbetle 
her cins üzerinde kentalinde 
20-25 kuruş yüksektir. 

Karşıyaka itfaiyesi 
Takviye olunuyor 

Karşıyaka itfaiyesinin tak
viyesine belediyece karar ve· 
rilmiştir. Bu münasebetle Kar· 
şıyakada bulunan neferlerden 
bazıları değiştirilmiş, yer }erine 
daha tecrübeliler verilmiş, tu
lumba ve makineler de esaslı 
surette tamir edilmiştir. 

Gelecek ay, Karşıyaka dört 
kişilik itfaiye kadrosu da ge
nişletilecek ve bir nefer ilave 
olunacaktır. 

Almanya 
Yakmda mUstemleke

lerini istiyecek .. 
Berlin, 25 (Radyo) - Al

manyanın Londra sefiri Baron 
Ribbentrop, bugün Roma se'"' 
yahatinden buraya dönmüştür. 

Paris mehafiline göre, Baron 
Ribbentrop; Almanyanın, teş
kil etmek üzere bulunduğu 
Müstemlekat Nezaretini deruh
te edeceğini f tal ya Başvekili 
B. Mussoliniye bildirmiştir. 

Almanya, Müstemlekat Ne
retini teşkil eder etmez, der· 
hal Afrikadaki müstemlekele
rini geri istiyecektir. 

B. Van Zeland 
istifa etti 

Brüksel, 25 (Radyo) - Bel· 
çika başvekili B. Van Zeland, 
bugün kral Leopold tarafından 
kabul edilmiş ve istifasını ver· 
miştir. 

Kralın; Maliye Nazırı B. 
Demonu başvekalet vekaletine 
tayin edeceği ve bilahare yeni 
bir kabinenin teşkili için mü
nasib göreceğ kimseye teklifte 
bulunacağı söyleniyor. 

OORSA 
ÜZÜ'lJ satışları 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
T. 

565 161 Esnaf B. 14 50 18 75 
274 A. R. Üzüm. 14 25 18 75 
364 Paterson 14 1 S 50 
234 Alyoti bira. 15 50 18 50 
214 Ü. Kurumu 13 50 17 75 
86 1 T. H. Albe. 14 125 14 275 
57 ô. L. o. Sab.15 17 
48 J. Taran. Mah. 14 50 16 
40 S. Erkin 14 25 14 25 
43 K. Taner 3 50 14 50 
74 Vitel 12 25 16 
22 O. Klark 17 19 
14 M. Kibar 15 16 50 
14 Ş. Bencuyo 14 14 
5 K. Akyiğit 13 50 13 50 
4 F. o. Abdul. 17 17 
2 H. Kori 19 19 
1 A. Maydo 12 50 12 50 
2061 162 

118171,5 
120232,5 

incir satışları 
Ç. Alıcı K. S. 
83 Albayrak 6 
31 B. Alazraki 9 50 
28 A. H. Nazlı 1 O 50 
10 P. Paci 10 50 
8 B. Franko 9 50 
160 

99423 
99583 

K. S. 
6 
9 50 

14 50 
10 50 
9 50 

Zahire 
Ç. Cinsi 

sahşları 

8 Va. Arpa 
140 Arpa 
90 Nohut 

190 Bakla 
140 Susam 

K. S. K. S. 
4 4 125 
4 4 125 

5 50 
4 

15 75 
87 Ton P. çekir. 2 80 

3000 Kilo T. B. içi 
2 85 

80 
806 B. Pamuk 37 41 50 -Dük dö Vindsor 

Paris, 25 (Radyo) - Dük 
dö Vindsor ile Düşes, bugün 
Münihten buraya gelmişlerdir. 

Blomberg Viyana ile 
Budapeşteye gidiyor 

Berlin, 25 (Radyo) - Al
manya Harbiye Nazırı Von 
Blomberg, yakında Viyana ıle 

Budapeşteye gidecektir. 
Alman Hava Nazırı Mişh de 

Bükreşe giderek Romanya as· 
keri ricalile temasta buluna· 
caktır. 

F asta arbedeler oldu 
Paris, 25 (Radyo) - Fasta 

yapılan kaza İntihabatında 

bazı hadiseler olmuş ve mün
tchiblerle zabıta arasında mü· 
sademelcr vukuagelmiştir. 
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ita/yanlar, hiç durmadan lsldm ale
minde propaganda yapmaktadırlar 

ltalya, lngiltercnin şark va
ziyetini sarsmak istiyor 

------------Ayni zamanda, islim aleminin hamisi gözük· 
meğe çalışıyor. imam Yahyanın bir mektubu! •• 

--·~ 
Habeşistanda ise i_syan devamda! 

ltalyan matbuatı son zaman- Syaraceye birer at göndermiş- şimalinde bulunan münzevi 
lardaki İslam propagandasını tir. Bu atların resimleri ltalyan ltlyan mıntakalarına saldırmış· 
gün geçtikçe artırmaktadırlar: gazetelerinde çıkmıştır. lardır. Hükumetin aldığı seri 

Bu sistematik propaganda- * * * ve şiddetli tedbirler sayesinde 
da iki gaye vardır: Gelen diğer haberlere göre, bütün bu isyan hareketleri 

Biri, lngilterenin şarktaki Habeşistanın muhtelif köşe- su~turulmuş ve. ?un.la~ın şef-
vaziyetinin sarsılması, diğeri lerinde, şiddetli isyanlar çık- lerı kurşuna dızılmıştır. Bu 
ltalyanın islam aleminin giiya mıştır. Matbuat ta bu hususta askeri hareketler esnasında 
büyük bir hamisi olduğunu itirafta bulunmaktadır. ltalyan 38 subay, 3 -~a~zet subay ve 
isbatı. hükumetinin bu isyan hakkın- 13

1 
milis ölmu~tur ... 

1 Matbuata göre, lbnissuudun da neşrettiği bir tebliğde de- I .taly~n mat ~atbtı 1° ~n. zabit-
·k· · "l E · F 1 erın ısım ve ru e erını neş-
ı ıncı og u mır aysa , mu: niliyor ki: Mühim eşkıya küt- retmelctedir. Bunlar arasında 
azzam kuvvetlerle Maverayı leleri, yağmur mevsiminden 4 binbaşı ve 12 yüzbaşı da 
Ürdün hududlarını aşmış bu- istifade ederek Etyopyanın vardır. 
lunmaktadır. Matbuat, ayni 
zamanda Filistinin taksimine Manisa mektubları : 
dair, lngiltere aleyhine şid
detli yazılar neşretmektedir. 

Trablusgarplıların da lngil
terenin projesine karşı, Mus
soliniye gönderdikleri protes
tonameler, İtalyan gazetelerin
de neşredilmektedir. 

imam Yahyanm son İtal
yan - Yemen muahedesi mü
nasebetile Mussoliniye gön· 
derdiği mektub, bütün İtalyan 
gazetelerinin ilk sahifelerinde 
ve büyük serlevhalarla neşro· 
lunmaktadır. 

Mektub şudur: 
"Kuvvetli, kudretli ve mu

azzam ltalyan hükumeti Baş
kanı B. Mussolini.. Dostumuz 
Ekselans Jacopo Gasperini 
geldi. Kendilerine layık olan 
hürmet ve mera~imle karşı
landı. Jacopo Gasperininin zi
yaretinden çok memnun kal
dık, lütfunuza teşekkür ede
riz. Bizi bağlıyan karşılıklı iti· 

Cumhuriyetin Manisaya 
getirdiği büyük eserler --·-· Bir sene içinde hakikaten çok 

güzel neticeler alınmıştır 
Manisa, (Hususi) - Manisa 

vilayeti Cumhuriyet bayramı 
14 üncü yıldönümü hazırlık

ları işile meşgul olmakta ve 
kutlulama komitesi geceli gün
düzlü faaliyete devam etmek
tedir. Bilhassa bir senedenberi 
yapılan işler ve görülen faa
liyetlerin neticeleri ve birçok 
resmi bina ve yollann açılma 
işi ve pek çoklarına başlanma 
keyfiyeti Manisalıları sevinç 
içinde bırakmaktadır. Progra
mımız çok zengindir. Aziz 
cumhuriyet Manisaya aşağı

daki büyük işleri hediye edi-

mat ve dostluk hislerile dolu yor: Manisanın çalışkan valisi~ 
B. Lütfi Kırdar 

Kazalarda: 
mektubunuzu da aldık. 1 - Okullar: Manisada kız 

Sa Majeste kral ve impara· 
tor tarafından murahhas ola
rak gönderilen Gasperini ile 
müzakereler yapıldı, muahede 
imzalandı. Bu muahedenin 
metnini size Gasperini bizzat 
getirecektir. 

Bu muahede, iki memleket 
arasındaki mevcut olan karşı
lıklı dostane ve samimi müna
sebat hislerini temsil etmekte· 
dir. Ayni zamanda ltalya hü
kumetinin Yemen ile teşriki 
mesaisini tebarüz ettirerek is
lim memleketlerine ve millet
lerine bir misal olacaktır. ltal
ya hükumetinin gerek bendf!
nize ve gerek bütün islam 

memleketlerine karşı takib ettiği 
politikadan müteşekkiriz. Emi
nimki büyük metanetle drije 
ettiğinis emsalsiz politika, ltal
yayı yükseltecek, inikişaf ede· 
rek islim ülkelerini size karşı 
minnettar bırakacaktır .. 

Politikanın tarafeyn ıçın 
mesut neticeler vereceğine 

eminim. Gerek şahsım ve ge
rek Yemen milleti namına bağ
blık ve dostluk hislerimi te
min eder, sıhhat ve neşe di
leğile cenabı haktan muvaffa
kıyetler dilerim. Memleketime 
karşı iltifabnızın devamını te
menni ederim. 

3. Receb. 1356. 
Bundan başka imam Yahya 

Muasoliniye, Kont Cianoya ve 
faıi at partisi genel sekreteri 

enstitüsü, Horozköy, Karaoğ
lanlı, iğdecik, Kediköy, San
caklıyüz okullarının açılma tö
reni ve Selimşahlar, Saruhanlı, 
Halidpaşa köylerinin temel at
ma töreni yapılacaktır. 

2 - Akhisar: Büknüş, De· 
reköyü, Beyoba, Seydiköy, 
Arabacıyüz köylerinde okulla
rın açılma töreni yapılacak 
ve Çobanhasan, Palamut köy· 
)erile yapısı biten merkez in
önü okulunun da bu meyanda 
açılma töreni bitmiş olacaktır. 

3 - Turgutluda: Ortaokul 
ile merkezde modern bir ilk-
okul binası bitmiş olduğun
dan Ahmetli nahiyesi yatı 
okuluyla beraber bunların da 
açılma töreni yapılacaktır. 

4 - Salihli: Mersinli, Ala
şehirde, Tepeköy okullarının 
binaları açılacak ve Eşmenin 
merkezinde Dumlupınar oku
luyla Yeleken köyü okulları
nın temelleri atılacaktır. 

5 - Kulada: Tam teşki
latlı bir okul binasının açılma 
töreni yapılacaktır. 

Diier işler: 
Bunlardan başka vilayet 

merkezinde stadyom kortları, 
muhacir evleri, Kitapsarayın 
temel atma merasimi olacak 
ve Atatürk, ismet İnönü, Cum
huriyet bulvarları ile Parti, 
müze ve tabakhatıe, hastahane 
binalarının açılma töreni ola
cak ve zahire borsası da bu 
meyanda açılacaktır. 

6-Akhisar Jandarma dairesi, 
130 kilometrelik telefon şe· 

bekesi, Erdelli köyü ihtiyar 
heyeti odasının açılma töreni 
yapılacak ve bundan baş~a 
bu kaza dahilinde inşaatı bi
ten Sındırgı yolundan başla
mak ve Tahtalıya kadar olan 
kısmının resmiküşadı yapıla
cak ve bundan başka muhtelif 
köy ve ana yolların açılması 
yapılacaktır. 

7 - Turgutluda: Lonca, 
elektrik santralı, Salihlide koşu 
sahası, Atatürk büstü, Asri 
mezarlık, poyraz damları, Jan· 
darına karagol binası ve Ala
şehirde Sangöl nahiyesine su 
isalesi, Sarıkız banyolarının 
köprüsü ve ayrıca pek çok 
göçmen evlerinin açılma töreni 
yapılacaktır. 

Eşmenin Güre nahiyesi hü
kumet konağı ile Eşme-Sirke 
Eşme-Buladan yollarının açıl
ması da takarrür etmiştir. 

Teker 

Manisa macında 
Yamanlar 

mağlub 

• 
kulübü 
oldu 

Manisa, (Hususi) - Pazar 
günü buraya gelerek Yıldı
rımsporla bir maç yapan İz
mırın Yamanlar takımı, 3· 1 
mağliib olmuştur. Y1ldırımlılar 
güzel . bir oyun ~ıkarmışlardır. 
Maç samimi ve heyecanlı 
geçmiştir. 

Belçikanın masuni Tütün piyasası 
yeti hakkında 

Almanya _____ _.. . ...---

üç Alman firmasının 
mümessilleri 

Teminat verdi E t k d t••t•• 
ltalyan matbuatı, Alman ge MID a. ~Sin a!1 U UD • S8• 

hükumetinin Belçikan~n. mas~- tın almak IÇln fzmıre geldıf er 
niyeti hakkında verdığı temı-
nat, İspanyol gönüllüleri me
selesinin Londra komitesine 
·havalesi ve muhtelif lslam po-
litikası ile meşgul olmaktadır. 
Habeşistanda yağmur mevsimi 
dolayısile isyan hareketlerinin 
çıktığı haberi de ltalyan gaze
telerinde neşredilmektedir. 

ltalyan gazeteleri, Belçika
nın masuniyeti hakkında Al
manya masuniyeti hakkında 
Almanya ile Belçika arasında 
teati edilen notaları ilk sahi
felerinde neşretmekte ve bu 
hadise hakkında ayrıca mü
talealar yürütmektedirler. 

"il Popolo d'ltalia" . gaze
tesinin bu hadiseye daır t~h-
sis ettiği başmakalede denili
yor ki: " Fransa ve lngiltere 
gönüllüler meselesinde ltal
yan notasını güçlükle hazme 
çalışırken, Almanya, Belçika
nın masuniyetine dair, Belçika 
hükumetine dikkate değer bir 
nota vermiş ve bu nota Bel-
çikada büyük sevinç ve tak
dirle karşılanmıştır. 

Arsıulusal matbuat bir nok
ta üzerinde durmaya mecbur-
dur ki, Almanya t~m. manas~le 
bir barış hareketı ıf a etmış, 
bu hareket bugüne kadar Al
manyaya atfedilen tecavüzi 
töhmetleri tekzib etmiştir. 
Alman jesti ayni zamanda 
Alman· Belçika münasebetlerini 
yeni bir safhaya sokacaktır .• 

" ti Cprriere de}la Sera ", 
"La Tribuna" ve "il Giornale 

d'İtalia" gazeteleri de hemen he
men ayni hükümleri yürütmek
tedirler. 

ltalyan matbuata islim pro
pagandasına hararetle devam 
etmektedir. 

Çarın annesine 
yazdığı mektuplar 

Çar Nikolanın tabla geçtiği 
günden itibaren idam edile
ceği zamana kadar validesine 
)azmış olduğu mektuplar "La 
Stempa. gazetesi tarafından 
elde edilmiş ve copright ola
rak neşre başlanmıştır. Harb 
evetinin birçok mühim hadise
lerine temas ed"'n bu mektup· 
lar arasında ikisi ayrıca dik
kate değer. 

Bunlard m birincisi 1908 de 
yazılmıştır. Çar, bu sırada Ha
riciye Bakanı lsvolski ile ltal
yaya gitmiş ve Raccomicide 
ltalyan kralı Viktor Emanoule 
misafir olarak onunla görüş
müştür. 

Çar, annesine yazdığı mek
tupta Trablusgarbın ltalyanlar 
tarafından işgaline muvafakat 
ettiğini ve buna mukabil Rus
ya tarafından Boğazlar zapte- 1 

dileceği sırada ltalyanın itiraz 
etmemesinin tahtı temine alın
dığını bildiriyor. 

Mektupların ikincisi Balkan 
harbinden sonra yazılmıştır. 
Çar bu mektupta Balkan mil
letlerinin Osmanlı ordusuna 
karşı olan zaferinden dolayı 
memnuniyetini biidirmektedir. 

Yeni mahsul 
zeytinyafı 

Yeni mahsul zeytinyağı pi
yasaya gelmeğe başlamıştır. 

Bu sene zeytin mahsulü bere
ketli olduğundan rekolte yük
sektir. Ege bölgesinin zeytin 
yağı rekoltesi 35 bin ton tah
min edilmektedir. 

~--------------
Üç Alman firması mümes- yapacakları mübayaat için ha· 

sillerinin, bu ·Seneki Ege tütün z.ırlıklarını tamamlamışlardır. 
mahsulünden mühim miktarda Bu seneki tütün mahsulü 
mübayaa etmek üzere lzmir çok nefistir. Umumiyet itiba· 
vapurile lstanbuldan lzmire rile küçük yapraklı olan mah-
geldikleri haber alınmıştır. Bu sul, ayni zamanda nefis ko-
haber, lzmirde derhal yayılmış kuludur. 
ve tütün müstahsilleri arasında Rekoltenin 30 - 31 milyon 
memnuniyet uyandırmıştır. 
Almanyanın üç mühim fir

masının lzmire gelen mümessil· 
leri, Almanyanın 1938 senesi 
tütün ihtiyacını temin için mü
him miktarda tütün alacak
lardır. 

Amerikan tütün kumpanya
ları da bu yıl mahsulünden 

Müessif kaza 
münasebeti le 

Belediyeden Hava Kurumu
na çekilen telgraf ve 

ahnan cevap 
An karada vukuagelen mü

essif tayyare kazası münase· 
betile, Türk Hava Kurumuna 
lzmir belediyesi tarafından, 
lzmirlilerin teessür ve taziyet
lerini bildiren bir telgraf çe· 
kilmiştir. Bu telgrafı ve gelen 
cevabı yazıyoruz: 

B. Fuad Bulca 
Türk Hava Kurumu başkanı 

Ankara 
Beş kahraman gencimizi 

elimizden alan müessif kaza, 
lzmirde derin bir teessür uyan
dırdı. Hava Kurumuna, Türk
kuşuna, aziz şehidlerimizin 
ailelerine taziyetlerimizi sunar· 
ken anayurdun korunmasına 
hazırlanan bütün çocuklarımı
za muvaffakıyetler dileriz. 

fzmir belediye reis vekili 
Reşad 

B. Reşad 
lzmir belediye reis vekili 

Hav~cı gençliğin uğradığı 
büyük acıya ortak olmak su
retile göstermek lütfunda bu
lunduğunuz yüksek yakınlık 
ve alakayı şükranla karşılar, 
saygılarımı sunarım. 

Fuad Bulca ----
Belediye otobüsleri 
Cumhuriyet bayrammda 

servise başhyor 
Belediye tarafından getirti

len ve gümrükten çıkartılan 
otobüslerin kat'i kabul mua
melesi bugün bitmiş ve oto
hüsler belediyece tesellüm 
edilmiştir. 

Pazar günü,' bu otobüsler· 
den biri Kordon üzerinde ça
lıştırılmış, belediye hizmetine 
alınan ve on beş günlük kursa 
devam eden şoförler tecrübe 
edilmiştir. 

Belediyenin otobüs servis
leri, 29 Teşrinievel Cumhuri
yet bayramında başlıyacaktır. 
O gün, vesair bayram gün
lerinde ihtiyaç olursa diğer 
otobüslerden de istifade edi
lecektir. 

Yeni liman rei11i 
Dün "azifeıine başladı 
İstanbul liman reisliğine ta

yin edilen şehrimiz liman reisi 
B. Zühtü Akman, yeni vazife
sine başlamak üzere dün fzmir 
vap,urile lstanbula gitmiştir. 

Pazar günü şehrimize gelen 
yeni liman reisi B. Bahaeddin 
Şakir de, dünden itibaren 
vazifesine başlamıştır. 

kilo olduğu söyleniyor. Ame· 
rikan tütün kumpanyalarının 
yaptıkları tetkikata göre, re· 
kolte bu miktardan biraz da
ha yüksektir. 

Tütün mıntakalarından alı· 
nan haberlere göre, mahsul 
her yerde denk haline geti
rilmiştir. 

Halkevi köşesi 
11111937 tarihinde derslere 

başlamak üzere Arapfırınında 

Dumlupınar, Değirmendağında 
Halitbey, Tepecikte Şehit Fa-

dıl, Karşıyakada Fevzipaşa 
Keçecilerde Yetim ve Kara

taş akullarile cezaevinde halk 
dersaneleri. 

1 - Arapfırınında Dumlu
pınar okulunda Almanca, F ran
sızca, lngilizce lisan kursları. 

2 - Halkevinde usulü def· 
teri ve şoförfük. 

3 - Yukarıda adı geçen 
kurslarla dersaneler için kayıd 
ve kabul ay sonuna kadar de· 
vam edecektir. 

4 - Bu dersanelere hiç oku
mak ve yazmak bilmiyenlerle 
tahsilini ikmal edemiyen yurd
daşlar alınacaktır. 

' 5 - Kayıd va kabul için 
her gün sabahtan akşama ka-

dar (Cumartesi ve Pazar gıin
leri hariç ) Aarapfırınınr'a 

Dumlupınar, Tepecikte Şehı 
Fadıl, Değirmendağında Ha-

litbey, Karşıyada Fevzipaşa 
okulları başöğretmenliklerine 
müracaat edilmelidir. 

6 - Yabancı dil ve usulü 
defteri kurslarına kayıd ve ka-

bul için Arapfınnında Dumlu
pınar okulu başöğretmenliğine 
müracaat edilmelidir. • 

7 - Motör ve <'tomobil 
sevk ve idaresi kursu için de 
Halkevine müracaat edile
cektir. 

8 - 26/ 10/937 tarihinde 
evimiz salonunda Kızılay haf· 

tası münasebetile saat 16,30 
da Kızılay ve Salibiahmerin 
kuruluşu mevzulu bir konfe· 
rans verilecektir. Bütün yurd
daşlarımıza evimiz açıktır. 

9 - Bütün memlekette bü
yük bir alaka uyandıran Türk 
tarih kongresine evimiz hesa
bına gönderilen tarih öğret
menlerinden B. Hüznü kongre 
intibaatını seri halinde Halkevi 
salonunda Halkımıza anlata
caktır. Kongrenin ehemmiye
tini tabarüz ettirmek için pro
jeksyon kullanılacaktır. Projek
siyon kullanmak zaruretine 
binaen konferans 27/10/937 
Çarşamba günü saat 18 de 
verilecektir. Bu faydalı kon
fernnsa bütün yurddaşlarımız 
davetlidirler. 

10 - 26/10/937 tarihinde 
Halkevi müze ve sergi komi
tesinin de haftalık mutat top
lantısı vardır. 
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T. C. Ziraat Bankası Urla Ajansından: 
Senet No. Mevkisi Cinsi D ka M M Hdudu e r . , 

139/88 ada yolu Bağ S 514 

" 
karşı yaka tarla ve 20 ağaç 22 

zevtin 

il kırlar tarla 

Urla denizli köyünden Hamza oğlu hafız Şükrü 
140/94 ada yolu bağ ve tarla 4 

" kavaklar 

il köy derunu 

" 
semeli kuyu 

tarla ve 18 ai'aç 
zeytin 
tarla 

tarla 

Urla denizli köyünden Hamza oğlu Süleyman 
141/95 serenli kuyu tarla 

il ada yolu ,, 

" kavaklar il 

" köy derunu 
" 

Urla denizli köyünden Hamza karısı Naciye 
142/98 ada yolu tarla ve bağ 

3 

11 

3 

4 

2 

6 

4 

4 

975 

433 

595 

676 

028 

676 

595 

757 

433 

595 

595 

ŞA kanbur Ali veresesi GA 
tarik Şf kanbur Ali veresesi 
CE Mustafa çavuş veresesi 
ŞA yol GA Andon tarlası Şl 
dere ve kara bıyık veresesi 
CE cebel 
ŞA hacı Selim veresesi GA 
Ayşe ŞI Hakkı ve kara Salih 
veresesi CE müderris Veli ta. 

ŞA çoban o Mustafa bağı GA 
Naciye Şl Kerim o Hakkı ve 
çoban o Mustafa bağları CE 
ayşe bağ ve tarlası 
ŞA Naciye GA cebel ŞI dere 
CE ak Ahmet o veresesi tarla 
ŞA kara Yusuf o Bekir ve 
kabristan GA cebel ŞI küçük 
basan veresesi ve hacı oğlu 
basan CE Hasan kızı hürmüz 
ŞA Naciye GA yol Şi dere 
ve semerci hüseyin CE yol 

ŞA kabristan GA süleyman Şl 
dere CE yol 
ŞA süleyman ve ayşe GA ali 
onbaşı ŞI kerim oğlu Hakkı CE 
ayşe ve balıkçı o mustafa 
ŞA dere ve mustafa o hamza 
GA süleyman tarlası ve ak 
mehmet veresesi ŞI dere CE 
emvali metruke tarla ve bağı 
ŞA hacı o halil GA etrafı 
duvarlı mahdut kabristan ve 
uncu şerif mehmet ŞI dere 

' 
ŞA çoban o mustafa bağı GA 
naciyeye ifraz olunan tarla Şl 
süleymanve naciye ifraz olunan 

Bükreşte 
DUn bUyUk merasim 

yaplldı .. 
Bükreş, 25 (Radyo) - Ro

manya Neliahdi Gran Voyvod 
Mihailin 16 yaşına girmesi ve 
muhtelif askeri rütbeler al
ması münasebetile dün yapı

lan büyük merasimde, Yugos· 
lavya saltanat naibi prens 
Pol, f sveç veliahdi prens Güs
tav Adolf ile Fransa, lngilte· 
re, Türkiye, Polonya ve Yu
nanistan mümessilleri hazır 
bulunmuşlardır. 

Kral Karal; merasimden 
sonra, veliahdin, kumandasını 
aldığı kıtaatı teftiş etmiştir. 

Bu teftiş esnasında veliahd 
bizzat kumanda mevkiinde 
bulunuyordu. 

Kral, teftişini müteakıb me
rasimde hazır bulunanlar şerefine 

Sina;ada (Peles) sarayında mü
~llef bir ziyafet vermiştir. 

FotoOr 
i N ô N Ü Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör isler • 

Temiz cabuk , 
ucuz yapılır 

,· -~ .. ·· .. ~ -

lzmir birinci icra memurlu- nan g-ün ve saatte mahkeme-
ğundan: de hazır buluı•ıı ası veya bir 

Nimete borcundan dolayı vekil gönderme..,ı ksi takdir-
Esteroya, Marko Leonun tahtı de bir daha mahk~meye ka· 
hacze alınan ismet kaptan bul edilmiyerek gıyabında 
mahallesinde Aysel sokağında hüküm verileceği tebliğ ma-
l Emlak: 139 çabında kainl 18 kamına kaim olmak üzere ilan 
metre 75 santim mrabbaında olunur. 
dört lira kıymeti muh"'i'mıne;;- • 
ile 29/11/937 tarihine müsa- Diş Tabibi 

Cevat Dağlı 
dif Pazartesi günü saat 11 de 
açık artırma suret ile saitı lığa 

çıkarılacaktır. Bu artırmada 

satış bedeli muhammen kıy

metin yüzde 7 5 ini bulmadığı 
takdirde en çok artıranın ta· 
ahhüdü bakı kalmak şartile 
satış 15 gün daha uzatılarak 
ikinci artırması 14/12/937 ta· 
rihine müsadif Salı günü saat 
11 de yapılacaktır. 

Bu artırmada dahi satış 
bedeli muhammen kıymetinin 
yüzde 7 5 ini bulmadığı tak
dirde en çok artıran istekli· 
sine ihale olunacaktır. 

İşbu gayri menkul üzerinde 
harhangi bir şekilde hak tale
binde bulunanlar işbu ilanın 

tarihi neşrinden itibaren20gün 
zarfında ellerindeki vesaikle 
birlikte dairemize müracatları 
lazımdır. Aksi takdirde hak
ları tapu sicillile sabit olmı· 
yanlar paraların paylaşmasın· 
dan hariç bırakılacaklardır. 

İkinci Beyler sokak No. 65 
Telefon: 3055 

• lzmir Belediyesinden: 
1 - Cumhuriyet meyda

nında, ismet paşa bulvarı ağ· 
zile Tevfik Rüşdü Aras cad· 
desi arasında ve yeni yaptırı

lan kanalizasyona bağlanmak 
üzere yetmiş metre uzunluğun· 
da yapılacak kanalizasyon 
2/11/937 salı günü saat on 
altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. İşin keşif bedeli 
iki bin beş yüz otuz )iradır. 

Ke~if, şartname ve proiesi on 
üç kuruş mukabilinde başmü
hendislikten alınır. İştirak için 
yüz doksan liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gun ve saatte encümene ge
linir . 

'. kırlar tarla 3 676 

tarla ve bağ CE balıklı mustafa 1 
ve ali o süleyman tarlası 
ŞA şükrü GA derviş mehmet 
veresesi Şl kara salih veresesi 
CE emvali metruke tarlası 

Göz Hekimi ·ı 
Mitat Orel 

Satış peşin para ile olup 
taliplerin yüzde yedi buçuk 
pey akçesini veya milli bir 
bankanın itibar mektubunu 
hamil bulunmaları lazımdır. 

Şartname 9· 11 ·937 den iti· 
haren herkese açık bulundu· 
rulacaktır. Yüzde 2,5 dellaliye 
müşteriye aittir. 

2 - Senelik kirası iki yüz 
lira bedeli muhammenli Bey
ler sokağında 50 sayılı gara· 
jm bir senelik kirası baş ka
tiplikteki şartname veçhile 
2/111937 salı günü saat on 
altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. fştirak için on beş 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve sa· 
atte encümene gelinir. 

Urla denizli köyünden Hamza kızı Ayşe 
72/104 sıçan tepesi bağ 3 446 

Urla Naibli mahallesinden ismail o. dellal lbrahim 
111/101 koca yer bağ 7 352 

Urla Hacı İsa mahallesinden Hüseyin kızı Gülsüm 
8163/59 kalabak bağ . 4 595 

Urla yenice mahallesinden kırcalı Hasan ağa karısı Münire 
ve oğlu mehmet ve kızı Zehra 

2646/68 güvendik bağ 5 514 

Urla yenice mahallesinden Trabzonlu Hüseyin oğlu Nuri 
8132/74 dana boğazı tarla ve 3 676 

zeytinlik 
Urla yenice mahallesinden dokunak Ali bin Hüseyin 

5483/48 koca dere tarla 7 811 

Urla yenice mahallesinden kulalı oğlu Mehmet otlu Ali Eşref 
8139/79 kamanlı bağ ve beş 2 757 

ağaç zeytin 

" soğucak pınar bağ 1 838 

Hacı lsa mahallesinden Hulusi ağa kızı Vesile 

5119118 Sungurlu tarla ve 32 11 028 
ağaç zeytin 

Urla yenice mahallesinden polis komiseri Kamil oğlu Kadri 
7909/23 kamanlı tarla 4 135 

,, deve deresi ,, 3 676 

Urla yenice mahallesinden akcalı lbrahim Etem kızı Gül· 
süm Şadiye 

5956124 izzettin tarla 5 .514 

Urla yenince mahallesinden Mehmet Ali o. Fehmi ağa 
-4515/28 s1trı abadallar tarla 28 489 

civarı 

Urla yenice mahallesinden hoca zade lbrahim damadı Emin 
7910/30 badalan bak 3 676 

civarı asarcık 

Urla yenice mahallesinden Hüseyin bin hacı Ali o. Abdi 

ŞA mehmet GA hüseyin hali 
ŞI mehmet Ce tarik 

ŞA balıkçı o süleyman GA 
tarik Şl kulalı o mehmet çavuş 
CE vaso o mimiko 

ŞA dere GA dere Şİ hasan ve 
hüseyin CE süleyman ve tarik 

ŞA ali bey ve şerife ve kendi 
hududu ve tarik 

ŞA fotive kiryako ve todori 
ve tarik 

ŞA kanbur ali Ga değirmenci 
dağı Şl köy civarında ak meh· 
met oğlu hanesi CE hali 

ŞA ve CE tarik GA ve Şi 
nikolaki bağı 
ŞA cebel GA tarik ŞI mustafa 
bağı CE çelebi o isak bağı 

ŞA ve CE dere GA tarik Şl 
tanaş ve yani filori 

ŞA giritli recep ŞI osman GA 
ve CE yol 

ŞA cebel GA yol ŞI ali CE 
petro 

ŞA yol GA osman ŞI ahmet 
ağa CE yaşar bağı ile mahdut 

ŞA İstanbullu deli hüseyin ve 
biyolca ve tarik ile mahdut 

ŞA tariki im GA kabaklı o. 
Ali Şl salih çavuş zevcesi CE 
koca tab.an mustafa ile mahdut 

6139/43 Köy civarı tarla 9 649 • ŞA batice tarlası GA gülsüm 
tarlası ŞI yanako tarlası CE 
tarik 

Urla Sarı abdallar köyünden hacı Yusuf oğlu Hüseyin kızı 
Ayşe. 

7002 tekke · altı tarla 11 487 

Tapu katibi Mehmet Refik 
13212 kalabak bağ 4 135 

ŞA vasil GA fuat eşi fatma 
Şf fuat eşi fatma CE vasil 

ŞA ali elyevm kızı hatice bağı 

Adres: Beyler Numan so
kağı No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden evel 
saat 10-12 öğleden sonra 

15,30 • 17 Tele. 3434 

Kemalpaşa icra Memurlu
ğundan: 

Kuyucakta mukim iken el· 
yevm ikametgahı meçhul imam 
Ali oğlu Hafız Mehmet tara· 
hna: 37/372 

Hali tasfiyede bulunan Ulu
cak kooperatifine bir kıt'a se-

netle borcunuz olan kırk lira 
nm faiz ve masarifile birlikte 

çekler ve emre muharrer se· 
nedat hakkındaki ahkame gö

re tahsili talebile Kooperatif 
tarafından Kemalpaşa icrasına 

vaki müracaat Üzerine 37 /372 
No. ile namınıza çıkarılan 

ödeme emri ikametgahınızın 

meçhul olması hasebile tebliğ 

edilemediğinden işbu ilan ta· 
rihinden itibaren on gün zar-

fında mezkur kırk lirayı faiz 
ve masraflarile birlikte öde-

meniz ve borcunuza yetecek 
miktarda mallarınızı alacak ve 

haklarını göstermeniz ve bor· 
cun tamamına veya bir kıs· 

mına itirazınız varsa gene bu 
müddet zarfında bildirmeniz 
lazımdır. Aksi halde müddet 
murunmdan sonra ahkamı ka· 
nuniyenin hakkınızda tatbik 
edileceği ödeme tebliği ma· 
kamına kaim olmak uzere 
ilan olunur. 3788 

Kara köylü Veli kızı Hatice 

Müterakim vergi, tenviriye 
ve tanzifiyeden olan belediye 
rusumu artırma bedelinden 
tenzil olunur. 

2762 numaralı vakıflar ka· 
nunu mucibince tediyesi İcab 
eden taviz bedeli tamamen 
müşteriye aittir. 

Taliplerin icra münadisine 
ve 11577 numaralı icra dos· 
yasına müracaatları 

ilan olunur. 
lüzumu 

lzmir Asliye mahkemesi 
ikinci hukuk dairesinden: 

lzmirde Namazgahta Hacı 
Hüseyin sokağında 36 nuına· 
ralı evde ve halen Söke<le 
suvari alay yazıcılarından 

·Hamdi oğlu Yekta tarafından 
Ali kızı Fatma namı diğer 
Hikmet aleyhine açılan boşan· 
ma davasına mütedair olan 
dava arzuhal suretile davetiye 
varakası müddeaaleyhin ika· 
metkahının meçhuliyetine bi
naen İzmirde çıkan Ulusal 
Birlik gazetesinin 28/9/937 
gün ve 1116 No. nüshasile 
ilanen tebliğ edildiği halde 
müddeaaleyh tayin olunan 
günde gelmemiş olduğundan 

hakkında muamelei gıyabiye 

icrasına ve tebliğine ve tah" 
kikatın 19-11-937 Cuma saat 
10 a talikine karar verilerek 
usulen tanzim kılınan gıyab 
kararı tebliğnamesi mahkeme 
koridoruna asılmış olduğun

dan müddeaaleyhin tayin olu· 

3 - Mezarlıkbaşında Hay
reddin paşa sokağtndaki beş 
sayılı hanın enkazı müteahhide 
aid olmak üzere yapılması işi 

2/11 /937 salı günü saat on 
altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. Keşif bedeli yüz 
altmış sekiz lira elli altı ku· 
ruştur. İştirak için on üç lira· 
lık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve sa· 
atte encümene gelinir. 

4 - Birincikordonda 194/3 
sayılı Şehir gazino ve bahçe· 
sinin bir senelik kirası başka· 
tiplikieki şartname veçhile 
2/11/937 salı günü saat on 
altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. Senelik kira be
deli muhammnei iki bin lira
dır. iştirak için yüz elli liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka t.eminat tl'tektubu 
tle söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

5 - Bahribaba parkı med· 
hali kenarındakı benzin satış 
yerinin bir senelik kirası baş
katiplikteki şartname veçhile 
2111/937 sah giinü saat on 
albda açık artırma ile ihale 
edilecektir. Sendik kira be
deli muhammeni dört yüz elli 
liradır. iştirak için otuz dört 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

23 26 3653 -GA mükaddema emvali met· 
rukeden yani bağı elyevm deli 
halil bağı ŞI memduh ve em
lak millıye ba~ı CE tarik hacı 
emin ile mahdut. 

Bankamıza borçlarını ödemiyen yukarda adları yazılı borçluların hizalarında gösterilen mal
ları 3202 numaralı kanun hükümleri dahilinde açık artırmaya konulmuştur. İlk ihale 10-12-937 
günü saat 15 te bankamızda yapılacaktır. Alıcı çıkmadığı veya vurulan pey borcu tamamen 
kapatmadığı takdirde arttırma müddeti 15 gün uzatılacaktır, Ve ikinci artırma 27-12-937 pazar
tesi günü saat 15 te yine bankamızda yapılacaktır. Artırma şartnameleri bankamızda görüle
bilir başka ipotek sahibi alacaklılarla dığer alakadarların bu gayrimenkuller üzerindeki hak· 
larım ve husulile faiz ve masraflara dair olan iddialarını, evrak müsbitelerile 20 gün içinde 
bankamıza bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça bedelinin 
paylaşmasından hariç kalacaklardır. 3792 
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___ lrmir Levazım amirliti ilanları 
fzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
1 - Beher çiftine tahmin edilen fiat 460 kuruş olan 61000 

altmış bir bin çift kundura kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - İhalesi 12/Teşrinisani/937 Cuma günü saat 15 dedir. 
3 - ilk teminat miktarı 14974 liradır. 
4 - Şartnamesi 1403 kuruşluk makbuz mukabilinde ko-

misyondan alınır. 

S - istekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde 
gösterilen vesikalarla teminat ve teklif mektuplarile 
birlikte ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. 

............. satın alma komisyonuna vermeleri. 26 2 5 9 3766 

İzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
1 - lzmir MST. MV, SeferihisM mıntakası kıtaatının ka· 

palı zarf usulile münakasada bulunan (42000) kilo 
sığır eti ihtiyacına talip çıkmadığından pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2 - ihalesi 28/10/937 Perşembe günü saat 10 da lzmirde 
Kışlada L V. amirliği satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (10500) liradır. 
'I - Teminat muvakkat akçası (787) lira elli kuruştur. 
S - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına daır ve· 

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları 
ve teminat muvakkatlarile birlikte ihale saatından ev-

~ komisyona müracaatlan. 3795 

Deniz Levazım satın alma komisyonundan: 1 - Tahmin 
tdilen bedeli 16800 lira olan 2000 ton lavamarin kömürü 1 O 
lkinciteşrin 937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 14 de 
kapalı zarf usulile alınacaktır. 

ANADOLU 
fzmiı Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs.den: 

fstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat hayvanatı ıçın 
300 000 kilo yulaf 8· 11 ·937 Pazartesi günü saat 15 de İstan· 
bulda Tophaneda satın alma komisyonunda kapalı zarfla alı· 
nacaktır. tahmin bedeli 15 000 liradır, İlk teminatı 1125 lira· 
dır. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. isteklilerin 
kanuni belgelerile teklif mektuplarını ihale s~atinden bir saat 
eveline kadar komisyona vermeleri. 21 26 31 4 

İzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğin.den: 
1 - Bergama garnizon kıtaatının yıllık ihtiyacı için açık 

eksiltmeye konulan 13500 kilo patatesin beher kilo· 
suna ikinci eksiltmede teklif olunan sekiz kuruş kırk-
beş santim pahalı görüldüğünden 2490 sayılı kanunun 
4' üncü maddesi mucibince ihtiyaç pazarlıkla temin 
edilecektir. 

2 - Mal:n tahmin bedeli 1215 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 91 lira 12 kuruştur. 
4 :_ ihale 9ı2.teş/937 çarşamba günü saat 14 de Berga· 

ma alım satım komisyonu binasında yapıladaktır. 
5 - Patatesin evsafile teslim mahal ve şartları şartname· 

sinde yazılıdır. 
6 - İstekliler muvakkat teminatını ihale natinden evvel 

Bergama Maliye veznesine tes11m etmiş bulunacak
lardır. 

7 - Evsaf ve şeraitini bilmek istiyenler için pazartesi, 
çarşamba ve cumartesi günleri komisyon açık olduğu 
ilan olunur. 23 26 3 5 3768 

lzmir Lv. amirliği satın alma ko. rs. den: 
Cinsi Mikdarı Teminatı 

Yulaf 
Yulaf 
Yulaf 

İhale 

325 Ton 
535 Ton 
132 Ton 

tarihi 

8/2.Teş./937 

Lira Kr. 
1462 50 
2406 50 

579 25 
Günü 

Pazartesi 

ihalenin şekli 

Pazarlık 
Pazarlık 

Pazarlık 
Saat 

81 ,, " 
81 ,, ,, 

,, 
2 - Muvakkat teminatı J 260 lira olup şartnamesi kom is- ,, 

Yondan hergün parasız olarak alınabilir. 1 - Edremit mıntakası kıtaatı hayvanatının yukarıda cins 

11 
11 
11 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan· ve miktarı yazılı üç kalem yulaf ihtiyacı pazarlık su-
zi d retile satın alınacaktır. m c ecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve 
llatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komis· 2 - lhal~leri hiza~arında yazılı tarih gün ve saatlerde Ed-
Yon başkanlatına makbuz mukabilinde vermeleri. remıtte askerı satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

........_ 26 31 4 9 7214·3785 3 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
4 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

lzmir Levazım amirliği satın alma ko, reisliğinden: sika göstermek mecburiyetindedirler. 
1 

- Bergama garnizon kıtaatının yıllık ihtiyacı için açık 5 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
eksiltme usulile eksiltmeye konulan 250.000 kilo odu- 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika· 
nun beher kilosuna ikinci eksiltmede teklif olunan bir lan ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saatin· 
kuruş yetmiş beı santim pahalı görüldüğünden 2490 den evci komisyona gelmeleri. 23 26 28 2 3742 
s~yılı kanunun 43 üncü maddesi mucibince ihtiyaç 
bır ay zarfında pazarlıkla temin olunacaktır. İzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 

2 - Malın tahmin bedeli 3750 liradır. 1 - Edremit için açık eksiltme ile 6000 altı bin kilo çekir· 3 - Muvakkat teminatı 281 lira 25 kuruştur. deksiz kuru üzüm mukaveleye bağlanacaktır. 
4 - Jbale 9/2.teş/937 çarşamba günü ıaat 15 de Bergama 2 - Tahmin edilen tutarı 1140 lira ve ilk teminatı 85 lira 

askeri alım satım komisyonu binasında yapılacaktır. elli kuruıtur. 
5 Od f'I ı· h 1 rtl t 3 - Eksiltmesi 8/11/937 Pazartesi günü saat 15 de Edre· - unun evsa ı e tes ım ma a ve şa arı şar name-

mitte askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
sinde yazılıdır. 4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 6 

- istekliler muvakkat teminatlannı ihale saatinden evvel 5 - istekliler ticaret odasmda kayıtlı olduklarma dair ve· 
Bergama Maliye vecnesine teslim etmiş bulunacak- sika göstermek mecburiyetindedirler. 

7 lardır. 6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
- Evsaf ve şartnamesini bilmek istiyenler için kazartesi, 3 cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları 

çarşamba ve cumartesi günleri komisyonun açık oldu· ve teminat muvakkatlarile birlikte ihale saatından evvel 
ğu ilan olunur. 23 26 2 5 3765 komisyona gelmeleri. 24 26 31 3 377q --~,--....;;.;.;:_,:.~.:.:..:,--__;;;,.;;_ __________________ ~~ ----·~...;.:.:~..::...--~------~:-:--::-----:::--:-----~-----
zmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden : lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 1 

- lzmir Tayyare alayının göstereceği yerde 3962 lira istanbul levazım amirliğine bağlı müessesat hayvanah için 
25 kuruş bedeli keşifli beton karrut ratuvar ve su 300 ton arpa 8-11-937 Pazartesi günü saat 14,30 da Topha-
künkleri tefrişatı açık eksiltme usulile münakasaya nede satın alma komisyonunda kapalı zarfla alınacaktır. Tah-
konmuştur. · min bedeli 14500 liradır. ilk teminatı 1237 buçuk liradır. 2 

- ihalesi 8/2.teş/937 pazartesi günü saat 16 da lzmir· Şatname ve nümunesi komisyonda g~rülebilir .. isteklilerin ka· 
de Kışlada lzmir Levazım amirliği satın alma ko· nuni belgelerile teklif mektupların.• ıhale saatınden bir saat 
misyonunda yapılacaktır. eveline kadar komisyona vermelerı. 21 26 31 4 

3 - Teminat muvakkate akçesi 
4 - Şartname ve keşifname 

297 lira 17 kuruştur. 

her gün komisyonda go-
rülebilir. 

5 
- istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesikalarını ve bu işi yapabileceklerine dair lzmir 
Nafıa Fen heyetinden ihaleden laakal bir hıfta evvel 
alacakları vesikalarını komisyona göstermek mecburi-

............___ Yetindedirler. 22 26 31 6 3739 

lzmir Lv. amirliği Sat Al. Ko. Rs. den: 
tahmin edilen teminat muvak-

f" miktarı mecmu tutarı kate akçası münakasa 
'-inaı 
Süt kilo Lira Ku. Lira Ku. şekli 
\1 23100 3003 00 225 23 açık eksiltme rotu 

rt 21000 2940 00 220 50 açık eksiltme 
ihale tarihi günü saati 

27/I.Teş. 937 çarşamba 10 
l 27/I.Teş. 937 .. .. 11 

- lzmir askeri hastanesinin yukarıda cins ve miktarları 
Yazılı iki kalem süt ve yoğurt ihtiyacı iki kıta şartname 
ile ayrı ayrı açık eksiltme suretile münakasaya konul· 

2 rnuştur. 

- ihaleleri hizalarında yazılı tarih, gün ve saatltrde lzmirde 
kıılada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonun· 

3 da yapılacaktır. 
4 - Teminat muvakkate akçaları hizalarında yazılıdır. 
5 - Şartnameleri her gün komisyonda göriilebilir. 

- istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 
6 •ika göstermek mecburiyetindedirler. 

- Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kan ınun 2 ve 
3 Üncü maddelerinde yazılı vesikaları ve teminatı mu· 
vakkatelerile birlikte ihale saatinden evci komisyonda 
hazır bulunmaları. 9 16 20 26 

iş dairesi dördün
cü bölge amirliğin
den: 
iş verenlerin naza

rı dikkatine 
1 _ 29 llkteşrin Cumhuriyet bayramı gününde İş kanunu· 

nun 46 ıncı maddesi mucıbince işçi ücretleri, hiçbir iş karşı· 
lığı olmaksızın tatilden önce ödenecektir. 

2 - Bulundukları işin mahiyeti dolayısile 29 flkteşrin gu
nünde çalışan işçilerin o güne ait Ücretleri iki misli olarak 
ödenecektir. 

iş verenlerin bu hususlara itına göstermeleri ve hiçbir şika

yete meyda~ vermemeleri, ak~i ~takdirde haklnrında cezayı 
takibat yapılacağı ehemıniyetle ılan olunur, 3755 

izmir Milli Emlak müdürlüğünden: 
İcar No. Lira 

245 Burnava 2 ci Türkoğlu s. No. 2 eski ev 81 
246 Seydiköy demiryolu battı solunda .. 15 dekar 350 51 

metre tarla. 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müddetle ar· 

tırmaya konulmuştur. f halesi 8· 11-937 Pazartesi günü saat 15 
dedır. Talıplerın Milli Emlak müdürlüğüne müracaatları. 3758 

~,,. 7 

ilin 
Taksitle satılık fabrika 

Sümer Bank umu-
müdürlüğün-

A 

mı 

den: 
Turgutluda Kısmalı mevkiinde kain tuğla ve kiremit ve ki · 

remit fabrikası aşağıdaki şartlarla ve pazarlıkla açık müzaye· 
deye konulmuştur: 

1 Fabrikanın muhammen satış bedeli T. L. 12.000 · on 
iki bin liradır. 

2 Pazarlığa iştirak için muhammen bedelin ~o 75 i na
kit veya teminat mektubu olarak bankamıza yatırı!· 
malıdır. 

3 ihale olunacak bedelin °o 20 si nakit ve peşin ola· 
rak tediye olunacaktır. 

4 ihale olunacak bedelin t\o 80 i beş müsavi taksitle 
beş senede ödenecektir, 

5 Müzayede 29/ 11 /937 Pazartesi günü saat onbeş bu· 
çukta SÜMERBANK Umumi Müdürlük binasında ya· 
pılacaktır. 

6 Taliplerin müzayede gününden bir gün evveline ka
dar SÜMER BANK Umumi Muhasebe müdürlüğüne 
müracaatları Jazımaır. 

7 Banka mezkur fabrika satışını dilediğine ihale etmek 
hakkını muhafaza eder. . 26 28 

lzmir Vakıflar direktörlü
ğünden: 

Müfredatlı listesi idarenin ilan tahtasıl)a yapıştırılan Ödemiş 
kazasındaki vakıf zeytinliklerin j37 senesi mahsulatı peşin 
para ile satılmak üzere açık artırma konmuştur. ihaleleri 
1, 3, 5, 6, i, 10, 13, 15 Teşrinisani 937 tarihlerindedir. Ta-
liplerin Ödemişe müracaatları. 3791 

Kemalpaşa icra memurlu
ğundan: 

Hali tasfiyede bulunan Ulu
cak kooperatifine borçlu Ulu
cakta eski müftii lbrahimin 
Bademli kırda ~arkan Kirya· 
kodan metruk mahal garban 
Bşlador· Mehmet çavuş şima· 
len Mevlut cenuben tapuda 
Mevlut ve vazıyed beyanna· 
mesine nazaran kısmen Karcı 
oğlu A':ımet tarlasile mahdut 
ve garp kısmındaki parçada 
39 deli armut, 13 badem ve 
şark kısmındaki küçük par
çada 9 deli armut 16 badem 
ağacı mevcud cem'an 34922 
metre murabbaını havi ve 
beher 919 metre murabbaı 
30 lira deyerinde bulunan 
tarla ve Soğuk kuyu mevkiin· 
de şarkan Topçu oğlu Mus
tafa garben Nif caddesi şima
len berber oğlu Mehmet ce· 
nuben Nif çayile mahdut 
8271 metre ımırabbaında ve 
beher 919 m~tre murabbaı 
30 lira deyerinde bir kıt'a 

tclrla ve yine Soğukkuyu mev· 
kiinde şarkan Nif cadddesi 
garben Hacı Bekir oğlu vere· 
sesi şimalen Bekir veresesi 
cenuben Bacaksız Kostiden 
metruk mahal ile mahdut be· 
her 919 metre murabbaı 30 
lira deycrinde ve 64j3 metre 
murabbaı tarla ve köy civa
rında şarkan Çerkes Ali gar
ben berber oğlu Hafız şima· 
len Halil Hoca veresesi cenu
ben Muslu oğlu Mehmet Ali 

ile mahdut beher 919 metre 
murabbaı 35 lira dcyerinde 
bulunan 7352 mele murabbaı 
tarla ayrı ayrı dört kıt'a şart

name ile ve açık artırma su· 
retıle satılığa konuldu. Birinci 
artırmaları 26-11-937 cuma 
günü saat on birden on ikiye 
kadar Kemalpaşa icrasında 
yapılacaktır. Bu artırma neti· 
cesinde satış bedeli tahmin 
olunan kıymetin °o 75 ini bu
lursa en çok artıranın üzerin· 
de bırakılacaktır. Aksi takdir· 
de en çok art1ranın taahhüdü 

baki kalmak şartiJe satış on 
beş gün daha uzatılarak ikinci 
artırmaları 11-12-937 cumar
tesi günü saat on birden on 
ikiye kadar yapılacaktır. Bu 
artırmada satış bedeli 0o 7 5 
ini bulsun bulmasın hadisenin 
2280 numaralı kanuna alakası 
olmadığından en çok artıranın 
üzerinde bırakılacaktır. Jşbu 
gayrimenkuller üzerinde her 
hangi bir sebeple hak tale
binde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaiki ile birlikte 20 
gün zarfında icraya müracaat-

ları lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicilince malum 
olmadıkça paylaşmadan hariç 
kalırlar. Satış peşin para olup 
0o 2, 1/2 dellaliye müşteriye 
aiddir. Şartname 23- 1Q.937 

tarihinden itibaren herkese 
açık bulundurulacaktır, Talip· 

ler kıymeti muhamminenin °o 
7, 112 pey akçesi peşinde ve 
26/356 dosya numarası ile 
Kemalpaşa icrasına müracaat· 
ları ilan olunur. 3789 

Burhaniye Asliye Hukuk 
Mahkemesinden : 

Burhaniyenin Pelit köyün· 
den Kemerli Ahmed kızı Ay· 
şe tarafından kocası ayni köy· 
den Ali oğlu Et'hem aleyhine 
aiti senedenbcri müddeialey· 
hin kendisine ve çocuğuna 

bakmadığı gibi kocalık vazi
fesini yapmamak kasdile aile 
ynvasını terkle halen ikamet
gahının nıechul buluneuğu ci
hetle evine dönmesi hakkında 
ihtaratı kanuniyede de bulu
nulması talep edılmiş, ve Et
hemin halen ikametgahının 
meçhul bulunduğu tahakkuk 
ey'emekle tarihi ilandan 
itibaren bir ay içinde karısı
nın yanına dönerek kocalık 
vazifelerini yapması liizumu 
ihtar ve buna dair istida su· 
retinin mahkeme divar. hane
sine yapıştırıldığı tebliğ ma· 
kamına kaim olmak uzeıc 
ılan olunur. 3784 
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Fratelli Sp· erco P,u·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eısiz bir müshildir. o kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böj 
rekleri rahataız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 

Vapur Acentası-----------------------------
ROYAL NEERLANDAIS .. 

KUMPANYASI 
"DEUCALION" vapuru 26 

l 0/937 de ANVERS, ROT-
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanlarına yük 
alarak hareket edecektir. 

"rlERMES" v.ıpuru 27 10 
937 de bekleniyor. BURG;AS, 
VARNA v e KÖSTENCE li· 
manlarına ) ük alarak harekf' t 
edecektir. 

"SATURNUS,, vapuru 13-
11 937 de ROTTERDAM, 
AMSTERDAMveHAMBURG 
limanlarına yük alarak hare
ket edecektir. 

"TRiTON,, vapuru 13/ 11 
937 de bekleniyor. BURGAS, 
VARNA ve KÖSTENCE li· 
manian için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"VİKİNGLAND,, motöıü 
2-11-937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN
ZIG, DANMARKA, fSVEÇ 
ve BALTIK lımanlarına ha
reket edecektir. 

"NORDLAND,, motörü 16· 
11/937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN-
ZIG, DANMARKA, İSVEÇ, 
ve BAL TIK limanlarına hare
ket edecektir. 

"AASNE,, vapuru 2/12/937 
ROTTERDAM, HAMBURG 
GDYNIA, DANZIG, DAN· 
MARKA, ISVEÇ, NORVEÇ 
ve BAL TIK limanlarına hare· 
ket edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAlN 

"SUÇEAVA,, vapuru 4/11-
937 de MALTA ve MARSIL· 
YA iimanlarına hareket ede
oektir. 

ZEGLUGA POLSKA S.A. 
"LEWANT,, motörü 6·11 

937 de ANVERS, GDYNIA 
ve DANZIG limanlarına hare· 
k«ıt edecektir. ' 

ilanlardaki hareket tarihlcrile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda FRA TELLİ SPER 
CO vapur acentalığına mü· 
racaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/4221/2663 

- sEllSi ... f'IElıii~k-e-v-· 

Güzelyalı tramvay cad· 
desi 1027 numaralı 6 odalı 
ve bütün konforü havi de
nize nazır ev satılıktır. Ta
liplerin mezkur eve müra· 

1
1 

caatları ilan olunur. 
m9 .... 191GS:ail:.as~ •llml---

Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN Ll· 

NES LTD. 
"ALGERIAN,, vapuru 20 

Birinciteşrinde gelip yük çı· 
karak ayni zamanda LON· 
ORA ve HULL için yük ala
oaktır. 

"CITY OF LANCASTER,, 
vapuru 15 fkinciteşrinde ge
Jip yük çıkaracak ayni zaman· 
da LONDRA ve HULL için 
yük alacaktır. 
THE GENERAL STEAM 
NA VIGATION CO L TD. 
''ADJUTANT,, vapuru 5 

lkinciteşrinde gelip LONDRA 
için yük alacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE 
LINIEN 

"ITHAKA,, vapuru ikinci
teşrin ibtidasında HAMBURG 
BREMEN ve ANVERStcn 
gt-lip yök çıkaracaktır. 

LLU 

M ETAL LU M 
"D lambalarını 

H alırsanız : 

Hem bol ışık almış 
olur, hem iktısat et
miş olur, hem lamba 
değiştirmekten kurtu
lur, hem de sarfiya· 
tınızın eksildiğini ilk 
faturada görürsünüz. 

Cevf 1• k Baykent Elektri~ - telefon ve 
malzeme§ı deposu. 

Siemens fabrikaları mümessi.tii 
Peştemalcılar 77 - 79 telefon 3332 

:. . : • . - • - "'· f'_ ... :"'.: - .. ., . . ' ••. ~ 

DEUTSCHE LEVANTE 
LINIE 

G. M. B. H. 
"SPARTA,, vapuru 31 Bi· 

rinciteşrinde bekleniyor. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük alacaktır. 

"ANKARA,, vapuru 5 ikin· 
citeşrinde bekleniyor: ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT Ll
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"CARLTON,, vapuru 26 
Birinciteşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

"EX MINSTER,, vapuru 2 
ikinci teşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

" EXT A VIA ,, vapuru 11 
lkinciteşrinde bekleniyor. NEV 
YORK için yük alacaktır. 

"EXHIBITOR,, vapuru 19 
lkinciteşrinıie bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EAPRESS,, vapuru 26 
lkinciteşrinde bekleniyor. NEV· 
YORK için yük alacaktır. 

" OGONTZ ,, vapuru 28 
lkinciteşrinde bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 
THE E..\PORT STEAM· 

SHIP CORPORATION 
PiRE AKTARMASI 
SERi SEFERLER 

"EXACAMBION,, vapuru 
23 Birinciteşrinde PIREden 
BOSTON ve NEVYORK için 
hareket edecektir. 

"EXCOHORDA,, vapuru 
5 Birinciteşrinde PIREden 
BOSTON ve NEVYORK için 
hareket edecektir. • 

"EXCALIBUR,, vapuru 19 
İkinciteJrinde PIREden BOS
TON ve NEVYORK için ha· 

reket edecektir. 
SEYAHAT MÜDDETi 

PiRE - BOSTON 16 gün 
PiRE - NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 26 

Birinciteşrinde bekleniyor. 
KÖSTENGE, SULINA GA· 
LA TZ ve GALA TZ aktar· 
ması TUNA limanları için 
yük alacaktır. 

STE ROYALE HONGRO
ISE DANUBE· MARITIME 

"DUNA,, motörü 23 Bi· 
rinciteşrinde bekleniyor. BEL
GRADE, NOVISAD, COMA· 
RNO, BUDAPEŞTE, BRA· 
TISLAVA, ViYANA ve LINZ 
için yük alAcnktır. 

DEN NORSKE MIDDEL· 
HAVSLINJE 
OSLO 

ödemiş vakıflar memurin 
ğundan: 

Nahiye veya köyü 
Yusuf de.re köyü, eski köy, 
yeııi köy Demircili köy~. 
Kara Doğan, Üzümlü köyü 
orta köy kuvvetli köyü. 
Dadbey köyü, zeytinli köyü 
Mursallı köyü, Dolaylar köyü 

Cinsi 

zeytinlik 

.. 
" 

İhale giinlcri 

22- 10·937 Cuma gü 

25-10-937 Pazartes 
27-10·937 Çarşam~ 

Çağlayan köyü, Uğuzlar köyü " 2-11·9j7 Salı 
Mütevellilere ait " 4-11 ·937 Perşembe 
Ödemiş vakıflar idaresine a.it yukarıda müfredatı yazılı ze 

tinliklerin 937 senesi mahsulu açık artırmaya çıkarılmıştır. lh 
t leleri 22,25,27-10-937 ve 2,4-11-937 günlerindedir. Talipleri 

Ödemiş vakıflar idaresine müracaatları. 20 25 2 3706 

lzmir memleket hastanes 
başta ha be tinden: 

lzmir Memleket ve Eşrafpaşa hastanelerinin bir yıllık ihtiy 
cını karşılıyacak olan "220,, ton ve "5335,, lira kıymeti m 
hammeneli Kok kömürü 19/10/937 tarihinden 4/ 11 /937 tari 
hine kadar 15 gün müddetle ve k~palı zarf usulile eksiltmey 
çıkarılmıştır. isteklilerden şeraiti münakasayı görmek istiyenle 
hergiin fzmir Memleket hastanesine müracaatları. 

Eksiltmeye iştirak edecekler münaksanın icrasınden eve 
bedeli muhammenin yüzde yedi buçuk nisbetinde "410,, lira 
lık teminatı muvakkatesini muhasebei hususiye müdürlüğün 
yatırmağa ve yahut ta muteber bir banka mektubunu bir za 
derununa, bir zarf derununa da teklifnamesini ve bu iki za 
da bir zarf ıçine konularak ve üstü mühürlenerek zarfın üze 
rine ne iş için olduğu yazılmesı ihale günü olan 4-11-937 tari 
hine rastlıyan Perşembe günü saat 9 dan 12 ye kadar lzmi 
vil~yet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

19 23 26 30 3691 

Emlak ve Eytam bankasın 
dan: 
Esas No. Yeri No. su Nevi 

Depozit 
T. L. 

205 lzmir Göztepe Köprü 
mahallesinde Tram- 792 Kargir sahilhane 2.213 
vay caddesi ada 791 
parsel 2. 

İzahatı yukarıda yazılı gayri m~nkul peşin veya taksitle " 
pazarlıkla artırmaya konulmuştur. 

1 - ihale birdir ve kat'idir. 27· 10·937 tarihine müsa 
Çarşamba günü saat onbirde şubemiz satış komisyonunda y 
pılacaktır. 

2 - lıteklilerin, daha fazla tafsilat almak üzere her gd 
şubemize müracaatları. 20 26 3690 

Istanbul Nafıa direktörlü
ğünden: 

22-11·937 Pazartesi günü saat onbeşte lstanbulda Nafı 
müdürlüğünde 29998,72 lira keşif beddli lstanbul Nişant 
kız orta okulu inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye kooıJ 
muştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve feo 
şartnameleri proje keşif hulasasile buna müteferri diğer evr 
150 kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 2250 liradır. 
isteklilerin teklif mektupları ve en az 20,000 liralık bu İ 

benzer iş yaptığına dair Nafıa Vekaletinden almış olduğu 111 
teahhitlik ve ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarfl 
22· 11·937 Pazartes günü saat 14 e kadar lstanbul Nafıa 111 
dürlüğüne vermeleri. 30 4 9 14 7266-37 

"BAY ARD,, motörü 25 Bi· ilanlardaki hareket tarib 
rinciteşrinde bekleniyor. Pi- rile navlunlardaki deyişik 

RE, DIEPPE, DÜNKERK ve lerden acente mesuliyet ka 
NORVEÇ limanlarına yük ala· etmez. 
caktır. 

ARMEMENT SCHLDT Daha fazla tafsilat için 
HAMBURG rinci kordonda W. F. HENft 

" DUBURG ,, vapuru 22 
Birincitcşrinde bekleniyor. 
ANVERS (Doğru) ve HAM· 
BuRG için yük alacaktır. 

VAN DERZE & Co. flJ. 
vapur acentalığına müra 
edilmeıi rica olunur. ~ 

Telefon : No. 200712 


