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Türk.Rumen dostluğunun samimi tezahüratı 

Romanya Başbakanı Istanbula· gel-
di, bugün Anka~ada bulunacak 

----------·--
Sayın misafimiz diyor ki: Türkiyeye geldiğimden memnunum. 

Ankarada Türk ricalile iyi bir dava için çalışacağım.,, 
lstanbul, 27 ( Hususi ) -

Romanya Başbakanı B. Tata· 
resko, bugün Romanya vapu· 
rilc Köstenceden şehrimize 
srclmiştir. 

Dost ve müttefik Başbakanı 
hamil olan Romanya vapuru, 
boğazlarda torpitolarımız ta· 
rafından karşılanmıştır. 

B. Tataresko, Galata rıhtı
mında büyük merasimle kar
şılanmıştır. 

Romanya. Başvekili, Pera· 
palas otelinde bir müddet is
tirahat ettikten sonra vilayet 
makamına giderek Vali ve be
lediye reisi B. Muhiddin Üs
tündağı ziyaret etmiş ve mü
teakıbcn Taksim abidesine 
Çt:lcnk koyduktan sonra bir 
muşla Haydarpaşaya geçmiş, 
hususi trenle An karaya pareket 
eylemiştir. 

8. Tataresko, matbuat mü
meuillerine vaki beyanatında: 

- Memleketimde taşıdığım 
atır mesuliyetlere rağmen, 
Romanyanın Türkiye hakkın
daki samimi hislerini göster-

Filistin 

M. Tataresko 
mek üzere memleketinize ge· 
liyorum. Bundan dolayı mem· 
nunum. 

Yeni Türkiyenin büyük ya· 
ratıcısile devlet adamlarınıza 
mülaki olmak ve onlara sar-

• sılmaz dostluk hislerimizi gö
türmekle bahtiyarım. 

Bu ziyaretimden bilistifade, 
Türk ricalile, memleketlerimizi 
alakadar eden meseleleri gö
rüşeceğim. iyi bir dava için 
çalışacağıma sizi temin ederim. 

ahvali 

Yeni kabine 
----------ismet lnönünün sulhcu davası-

nı yürütmeğe devam edecek 
----~-Arıkora, 27 (llueusi, - l lus Ankara. 27 (Hususi) -- Başvc . 

gazetesi. bn~üo bir başmakale yaz. kil B. Celnl Hayar, yarın (bugiin) 
mı~ ,·e B. Celfil Bayar kahinesiniu; Parti Grubunda mühim beyanatta 
f ~nıct' lniiniinürı nıeıJcni, ırnllıi ,.ı-
insancı davasını ) iırütıııekte de,·am lııılunaı·ak \'e kalıiocnin programını 
edet·ı>gini kaydeylr.miştir. iıah edecek.tir. 

Japonlar Şapeyi aldılar 

Şehirden 200 bin kişi 
kaçtı. Hertaraf yanıyor 

--~------ -İngilizler, imtiyazlı mıntakadaki ;tebaala. 
rını İngiltereye g6türmefi düfünüyorlar 

Tedhiş, dün geceden 
itibaren fazlalaştı. Ka

dllar tevkif edildi 
------ Kudüs, 27 (Radyo) - Filiııti· 

nin birçok yerlerinde yeni hadis~· 
ler çıkmakta devam ediyor. Arab 
çeteleri, dün İngiliz .askerlerine 

ateş açmışlardlr. 

Kudilıı, 27 (Radyo) - Tedhiş, 
d6D gecedenberi fazlalaımıştır. 

Bayfadan buraya gelen ve Ya· 
hadi gençlerile dolu olm bir oto· 
bClı Arab çetelerinin taarroznna 
oAramıı ve yolculann bir k11mı 
7ualanmı1br. 

Filiıliuin muhtelif kasabala· 
rındak.i kadılar tevkif edilmiotir. 
İngilialer, Rusyadan izinsiz gelen 
24 Yahudiyi, k11men cezalandırmıo 
•e luımen hudud haricine atmııtır. 

Londra, 27 (Radyo) - Geç 
Takit çıkan bir habere göre, Hin· 
diıtuı mflmeuili, Fifütinde bir fe. 
deral meclisin teıkilini teklif 
eylemiııir. 

F.iliıtin federal meclisi, Hin· 
diıtan meclisinin tipinde olacak, 
hem Arablann ve hem de İogihe· 
tenin menafiine uygun gelecektir. 

' Radyoda 
Bugün neler var? 

Cumhuriyet bagramı gün· 
lerindeki radyo neşriyat 

programı 

(Ankara ve İııtsnbul radyoları 
birlikte çaJııacaklardır.) 

28 Teırioievel 19:~ 7 perşeın · 
be (gftodilz) 

u.ı 3,0."> lsıiktal marşı 
13,05-13,20 Tıirk iukıl:lbı ve 

cambariyet rejimi hakkmda bir 
16ylH (iç Bakanı ve parti genl'!l 
•beteri Bay ~ilk.rü Kaya tara · 
fıodan) 

13,20-13,25 Onuncı yıl marşı 1 
13,25-13,45 Alellımum kül

tir itleri ıfakkında bir ııöylev 
<&lhlr Baltanlığı tarafından) 

11.45.14 Çocoklan Eııirgeme 
~ bakk•nda bireöylev (Ço

,Gllk '*ww Kurumu tarafından) 
~ . I 

Yafadan gelen haberler, orada 
da bazı y ah udilere hücum edildiği 
ve bunlardan biril!İnin öldürüldüğü 
bildirilmektedir. Hayfa ile Kudüıı 
araııındahi telgraf telleri kesilmiştir. r . ~ 

Büyük Şef in nutku' 
Ankara, 27 (Hususi) - Bü· 

yük. ~ef Atatürkiln, MiUet Mecli· 
sinde irad buyuracakları nutuk, 

bu sene yapılacak büyük işler 

Ademi müdahale komitesi azaları 
Londra 27 (Radyo) - Ademi müdahale komitesinin son içtimaı 

beş saat efl;müıtilr. Bu içtimada, Rus eef irinden baoka bütün devletler 
delegaeyonlan İngiliz plinını kabul eylemiılerdir. 

Komite, yana (bugün) tekrar toplanacakbr. 

r 

planı 
Ademi müdahale komite

sinde kabul edildi 

A ADOLU ___________ .,_... ___________ _ 
Fevkalade nüshası yarın! 
Karilerioiıı ıeveccühüue bir şükran mukabelesi olmak ilzere, 

yarın fevkalade bir nüsha çıkarıyor. Müteakıb günlerde, l Z sahife 
üzerine ve fzmirio en büyük bir gazetesi halinde inti14ra devam 
edeceğiz. 

----------------
Yarın size d6rt roman !Jeriyor: 

Yavuz elim 
M. Aghanın çok heyecanlı bir eseri 

MELEK 
ve 

~~J]AN 
K \DİHC \N KH' LI 

ZABITA ROMANI 
Yasan: Amerika Reiıicomhoru M. Runelt 

uç silahşorlar 
Meşhur Framız muharriri Alelaamlr Dümanın upi· 

nizi merak, alaka ve heyecanla siiriilcligecek bir eseri. 
Aynca, baımuharririmiı Haydal' Rüşdftnün , Saime Sadinin, 

Hamdi Nüzbetin, M. Aybanın, Asım İınnetio, İrfan Haunnrhan 
Rahmi Gökçenin, Faik .Şemseddin Benlioglunun, Zakkum Oğlunun, 
Adem Huibin, (R. N.) ın, fıkracının gayet güzel makaleleri, nefiı 
hikayeleri, çok kıymetli yazılan, ve hepinizin merakla okuyacağı 
tetkikler, muaahabeler, uhifeler... · 

Yarın göreceksiniz! 

Madridde arbedeler 
Buna dair olan haber, Pariste 

derin akisler uyandırdı 
-



ANADOLU 

!Jift.Q Ramazan 

Son kurbanlarımız 
lzmir müftülüğünden: 

.l\lübarr k Ramazanın iptidası 

ikinciteşrinin be~inci cuma günü· 

lki gün eve1 Ankara sema ında, beş Türk çocuğunu ılaha gömdük .. İzmir Türkkuşu Bir Türk kimyagerinin muvaffakıyeti ~~n~:~·y•••ğ•m aaym oluoa bilj 
Onlan toprağa değil, .oçıldıklan göklere verdik. Gök yüziinün temiz, 
nurlu Te ilahi kucağına bıraktık •. Talebe ~rasındaki Şeker hastalığına Oklu ve E!ve)i insan, saniyen Türk olmak itibarile, beş gencin ayni zaman 
içinde, ve baharlannın en renkli çağında aramızdan aynlmalarını tees· 
sürle, yana yana karşılamamak imkinsızclır. Kaldı ki, o kırık kanad· 
larda birer ümid vardı. Bunlardan iki i yetişmiş muallimdi. Diğerleri 
de yeti emek üzere idiler. Ağlasak da hakkımızdır. 

A~~~:~ ~~p~!:~·~um· kat'i 9.~~e bulundu Kurum!~rda 
huri yet bayramı şenliklerinde Almanyada bir firma, iksiri bulan kim- Yangın sön-

·geçid resminde hazır buluna-Ferdi ve hissi tezahür hu olabilir ve budur amma. bir de "vatan 
Te millet uJtrunda öliim,, gibi şerefli ve herkese nasib olmıyan bir hfı· 

dise ifo karşı karşıya bulunduğumuzu, vatan denilen mukaddes varlığın 
ölümden korkmıyan, ölüme mP.ydnn okuyan, ölümün alııını karışlıyan 

kahramanların ruhu ü tünde durduğunu da unutmamalıdır. 

cak lzmir Türkkuşu paraşüt yagerimize J 00 bin lira veriyor dürme aletleri 
ve planörcülerinden 22 genç, Aydında sessizce çalışan bulunmuşlar ve ilk olarak yüz Devlete aid ve devlet bi-
dün Ankara eksprcsile Anka- değerli bir kimyagerimiz ve bin liralık bir teklif almışlar- nası olmak üzere karalanmış 
raya hareket etmişlerdir. Bu arkadaşı, şeker hastalığına dır. Ayrıca İzmirdeki bir fir· binaların yangından korunması Vatan scvgisiain, bir şuur ve ideale, engin feragatlere ve lıa)at İS· 

tihkarlanna bağlı olması ~arıtır. 'i atanı sevmek. milli <lava yolunda 
ko~mak; bundan başka ne olabilir? .. 

gençlerimiz, geçid resmi esna· karşı çok müessir ve bu has- ma da kendilerine anlaşma için Vekiller Heyetince kabul 
sanda Ankara semasında pla· talığı tamamen tedavi edecek için teklifte bulunmuştur. edilen talimatnameye göre, 

Ölüm, ölümdür. L.,sa bir an içinde vukubulur ve geçer. Hunun 
dehşete değer hiç bir ciheti yoktur. Ölüm, her yerde bizimle beraber 
yürür. O, bizim içimizde yatıyor ve ayni zrmanda biz, onunla mubatız .. 

nörlerle uçacak ve paraşütlerle bir iksir keşfetmişlerdir. Ne- Dünyada bir türlü ilacı bu- bütün okul ve kurumlarda yan-
tayyarelerden atılacaklardır. bati olan bu eksirle mütead- lunamıyan ve tedavisi çok güç gın söndürme tertibat ve mal-

*** dit şekerli hastalar üzerinde bir hastalığı bu suretle kat'i zemelerinden nderin ve ne İnsan odur ki, 
Vatand~, şerefli ve kahraman vatandaş odur ki, kendi hayatına ve 

ayni zamanda ölüme fada kı) met vermez. 'atau bahse mevzu olunca, 
her ikisi de ayni seviyeye düşer •. 

lzmir Türkkuşuna fazla rağ- tecrübeler yarılmış, müsbet şekilde tedavi edecek bir iksir miktar bulunduğu Kültür Ba· 
bet ve alaka vardır. Bilhassa neticeler alınmıştır. Büyük keşfine muvaffak olan Türk kanlığınca Vilayetten sorul· 
kız ve erkek liseleri son sınıf keşfi yapan kimyagerle arka· kimyagerini ve arkadaşını sa· muştur. 

Biz, beş şebiıl daha verdik .• 'I'nrihi şehidlerlc dolu ve toprağının 

alu ıehid kemiklerile çatılı olnn bu Türk milleti, bu hazin hadise kar· 
oıunda rikkat n heyecanla iğilmeklc beraber, kendi iman Te enerjiıin· 

den hiç bir ~ey kaybetmemiştir. 

talebelerinden Türkkuşuna daşı, Sıhhat ve İçtimai Mua- mimiyetle ve candan tebrik Okullarda sis yapma terli· 
kaydedilen üye miktarı fazla- venet Vekaletine müracaat ve takdir ederiz. batmı haiz yangm söndürme 
dır. İzmir Türkkuşunda ders- ederek keşiflerinin tescilini İs· Bu mütevazı Türk gençleri aletlerinden bu sene yeniden 
lere cumhuriyet bayramından temişlerdir. henüz isimlerinin gazetelere alınanlar veya eskiliklerinden Şehide rahmet ve hürmet. 

Fakat vatan ve millet sa~olsun!. 
Milletler, ferdleri öle öle yaşarlar. 

sonra başlanacaktır. Gene haber aldığımıza göre geçmesini bile istememekte ve bozukluğundan dolayı el· 

Tiftik nümuneleri bu değerli Türk gençleri, ke- imişler. Bu arzularını biz de den çıkarılmış olanlar varsa 
Ölümden korkanın, yaşaruak: kudret ve hakkı yoktur. Ya~amak •le· 

nilen hedefe, ölümfln kamburunu tekmeliye tckmeliye gidilir. Ya~amak 
için, ölmeği bilmek ve peşinen kabul etmek gerektir. 

Bursa Merinos fabrikası 
müdürlüğüne gönderilecek 

Memleket tiftiklerinin evsa-

şiflerini Almanyada mühim bir yertne getiriyor ve isimlerini bunlar da bildirilecektir. 

firmaya satmak için teklifte yazmıyoruz. Öksüzlere 
Evet, vatan sağolsun! 

Dahili harp ve kadınlar! 
Meksikada uzun senelerden· 

beri şiddetli bir dahili harp 
hüküm sürmektedir. iki taraf 
arasında müsademe ve muka· 
teleler o kadar çok ve tabii 
bir hal almıştır ki, bu hadi· 
selere artık adi bir zabıta 
Yalc'ası kadar ehemmiyet ve
rilmemektedir. Fakat bunun 
neticesi olarak, birçok kasaba 
ve köyler erkeksiz kalmıştır. 
Bir kasabada 40 kadına bir 
erkek düşmektedir. 

Bir köyde 175 kadın olduğu 
halde ancak 4 erkek vardır. 
Nezaketten bir bap daha! 

Bir darbımesel vardır: Ne· 
zaket karşısındakini minnettar 
kılar! Fakat nezaket, sade 
minnettar etmiyor; öldürüyor 
da!. 

Henüz 18 yaşında bulunan 
Avustralyalı bir dilber, tram· 
vayda, nezaket olsun diye ye· 
rini dığer bir kadına vermiş
tir. Fakat, yazlık ve açık bir 
tramvayda olduğu için ayağa 
kalkar kalkmaz düşmüş, ray· 
lar üzerinde can vermiştir! 

Çek ve sisi 
Evelki gün lımir körfezinde 

biraz sis vardı. Bizim için bir 
ehemmiyeti olan bu sis, lstan
bul için ve bilhassa Londra 
için bir hiçtir. Londrada sıs, 
daimi bir bela demektir. 

Sisin, çekin ihdasına se
bep olduğunu da ilave edebi
liriz. Sisli günlerde hırsız ve 
yankesicilerin faaliyeti hariku
lade artarmış. Banka gişele· 
rinde ne kadar kalp ve nok· 
san para varsa siirülür, vezne
ler önünd bulunanların dn 
ellerinden paralar •kapılıyor
muş. Bu yüzden pek çok zarar 
ıören bir banker, çeki icat 
etmiş ve bu suretle zararların 
sisli günlerdeki faaliyetine nı· 
ha yet verilmiştir. 

Habeş veliahdil 
Habeş veJiahdi prens Asfa 

Sassen, .ıevcesı aleyhine kıpti 

Saime Sadi 
fını tesbit etmek üzere mınta· 
kada bulunan muhtelif kaza
larda mevcutştiftiklcrden kırım 
zamanında alınacak tiftik nü
munelerinin ayrı ayn kağıtlara 
sarılarak Üzerlerine hayvanın 

ırk, cins, yaş ve alındığı na
hiyenin ismi yazılarak (Bursa 
Merinos fabrikası müdürlüğü)ne 

Cif tlik arazisinin kadastrosu bitti , 

Bulgurca Çiftliği 
arazisi ve evleri 

Yakında yoksul köylüye ve 
göçmenlere dağıtılacak 

patrikliği nezdinde bir talak gönderilecektir. Bulgurca çiftliği ' arazisile 

davası açmıştır. Belediye otobüsleri Bulgurca köyünün kadastro ya-

edilecek cüzi bedeller muka-
bilinde köylülerin malı ola
caktır. prensi Zevcesinin babası b zısı ikmal edilmiştir. Bu ge· Bugünden iti aren iş/emeğe 1 

olan Ras Seyyumun ltalyan- başlıyor niş çiftlik arazisinin kim ere Belediye reisi 
tarla teşrikimesai etmiş olma· ait olduğu kadastro heyetince 

Belediyenin, Avrupadan d ld ·f ı·k k" Segalıat ve tetkikatı hak· sını talak sebebi addetmek- tesbit e i iği için çı t ı ıra-
tedir. ald1ğı yeni otobüsler, bugün- cılan ve köylüler arasında kında bir mektup gönderdi 

den l"tibaren Alsancak ile Ko· Tetk"k s abat· d b 1 Halen Kudüste bulunmakta arazi ihtilafı yüzünden şimdiye 1 ey ın e u unan 
olan Habeş veliahdi bu talak nak arasında işlemeğe başlı- kadar çıkan gürültüler bundan belediye reisi Dr. Behçet Uz 
meselesi üzerinde malumat yacaktır. Bu münasebetle öğ· sonra duyulmıyacak, kavgalar seyahati ve tetkikatı etrafında 
vermekten istinkaf etmektedir. leden sonra saat ikide, Konak k belediyeye bir mektup gön-

görülmiyece tir, d · · B k H I 
Lord Plymutun unvanları önünde merasim yapılacak ve Bulgurca çiftliği arazısının ermıştır. u me tupta, o . 

Londra ademi müdahale ko· davetliler, otobüslere bindiri- mühim bir kısmı tüccar Avun- landadan Londraye geçen be-
mitesi reisliğile cihanın nazarı lerek Alsancağa kadar götü· duk zadelerin iflası sebebile tediye reisi ve beraberindeki 
dikkatini celbeden Lord Ply- rülüp getirilecektir. Ziraat Bankası tarafından idare mühendislerin İngiliz şehirle-
mut, ayni zamanda sabık kral rindeki tetkikleri bildirilmek· 

Emrazı sariye edilmektedir. Bu arazi, çiftlik d 
Sekizinci Edvar gibi Vintsor köylerinde oturan ve şimdiye te ir. 
unvanının da ham ilidir. Yalnız hastanesı·n -'e Dr. Uz Londrada hususi bir 

aı kadar yarıcılıkla çalışarak baş- . k t t f d k 1 kt 
ıngilterede Baron Vindsor olan şır e ara ın an uru ma a 

Mükemmel bir etuv dai- katarını kazandıran köylülere l c·t d · · t t 
bu zat, lskoçya, Galiya ve in- o an ı e gar enı zıyare e -

g ilterenin heyeti umumiyesinde resi yaptarılacak.. parası uzun taksitlerle öden· miştir. Burası son sistem bir 
lzmir Emrazı sariye basta- mek üzere satılacaktır. Bu su- h" d. Vikont Vindsordur. şe ır ır. 

nesinde mükemmel bir etüv retle fakir köylü, arazi sahibi Bundan başka Londrada Lort Plymutun dedesi kral 
Sekizinci Hanri ile Vindsor şa· dairesinin inşa ettirilmesi ka· olacak ve bundan sonra yal· büyük sanayi sergisi, 2,5 mil-

rarlaştmlmıştır. nız kendisi için çalışacaktır. yon lira kıymetindeki 400 ya· 
tosuna sahip olmak için epeyce Hazırlanan plana göre, etüv Emvali metrukeden olduğu taktı çocuk hastanesi, parklar 
çekişmiştir. dairesi 4000 liradan fazlaya anlaşılan ve şimdi içlerinde gezilmiş, seyrisefer teşkilatı ve 

Köpek ve zırhhl mal olacaktır. köylüler oturan evler de takdir belediye işleri tetkik edilmiştir. 
Almanyada General Görin- --------------------------------·---, ğin kumandasında dört senelik # 

sanayi •P kalkınma planı de
vam e mektedir. Bu planın 

tatbiki çok şiddetli bir dikta
törlüğe tabidir; insan, hayvan 
ve eşya, bu diktatörlüğün mut· 
lak surette hükmüne bağlıdır. 
Bu diktatörlük köpeklerden 
bir zırhlı yapmağa karar ver· 
miştir. 

Evet, yanlış yazılmış değil· 

dir. General Göring köpek· 

Cumhuriyet Bayra~ı şerefine TE~~r?N 

TAYYARE Sineması 
Mükemmel ve muhteşem bir program hazırladı 

Bugünkü seanslardan itibaren gösterilmeğe başlanan bu pr<>gramda: 

1-- .NI EVO 
lerdcn bir zırhlı vücude ge- DENiZALTI KAHRAMANLARI 
tireccktir. Yani, Almanyada M L · 
hususi surette beslenen köpek- HARRY BAUR - ARCEL CHANTA ve /VAN 

yardım cemiyeti 
Yıllık kongresi dün 

toplandı .. 
İzmir Öksüzlere yardım ce· 

miyetinin yıllık kongresi, dün 
saat 17 de Parti merkezinde 
vali ve parti başkanı Bay Fazlı 
Gülecin riyasetinde toplan
mıştır. 

Şehrimizin muhtelif yerle· 
rindeki kreşlerinde yüzlerce 
yoksul çocuğa bakan cemiyet, 
mütevazı ve sessiz çalışmak· 
tadır. Bu mühim şefkat mües
sesemizin yıllık bilançosu ve 
görülen işler üzerinde müza
kereler cereyan etmiş, bilanço 
ve iş raporu tasdik edilmi~tir. 
Yeni idare heyeti seçiminde 
Bay Hamdi Akyüreğin riyaset 
ettiği eski idare heyeti ipkaen 
seçilmiştir. ----
Seferihisar halkı 
Temiz içme suyuna 

kavuşacak 
Seferihisar kazası merkezine 

temiz ve sıhhi içme suyu ge
tirilmesi kararlaştınlmıştır. Kaza 
merkezine on kilometre uzakta 
çok temiz ve derecesi iyi bir 
kaynak suyu bulunmuştur. Bu· 
nun için bir keşifname hazır· 

lanacaktır. Seferihisar bele
diyesi, tesisat planını en iyi 
hazırlıyacak mühendise bin 
lira mükafat vermeği kab:ıl 

etmiştir. 

Nüfus müdürü B. 
Halim Dovu 

Şehrimiz nüfus direktörü B. 
Halim Doğru, Alaiye kayma
kamlığına tayin edilmiştir. B. 
Halim, bugün şehrimizden 
ayrılacaktır. Üç ay gibi kısa 
zaman içinde nüfus işlerini 
düzene koyan B. Halim Doğ-
runun yeni vazifesinde de 
muvaffak olmasını temenni 
ederiz. lere sarfedilen paralar vergi MOSJOUKJN tarafından temsil edilmiş 

şek inde köpek sahiplerinden AŞK VAZiFE FEDAKARLIK F iLMi Cumhuriyet bayramı ahnacilktır. Bu paraların ye- - VE Resmi daireler 2,5 gUn 
~unu ile döıt senedeAlmanyaya 2 -· PARAMOUNT JURNAL 3 -- MIKI RENKLi tatildir 

bir zırhlı inşa ettirilecektir! J · • ;ı. f f Cumhuriyet bayrhmı müna· 4 •• OTOMOB L SANA YJJ (ÔuRETİC F LM) 
Köprü ve korkuluk duvarı sebetile resmi daire ve mües· 

lzmir - Manisa şosesi üze· s J ~~~~~:BE 
1
_

3
_

5
_

7
_

91 15 
DE ~~~tllTESI 3 den iTiBAREN seseler bugün öğleden sonra 

rinde 22 inci kilometrede bir e a 0 S a ,. : CU'.'\lAIUl~SI ÇAHŞA BA BAŞLAR başlamak üzere iki buçuk gün 
köprü ve korkuluk duvarı inşa PAZAR tatildir. Bu tatil kanuni ve 
ettirilmesi vilayet daimi encü- 1 1 mecburidir. Berber dükkan· 
meni:ıce muvafık görülmüştür. FJATLER: 30 __ 40 .. 50 KURUŞTUR ları da yarın kapah buluna· 

İnşaata yakında başlanacektır. •------------------------------------ caktır. 
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F rans~da müthiş 
fırtınalar başgösterdi 

liizıerce köy sular aıb;l.da bulunuyor. Birçok 
yelkenlilerle küçük vapurlar kayboldu 

Paris, 27 (Radyo) - Fran- -. ------
sanın birçok yerlerinde fırtı- Ankara ıstasyon B. Lebrun 
nalar b 1 L d h b • · 'ki 
1. . aş amışrır. or ava· ınası Kordiplomatl e avlandı 
ısınde müdhiş seylaplar ol· Paris, 27 (Radyo) - Fran-rn Cumartesi günü açılacak 
IUştur. Yüslerce köy, sular Ankara, 27 (Hususi)- An· sa Cumhurreisi B. Lebru~, 

a hnda bulunmaktadır. kara istasyon binası, Cumar- bugün bütün sefırleri Ranbo-

k Hükumet, açıkta kalan hal. 1 l k liye ormanında bir av parti-a tesi günü merasim e açı aca tır. 
l Yardım için geniş tertibat Açılma törenine Nafıa Ve- sine davet etmiştir. 

1 rnıştır. Birkaç saat devam eden A kili B. Ali Çetinkaya riyaset 
. rpez havalisiııdeki köyle- edecektir. av neticesinde Kordiplomatik 

tbı~ bir kısmı, · tecrid edilmiş muhtelif kuş ve hayvanlardan 
ır h ld Belcika kralı a edir. . , ibaret olmak üzere bin parça 
Marsilya sahillerinde, görül- Manevra sahasına gitti vurmağa muvaffak olmuştur. 

~ec~ıiş derecede şiddetli bir Brüksel, 27 ( Radyo ) - Avusturya • Polonya 
nız fırt b ı t Belçika kralı Leopol, yeni ka· 
l(· ınası aş amış ır. binenin teşkili için muhtelif Kültürel mukavelesi 

1 . tiçük vapurlarla yelkenli· imzalandı 
erın .. b. b" k k parti reislerile konuşmaktadır. 

mu ım ır ısını a· Varşova, 27 (Radyo) - Bu-
Y•Ptır. Yeni kabinenin, kimin tara· 
1;---- fından teşkil edileceği, cuma . raya gelen Avusturya Hariciye 
V 

1 
• günü anlaşılacaktır. Nazırı B. Gido Smit, bugün 

081fQSIZ VeTgl• K ı l Polonya Hariciye Nazırı B. 

l 
ra , manevra arın cereyan 

er bir[eşfiri[iyor edeceği (Moz) sahasına hareket Bekle uzuo müddet görüşmüş 
etmiştir. ve Avusturya ile Polonya 

lstanbul, 27 (Hususi) -Va- İkinci beş senelik arasındaki kültürel mukaveleyi 
~ıtasız vergilerin birleştirilmesi imzalamıştır. 
•cin hükumetçe bir kanun ha- sınai programı Yunan Kralı 
zırlanmakta olduğu söyleniyor. Ankara1 27 (Hususi) - Selanikte mUhim bir 
Bu kanun, yakında meclise İkinci beş senelik sınai söylev verdi 
Verilecektir. pUinın, yakında ilan edi- İstanbul, 27 (Hususi) -

Demir yollarımız leceği söyleniyor. Yunan Kralı İkinci Jori, Sela-

Yeni hatların temelleri Çirkin müna- niğin işgal edildiği günün yıl-
atılıyor kaşa/ar kesildi.. dönümü münasebetile yapılan 

Ankara, 27 (Hususi)-Nafıa · şenliklerde bulunmuş ve lir 
Vekili Ali Çetinkaya, yakında lstanbul, 27 (Hususi) söylev vererek demiştir ki: 
Diyarbekire gidecek ve ora- (Cumhuriyet) ve (Tan) gazete- - Bu şehrin tarafımızdan 
d leri arasında başlıyan çirkin an Cizre hattının temel at- alındığı zamanki şeci ve ne· 

münakaşalar, bugün durmuştur. 
illa merasimile Sıvas-Erzurum cib hasımlanmız, bugün en 
hattının ve Divrik istasyonunun Bir posta fay- iyi dostlarımızdır. Biz de ken-

açılma törenini yapacaktır. yaresi kayboldu.. dilerinin en iyi dostları bulu
nuyoruz. Bu iki millet, diğer 

. Hakimlerimiz Paris, 27 (Radyo) - Sen Balkan müttefiklerile birlikte 
Ve Mü.ikiye memurlarının Frans tayyare şirketine men- kürreiarzın bu köşesinde sulhu 

sup bir posta tayyaresi, bu-terfi listesi temin ve tahkim etmektedir.,, 
gün Marsilyadan Fasa gider-

V Ankara, 27 ( Hususi ) - ken kaybolmuştur. Tayyarenin Şehir Ve kasabalara 
erdikleri kararların yüzde ne olduğu hakkında araştır- kömür~ getirilmiş 

altoıışı isabetli olan hakimlerle k d • 
rn · malar yapılma ta ır. 

.. tiddeiumumilerden iki yüzü- - Başı 1 inci sahifede -
tahakkuk ettirileceği endişesile 
köylülerin bu arttırmalara)şti
rak etmedikleri, bu yüzden 
kasaba ve şehirlerde sıkıntı 
başgösterdiği anlaşılmıştır. 

nun terfi listesi hazırlanmıştır. /ta/yada -ı faşist 

1 
A~kara, 27 ( Hususi ) - bayramı 

crfı edecek olan mülkiye Roma, 27 (Rady<;>) - Fc.şist 
;coıurlarmın listesi çıkmıştır. bayramında bulunmak üzere 

u oıeyanda vali muavininizin bugün B. Hitlerin yaveri ile 
rn~ı 80 liraya iblağ edil- bir Alman heyeti buraya gel-
ltlıştir. miştir. 

I ..... _________ Roma, 27 (Radyo) - Ya-

ANADOLU rın yapılacak olan faşist bay

--·--
...___Günlük siyasal gazete 

Sahip ve başyazgam 

u Haydar Rüşdü ÖKTEM 
At llluıni neşriyat ve yazı işleri 

tldftra: Hamdi Nüzhet Çançar 
İd -lrebanesi: 

lanıir İkinci Beyler sokağı 
C. l:lalk Partisi binası içinde 

'l' l'elgraf: İzmir - ANADOLU 
elefon: 2776 - Posta kutusu 40 5 

\' ABONE ŞERAiTİ 
ıllıAı 1200, altı aylığı 700, üç 

'Yah :vlığı 500 kuruştur. 
•ncı memleketler için senelik 

•bone ücreti 27 lirada 
Beı yerde 5 kuru- ur 

GGıı - • -:::::;! geçnıio nüshalar 25 kuruotur 

ANADOLU MA!BA !\SINDA 
BASILMIŞT ı R --

ramında, İtalyanın her tarafın
dan mümessiller bulunacaktır. 

B. Mussolininin, mühim bir 
söylev vereceği söyleniyor. 

Macaristan 
Fazla ihracat yapıyor 
Budapeşte, 27 (Radyo) -

Macaristanm, 9 aylık ihracatı, 
sekiz yüz milyon Macar frangı 
fazl2.dır. 

Macaristan, en çok Avus
turya ile ltalyaya mal satmıştır. 

Mısır Kralı 
l kincikanunda evleniyor 

Kahire, 27 (Radyo) - Mı
sır Kralı Faruk, ikincikanu
nun altıncı günü Prenses Ziil
tikarla evlenecektir. 

2395 numaralı kazanç ver
gisi kanununun 13 üncü mad
desi mucibince yenilecek, içi
lecek veya yakılacak madde
leri, hayvanla veya hayvanla 
çekilen arabalarla köyden ge· 
tirerek şehir veya kasabada 
veya başka bir köyde dükkan 
açmaksızın satan köylüler mut
lak surette kazarıç vergisinden 
istisna edilmiştir. Vekaletten 
gelen emirde 3116 numaralı 
orman kanununun muvakkat 
yedinci maddesi mucibince 
iştirak ettikleri arttırmalar ne
ticesinde satın aldıkları ağaç
lardan imal ettikleri mahrukatı 
şehir ve kasabalarda diikkan 
açmaksızın satan köylülerin 
kazanç vergisinden istisna edil
meleri ve yalnız dükkan aça· 
rak satış yapanların vergiye 
tabi tutulmaları bildirilmiştir. 

T-~ Çin-Japon harbı 
- ~ - Başı 1 inci sahi/ede - ordusunun ileri hareketini ağır 

Bayrak! 
Yeni bayrak kanunu, Cum

huriyet bayramı ile beraber 
tatbik mevkiine girmiş ola
caktır. Bu kanun, Türk bay
rağının ezeli ve ebedi şeref 
ve haysiyetini korumak, bay
rağı rasgele düşüncesizlik ve 
lakaydinin laübali ellerinden 
kurtarmak itibarile, tam ye· 
rindedir. Hatta geç kalmıştır 
bile ... 

Bu memlekette, yani bay
rağı için asırlarca kan dökmüş 
olan bu memlekette, yıllar 
var ki, bir bayrak faciası alıp 
yürümekte idi. Hususi mües
seseler ve evlerde değil, hatta 
resmi dairelerde bile sallanan 
bayrakların çoğu, hepimizin 
yüzünü ve milli vicdanını kı· 
zartacak şekilde idi. 

Bu mevzu üttrinde, seneler· 
denberi, şahsen yüzlerce yazı 
yazdığımı hatırlarım. 

Kapıların, çatıların, pence
relerin üstünde dalgalanan 
Türk bayrağı, bizi yıllarca kı· 
pırdatamadı. Bayrağı için asır-
larca çarpışan bir kütlenin 
ayni bayrağı bu kadar ihmal 
mal etmesi, hakikaten dikkate 
şayan ve psikoloiik bir hata 
idi. 

Yırtık, yamalı, kirli, solmuş, 
ayı, yıldızı çarpık, çurpuk, eb· 
adı, şekli berbad bir yığın 
bayrak, her bayram ve pazar 
günü, yüzümüze tükürür gibi 
şehrin her tarafında salla-

nırdı ... 

obüs mermısının patlaması topçu bataryaları ile tayyare· 
neticesinde ağır surette yara- leri teshil etmiştir. Bunlar gün-
lanmıştır.I lerce Çinlilerin mevzilerini 

imtiyazlı mıntakadaki İngiliz bombardıman etmişlerdir. Yüz-
tebaasının Çinden alınarak den fazla Japon tayyaresi bom-

..... ingiltereye gönderilmesi düşü- bardımana iştirak etmiştir. 
nülüyor. Havanın güzelliği de Japon-

Japonlarl Yançe nehri üze- ların motörlü cüzütamları kütle 
rinde rastladıkları bir Çin va- halinde kullanmalarına medar 
purunu bombardıman etmiş- olmuştur. Çın kıtaatının mun-
lerdir. Bu vapur, birkaç da- tazam ricati başlamıştır. 
kika içinde batmış ve içinde- Salahiyettar mehafile göre 
kilerden üç yüz kişi boğul- yeni Çin hatları Tchiao geçıdi 
muştur. ile Chapei ve Şanghay - Nan· 

Pekin, 27 (Radyo) - İç kin demiryolundan geçmekte 
Mongolistan müstakil hüku- ve Nanziang Kaitungdaki müs· 
meti için Japonyaca başlıyan tahkem hat ile birlcşml'ktcdir. 
teşebbüsler, ciddiyetle devam Japonların bir is• ihkamlar sil· 
etmektedir. İşgal olunan köy· silesine malik olan ve bu yüz-
ler, müstakil Mongolistan bay- den Çinin Hindenburg hattı 
rağını çekmektedirler. namiyle anılan Kiating- Nan 

Tokyo, 26 (A.A.)- Tebliğ: ziang hattını garbe doğru der-
Şanghay cephesinde Kaing· hal ileri sürmelerine ihtimal 

vunchen Tachangchen mınta- verilmemektedir. 
kasında Japon taarruzu 25 Esasen hatırlardadır ki, Ja· 
İlkteşrin tarihinde müsaid bir pon kıtaatının külliyetli suret-
surette devam etmiştir. te karaya ihracına başlandığı 

Bütün gün devam eden çok andan itibaren Çin kumanda 
şiddetli muharebelerden son· heyeti bu hat üzerine ricati 
ra Japon kıtaatı, düşmanı uerpiş etmiş idi. 
küskürtmüş ve 25 İlkteşrin Japonların Chapciyi mün-
gecesi bu mıntakadaki ileri ferid bir vaziyete sokmak mak-
hareketini Kiangvachen yakı- sadiyle Soutcheou nehri isti-
ninde bnlunan yarış meyda- kametinde cenuba doğru 
nından başlıyarak evvela bu ilerlemeleri ihtimal dahilinde-
şehrin şimalinden ve mütea· dir. Bu takdirde Chapei yeni 
kıben Tachangchen ve bir muharebenin merkezi olacaktır. 
kaç yüz metre mesafeden ge- Şanghay, 26 ( A.A. ) -
çerek Manhsianchenin iki bu- Tachangm sukutu üzerine Ja-
çuk kilometre şimali şarkisin· pon hatları şimdi Lotienden 

bu feca- de kain bir noktada nihayet Nanhsiang kapılarına kadar Görmezmiydik 
ati: 

Görürdük ... 
Şu halde? .. 
Kimbilir ya .. 

Bayrak kanunu, işte böyle 
çirkin ve hazin bir işi temiz
liyor. Ferden, içimizden ve 
şuurumuzdan harekete gele· 
miyen milli vazifemizi, nihayet 
devlet hatırlatmağa mecbur 
oldu .. Bu, bizim için bir hayli 
yüz kızartıcıdır, fakat ne diye
lim ki bir zaruretti. 

Şimdi, bütün şehirİerde ha· 
raretli bir bayrak satışıdır de
vam ediyor. Her furya günün
de kendisine yağlı bir kar 
hissesi temin etmek istiyen 
muhtekir zihniyet, nihayet bay
rak satışında da bayrak açmış 
bulunuyor. 

Fiati biçen odur. Kanuni 
eşkali haiz beş, on bayrak ya
panlar, günün bu sıkışık ihti
yacını ve mecburiyetini kav
rıyan kurnaz ve hilekar zeka· 
larile, alabildiklerine fiat yük
seltiyorlar. Sağdan, soldan 
mütemadiyen şikayet dinliyo
ruz. Bundan başka, halk, bu 
kanunu iyice bilmiyor. 

Vilayet veya belediyeye dü· 
şen bir iş vadır burada: 

Kanunu, tatbika başlanacağı 
şu günlerde izah etmek. 

Ve, ihtikarın bayrak açma
sına meydan vermemek ... 

Bunlar yapılmadığı için tam 
zamanında, bir bayrak buhranı 
bir bayrak ihtikarı başladı., 
Yani sevineceğimiz günlerde 
bu sevinci azab ve ıztırapla 
karıştırmak mecburiyetinde 
kaldık. Bir talihsizlik değil de 
nedir bu?. 

nihayet bulunan bir cepheye giden ve oradan Kiangvan ve 
nakletmişlerdir. Chakeia doğru Tachangı kate-

Taarruza iştirak etmiş olan den bir yarım daire şeklini 

Japon tayyare filoları, ayni almıştır. 
günde ricat halinde bulunan Japon taarruzu bütün hat 
Çin kıtaatını bombardıman bo} unca fakat Çinlilerin anu-
etmişler ve mühim zayiata dane makavemetlerine binaen 
uğratmışlardır. betaetle icra edilmiştir. Ja-

Şanghay, 26 (A.A.) - Roy- ponlar Tachanga üç mil me-
ter Ajansı muhabirinden: safede kain bulunan Niochan-

japonlar, Şanghay - Nan kin gın zaptedilmiş olduğunu ha-
demiryolunu Nanhsiangda kes· ber vermektedirler. 
meğe muvaffak olmuşlardır. Japonlar bir pişdar kolu-

Şanghay, 26 (A.A.) _ T~- · nun da Nanh&ianga yarım mil 
koungpae gazetesi Çin kıtaa· mesaf_ede kain bir noktaya 
tının Chansi ve Hopei hudu- varmış olduğunu bildirmekte· 

dundaki muvaffakıyetlerini ile· di lr.r. Japonların diğer bir 
kolunun Şanghay-Nankin de-

ri gotürerek Niangtgekouang miryolunu tutmuş olduğu ve 
geçidini tahlis etmiş oldukTa- Chapeideki Çinlilerin etrafile 

rını yazmaktadır. alakalarını kesmek mak::.adile 
Şanghay, 26 (A.A.) - Mi- bu hattı tahribe çalışmakta 

aohang mıntakasında şiddetli bulundukları söylenmektedir. 
bir muharebe cereyan etmek-
tedir. Heri ki tarafın telefatı M acaristanda 
yüksektir. Japon tayyareleri Siyasi partiler birleşti 
mütemadiyen Çin kıtaatını Budapeşte, 27 (Radyo) -
bombardıman etmektedirler. Macaristan siyasal partileri 
Çinlilerin kazmış oldukları la- B. Talaşın riyasetinde tek 
ğımlar Japonların birçok tank· parti şeklinde birleşmişler ve 
larım tahrip etmiştir. yemın vermişlerdir. 

Şanghay, 26 (A.A.) - İyi 
malumat almakta olan bir TAKViM 
Çin mmebaından teyid edildi Rumi· 1353 ı Arabi-1356 

flkteşriıı 15 ~aban 2 l ğine göre, Japon kıtaatı ge
celeyin Çin cephesini yarmağa -
muvaffak olmuşlarsa de Çin
liler fecir vakti mukabil taar
ruza geçerek sabahki vaziyeti 
iade etmişlerdir. 

1 
9 
3 

llkteşrin 

28 . i 
7 7 

Perşembe 

-

Şanghay, 26 (A.A.) - Ja
ponlar şimdiye kadar yapılan -
muharebelerin en şiddetlisi l•E_v_k-at_E_z_ıı_ıı_\_r a-ı:ıa_t_E.vk_a_t _E-'z-an-V-ae_a.t1 

Orhan 

olan bir muharebeden sonra Güneş 9,26 4,54 ~am 12 18,44 
sabahleyin Tachanğ ve Mia- öğle 4,51 12,20yatsı 1,36 20,19 

R h • G k d J ikindi 8,48 16,17 imsak 8,55 3,40 a mı Ö çe changı işgal etmişler ir. apon • 
,.. unzes u 
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Siyasi mesele 
mi çıkacak? ____ .._. ...... __ 

İtalyan tebaalı 
bir kadın 

Kendini pencereden ath. 
Tunııst a geçenlerde çıkan 

kan l ı hadiseler Fransa ile İtal 
ya arasında oldukça güçlükle 
kapandı. Şimd i de Cezairde 
şayanı dıkkat bir hadise dcılıa 
olm uştu r. 

Hadisenin kahramanı , ga 
yd yüksek bir İta lyan ~jl,·sıııe 
mensup olduğu söylen mekte· 1 

d ir. 
Fransız hükumeti, İtalyan· 

Jarııı Tunus ve Cezairdeki şüp
heli faal iyet ler in<lcn çok sene 
lerJ t.' nberi müştekidır. Bu fa
aliyet, son zamanlarda taham
mül cd ılm iye crk dereceyi bul · 
muştur. 

lta lyanların, Müslümanlarla 
meskun Fransız ve lngiliz ida
resi altındaki yerlerde tahri
kat yaptıkları müteaddit ha
diselerle sabit olmuştur . . Son 
zamanlarda Tunus ve Ceza
irde güzel ve esrarengiz bir 
kadın türemiştir. Zabıta, bu 
kadını adım adım takip et
mekte, fakat tevkifini icap et· 
tirecek bir vesile bulamamakta 
idi. Nihayet 22 Teşrinievelde 
bu kadın 700 frank çalmak 
suçuyla Cezairde polis komi
serliğine getirilmiştir. 

Genç kadın, çok güzel ve 
nedense vaziyetinden çok 
emindir; istintakta da kendi
sine sorulan suallere şöylece 
cevap vermiştir: 

isminiz bayan? 
Amelya Maryanil 
Tabiiyetiniz? 
ltalyanl 
Yaşınız? 
Yirmi üç! 
700 frank çalmak töh· 

metile burada bulunuyorsunuz. 
Genç kadın bu ithama kah

kaha ile mukabele etmiştir. 

- Ben mi? 700 frank .. Fa· 
kat benim için milyonların 

bile kıymeti yok.. Ailem . 
Demiş ve kendisinin yük.sek 

bir aileye mensup olduğunu 

da sarih şekilde ima etmiştir. 
Amelya, bunun üzerine aya· 

ğını ayağı üzerine atmış ve 
bir de nefis sigara yakmış, du· 
rnanım savurmağa başlamıştır. 

Komiser, asabi bir halle 
iki polis memuruna: 

- Bayanın parmak izini 
alınız! emrini verm iştir. 

Bu sözler üzerine Amelya 
yerinden fırlamış ve: 

- Beni tevkif mi ediyor· 
sunuz? Fakat bu saygısızlık ve 
tecavüzdür. 

Demiş, kendisini pencere· 
den aşağı atmıştır. 

Kadın, kaldırım üzerinden 
-.beli kırılmış, başı yarılmış bir 
halde hastahaneye kaldırılmış. 
Üç gün kendisine gelemiyen 
kadının, hakiki hüviyeti henüz 
anlaşılmamıştır. 

Fahir çocuklar 
sünnet ettirilecek .. 

C. H. Partisi Esnaf ve işçi 
Birlikleri brosu, bugün fakir 
çocukları sünnet ettirecektir. 

Sünnetten sonra Kültürpark· 
ta eğlentiler tertip olunacak 
ve bir de ziyafet verilecektir. 

Hicaz hükumeti 
Suriye ile anlaşmağa 

çalışıyor 

Şam, 27 (Radyo) - Hicaz 
hükumeti ~ümessilleri ile Su
riye hükumeti arasında başlı· 

yan Ticaret mukavelesi mü· 
zakereleri devam etmektedir. 

Nesimi Paşa
nın nişanlısı 

- -- -
o·yor ki: 

Bizi hicbir kuv-, 

vet ayıramaz 

Madmazel""Mariga Hubner 
Kahirede olduğu gibi, Viya· 

na ve Pariste, belki Berlin 
ve Londrada on yedi yaşın· 

daki Viyanalı dilberle kendi· 
sinden 60 yaş daha büyük 
olan Tevfiı< Nesimi Paşa iz· 
divacı dedikodusu devam et· 
mektedir. 

Dedikodular haksız ve yer
siz değildir. Çünkü Madmazel 
Hubnerin bu "aşk macerası,, 
son senelerin emsalsiz mace· 
ralarından birisidir. 

Ticaret Odasının hafta
lık ihracat raporu 

~~~----~·------~~~ 
üzüm fiatleri düşüyor. Borsada 

durgunluk hüküm sürüyor 
Şehrimiz Ticaret ve Sanayi Son hafta zarfında limanı· 

odası, son bir haftalık piyasa mızdan muhtelif memleketlere 
durumu ve muhtelif mahsulle· 30266 ton üzüm ihraç edil-
ıim izin sat ış vaziyetleri ile m işt ir. Almanya da ilk defa 
liman faaliy eti hakkında bir olarak 736,7 ton uı.urn al-
rapor hazırlaınışlır. mışlır. 

Bu rapora göre üzü m, incir, İncir fiatleri süzme 17-9,50; 
pamuk muam eleleri bu haf· elleme 6-1 O; paçal 5· 7 kuruş 
ta da is tekli gr ç.mem i ştir. Hafta arasındadır. Bir hafta zarfında 
içinde üzüm fiatleri nde bir 563 tonu Almanya} a olmak 
kuruş kaJar <lüşükllik görül· üzere 2180, 1 ton incir ihraç 
müştür . incir fiatlerindc deği· 
ş i k l ik o l mamıştır. Pamuk mu
ameleleri de hiçbir fark gös· 
termemiş, ihracatçılar henüz 
mübayaata başlamamışlardır. 

Yalnız ilk defa ol~rak piya· 
saya gelen yeni palamut mah· 
sulü iyi fiatle satılmıştır. 

Bu haftaki üzüm fiatleri 
şöyledir: 

7 numara 13· 15, 125; 8 
numara 13,75-15,50; 9 numara 
14,50 · 16,75; 10 numara 16, 
50-18,75, 11 numara 18 · 21, 
12 numara 20,50 kuruştur. 

Bir hafta zarfında bor~ada 
8339 çuval üzüm satılmıştır. 

Mevsim bidayetindenberi vaki 
satış ise 116380 çuval ve 18 
torbadır. 

edılmiştir. 

Son bir hafta zarfında lima
nımızdan muhtelif memleke-t 
limanlarına 1873,7 ton aıpa, 

516.4 kepek, 496,9 tütün, 
400,7 nohud, 133,6 miyan'· 
kökü, 103, 1 kumdan, 400 pa
muk tohumu, 572,3 bakla, 
42,9 zeytinyağı, 39,5 buğday, 
33,3 hurda incir, 77 ,5 keçi 
buynuzu, 47 ,2 badem, 24,8 
ceviz, 22,9 kendir tohumu, 
17 ,9 deri, 23,2 kavun, 11 so· 
mak hulasası, 6,7 yumurta, 
4,8 ip, 3 balmumu, 5 yulaf, 
8 taze üzüm, 2,6 halı, 2,6 
çöven, 2, 1 miyan hulasası, 

5,517 ton şamfıstık ihraç 
edilmiştir. 

48 saat baygın kalan kız Matmazel Hubnerin nişanı· 
nın bozulduğu bir iki defa 
yazılmıştır. Nihayet Nesimi 
Paşanın bütün servetini karşı· 
lık göstermesi suretile bu işin 
düzeldiği yazılmıştır. 

Viyanalı dilber de, bu ma
ceranın nihayet bulmadığını 
tasdik etmektedir. Marko Po· 
lo vapurile Venedikten hare· 
ket ederken Bn. Hubner: 

''Necati Ağabey, Qramo
f on çalaca~ım,, Demiş 1 

·Zahidenin içtiği mayiin alkol 
1 olmasından şüphe ediliyor 

- Hiçbir kuvvet beni sev· 
diğimle izdivaçtan menedemez. 
Adriyatik sahillerinde, Aboz
ya şehrinde nikah kıydıracağız. 

Bu hayat benim için sanıl· 
dığı gibi bir cehennem ha
yatı olmıyacaktır. Çünkü Mısır 
fena bir memleket değildir. 

Birçok düşmanlarla ihata edilmiş 
olacağımıza şüphe yoktur. Buna ' 
rağmen biz gene mesut ola
cağız. 

Bu Mısırın en büyük bir 
zatı tarafından sevilmek beııim 
için hem şeref, hem de mu · 
vaffakıyettir. 

Müslüman ve ihtiyar bir 
adama varmış olmakla bera· 
per, ben gene Avrupalı gibi 
yaşıyacağım . Demiştir. 

Bize bu izahat karşısında 

ne düşer. işin sonunu tahmin 
etmek değil, fakat beklemek 
değil mi? 

İhtilaf kalmadı 
Kahire, 27 (Radyo) - Baş· 

bakan Nahas paşa, bugün ls
kenderiyedeki sarayda kral ta
rafından kabul edilmiş ve 
uzun müzakerelerden sonra 
Nahas paşa matbuat mümes· 
sillerine beyanatta bulunarak, 
sarayla kabine arasında hiçbir 
ihtila kalmadığını, Ali Mahir 
paşanın Saray Nazırlığına ta
yininin muvafık görüldüğünü 

söylemiştir. 

Bodrum Belediye 
binası 

Cumhuriyet bayramında 
açılıyor . 

Bodrum, (Hususi) - Bod· 
rumun yeni modern Belediye 
binası, Cumhuriyet bayramında 
merasimle açılacaktır. Küşat 
merasiminde Muğla valisi B. 
Recai de bulunacaktır. 

Dıkili kazasında Zahide 
adında on üç yaşında bir kı· 
zın mahiyeti meçhul bir mayii 
içtikten sonra bayıldığım, iz· 
mir Memleket hastahanesine 
getirildiğini, kırk sekiz saat 
baygın kaldıktan sonra ayıt· 
dığını dünkü sayımızda yaz
mıştık. Zahide, Dıkili halkın
dan B. lskenderin kızıdır. 
Müddeiumumilikte ifade ver
mek istemediği için kızın ba· 
şından geçenleri anlamak güç 
olacaktı. Müddeiumumi mua· 
vinlerinden Bn. Handan Dalay 
dün memleket hastahanesine 
gitmiş ve Zahideyi isticvap 
etmiştir. Zahide, herşeyden 

ev el: 
- Beni bir erkek isticvaba 

kalkışsa idi, hiç birşey söyle
mezdim. Fakat bir bayan kar· 
şısında olduğumdan ve sizi 
ablam diye kabul ettiğimden 
her şeyi açıkca söyliyece· 
ğim. Beni annem çarşıya renk· 
li yumak almağa göndermişti, 
Necatinin dükkanına giderek: 

- Necati ağabey, sende 
renkli yumak var mı? Diye 
sordum. Necati ağabey: 

- Var. Dedi, o sırada dük· 
kandan dışarı çıkıyordu: 

- Biraz dükkanı bekie. 
Dedi. Dükkanda bir gramo· 
fon vardı . Müsaade istedim 
ve plak koyarak çalmağa baş
ladım. Necati ağabey, dükkan· 
dan çıktıktan sonra masa üze· 
rinde bir çay fincanı içinde 
suya benzer bir "şey gördüm 
ve onu alıp içtim. Buğazımı 

fena halde yaktı. O sırada 
<lükkana Necatinin bir arka· 
daşı geldi: 

- Kız ne yaptın? Diye ba
ğırdı. Ben bayılmışım.Şimdiye 
kadar hayatımda hiç bayıl· 
madım. Necati ile aramızda 

hiçbir şey yoktur. 
Zahide, dün de yazdığı· 

mız gibi gözlerini açın· 
ca kendisini f zmir hastanesin· 
de bulmuştur. İçtiği mayiin 
ne olduğunu bilmemektedir. 

Kızın, gizlediği noktalar 
olup olmadığı anlaşılmak için 
kurnazca isticvabına çalışılmış· 
sa da beşka hiçbir ş ... y söyle
memiştir. 

Memleket hastanesinde asa· 
biye koğuşunda müşahede al· 
tında bulundurulan kızın içtiği 
suyun zehir olmadığı, idrarı· 
nın tahlilinden anlaşılmakta· 
dır. Morfin olması muhtemel 
görülmekte ise de buna da 
aradan epey zaman geç· 
tiği ıçın kat'i şekilde hük~ 
medilememektedir. Alkol vası
tasile uyutulduğu veya çocu· 
ğu~ uzviyetinde uyku hasta· 
lığı mevcud olduğu zannedil
mektedir. 

Alkol vasıtasile uyutulmuşsa 
kızın anlattıklarının hepsi asıl· 
sızdır. Gizlediği bazı noktalar 
vardır. Hastanede müşahade
ye devam edilmektedir. Mü· 
şahede ile hastane asabiye 
mütehassısı Dr. Bay lsmail 
Ziya, bizzat meşgul olmak· 
tadır. 

lngiltereye tazminat 
teklif ediyorlar 

Londra, 26 (A.A.) - Tok
yodaki lngilir sefiri, Japon 
Hariciye Nazırı B. Hirotadan 
bir nota almıştır. Bu notada, 
Kesviok Road hadisesi dola· 
yısile tarziye verilmekte, Ja· 
ponya hükumetinin yapılmak· 
ta olan tahkikat neticesjnde 
mesuller hakkında İcab eden 
tedbirleri alacağı beyan ve 
lngiliz t~baasının uğraımş ol
du~u zararlar için tazminat 
teklif olunmaktadır .. 

B. Nadir Uysal B. Hakkı Veral 
İzmir ziraat mınta- Dün lstanbul yolile 

kası reisi oldu 
Ziraat Vekaleti tarafından 

son defa kabul edilen te~ki· 

!alt~ muhtelif yerlerde ziraat 
mücadele müdürlükleri ihdas 
olunmuştu . Vekaletten vilayete 
gelen bir tamimde yeni teşki· 
laltaki (Mücadele ınüdürlük
lerı) isminin (Mücadele reislik· 
leri) şeklinde düleltilmesi bil
dirilmiştir . İzmir ziraat mınt~
kası mücadele reisliğine ziraat 
mücadele müfettişi ve lzmir 
ziraat müdür vckıli B. Nadir 
Uysal tayin edılmiştir. lzmir 
ziraat müdürlüğüııe de B. Re
fet tayin olunmuştur. Vekalet; 
B. Nadir Uysala Giresunda 
yeni tesis edilecek fındık eııs· 

titüsünü tesis etmek vazifesini 
vermiştir. 

B. Nadir, yarın Giresuna 
hareket edecek ve orada fın· 

dık enstitüsünü kuracaktır. 

Ortalığı telaşa veren 
bir şoför 

Evelki gece saat dokuz sı

ralarında Basmahane civarı 
ile Gazi ve lsmetpaşa bulva· 
rından geçen halkı dehşet ve 
heyecan içinde bırakan bir 
hadise olmuştur. Hadisenin 
kahramanı sarhoş olarak ida· 
resinde bulundurduğu tenez
züh otomobilini sür'atle sür· 
mek suretile halkı tehlikeye 
düşüren şoför Ihsan Jeplindir. 
Vak'a şöyle olmuştur: 

Gece Basmahane önünde 
fenerleri sönük bir tenezzüh 
otomobili sağa, sola yalpa 
vurarak gidiyordu. Bunu gören 
50 rı um aralı belediye zabıta 

memuru düdük çalmak sure
tile şoföre durmasını ihtar et
miş ise de otomobil durma· 
mış ve Gazi bulvarına gitmiş
tir. Bir tehlikenin önüne geç· 
mek maksadile otomobil takip 
edilmiş, düdükler çalınmış fa· 
kat gene aldmş eden olma· 
mış, lsmetpaşa bulvarındaki 
polis noktasının d~ emrmı 
dinlemiyen şoför, otomobili 
Türkpazarına doğru sürmüş· 

tür. Asri sinema önündeki 
noktanın da ihtarına kulak 
asmıyan şoförü, başka bir 
otomobil ile takip etmek 
mecburiyeti hasıl olduğu için 
50 numaralı belediye rr.emuru 
bir otomobile atlamış ve ni· 
hayet f kiçeşmelik karakolunun 
önünden geçerken, zabıta me· 
murlarının müdahalesile ve 
güçlükle durdurulabilmiştir. 

Otomobilin şoförü Ihsan 
Jeplinin ehliyetnamesi bulun· 
madığı anlaşılmış ve tutulan 
zabıtla kendisi ikinci Sulh 
ceza mahkemesine verilmiştir. 

Suçlu mahkemede demiş· 

tir ki: 
- Bu otomobil B. Ahme· 

de aittir. Ve bizzat bay Ah· 
med tarafından idare edilm . k· 
tedir. Ben şoför değilim . 

- Değilsin de ne diye oto· 
mobili idare ediyorsun? 

- Biraz anlarım. Patronum 
evine gitti. Ben de otomobili 
Eşrefpaşadaki benzinci dük
kanına götürmek üzere Bas· 
mahaneden hareket ettim. Ça· 
iman düdüklerden haberdar 
olmadım ve dedikleri gibi 
ben sarhoş değildim. 

Halbuki, şahitler, aksini 
söylediler. Neticede hakim B. 
Naci Erol, suçlunun tevkifini 
kararlaştırdı ve bazı noktalar 
hakkında tetkikat için meha· 
kemeyi başka bir iÜnc bıraktı. 

Avrupaya gitti 
Üzüm Kurumu müdürü B. 

İsmail Hakkı Vera!, dün Ban
dırma yol ile j .. • flnbula gitmiş· 
tir. B. Hakkı Vera!, İstanbul· 
dan Berline geçecek, Ham· 
burg ve Berlin Aiman idha
latçıları ile temaslarda bulu
nacaktır. 

B. Hakkı Vera!, yaş üzüm
lerimizin Alman pazarlarında 
satışı için temaslar yapacağı 

gibi, satış koop ~ ratitleri bir· 
Jiğin i n incir ve üzümlerinin de 
Alman pazarlarında daha faı.la 
mıktarda satılmasırıı temine 
çalışaca krır. 

B. Hakkı Veralın Berlirıden 
Londraya ve oradan da Polon· 
yaya geçmesi muhtemeldir. 
Üzüm Kurumu direktörü, ge· 
rek Londrada ve gerekse Po
lonyada bilhassa yaş üzüm, 
kavun ve karpuz ihracatı işle
rile alakadar olacaktır. Lon
drada kaldığı müddetçe, bım· 
dan evet şehrimize gelen ln
giliz kooperatifçileri ile de 
temaslarda bulunması muhte· 
meldir. Malum olduğu veçhile 
bu kooperatif mümessilleri 
memleketimizden mühim mik· 
tarda kuru üzüm ve incir al· 
mak istemektedirler. 

Bağdcıdlı 

Ahmed 
Kendisine göre, bir 

soyadı bulmuş: 
Sabıkalı! 

Dünkü nüshamızda Bağdad· 
lı Hacı Ahmedin Keçecilerde 
Büyük Abdülkadir paşa hanın· 
da yaptığı rezaletin safahatını 
yazmıştık. 

Derhal nöbetçi mehkemeye 
sevkedilen hacı Ahmedin du· 
ruşması yapılmış ve kendisi
nin bundan dokuz sene eve! 
Bağdadı haraca kestiği 
ve oradan kaçarak Kilis, 
Adana ve mülhakatında bir' 
çok hadiseler çıkardıktan son· 
ra lzmire geldiği ve burada 
da ortalığı haraca bağlamak 
istediği anlaşılmıştır. 

Suçlunun sabıka destanın· 
daki mahkumiyetleri sayılamı· 
yacak kadar çoktur. 

Hakim Naci Erel suçluya 
sordu: 

- Soyadın? 
- Sabıkalı! 

- Doğru, bu kadar sabı· 
kaya göre, aldığın soyadı pek 
de yakışıyor.. Hadisenin şa· 
bitleri dinlendi ve bu adamın, 
yaptıklarına dair olan ifadeleri 
zapta geçirildikten sonra ha· 
kim şu kararı verdi: 

- Bana bak. Seni tevkif 
ediyorum, af kan :.ınundan 
evelki sabıkalarını kenara bı
rakarak ondan sonraki sayısız 
sabıkalarının infaz edilip .edil· 
mediğini öğrenmek üzere la
zımgelen yerlere tezkere ya· 
zıyorum. 

Suçlu: 
- Allah, sıze bol bol ömür· 

ler ihsan etsin. 
Diyerek ceza evine gönde· 

rildi. 

Lübnan parlamen
tosu 

Bugün açılıyor, kabine 
çekilecek 

Beyrut, 27 (Radyo) - Lüb
nan parlamentosu, önümüzdeki 
hafta toplanacaktır. 

Kabinenin, meclisin ilk iç
timaında istifa edeceği söyle
niyor. 
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Gbancı matbuatta: 

18 senedenberi yapılan 
muahede ve paktlar 

nlhu korumak-için i~Pıtan bu muahedelerin 
hangileri bozuldu, hangileri ayaktadır? 

Yazan: 
\ tı no o. r ockard 

Büyük harbten-sonra ga
lıbter ve mağlUbler arasında 
bır takım muahedeler imza· 
landı. Bunlardan bir kısmının 
birçok hükümleri çi ğ n enmi ş , 
bi k ... r ısmının çiğrıenıncsı ıçın 

bır takım milletlerde uyanan 
arzular biı er milli ii\kü halin i 
almıştır. Bu böyle olduğu 
halde bir takım yeni muaha
deler ve paktlar da imzalan
maktadır. Dünyanın umumi 
0~arak siyasetini mütalea ede
hılrnek bu eski, yeni muahe
deleri kısaca gözden geçirmek 
faydasız olmasa gerektir. 

işte bu maksatla Amerikalı 
ıtıuharrirlerden Vance O. Poc
kard, dünya muahedelerini 
şöylece kısaltmış ve bugün 
ne halde bulunduklarını gös
terrniştir: 

Sulh muahedeleri 
Versay muahedesi 

Harb sonunda A\manyaya 
kabul ettirilmiş olan Versay 
rnuahedesinin yalnız sömürge
lere aid olan maddelerine do
kunulmamıştır. 

Toprak meseleleri de böyle 
ise de Sar, 1935 ikincikanu
nunda Plebisit ile Almanyaya 
geçmiştir. Tamirat meselesi, 
1932 de Huver moratoryomu 
nihayet bulunca sona ermiş
tir. Almanya, 1933 ilkteşri
ninde Milletler Cemiyetinden 
ve silahsızlanma konferansın
dan çekilmiştir. 1935 martın
da Hitler, Versay muahede: 
•inin Alman ordusunu azamı 
Yüz bin kişi olmak üzere tah· 
did eden maddesini çiğniye· 
rek mecburi askerlik usulünü 
koymuştur. 1935 haziranında 
lngilizlerle yapılan deniz an
laşması üzerine Alman do
nanmasının k·Jvveti artmıştır. 

1936 Martında Alman ordusu 
Verıay muahedesi mucibince 
•ılcersizleştirilen Ren bölge
sini işgal ve tahkim etmişiir. 
1936 ikinciteşrininde ise Al· 
manya, bütün nehirlerini en
ternasyonalize eden maddeyi 
de kaldırarak bütün memle
ketinde hakimiyetini sağla
rnışt.r. 

Sen }ermen. muahedesi: 

Milletler 

tirmişse de 1928 ve 1933 se
nelerinde İtalyadan buraya 
tüfek ve makineli tüfek gön· 
derildiği anlaş~lmıştır. 1935 
ikinciteşrinde Avusturya ile 
ltalya, Macaristanın silahlan
masına yardım hususunda an· 
laşmışlardır. 

Cemigeti 

Nögyi muahedesi: 
Bu muahede mucibince Bul· 

garistan topraklarından bir 
kısmmı Romanyaya, Yugoslav
yaya ~e Yunanistana bırak· 
mağa mecbur edilmiş, ordusu 
20 bin kişiye indirilmiş, yal· 
nız bir fabrikanın silah yap
masına müsaade olunmuştur. 

Bulgaristan, 1935 ikinciteşri· 
nine kadar muahedeye tama
men riayet etmişse de o za
mandanberi bu muahede aley
hinde yığın gösterileri başla
mıştır. 

Lozan muahedesi: 
Bu muahede ile Türkiyeye 

yeni bir hudud çizilmiş ve 
Türkiye Kıbrısın lngilizler ta
rafından ilhakını tanımış, iki 
taraf da zarar ziyan isteme-
meyi kabul etmişlerdir. ~~ 
muah.ede hala olduğu gıbı 
durmakta ·ıe şartlarına riayet 

edilmektedir. 
(Mütercimin notu: Montrö 

muahedesi mucibince boğaz
larda yeni bir rejim tesis edil
diği ve Hatayın istiklali bura
da zikrolunmamıştır.) 

ponya tarafından istilasını, 
Habeşistanın ltalya tarafından 
zaptını önliyememiştir. 

Bu paktın yeniden gözden 
geçirilmesi düşünülmektedir. 
Daimi mahkeme maddesi 

Almanya da dahil olmak 
üzere 42 millet, muahedelerin 
tefsiri, enternasyonal hukuk, 
enternasyonal taahhüdleri boz
mak takdirinde verilecek ceza 
meselelerini rüyet etmek üzere 
böyle bir mahkemeyi 1920 
senesindenberi kabul etmiş 
bulunuyorlar. Bu mahkeme, 
teori sahasında da olsa, elan 

mevcuddur. 
1925 Lokarno muahenesi 
imzalanan paktlardan en 

mühimmi olan emniyet paktı 
Belçika, Fransa, Almanya, ln
giltere ve ltalya tarafından 
imza ve tasdik edilmiştir ve 
Almanyanın garb hududları
nın statükosunu garanti altına 
almaktadır. 

Ren bölgesinin askerileşti

rilmesi üzerine filen ihlal edil· 
miş olan bu paktın yeniden 
canlandırılması düşünülmek-
tedir. 

Paris Kellog·Briyan paktı 
Bu paktın esası 1928 Ağus· 

sunda 60 dan ziyade millet 
tarafından imza ve tasdik o
lunmuştur. Bu pakt, harbı 
siyasete alet etmemeği ve ~h: 
tilafların sulh yolu ile hallını 

• 

Sulhu muhafaza için 
yapılan paktlar 

Milletler cemiyeti anlaşması 

emreder. 
Umumi madde: 

Kellog paktından bir . ay 
sonra imza ve tasdik edılen 
bu maddeye 22 millet imza 
koymuştur. ~unun mucibince 
bütün ihtilafların sulh, hake-

me havale uzlaştırma yollarile 
' H·1· halli icab etmektedir· a a 

yürürlükte olan bu maddeden 
pek seyrek olarak istifade 

edilmektedir. 
İspanya karışmazlık 
anlaşması: 

Edirnede kültür hareketleri General Metakaasın 
Ankara zi .1areti __ ........... -41-~--
Bulgarlar 
bunu mühim 
görüyorlar 

Bulgari standa çıkan Slovo 
gazetesi, G. M•:taksasın An
kara ziyareti münasebdile bir 

1 ya1.ısmda diyor ki: 

Yukarıda Trakya Umumi müfettişi ile eğitmen kursunu 
bitirenler, aşağıda yurda müdauim kızlar 

Edirne, (Hususi) - Yedi aydanberi Edirnedeki kursa de
vam eden 97 eğitmene merasimle diploma verilmiş, Trakya 
Umumi müfettişi General Kaıım Dirik merasimde bulunmuştur. 

Eğitmenler, derhal köylere dağılacak ve vazife alarak ça

lışmağa başlıyacaklardır. 

"Yunan Başveki li G. Metak· 
sas, kutlulanacak olan istiklal 
bayramında bulunmak üzne 
A nkaraya müteveccihen yola 
çıkm ış bulunuyor. Bu ziyaret, 
bir müddet önce Atinaya gi
den yüksek bir kaç Türk dev
let adamile: yüksek ordu merı
suplan ndan birkaçının ziyare
tine bir karşılık teşkil etmek· 
t edir. Malum olduğu üzere 
Yunanislanla Türkiye arasında 
bir dostluk mevcuttur ve bu 
dostane münasebat, her iki 
memleketin müşterek menfaat· 
\eri dolayısile günden güne 
kuvvetlenmektedir. Diğer yan
dan Akdenizde ve Kudüste 
cereyan etmekte bulunan son 
hadiseler, bu iki komşu devleti 
bugünkü beynelmilel politika 
işlerinde daha sıkı bir bera
.berliğe sevketmektedir. Yuna· 

Edirne, (Hususi) - Elli kadar talebesi bulunan kız talebe 
yurdunda, Trakyanın dört tarafından gelen genç kızlarımız 
büyük bir şevkle çalışmaktadırlar. Resimde, Trakya talebe 
kız yurdu talebesi ve müdiresi görülmektedir. 

nistanla Türkiyenin bu busus-
rininde tarafsızlığını ilan edin
ce bu da hükümden düşmüş-

tür. 
Fransız - Leh ittifakı: 
1931_ de yapılmış olan bu 

ittifak 1936 martında Alman· 
Leh ~nlaşması üzerine hayli
den bayiiye sarsılmışsa da 
1936 ilkteşrininde General 
Ridz-Smiglinin Fransayı ziya· 
reti üzerine yeniden muhkem

leşmiştir. 
Fransız - Çekoslo11ak ittifakı 

1924 de imzalanmış, Al
manların silahlanması üzerine 
bir hayli zayıflamışsa da bala 
yürürlükte devam etmektedir. 
Fransız - Sooget muahedesi: 

1935 mayısında bir şark 
Lokarnosu teklifinin suya düş
mesi üzerine iki hükumet de 
Avrupada bir "Tahrik edil
meden saldırganlık,, vukua 
gelecek olursa silahla biribir-
lerine yardım etmeyi taahbüd 
etmişlerdir. Bunun hükümlerini 
imza sahiblerinden birisinin 
toprağına fiili bir tecavüz 
kaydile tahdid olunmuştur. 

Her ne kadar bahse mevzu 
olan memleket Almanya ise 
de onun da bu anlaşmaya 

girmesi için kapı kapalı de· 
gildir. Son zamanlarda Rusya 
bunun askeri bir ittifak haline 
getirilmesi için çareler ara
mıştır. 

Eransa bundan baska Ro
manya ve Yugoslavya ile itti
faka yakın dostluk ve hakem 
muahedeleri de imzalamıştır. 

Rusya da Türkiye, Latviya, 
Litvanya, Estonya, Lehistan 
ve ltalya ile saldırmazlık mu
ahedeleri imzalamış bulun
maktadır. 

da gene bu birlik 
edilmektedir. 

muhafaza taki menafii tamamile biribiri-

Balkan itilafı: 
Yunanistan, Ramanya, Tür

kiye ve Yugoslavyanın Balkan 
hudutlarını muhafazayı taah
hüt ettiklerini gösteren bu pakt 
1934 senesinde iki sene önce 
aktedilen orijinal paktın yeri
ne meriyet mevkiine girmiştir. 

Roma • Berlin 
mihveri 

Roma protokolları: 
1934 de yapılan 1936 da 

kuvvetlendirilen bu protokol-
1 arın beddi, ltalya, Avusturya, 

Macaristan arasında siyasi ve 
ekonomik işbirliğini sağlamla
makta ve son iki milleti de 
faşist bloku içine sokmaktadır. 

nin aynidir ve kendilerini teh
did eden müstakbel tehlike de 
her iki devlet için tamamen 

birdir. 
Fakat bundan maada Tür

kiye ve Yunanistanın idare 
rejimleri de biribirine yakındır. 
Bu ideolojik uygunluk Ege 
denizinde 1hmal edilemiyecek 
bir kuvvet teşkil eden Türk
lerle Yunanlıları biribirine da
ha ziyade yakınlaştırmaktadır. 
G. Metaksasın ayni zamanda 
salahiyetli bir asker olduğu 
da malumdur. Türkiye manev
ralarından sonra Ankarada 
Balkan antantı erkimharbiye 
reislerile G. Metaksasın top
lanmalan ve Ankarada yapı
lacak görüşmeler vaziyete bir 
kat daha önem vermektedir.,. 

Auusturga - Alman 
muahedesi 

1936 Haziranında bu mua- 1 Halkm Dilekleri 1 
hede ile Almanya, Avusturya· , _ _ _____ ___ _.. 

nın istiklalini tanımakta ve Seydik6y 
onun iç işlerine kanşmamayı B•ledigesi hakkında 
taahhüt etmektedir. Dün Seydiköy Belediye aza-

Her iki milleti de Cermen sından ismi bizde mahfuz bu-
olarak gösteren muahedenin lunan bir zat geldi ve şu şi-
bir anlaşma mukeddimesi oldu· kayette bulundu: 
ğunu sananlar da vardır. Belediye riyaseti, meclis tod-

İtalya - Almanya anlaşması lanmak üzere olduğu halde 
1936 ilkteşrininde iki faşist bize ruzname tevzi etmedi. 

devlet, muvazi menfaatlerini Halbuki kanunun S2 inci mad-
koruma ve Avrupa hududla· desi mucibince: ruznamenin 
rını komünizme karşı müda- bir hafta evelinden azalara 
faa, ispanyanın toprak ve sö- dağıtılması lazımdır. Belediye 
mürge bütünlüğünü temin, reisi, geçen sene de ayni şe· 
Tuna havzasında Roma pro- kilde hareket etmiş, vaki şiki-
tokolları ve Avusturya - Al· yetlerimize aldırış bile e~en 
manya muahedesi dairesinde olmamıştır. 
hareket hususlarında elbirliği Ruzname hazırlanamadığına 
etmek üzere böyle bir anlaş- göre, mecliste görüşülecek bir 
ma imzalamışlardır. • iş yoksa veya meclisin vücudü 
Komünizme karşı füzuli ise ne diye bizi içtimaa 

Bu muahede mucibince 
Avusturya, topraklarından üç 
Çeyreğinden mahrum edilmiş, 
Yugoslavya ile Çekoslovak
Yayı tanımağa ve cenub Ti· 
rolü ltalyaya bırakmağa mec
bur olmuştu. Mecburi asker
lik usulü kaldırılmış, ordu, 
30,000 kişiye indirilmiş, yal
nız bir tek fabrikanın silah 
Yapmasına müsaade olunmuş· 
tu. Bununla beraber Başvekil 
Şuşning, silahlı veya silahsız 
mecburi askerliği 1936 nisa
nında yeniden ihdas etmiştir. 

Bu pakt, Versay muahede
sine ~eyl olarak imzalanmıştır. 
Şimdi 58 millet buna dahildir. 
Bunun birçok esaslı noktaları 
ihlal edilmiştir. Aza milletler 
harbe girmişler, muahedelere 
riayetsizlikler gösterilmiş, top
rak bütünlüğü temin edileme· 
miş, ihtilaflardan pekazı cemi
yetin hakemliğine havale olun
muş, bir takım muahedeler 

buraya tescil ettirilmemiş, Versay 
gibi haklı olmadığı görünen 
muahedeler rivize olunmamıştır. 

Milletler Cemiyeti, 1923 te 

Fransa, Almanya, lngiltere, 
ltalya ve Rusya, İspanya sivil 
harbinde hiç bir tarafa yar· 
dım etmemek hususunda mu
tabık kalmışlar ve bunun 
hükmü 18 Nisandan itibaren 

Küçük itilaf: 
Yugoslavya, Çekoslovakya 

ve Romanya 1920 ve 1921 
senelerinde biribirlerine küçiik 
itilaf adı altında, Triyanon, 
Nöyyi ve Sen Jermen mua
hedelerinin ve neticeda, harb 
ıonrasınde kazandıkları yeni 
toprakların muhafazası maksa
dile bir takım karşılıklı mua
hedelerle bağlanmışlardır. Al
man silahlanması ve ekono
mik nüfuzu, 1935 Mayısında 
yapılan Çek · Sovyet muahe
desi ve 1937 \Martında yapı· 
lan İtalyan - Yugoslav anlaş
ması bu küçük itilafı sasrmışsa 

Berlin - Tokyo anlaşması: davet ediyorlar ve aza seçi-
F aşist aleyhtarlarının şüp· yorlar. Halbuki Seydiköyün 

helerine rağmen, 1936 ikinci- perişan hali, çalışan bir bele-
teşrininde imzalanan bu an- diye reisine ve kuvvetli bir 
laşma, Roma aleyhine askeri meclise ihtiyacı olduğunu açık· 
bir ittifak olmayıp komünist ça göstermektedir. 
enternasyonali aleyhinde İş Alakadarların nazaridikkatini 

Triganon muahedesi: 
Bu muahede mucibince Ma

caristan, her taraftan kilid al
tına alınmış, topraklarının üç
te ikisinden mahrum kalmış, 
ordusu tamamiyle silahsız ola· 
rak 35,000 kişiye indirilmiştir. 

Bu memleket muahedeyi 
çitniyerek, ordu vücude 

ltalya ile Yuuanistan arasın

daki Korfu ihtilafını, 1925 te 
Yunanistan - Yugoslavya hu
dud hadisesini, 1933 te Peru 
ve Kolombiya ve İran - İngiliz 
ihtilaflarını, 1934 te ise Kral 
Aleksandrın öldürülmesi üze
rin zuhur eden Yugoslavya -
Macaristan ihtilaflarını hallet

miştir. 
Bunların dışında Çakodaki 

Mançurinin Ja· 

yürürlüğe girmiştir. Zaman za
man ihlal edilmesine rağmen 
bu anlaşmanın umumi bir Av
rupa harbini önlediğine ina· 
nılmaktadır. 

Paristen Moskovaya 
Fransız - Belçika anlaşması 

1920 de aktedilmiş olan bu 
askeri ittifak, 1936 martında 
bir danışma paktı haline gel
miş, fakat Belçika 1936 ilkteş-

birliği taahhüdü olarak ilin lerini celbederiz. 

edilmiştir. 
ltalya - Yugoslauga 
muahedesi: 

Bu muahedeyi imzalıyan 
devletler, 1937 martından iti
baren beş sene zarfında biri
birlerinin hududlarına hürmet 
etmeği, iki taraftan birisi bir 
üçüncü devlet tarafından te-

cavüze uğrayacak olursa bita
raf kalmayı, müşterek menfa
atleri tehdide maruz kalınca 
müşterek tedbirler aramayı 
taahbüd etmişlerdir. Bu mua
hedenin Yugoslavyayı Küçük 
itiliftan ayırmak hususundaki 
tesiri henüz belli detildir. 
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irini girer girmez, Mehlika 
bir cığlık attı ve onun boy· 
nuna sarıldı. İrini: 

- Sus - dedi - sus, dinle .. 
Ve o akşamki tasavvurları 

anlattı. Mehlika, Dokanın tu
zağa diişürülerek esir edılınt>sİ 
planını cok müthiş bir şey bu· 
luyordu. Fakat kocasının, ka· 
fasına koyduğu herşeyde mu· 
vaffak olacağıııdan da emindi. 

- Sonra?. 
- Mecbur olacak, seni sa-

lıverecek. 
iki kadın uzun müddet IJe

raber kaldılar. Mehlika, hep 
kocasından bahsedilmesini is
tiyordu. irini de, kalbinin bü
tün fedakarlığı ile onun her 
sorduğuna cevab veriyordu. 
Yalnız, Doğanla geçen son 
aşk dakikalarını hatırlayınca 

sarsılmaktan kendini kurtara
mıyordu. 

* * * Tam gece yarısı .. Bir gon· 
dol, bir saray gondolu ağır 
ağır, saray rıhtımından ayrıl
mıştı. Gondolcu, kayığın baş 

tarafına bakındı ve başbaşa 
olan Duka ile sevgilisini, kendi 
hücrelerinde göremiyordu. 

Emir almıştı, açılacaktı. 
irini, planı son • haddine 

kadar yürütmüştü. Aşağı yu· 
karı, hiç bir fedakarlık yapma· 
mıştı. Emsalsiz bir işve ve 
şuhlukla ihtiyar aşıkı çıldırb· 

yor, fakat sadece kollarını, 
ellerini öpmesine, daha ileri 
bir hareketine imkA n bırak· 

mıyordu. Ümitlerle, ihtiras ve 
çılgınca zevklerle muvazene· 
sini kaybeden Doka: 

- Ah irini; beni mahvedi· 
yorsun.. Seni cehennemlere 
kadar takib etmeğe hazırım. 

Diye söyleniyor, İrini de 
şakrak, şen kahkahalarla gü
lüyordu. işte: şimdi, gondolun 
içinde de ayni yalvarmalar ve 
ayni kahkahalar duyuluyordu. 
Doka, yanı başındaki dilber 
ve taze vücudun koküsu ile 
yarı mest: 

Ne iyi ettik de deniz
lere açıldık - diyordu - aşkı· 
mızı, gecenin karanlıklarına 

• 
verıyoruz. 

Gondolcu, uzaktan gelen 
bir gondol gördü. Sahilden 
epeyce uzaklaşmışlcırdı. Sol 
taraftan da gene bir gondol 
geçiyordu. içinden şarkı ses· 
leri geliyordu. 

Gondolcu bunları, balık avı· 
na giden balıkçılar sandı ve 
gülümserli .. Dokada höcrenin 
perdesinden başım çıkarıb; 

- Bizim kayıkcı ve balık· 
çılarımız da Vehediğin sevda
sını artırıyorlar. Bak, mando
lin, kitara sesleri geliyor!. 

Dedi. irini cevab verdi: 
- Şunlara yaklaşsak. Biraz 

çalsalar ve dinlesek. 
- Emret prensesim, sen 

emret, kafi.. 
Ve gondolcuya söyledi: 
- Şu keseyi al, karşıki ka· 

yıkçılara söyle, y.aklaşsınlar, 
teganni etsinler. Gondolcu 
sıçradı, para kesesini aldı ve 
avazı çıktığı kadar bağırarak 
onlara yaklaşmalarını bildirdi. 
Kayık yaklaştı. f çinde on beş 
kişi kadar vardı. Gondolcu 

Dokanın emrini tebliğ edince, 
hep beraber teganniye başla
dılar. Fakat gondolları da, 
Dokanın gondoluna epeyce 
yaklaşmıştı. Diğer sandal da 
birkaç metre yakınlarına gel
mişti. Orada, sadece iki göl
ge vardı. Kayıkçılar, terennüm 
edıyorlardı. Arada: 

- Muhterem Doka haz· 
retleri, çok yaşa! 

Diye bağırışıyorlardı. Tam 
hu sırada keskin, bir ıslık 

duyuldu ve bu ıslıkla beraber, 
diğer gondolun iki kürek dar
besile birdenbire Dokanın 
gondoluna yanaştığı ve için
dC'ki on beş kişinin sıçrıyarak 
beriki gondola geçtikleri gö· 
rüldü. Doka, perdeyi açıp: 

- Ne oluyor? 
Diye bağırmıştı ki, maruf 

meyhaneci, gerdeleri bir ham· 
lede yırttı ve içeriye girip 
Dokanın grtlağına yapıştı. 

Gondolcu da kıskıvrak bağ· 
lanmıştı. Bütün bunlar bir 
dakika bile sürmedi. Dokanın 
da kolları ve ağzı bağlanmıştı. 
Onu çuval gibi sırtlıyarak 

üçüncü kayığa aktardılar. Me· 
kik gibi iş görüyorlardı. Bunu 
garib bir ameliye takib etti. 
Dokanın gondolu alabura 
edildi ve iki tarafına demir 
bağlanarak batırıldı. Doğan, 
maruf meyhaneciye dört kese 
altın uzattı: 

- Allaha ısmarladık, gene 
görüşürüz. 

- Güle güle kahramanım .. 
Ve kayıkçJar bağrıştılar: 

- Hurraaaa! 
Doka, yaman bir tuzağa dü· 

şürüldüğünü anlamıştı. On 
dakika sonra Cezayir gemisi· 
nin kıç kamarasında Doğanla 
karşı karşıya idi. Geıı:i yel
kenlerini açmış, demir alıp 

ilerlemeğe başlamıştı. Gondol· 
cusu, diğer bir kemaraya haps· 
edilmişti. Doğan, ko\larını ka
vuşturmuş, Dokaya söylüyordu: 

- Muhterem Doka!. Sana 
kuvvetimi ve varlığımı isbat 
ettiğimi sanıyorum. Tek söz 
ve münakaşa istemiyorum. Şu 
masanın üstünde şehir muha
fızına hitaben yazılacak bir 
mektup için Dokalığm boş 

kağıt ve zarflarını bırakıyorum. 
Karımın serbest bırakılması 
emrini verirsen ve karım bana 
gelirse, seni salıvereceğim . 
Aksi takdirde seni grandi dire· 
ğine asacağım. Geceniz hayır 
olsun. 

Doka, bu kadar müthiş bir 
darbe yiyebileceğini hiç san· 
mıyordu. Dona kaldı. Hadise, 
aklını başından almışh. Tuza
ğa düşürüldüğünü anlamıştı. 

Kamaranın içinde uzun müd
det dolaştı ve nihayet kararını 
verdi: 

- Mektubu yazacaktı .. 
Ve derhal oturup y11zmağa 

başladı İmzasıııı da süratle 
attı. Kapıdaki tayfaya seslendi: 

- Kaptanınızla konuşmak 
istiyorum. 

Tayfa, bir ıslık çaldı. Bir 
dakika sonra Doğan tekrar 
girdi. Doka mektubu gösterdi: 

- Alınız!. 
Doğan m ktubu okudu: 
- Teşekkür ederim -dedi

tamamdır. Yarın akşam benim 

gemıme mülaki olacağız ve 
siz de benimle beraber o ge· 
miye geçerek onu görecek
sınız. içinde bulunduğumuz 
gemi derhal dönecek, bu emri 
verecek ve refikamı alıp geti· 
recektir. O dakikadan itibaren 
serbP-st olacaksınız. 

Doka, ona hayretle bakı
yordu. Bu ne yaman gençti? 
Ne kadar hakimane, ne kadar 
emin konuşuyordu. 

Filhakika ertesi akşam Kır· 
mlZl gemiyi bulmuşlar ve Ce· 
zayir gemisi gerisin geriye 
dönmüştü. 

Ktrmızı gemi, yerinde duru
yor ve bekliyordu. Üçüncü 
günü sabahı, Cezayirli gemi 
gözüktü. Doğanla Doka, gü
vertede idiler. Ayr ayrıı duru
yorlardı. İri.ıi, Ookaya hiç 
gözükmemişti. 

Cezayir gemisi epeyce yaklaş
mıştı. Doğan, karşı geminin 
güvertesinde bir gölge gördü 
ve tanıdı. Heyecanından ba
ğırdı: 

- Mehlika!. Mehlika!... 
Uzaktan, ince bir ses cevap 

verdi: 
- Doğan!.. .. Doğan!. ... 
Ve Doğan Dokaya döndü: 
- Serbestsiniz. Sizi şimdi 

sahile çıkaracaklar. Oradaki 
köy, bir Venedik köyüdür. Sizi 
maalesef ne Cezayir gemisi 
ile, ne de kendi gemimle götü-
remem. Çünkü siz itimada şa· 
yan değilsiniz .. 

Mehlika ile Doğanın birleş
mesi gayet heyecanlı olmuştu. 
Bir tayfa gelmiş ve Dokaya: 

- Buyurun -demişti- sandal 
bekliyor. 

Doka, hiçbir söz söyleme· 
den yürüdü ve sandala atladı. 
Sandal süratle uzaklaştı. Meh· 
lika, bu saadetirı verdiği neşe 
ile, gözleri yaşarmış, başını 

kocasının göğsüne dayamıştı. 
- Yavrumuzun doğumu da 

yaklaşıyor, Doğanf 

Diye fısıldadı. 

* * * Yedi ay sonra, Kırmızı gemi 
lstanköy adasının Kumburnu 
sahillerinde duruyordu. Güver· 
tede, kucağı çocuklu bir ka· 
dın, sahilden sandalla .l{emiye 
yaklaşan bir erkeğe elile işa· 
ret ediyordu. Bu kadın, Meh· 
likadı. Diğeri de Doğan ... 
Doğan gülüyordu, fakat göz

lerinin içinde garip bir keder 
vardı: 

- irininin öldüğünü ona 
söy1emiyeyim ·diyordu.- Çok 
üzülecek .. 

- Zavallı kadın, yanlışlıkla 
zehir içip ölmüş .. Acaba ha
kikaten yanlışlıkla mı içti bunu!.. 

-BiTTl-
--------

Dün 
Ankaraya gidenler çoktu 

Şehrimizde bulunan meb
uslar ile Cumhuriyetin 14 üncü 
yıldönümünü Ankarada ge
çirmek istiyen İzmirliler, dünkü 
ekspresle Ankaraya gitmişler
dir. Dünkü trende birinci ve 
ve ikinci mevkiler tamamen 
dolmuş, eksprese fazla vagon 
bağlandığı halde vagonlarda 
yer kalmamıştır. 

Yarın Ankarada yapılacak 
büyük geçid resminde, evelki 
gün giden İzmirli izciler de 
yer alacaklardır. 

Haydutlar onu soymak istiyorlar 
Jozet Day ma·ı 

ruf bir sinema yıl-
dızıdır. Şöhreti gı

bi parası olduğu 
da söylenmekle· 
dir. Bunun içiıı bu 
güzel kızcağız tele 
fon ve mektupla 
şantaj tehdidle· 
rine maruz kal
maktadır. 

Geçen gün de 
böyle bir tehdid 
ve şantaia maruz 
kaldığını söyliyen 
Jozet Dayın yanı· 
na bir sürü ga7.e· 
teci koşmuştur. 

Muhabirlcı in ilk 
nazaridikkatini cel· 
beden şey, dilbe· 
rin kapısı önünde Tehdide uğrıyan artist 
bulunan otomobillerin lastik

lerinin:hepsinin de delik ol
mas1dırl 

jozet Dayın anlattığına gö· 
re, dilber bütün gece birçok 
defalar telefonla tehdid edil-
miştir. Bu tehdidleri birer şa-

·ka sanan Jozet Day, sabah-
leyin tahriri bir "mektup al· 
mıştır. 

Bu mektupta şunlar yazı· 
lıdır: 

" Hayatınız tehlikededir. 
Eğer bize 24 saat içinde 100 
bin Frank verirseniz ölümden 
kurtulacaksınız. Bu parayı 
vermezseniz elimizden kurtu· 
lamıyacaksınızl,, 

Bu mektubun imzası da 
"Sarı ell,, dir. 

Mektubun sarih şekildeki 
tehditlerine rağmen, Jozet Day 
muayyen zamanda ne para ver
miş, ne de gösterilen yere 
gitmiştir. Bunun için 11,15 te 
telefonla kendisine: 

- Sözümüzü tutmadınız. 

Size yeniden 24 saat mühlet 
veriyoruz. Bu mühlet de ge
çerse, kendinizi toprak altında 
biliniz! tebliği yapılmıştır. 

Bu tehditler arasında bir de 
garib hadise olmuştur. 

Hadiseden bir gün evel 
Jozetin annesine meçhul bir 
kadın müracaat etmiş ve: 

- Anahtarlarımı kaybettim, 
lütfen sizinkileri bana verir 
misiniz? Aksi halde evime 
giremiyeceğiml Demiştir. 

Bu kadının tehditçilerle ala· 
kası olduğu sanılmaktadır.Fa· 
kat henüz hiç bir iz elde 
edilememiştir. 

Tayinler 
Şehrimiz Sulhceza zabıt 

katiplerinden B. lbrahimin, 
Cezaevi katipliğıne ve onun 
yerine de Karaburunda orta· 
mekteb mezunlarından B. Şev· 
ketin tayinine adliye encüme· 
nince karar verilmiştir. 

Konferanslar 
İzmir Lisesi tarih muallim· 

lerindP.n Bay Hüznü, Büyük 
Tarih Kurultayı intibaları hak· 
kındaki konferanslar serisine 
diin akşam Halkevinde başla· 
mıştır. 

Konferanslarda projeksiyon 
da kullanılmış, dinleyiciler için 
çok istifadeli olmuştur. 

-Manisada 
Cumhuriyet bayra
mı parlak bir şekil
de kut/ulanacak! 

Manisa, (Hususi)- Cumhu
riyet bayramı, bu yıl misli gö· 
rülmemiş tezahüratla kutlula· 
nacak, bu arada birçok yeni 
eserlerin resmiküşatları yapı· 
lacaktır. Vilayet, üç günlük 
bayram için zengin bir prog-
ram hazırlamıştır. Buna göre 
ayın 28 inde şehir süslenecek, 
şehrin muhtelif yerlerinde kon
serler verilecektir. Gece; 
Halkevinde Çoban piyesi tem· 
sil edilecektir. 

29 Teşrinievelde sabahleyin 
saat 9 da vilayette kabul res· 
mi yapılacak, bunu Cumhuri
yet meydanındaki toplantı 

takip edecektir. İlbay, burada 
toplanan halkın bayramını kut· 
lulıyacak, bando istiklal mar· 
şını çalacak, büyük bir geçit 
resmi yapılacaktır. 

Halk hatiplerinin söylevler 
vermesi için Parti meydanında, 
Halkevi bahçesinde ve Kara-
köyde kürsüler kurulmuştur. 
Öğleden sonra Şehitliğe çe
lenk konacaktır. 

Yeni stadyomdaki tribün· 
)erin temel atma töreni saat 
15 te ve Memleket hastaha
nesinin açılma töreni de saat 
17 de yapılacaktır. Gece Halk
evinde bir balo verilecektir. 

Cumartesi günü öğleden 
sonra Kitapsaray, Kız ens
titüsü, Atatürk, lnönü, Cum· 
huriyet bulvarları, Zahire bor· 
sası, Müze, göçmen evleri, 
tabakhane ve Horozköy mek
tebinin açılma törenleri yapı· 
lacaktır. Ayni gün sa~t 15 de 
de stadyomda Sakaryasporla 
Alaşehirspor arasında bir maç 
olacak, voleybol, basketbol 
müsabakaları, sokak koşuları 
tertip edilecektir. 

Zeytincilik tetkikleri 
Vilayet Ziraat müdürü B. 

Nadir Uysal yanında zeytin· 
cilik mütehassısı B. B. Ferruh 
Barlas ve Nazım Zühtü oldu~u 
halde dün Burnavaya giderek 
Ziraat mektebi zeytinliklerinde 
ve Ziraat Vekaleti zeytincilık 
fidanlığında tetkiklerde bulun-
muştur. 

53 M. Beşikçi 13 75 
35 J. Kohen 15 
35 Ş. Remzi 13 50 
22 A. R. Üzüm. 15 50 
10 Ş. Galip 17 
9 O. L. o. Sab. 16 25 
9 Ad il Kızıl. 15 25 
8 B. Alazraki 13 
911 

122240 
123151 

İncir satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

1367 Ş. Remzi 6 50 17 
500 Ş. Rıza H. 4 
438 A. H. Nazlı 7 
240 B. S. Alaz. 7 
40 Gemal Cen 6 75 
24 B. Suhami 9 50 
15 M. J. Taran. 14 
8 B. Poransi 9 50 
2632 

99820 
102453 

Zeytinyağı satışları 
Alıcı K. S. K. S 

1 Bomba B. Saf. 36 Posalı 
Zahire satu;ları 

ç. Cinsi K. S. K. S. 
1069 Buğday 6 6 25 

43 Ton P. çekir. 2 85 
170 B. Pamuk 37 50 40 75 

9 M. Darı 4 625 
Piyasa fiatleri 

No. 7 13 00 13 50 

" 
8 13 75 14 25 

JI 9 14 50 15 00 
" 10 16 50 17 00 
" 11 18 00 19 00 
" 12 20 00 21 00 

Yanlış vergi 
tarhiyatı 
Maliye dairelerince 

düzeltilecek 
Mükellefiyet şeklinde vukua 

getirilen hataların düzeltilmesi 
hakkında Maliye Vekaletinden 
vilayete bir tamim gelmiştir. 

Vergilerin tarh ve tahakkuk 
muamelelerinde vukua getirilen 
hata ve yanlışlıkların düzel
tilmesine dair olan umumi 
tebliğin kazanç vergisine aid 
ikinci maddesinde tashihat ya· 
pılacak vergi tarhiyatı hakkında 
izahat verilmektedir . 

Mükellefiyet şeklindeki ha· 
taların tashihine gelince, bu 
hatalardan maksad, bir mü
kellefin iştigal nevine göre, 
beyannameye tabi tutulmas1 la· 

zım gelirken gayri safi irad üze· 
rinden veya makusen vergi 
ile teklifi gibi kanunun tayin 
ettiği mükellefiyet şeklinden 
başka bir şekilde vergiye tabi 
tutulması demektir. 

Bu nevi hataların tashih 
edilebilmesi için de tarh mua· 
melesinin idari kaza mercile
rinin tetkikinden geçmemiş 
olmas1 şarttır. idari kaza 
mercilerinin tetkikinden geçe· 
rek kat'ileşen vergiler hiçbir 
suretle tashih olunmıyacaktır. 

B. Narman Davis 
Brüksele gidiqor 

Haver, 27 (Radyo) - Brük
selde toplanacak olan 9 lar 
konferansında Amerikayı tem· 
sil edecek B. (Norman Davis), 
bugün müşavirlerile beraber 
buraya gelmiş ve derhal Brük· 
sele hareket etmiştir. 
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tansa, ispanyaya lzmir Orman Baş Mühendisliğinden: 
Tahtelbahir satmış' T~~rİ:'ltk:~ası B~;!i ~ş~ammi~ental Cinsi 

18 83 00 28 897 Kömür 

ttrırya maflıibiyeti, Cumhuriyetçi 54 6 120 Çınar kazık 
1Panya üzerinde teessür uyandırmış ~ ~~ ~ ~~ ~:~ odunu 

Ormanın isim ve mevkii 
Değirmenderenin Çıım köyü 

,, Dere boğazı 
Bucamn Çukurcuk gediği 
Burnavanın Kuru tepe 

Yelburun ) 
) Herkes 
) 
) 

iştirak 
edebilir. 

lltti S.,.. Sebast~en, 27 (Radyo) Badaluna cephesinde cumhu-
bit illlc:iıere esır düşen bir za- riyetçilerin mevzilerini bom- 5 91 36 219 Kömür Tırazlı -- Çamlıdere ) 
luS::.~urya cephesindeki mağ· bardıman etmişler ve büyük 2 98 5 795 Çalı Altındağ Kalpazan ) 

"'Jetin, Cumhuriyetçi lspan- hasarat yapmışlardır. 36 4 119 Çınar sandal çubuğu • Bulgurca Kumpına ) 
Yl . d 6 6-ri Znnam a~anı ile ordusu Sen Jan Doloz, 27(Radyo)- 2 98 664 Çam odunu Tahtalı Aşlama deresi ) 

Civar köy· 
lülerden 
başkası bde derın bir teessür Fransanın, Cumhuriyetçi Is- 2 35 5 626 Çalı Pınarbaşının Meryem suyu ) 

""'1dırdığını beyan eylemiştir. panyaya 6 ta"htelbahir sattığı 5 85 36 217 Meşe kömürü Karaçam Mezar boynu ) iştirak 
edemez. IJati ~la~anka, 27 (Radyo) - hakkındaki haber, son gün- 4 16 6 924 Kuru çam odunu Altındağ ) 

lı\~lcılere oıensub tayyareler, lerde teeyyüt etmiştir. 26 
2
: 88 Mahlut odun Balçova Gonaderesi ) 

Uı 4 81 229 ,, kömür Çiyli Karagöz ) 
Ç yaralı yol üzerinde upuzun yatıyordu İzmir merkez ilçesinin yukarda yazılı devlet ormanlarından Mukavele ve şartname projeleri Ôrman Başmühendişliğin-

[)egv ı·rmendag"' ında kanlı hizalarında gösterilen meşe mahlut kömürler kuru çam odunu den parasız alınır. ihale. 4·11-937 tarihine müsadif per· 
ve mahlut odun ve pırnar çalısının 24-10-937 tarihinden iti- şembe günü saat onda lzmir Orma Başmühendisliğinde 
haren 15 gün müddetle açık artırma ile satışa çıkarılmıştır. yapılacağı ilan olunur. 28 30 1 3 3819 bir vak'a oldu M-üb-a-dı~.l -b-on_o_z_ıy_a_ı _E_m_l_i:..._k...:_.v.-e-E_y_t~a..!_m~b-a-nk---'--a-sı:..:_n_d___::a~n_:_:__:__: _ __:..:..:.:...,___,. 

\" - Süleyman oğlu Efdal ve Sü-
BraJanaD ÜÇ kişiden ikisinin leyman kızı Talat adına ya-

Depozitosu 
T.L. 

vaziyeti tehlikelidir 
E•elki · d · ~ d gece yarııı Değırmen· tar lr. Münakaıada Tatarhk ve 

bir il 1 llrboıluk yüzilnden kanlı Türklük meselesinin mevzubabs ol· 
'İti ~k·~ obnuı ve ikisi ağır, hi· duğu söylenmektedir. Osmanın ya· 

1.,...: ıf ~1111ak üzere üç kişinin rası ağır olduğw•dan doktorlar 
~IDaaile netice bulmuıtur. kimse ile görüııürmemekıedirler. 

De ~yle olmnotur: Bu karanlık hadisenin sebebi 
il ~IDendağında tuhafiyeci B. adliye tahkikatile anlaplacaktır. 
8 ~tafııııa ticarethanesinin yamnda 
kiı 11Danın tahtı iıticannda müs
Cİ• •t latılan bir düllio vardır. O 
~~a IDdıkirat bayii olmadığı 
1 

' etrafta bulooanlar rakı ibti· 
~rını bu dükkandan temin el· 
bibi -Urler. Yalnız bu ddkkin sa· 

11111 
... _ ~111ra dükkanına aldığı baz? 

-,oıerılere açık rakı da satarmış. 
~ EveJkj gece icra memurlann· 
1( B. Adnan, icra tahtildarı B. 

8 Qetafa, ayni mahallede oturan 
· lletad ve pazaryerinde suculuk 

:;: K6ee Haaeyin bu diikkinda 
1-tlamıılardır. 

kıu bir saman aonra B. Ad
~ •• R•d gitmifler, dftkklnda -....r. ile Köte Hfiıeyin ve 
~ aabibi Osman içkiye devam 
~erdir. 

Fabl uat oncla d6kkinuı ka· 
zaruridir. DGkklmm ka

Sı ıöyliyen B. Oımanın 
~ diğerleri muvafakat etme· 

'· uat on bire kadar bu va• 
"-' de .. m ettirmiılerdir. 

Oa birde dfikUn k.apaıılmıı, 
~ haluıum ve henüz kapan· 
'-' Gaıere bulanan bir kahveye 
~r. bhve içmiıler ve sonra 
-..._._. çıkmıtlardır. 

llıı. '1tak herkesin evine giımeai 
.... 'fl4.. Fakat kafalar fazlaca kmı· 
q oldajundan bu üç kiıi postacı 
~ 8- eokatmda bir evde otu• 
....._..._ha kadar itnte deum et• 
~ _brarlaıtırmıtlardır. Sok.k 
~ B. Muıtafanm kapınnın 
...... ~ plditleri uman vasiyet 
~ ve bu flç arbdaı öyle 
~ bnfmıtlardır ki; etraf ta 
~ , eokak '1Mrinde bir ka· 
41t: °11lnu oynandığını görmflıler· 
~ ~. altauf metre makta· 

~~:U. memuru; boAUfma 
~ laaberdar olanca, kot-
~ eobk ortaenda ilç kitinin 
.......: içinde yatmakta olduğunu 
- -........ r. 

'4n~ol vaziyetten haberdar 
ı_ ~ •e gelen yardımcı memur
, ... '-aile yarablar imdadı ıııhbf 

ohQn. ltutaneye g&nderilmiştir. 
..._.~in eebibi henb anla· 
..._ 1 detndir. Yalms B. Moetaf•· 
"" elhttle bir kuatura bolunmut
~ lll'ablardan B. O.manın kar
~ ~ fırladJiı için 

"tereaaemiftir. 

......_ 'C.l.e Bwyiuin yaraeı ıol me

'e '-rinde olup. urhoılulda 
~ ıalıplamHııtbr. Sağ 
.... 6atGnden hafifçe yaralı 

-... B. Mustafuın: 
.......;- Ben artık öldflm. Bana ya· 

baramdır. 
r~ ..,it edilmiftir. Key· 
.__. •ilddeiumumilik haberdar 
Je,. laldiaenin tahkikatı adli· 
~. 

~ 8. M~ra, ~ çoeakladar. 
~ llt.eyi.ın ihtiraı aınndan 
'111 ·W lfJli yoktar. Yaran çok 
~ B. O.maa beklr w mu· 
~ ._ IWDa.tu lalaınmqtır. 

Bfieeyia ve O.man Ta· 

Japonya 
9 lar konferansına 
iştirak etmiyecek 

Tokyo, 27 (Radyo) - Ja
ponya Hariciye Nazırı Bay 
Hirota, bugün Belçikanın bura 
sefirini kabul etmiş ve Brük
selde toplanacak olan 9 lar 
konferansına Japonyanın işti
rak etmiyeceğini bildirmiştir. 

Diin akşamki 
kaza 

Bir tramvayla bir 
kamyon çarpııtı 
Dün gece Karantina tram

vay caddesinde bir kaza o)· 
muş, 1 numaralı elektrikli 
tramvay arabasile bir kamyon 
çarpışmıştır. Askeri merkez 
hastahanesinin önünde vuku-
bulan kaza yüzünden kamyo· 

! nun yan tarafı, tramvayın da 
camları parçalanmıştır. Tram
vayda bulunan yolcular, bii
yük bir korku geçirmişlerdir . 
Kazada nüfusca zayiat olma-
mıştır . 

Vak'a yerinde keşif yapı
lmcıya kadar raylar üzerinde 
kalan kamyon yüzünden tram
vaylar bir müddet işliyeme
miştir. 

Romanya Veliahdi 
İçin güz bin adet posta 

pulu çıktı 
Bükreş, 27 (Radyo) - Ro

manya Posta ve Telgraf Ne
zareti, Veliahd Grand Voyvod 
Mihailin orduya dahil olması 
münasebetile yüz bin adetten 
mürekkep bir seri pul çıkar-
mıştır . 

lzmir belediyesinden: 
Numarası Miktan Bedeli Kr. 

35 4000 ıs 
36 3600 13 
37 4500 12 

Belediye hava gazı fenerleri 
için numaralarile miktarları ve 
beherinin muhammen bedeli ya
zılı amyantların açık eksiltme 
ile ihalesi 5/11/937 Cuma gü
nüne temdit edilmiştir. Şart· 
namesi hava gazı müdürlüğün-
den parasız olarak verilir. 
Hepsinin bedeli muhammeni 
bin beşyüz doksan be~ lira
dır. iştirak için yüz yirmi lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saat on 
altıda encümene gelinir. 3821 

zılı 12-2-931 tarih ve301maz· 
bata ve 3880 sıra no.lu tasfi
ye vesikasının altı yüz yirmi 
ikişer lira bedelli ve ikinci 
tertibinin % 20 si ödenmiş 
olarak ikinci ve üçüncü ter
tiplerine Bursa ikinci noteri
nin 25 Ağustos 934 tarih ve 
2733/660 sayılı devir ve ciro 
senedile sahip bulunurken İz. 
mirde bu devir ve ciro senedi 
14-15 teşrinievvel 937 perşem
be cuma günü günlerinde za· 
yi ettiğimi Maliye vekaleti
ne bildirdiğimden ödenmeme
si için alakadarların malumu 
olmak üzere ve ayni zamanda 
zayi olan bu bono muhtevi
yatının ödenme veyahut şahsı 
ahare devr gibi alakadar de
vairle muamele yapmak iste
yenler zuhur ettiği taktirde 
ciro sahibi taraf bay Abdul
lah Gevgilin Bursa lsmailHak
kı mahallesi Hoşgör çıkmazı 

2 no.lu evde ikamet etmesine 
binaen keyfiyetin adresine ve 
yahut Buna ikinci noterlitine 
bildirmesi aksi taktirde şahsı 

ahar tarafından vakı olacak 
satış veya ciro muamelesinin 
hükümsüz olacağı ve bonoyu 
bulupta teslim eden şahım 
memnun edileceği ilan olunur. 

Bursada İsmail Hakkı ma
hallesi Hoşgör çıkmazı 2 

No.lu hanede sarraf 
Abdullah Gevgili 

Akhisar icra memurluğun

dan: 
lstanbulda Hüseyin Sabriye 

borçlu Akhisarda eski müftü 
Bekir Sıtkmm hazineye ipo
tekli Akhisann devetaşı mev
kiinde şarkı şimali kamil ka· 
rısı rukiye garbı yol cenubu 
21k ile çevrili (7360) metre 
murabbaı çekirdeksiz bağ ve 
içinde bir bab kulesi v~ su 
çarki havi (1140) lira kıyme
tinde bu yer 10/3/936 tarihin· 
de açık artırmaya çıkarılarak 
kıymeti muhammenesinin yüz
de yetmiş beşini bulmadığın
dan 22°0 numaralı kanuna 
tefikan ecile tabi tutulmuş 
olan işbu gayri menkul borç
lu müddeti kanuniyesi zarfm
da taksitlerini ödememiş ol
duğundan tecili refedilcrek 
son defa olmak üzere bir ay 
müddetle açık artırmaya çıka
rılmıştır. Birinci artırması 

25/11/937 perşembe günü sa
at 15 te Akhisar icra deire
sinde yapılacaktır o gün mu
hammen kıymetin °o 7 S ni 

Esas No. Yeri 
PEŞ 1 N 

No. su Nev'i 

1141 Göztepe tramvay daddesi ada 831, parsel 3 838 taj 
PAZARLIKLA 

Evin 112 Hissesi -400.-

925 Köprü mahallesi iskel~ çıkmazı ada 791, par· 600 
sel 36 - 37 

Arsa 292 M2. 292.-

984 Köprü mahallesi iskele çıkmazı ada 791, par- 600 
sel 39 

Arsa 219.50 M2. 241.4S 

izahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin hizalarında gösterildiği veçhile peşin veya sekiz 
taksitle satışları 'l-11-937 salı günü saat 11 de ihale edilmek k~ydile arttırmaya konulmuştur. 

istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yatı arak ıarttırmaya girmeleri 
ve yanlarında birer fotoğraf getirmeleri. 17 28 3642 

bulmazsa ihale 15 gün uzatı
larak 9/12/937 perşembe gü
nü her kaça çıkarsa çıksın 
kıymeti muhammenesine ba
kılmayarak ihaleyi katiyesi ay· 
ni saatta icra kılınacaktir bu 
gayri menkul -üzerinde bir hık 
iddiasında bulunanların 20 
gün içinde evraki müspetlerile 
birlikte müracaatları aksi hal
de tapu sicilinde kayıtları sa
bit olmadıkça paylaşmaya gi
remezler harcı delliliyesi alı

cıya aittir satış peşindir müza
yedeye iştirak etmek isteyen
lerin yüzde yedi buçuk pey 
akçası ve yahut teminat mek
tubu yatırmaları şarttır şart

name 14/11/937 den ~itibaren 
alıcılara açıktır işbu şerait da
hilinde alıcıların 935/535 nu· 
maralı dosyaya 
ilan olunur. 

müracaatlan 

lzmir ikinci Huhuk mahke
mesinden: 

lzmirde Pazaryeri M. han 
bey so. 16/1 No. mutahhar 
tarafından kocası karşıyakada 
bisiklet tamircisi süleyman 
aleyhine açtığı ihtar davasın· 
dan dolayı müddeaaleyhe çıka-
rılan davetiyenin müddeaaley
h~ _ik_ame.tgahını terkle nereye 
gıttığı bılinemediğihden bili 
tebliğ iade edildiği görülmüş 
davacıda tebliğatın ilanen ic
rasını istediğinden istet\ mu
vafık görülerek bu babtaki 
tebliğatın ilanen icrasına da
vetiye verekasile arzuhal su
retinin mahkeme divanhanesi
ne talikma karar verilerek bu 
babtaki tahkikat 25/11/937 
perşembe gününe bırakılmış
tır. Yevmi muayyende müd
deaaleyhin esaleten veya ta
rafın~an bir vekil göndermek 
suretıle saat 11 raddelerinde 
tahkikat hakimi huzurunda 
hazır bulunması aksi takdirde 
hakkında gıyaben muamele 
olunmak üzere · gıyab karara 
ittihaz olunacağı H. U. M. K. 
tebliğat faslına tevfikan teblig 
makamına olmak Ü'!:ere ilan 
olunur. 

Emlak ve Eytam bankasından 
Esas No. Yeri · No. su Nev'i 

Depozito 
T. L. 
6.800.-C. 55 lzmirde Birinci ve ikinci kordon Saman iskele

sinde ve tapusuna nazaran tahtani ıki ma-
ğaza, fevkani iki oda 48,51/ 3 yeni No. 

•Halen altında beş mağaza, üstünde 
iki bölme.,. 

C. 56 lzmirde Birinci ve ikinci kordon ve Saman 6.800.
iskdesi ve tapusuna nazaran iki bap depo-
yu müştemil tahtani altı bap mağaza 46,44, 
~9, 1/1 ,3,5,7 yeni No. lı . 

.. Halen altında dokuz dükkan üstünde 
iki bölme.,. 

Yukanda yaııh emlik peşin para ile satılmak üzere kapalı 
zarfla artırmaya konulmuttur. 

1 - ihale birdir ve kat'idir. 3-11-937 tarihine müsadif çar
şamba günu saat 15 de Ankarada idare meclisimiz huzurunda 
yapılacaktır. 

2 - Bu emlak peşin para ile satılacaktır. Uhdesine ihale 
olı,man zat bedeli ihaleyi hemen vererek teferruğ muamelesini 
yaptıracaktır. 

3 - Alıcı olanlar Bankamızdan bir lira mukabilinde ala· 
cakları mufassal şartnamemizi okuyarak ihale gününe tesadüf 
eden 3·11-937 çarşamba günü şartnamede tarif edildiği veç
hile teklif zarflarını teklif sahibinin bir vesika fotoğrafile saat 
onbire kadar buradaki şubemize ve azami saat onbeşe kadar 
Ankarada Genel direktörlüğümüze tevdi etmeleri ve daha 
fazla tafsilat almak istiyenlerin her gün Bankamıza ve Anka-
rada Genel direktörlüğümüze müracaatları. 19-24-28 3675 

İzmir Milli Emlak müdürlbğünden: 
S. No. 
899 
973 
974 
976 

Tamaşalıkta 174 taj no. lu evin 36 da' hissesi 
Buca lzmir caddesi 821 M.2 dıvarlı arsa 

,. ,. .. 1 t 70 ,. arkası ,, ,, 
,, Şehit Mehmet s. 53 ve orta s. tan 53 

ve S3 A. taj no. alan mukaddema dükkan 
şimdi ev. 

Lira K. 
33 30 

411 00 
410 00 
175 o 

994 Karantina Sakızlı sokak 1729 ada S parsel 128 70 
321,50 M.2 arsa. 

995 2. ci Karantina şehit Nazım sokak 1730 ada 67 60 
3 parsel 67 ,60 M.2 ars• 

998 3. cü Karataş Selamet sokak 1 O taj no. lu 35 63 
142.50 M. arsa. 

1000 Güzelyah Güneş sokak 14/ 1 taj no.lu 125 75 00 
M.2 arsa. 

1002 Salhane Şetaret sokak 17 taj no. lu ev. 30 00 
1012 Karantina cerrah Mehmet Azmi sokak17no.lu ev1700 00 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetine bidayeten ve temdiden 
talip çıkmadığından 25/10/937 tarihinden itibaren bir ay müd
detle pazarlığa bırakılmıştır. Taliplerin her Pazartesi ve Per
şembe günü saat 15 te Milli Emlik müdürlüpne miiracaat-
lan. 3818 

n daimi encümeninden: 
bmir lisesinde yetişenler ku
rumu başkanlığından: 

Geçen hafta ekseriyet hasıl olmadığından toplanamıyan 
kongremiz 31/ 101937 Pazar günü saat onbeşte Erkek lisesiniie 
toplanacaktır. Üye arkadaşlanmızın gelmeleri. 

4860 lira tutarlı olup Nafıa dairesile Vilayet ve Sıhhat ve 
içtimai Muavenet dairesi oto. ve hizmet kamyonlarının bir 
yılJık ihtiyacı 1800 teneke dökme benzin lS gün müddetle 
açık eksiltmeye konuldutundan isteklilerin 2490 sayılı yasaya 
göre hazırhyacakları teminatlarile birlikte 4 lkinciteşrin 937 
Perşembe günü saat 11 de il daimi encümenine baş vur-

malara 3708 
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Fratelli Sperco Pürjen Şahap Tesiri.tabii, eşsiz bir müshi.ldir. o kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6 
Vapur Acentası reklerı rah"_!••z olanlara bıle Doktorlar bunu tavsiye ederler. 

ROYAL NEERLANDAIS • 1 İZmır levazım amirliği ilanları 
KUMPANYASI Diş Tabibi 

"DEUCALION" vapuru 26 lz~ir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
10/937 de ANVERS, ROT- Cevat Dağlı Harp akademisi süvari gurubu hayvanatı için 300 ton yulaf 
TERDAM, AMSTERDAM ve ikinci Beyler sokak No. 65 15-11-937 Pazartesi günü saat 15 de Tophanede İstanbul LV. 
HAMBURG limanlarına yük Telefon: 3055 amirliği satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi ya-
alarak hareket edecektir. pılacaktır. Tabmin bedeli (15000) liradır. ilk teminatı 1125 

"HERMES" vapuru 27/10 DEUTSCHE LEVANTE. liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. istekli· 
937 de bekleniyor. BURGAS, !erin kanuni belgelerile teklıf mektuplarını ihale saatından bir 
VARNA ve KÖSTENCE li- LINlE maıılarına yük alarak hareket G. M. B. H. saat evveline kadar komisyona vermeleri. 28 2 7 11 3823 
edecektir. "SPARTA,, vapuru 3 t J3i- fzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 

"SATURNUS" vapuru 13· rinciteşrinde bekleniyor. ROT- 1 - İzmir Tayyare alayının 198000 kilo ekmek ihtiyacı 
11/937 de ROTTERDAM, TERDAM, HAMBURG ve kapalı zarf usulile münkasaya konmuştur. 
AMSTERDAM ve HAMBURG BREMEN için yük alacaktır. 2 - ihalesi 1 - 2.inciteşrin - 937 paıartesi günü saat 16,5 
limanlarına yük alarak hare- "ANKARA,, vapuru 5 İkin- da İzmirde kışlada İzmir Levazım amirliği satın alma 
ket edecektir. citeşrinde bekleniyor. ROT- komisyonunda yapılacaktır. 

''TRiTON,, vapuru 13/ 11 TERDAM, HAMBURG ve 3 - Kahmin edilen mecmu tutarı 21780 liradır. 
937 de bekleniyor. BURGAS, BREMEN için yük alacaktır. 4 - Teminat muvakkate akçesi 1633 lira 50 kuruştur. 
VARNA ve KÖSTENCE li· AMERICAN EXPORT LI- 5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
manian için yük alacaktır. NES 6 - İstekliler Ticaret Odasında kayıtlı olbuklanna dair 

SVENSKA ORIENT The EXPORT STEAMSHIP vesika göstermek mt!cburiyetindedirler. 
LINIEN CORPORATION 7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 

"VIKINGLAND,, motörü "CARLTON., vapuru 26 ve 3 Üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve-
2-11-937 de ROTTERDAM, Birinciteşrinde bekleniyor. sikalarile kminat ve teklif mektuplarını ihale saatin-
HAMBURG, GDYNIA, DAN- NEVYORK için yük alacaktır. den en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunma. 
ZIG, DANMARKA, İSVEÇ "EXMINSTER" vapuru 2 lan. 13 19 24 28 3621 
ve BAL TIK limanlarına ha- İkinciteşrinde bekleniyor. !zmir Levazım Amirliği sa. alma ko. reisliğinden: 
reket edecektir. NEVYORK için yük alacaktır. 1 - lzmir Müstahkem Mevki kıtaatı hayvanatının 153900 

"NORDLAND,, motörü 16- " EXTAVIA " vapuru 11 kilo kuru ot ihtiyacı kapalı zarf usulile münakasaya 
11/937 de ROTTERDAM, ~onmuştur. · 
HAMBURG, GDYNIA, DAN- lkinciteşrinde bekleniyor. NEV 2 - İhalesi 3/2.teş/937 Çarşamba günü saat 16 da İzmir 

YORK için yük alacaktır. 
ZIG, DANMARKA, İSVEÇ, "EXHIBITOR" vapuru 19 kışlada Levazım amirliği satın alma lrnmisyonunda 

BALTIK l
. 1 h i yapılacaktır. 

ve ıman arına are- kinciteşrinrte bekleniyor. NEV-
ket edecektir. 3 - Tahmin edilen mecmu tutan 6156 lira lır. 

"AASNE,, vapuru 2/)2/
937 

YORK için yük alacaktır. 4 - Teminat muvakkaıe akçesi 461 lira yetmiş kuruştur. 
ROTTERDAM, HAMBURG "LlPRESS" vapuru 26 5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
GDYNIA, DANZIG, DAN- İkinciteşrinde bekleniyor. NEV- 6 - istekliler Ticareı od:lsmda kayıtlı olduklarınll dair 
MARKA, ISVEÇ, NORVEÇ YORK için yük alacaktır. vesika göstermek rJlecburiyetindedirler. 
ve BAL TIK limanlarına hare- .. OGONTZ " vapuru 28 7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 
ket edecektir. lkinciteşrinde bekleniyor. NEV- ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve-

SERViCE MARITIM YORK için yük alacaktır. sikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin-
ROUMAIN THE E.APORT STEAM· den en az bir saat evveline kadar komisyona vermiş 

"SUÇEAVA" vapuru 4; 11. SHIP CORPORATION bulunacaklardır. 16 22 24 28 3665 
'37 de MAL TA ve MARSIL- PiRE AKTARMASI Orman koruma genel komutanlığı satın al. ko. nundan: 

SERi SEFERLER YA iimanlarına hareket ede- 1 - Orman koruma genel komutanlık kıt'aları ihtiyacı için 
eektir. "EXACAMBION,, vapuru 3500 adet battaniye ile 6500 çift erat fotini kapalı 

7 EGLUGA POLSKA S.A. 23 Birinciteşrinde PIRE<f en f I l 700 f • BOSTO zar usu i e O çi t yün çorap açık eksiltme ile 
ı a esı . .ıncı esrın pazar esı guniı, attaniyenin "LEWANT,, moto"ru" 6-11 N ve NEVYORK için 'h l . 1 2. 't · 937 t · ·· · b 

"37 de ANVERS, GDYNIA hareket edecektir. 10 d .. b 11 d 
7 

saat a, yun çora ın saat e, fotinin saat 14 
ve DANZIG limanlarına hare- "EXCOHORDA" vapuru de Ankarada Yenişehirde Komutanlığa merbut satın 
ket edecektir. 5 Birinciteşrinde PIREden alma komisyonu binasında yapılacaktır. 

İlanlardaki hareket tarihlerile BOSTON ve NEVYORK için 2 - Battaniyenin muhammen bedeli 31500 lira, muvakkat 
navlunlardaki değişikliklerden hareket edecektir. teminatı 2362 lira 50 kuruştur. 
acenta mesuliyet kabul etmez. 1 . "EXCALIBUR,, vapuru 19 3 - Fotinin muhammen bedeli 30550 Lira, muvakkat te-

Daha fazla tafsilat için ikin· 1 lkinciteşrinde PIREden BOS- minatı 2291 Lira 25 Kuruştur. 
ci kordonda FRA TELLİ SPER TON ve NEVYORK için ha- 4 - Yün çorabın muhammen bedeli 2520 Lira, muvakkat 
CO vapur accntalığına mü- ı reket edecektir. teminatı 189 Liradır. 
racaat edilmesi rica olunur. 1 SEYAHAT MÜDDETi 5 - Battaniyenin şartnamesi 158 Kuruş, Fotinin 153 Ku· 
Telefon: 4111/4142/4221/2663 PiRE - BOSTON 16 gün ruş mukabilinde, yün çorabın bila bedeli her gün ko-
-ll!!!~ma'l!llll!lllıml--•• 1 PiRE - NEVYORK 18 gün misyondan alınabilir. 

1 
S t 1 k 

SERViCE MARITlME 6 - isteklilerin şartnamede yazılı vesikalarla beraber teklif 
8 1 1 eV ROUMAIN mektuplarını ihaleden bir saat evveline kadar Komis· 

Güzelyalı tramvay cad- B U C A R E S T yona vermeleri ilôn olunur. 14 - 18 - 23 - 28 3627 

desi 1027 numaralı 6 odalı "DUROSTOR" vapuru 26 lzmir Lv. amirliği satın alma ko. rs. den: 
ve bütün konforü havi de- Birinciteşrinde bekleniyor. Cinsi Mikdarı Teminatı ihalenin şekli . 

nize nazır ev satılıktır. Ta· KÖSTENGE, SULINA GA· Lira Kr. 
!iplerin mezkiir e:ve mura- , LATZ ve GALATZ aktar- Yulaf 325 Ton 1462 50 Pazarlık 

Pazarlık caatları ilan olunur. ması TUNA limanları için Yulaf 
535 

Ton 
24

5°76
9 

5
2°5 • yük alacaktır. Yulaf 132 Ton Pazarlık 

Saat Olivier ve STE ROYALE HONGRO- İhale tarihi Günü 
iSE DANUBE MARITIME 

Şürekası "DUNA" motörü 23 Bi· 
• . 1 rinciteşrinde bekleniyor. BEL· 

Lımıted GRADE, NOVISAD, COMA-
V apur Acentası RNO, BUDAPEŞTE, BRA-

Birinci kordon Rees binası TISLA VA, VIY ANA ve LINZ 
Te1. 2443 için yük alacaktır. 

THE ELLERMAN LI- DEN NORSKE MIDDEL· 
NES LTD. HAVSLINJE 

"ALGERIAN" vapuru 20 O S L O 
Birinciteşrinde gelip yük çı- "BAYARD" motörü 25 Bi-
karak ayni zamanda LON- rinciteşrinde bekleniyor. PI-
DRA ve HULL için yük ala- RE, DIEPPE, DÜNKERK ve 
eaktır. NORVEÇ limanlarına yük ala-

"ClTY OF LANCASTER,, caktır. 
vapuru 15 lkinciteşrinde ge- ARMEMENT SCHLDT 
lip yük çıkaracak ayni zaman- HAMBURG 
da LONDRA ve HULL için 1 " DUBURG ,, vapuru 22 
yük alacaktır. Birincittşrinde bekleniyor. 
THE GENERAL STEAM ANVERS (Doğru) ve HAM-
NAVIG T o D B1..:RG için yük alacaktu. 

A I N CO L T · ilanlardaki hareket tarihle-
''AD JUTANT,, vapuru 5 

İkincıteşrinde gelip LONDRA rile navlunlardaki de?"işiklik· 
!erden acente mesuliyet kabul 

için yük alacaktır. etmez. 
DEUTSCHE LEV ANTE Daha fazla tafsilat için Bi· 

LINIEN rinci kordonda W. F. HENRY 
"İTHAKA,, vapuru İkinci- VAN DERZE & Co. N. V. 

teşrin ibtidasında HAMBURG vapur acentalığına müracaat 
BREMEN ve ANVERSten i edilmesi rica olunur. 
ielip yük çıkaracaktır. 1 Telefon: No. 200712008 

8/2.Teş./937 Pazartesi 

81 il " " 
8/ ,, " ., 

11 
11 
11 

1 - Edremit mıntakası kıtaatı hayvanatının yukarıda cins 
ve miktarı yazılı üç kalem yulaf ihtiyacı pazarlık su· 
retile satın alınacaktır. 

2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlerde Ed
remitte askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
4 - istekliler Ticaret ·odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

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

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika-
ları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saatin· 
den evel komisyona gelmeleri. 23 26 28 2 3742 

Jzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
1 - Manisada tümen kıtaatının ihtiyacı olan (14) ton sade 

yağı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
2 - Şartnamesi bedelsiz olarak Manisa<la tümen satın alma 

komisyonunda hergün görülebilir. 
3 - Müoakasası 9/11/937 Salı günü saat 17 de Manisada 

1 

tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Kılosunun muhammen bedeli (100) kuruş ve muvakkat 

teminatı (1050) liradır. 
5 - İstekliler ticaret odasında muk~yyet olduklarına dair 

vesika gösterecekler ve muvakkat teminatlarile birlikte 
teklif mektuplarını münakasanın yapılacağı belli saat
ten en az bir saat evvel komisyona vermiş olacak-
lardır. 24 28 2 6 3780 

ilan 
Taksitle satılık fabrika 

Sümer Bank umıı 
mi müdü~lüğün1 

den: 
Turgutluda Kısmalı mevkiinde kain tuğla ve kiremit ve 

remil fabrikası aşağıdaki şartlarla ve pazarlıkla açık müz•1 
deye konulmuştur: 

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

2 - Pazarlığa iştirak için muhammen bedelin % 75 i il 

kit veya teminat mektubu olarak bankamıza yatır 
malıdır. 

r 

3 - ihale olunacak bedelin % 20 si nakit ve peşin ola 
rak tediye olunacaktır. 

4 - ihale olunacak bedelin ~'o 80 i beş müsavi taksitle 
beş senede ödenecektir, 

5 - Müzayede 29/11/937 Pazartesi günü saat onbeş bil' 
çukta SOMERBANK Umumi Müdürlük binasında yt 
pılacaktır. 

6 - Taliplerin müzayede gününden bir gün evveline kJ 
dar SÜMER BANK Umumi Muhasebe müdürlüğÜll 
müracaatları lazımdır. 

7 - Banka mezkiir fabrika satışını dilediğine ihale etme~ 
hakkını muhafaza eder. 26 28 __, 

Seferihisar belediye riyase' 
tinden: 

1 - Seferihisara on kilometre mesafeden getirilecek suyuıı 
proje ve keşifnamelerinin yaptırılması işi açık eksilt· 
meye çıkarılmtŞtır. 

2 - Tahmin edilen bedel 1000 lira olup muvakkat teminat 
akçesi 7 5 liradır. • 

3 - Eksiltme12 /11/ 937 cuma günü saat 16 da Seferihisar 
belediye dairesinde yapılacaktır. 

4 - Bu işe iştirak edecek olan mühendislerin Türk olma1ı 
mahalli h~ku~etten izin vesikası olması ve ayni za· 
manda su ışlenle uğraşmış bulunması lazımdır. 

5 - Kasabanın hali hazır haritası mevcud olup müteahhit 
işbu haritadan istifade edebilecektir. Yapılacak işin 
fenni ve mali şartnameleri belediyece parasız olarak 
verilir. 

Fazla izahat almak istiyenlerin her gün belediyeye 
müracaat etmeleri. 27 28 3801 _ 

lzmir vilayeti muhasebei hu
susiye müdürlüğünden: 

Cinsi Mevkii 
4 dönüı:ıı bağ Narhdere eski mezarlık mevkii 

20 " tarla Kavaklıpınarda Halil Rifat paşa c. 
~dareyi hu~~siye akar~tından o.lup yukarıda yer ve cınsi gös· 

terılen akar uç sene muddetle kıraya verilmek üzP.re ve pazar· 
hk suretile temdiden bir ay zarfında açık artırmaya çıkarıl· 
mıştır. Şartlhrı öğrenmek istiyenlerin hergün muhasebei husu
siye varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerinde encümenin 
toplandığı her pazartesi ve perşembe günleri saat 10 dan 12 
ye kadar depozito makbuzlarile birlikte Vilayet daimi encü· 
menine müracaatları ilan olunur. 27 28 29 30 3802 

Istanbul Nafia müdürlüğünden 
10/11/937 Perşembe günü saat 15 de İstanbulda "'afia mü· 

dürlüğünde 3207 4,06 lira keşif bedelli Kandilli rasathanesi 
nııknatis ayar ve yazıcı daireleri inşaatı ile diğer muhtelif 
yerlerdeki inşaat ve tamirat işleri kapalı zarf usulile eksiltme
ye konulumuştur . 

Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni 
şartnamelari, proje keşif hulasasile buna mütefeerri <liA"er ev
rak 161 kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 2406 liradır. 
isteklilerin teklif mektuplarını ve en az 20,000 liralık bu 

işe benzer iş yııptığına dair Nafia Vekaletinden almış olduğu 
müteahhitllk ve ticaret oda~ı vesikalarını havi kapalı zarfı 
10-11·937 Çarşamba günü saa 14 e kadar lstanbul nafia mü· 
dürlüğüne vermeleri. 19 23 28 2 3578 

lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğidden: 
1 - Çerkez köyünde gösterilecek mahalde bir pavyon in

şaası kapalı zarfla ihalesi 2 - 2.inciteşrin - 937 salı 
günü saat 16 da yapılar.aktır. Muhammen keşif be-
deli 30424 lira 64 kuruştur. Şartnamesi her gün öğ
leden evvel komisyonda görülebilir. isteklilerin 2282 
liralık ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesi
kalarile berat>er ihale saatinden en az bir saat evve
line kadar teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık 
satın satın alma komisyonuna vermeler. 
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