
r 
-

Salı 

5 
......, hkt~rln 9 3 7 HergUn sabahları çıkar, siyaaal "gazetedir. Telefon: 2776 

Arablar 
Musul petrol borulannı 

patlatblar 

Atatük 
'Dünkü ve bugünkü Türki

yeye bir yabancı bakışı: 
Ankarayı şeref len. 

dirdiler Cürkiye 
htanbu I, 4 (Husu si) - 1 =-=-=-ılillillillillilliillimlllli&iii;ı;miiii 

Atatürk, bugün saa 14 de 1 Bogv azları ı·sterse açar, 
Ankarngı şeref/ene/İlmiş-

ler ve hararetli tezahü- ı·sterse kapar 
ratla karşılanmışlardır. 

Başvekalet Vakili B. -· 
ceıaı Bayar büyük Şefi Bugün en büyük devletler Tii:rki-
Sinan kögüntle ve Başve- k k d l 
kil ismet lnönii de Ahi- yeye Ur yapma ta lT ar 

salda Orgeneral lzzeddin ve Vali, solda istikbalde bulunan ıeneralleıinıiz 

Orgeneral İzzeddin Çalışlar /zmi
re geldi ve merasimle karşılandı 

Halk, hem Şefini, hem de 
ordusunu görecektir 

----.-~·-· 

mesud istasgonunda karşı
!amıılardır. 

Ankara istasgonanda, 
Büyüle Mı1 let Meclisi reisi 
B. Abdüllaalilc Renda, Ve
killer, Genel Karmag As
ba,lcanı General Asım 
Giindilz ve binlerce laallc 
Biigülc Şefin t.şri/ini belc
ligorlardı. 

Halle, AtatlJrlcii şiddetle 
allcışlamıılardır. 
! Biigilc Şefin, bir ilci giin" 

Sevinç ve alaka gittikçe artıyor. Her iki taraf kuv- ·sonra, garbi Antıdola ma-
ne11ralarında balunnıak 

Detleri manevra sahasına hareket etmiş bulunuyor üzere lz111ire laareket et-
maat:a bulunmuı ve ••ert bir meleri mala~meldir. 
mdfrl'ze 1eli111 reımioi ifa et111i9tir. \.. 

Uzak Şarlıta vaziyet 

Çinlilerin mukavemeti 
. artmıya başladı 

•• 
Japonlar da, Çin cephesini yar-

Jılrlannı ititlia ediyorlar 

Or6e1Wrt1l lzzeddin Çalışlar askeri teftiı edigor 
<;oktaaberi allka ile bekle· Vekinerin, Çamlık (etki Asisi· 
~ btlyllk Garbt Anadolu y.:) iıtasyonundak.i otelde miufir 
~UJDID hemen hemen ilk olmalan muhtemeldir. Manevra •o· 
~de bulunuyoruz, demektir. nunda Germencikte üç yilz kiıilik 
~beri kahraman orduıuaun bflyük bir aiyafet verileceAi de h•· 
~ -=~· kuneti " teklmdld ile ber abnmıfbr. 
tı'k laak1ı olarak 6vClaen fClrk Mannnya duetli mebualar, 
~' biç tlpbeeia bunun netice· gHeteciler Ye diter sent, ayın 

kartı da ayal umiml allkayı dokusunca glnl ubabı lamirden 
~dır. Balba bu allka11 kendilerine tahns c.dilen Yantalarla 
~' toktanberi hasretini çektiği manen• uhuaaa hareket edecek 
~ Şefi 16rmek gibi bir aa•· Ye ordum usan mi•f iri olacak· 
.... 9e hahtiyarbk ta nrdır. EYelki lardır. 
•1ıı....~Jımaa baberler Bfl)'6k Şe· Ordamaaun geçici reami yap•· 
~ Ankaradaa Batbakan İemet caAı lnonaında buırhklar de· 
~ ile beraber geleceklerini bil· nmdadır. Manena faaliyetleri de 

Poıda. Vekillerin kıamı azamı· ayni tekilde inki,.ftadır. MaYi 
.....,. _~ maaettayı takib için gel· Ye kırmın kaYntler muhtelif mın· 
~•-ktır. takalardan manena uhaıına hare• 

ket etmit balunmaktaclırtar. 

" Da/ Koper Balkımıa, geçid reımi gtlnlııll 
'"'ldlkten hareket seYk ... heyecanla beklemektedir. 

etti Çünkfi o gflll hem Biiyük Şeri, 
hem de kahraman ordusunun bu· C •1ı ~ 6 ç· le • ı. ep ege giuen ir ın as erı "'arısına veda edigor 
günkl motörize, modem ve kaY· 

~~ Drı~dleg Pund 
~tlaedik, 4 (Radyo) - İngilis 
~ 1-briye Lorda Dar Koper, 
'.._~OJ•ord ile birlikte bara· 

:-q&et etmiftir. 

~~ koper, tukl Akdenisdeki 
~eri tefdt ettikten eoora 
~· uhtllerilldeki fnplia 
l'"a O. ... mairab Uaclley .,...,.Dildir. 

Şaoglaay, 4 (Radyo) - Bugfla Nankin, 4 (A.A.) - Tung· 
vetti ıekilini yakından tekrar gör· T 

Şangh•y cinnnın bombardımanı eeu ;:,u mıntakasında Çinlilerin bin 
mek bahtiyarlığına erecektir. k d 

büyük bir fiddetle ıdevam etmitı.ir· a ar japonu muhuara ettikleri 
M•nevrayı idare edecek de- japon bahriye ıilib endazlan Çin· Çin makamlan tarahndan bileli• 

ğerli komutanımı• ordu mafettiıi lilerin bir iki aipedoi tabrib el· rihnektedir. 
Orgeneral fueddio, p111at tl'ffnO fa. · t d ' e- mıı er ır. . Şanghay, 4 (A. A.) - Çin 
mir vapuru ile tehrimise gelmiı T Jı.: 4 (R d ) J•pGD 

k 
~-~0·..u • •Fy~ -ha d makamlan Çinlilerin Lotien -Tiu• 

Ye Khrimisde bulunan c;enerallerle unetwn ~17ençın• oa.eo tun a 1 hmir nlilİ Ye muhtelif unt ta· ilerliyerek .. o timendifer hıtbDı ung yo unu terkettiklerini itiraf, 
rafından keqıkollllfbr. ı.tikbalde ifgal et•ii111•. fakat geri çekilme hareketleriaiıı ____ ___:.--~--========-==--------- pek kıea bir m ... fe dahilinde y•· 

Gen 1 Kurmay Başkanı
mız lstanbula geldi ·-General Papagos, Adatepe torpidosunda 

Mareıalımı~la uzun miJddet konuıtu 
------

lstanbal, 4 (Busud) - Genel Kurmay Batkanı Marepl Feni Çak• 
mak, bugGD Adatepe torpidosu ile geldi ve meranmle kutılandı. 

Mareplamasın Pire limanından hareket etmeden evel Adatepe tor· 
pidomnda balaoaa Yunan ErUnıbarbi7wi Umumiye Reiıi (;eoeral Papa• 
pile aaaa mlukenla• bulaadapna Atin• ı•aetellri 7uı7orlaı. 

pıldıpnı ilbe etmektedirl•r· 

Pekin, 4 (A.A.) - japonlar 
heubına çalııan prenı TchYangın 
kumanduında dahilt Mogolhtanh 
bir müfrezenin Çabanla munffa· 
luyetli bir ileri yflrGyfltten ıonn 

Suiyuanm merkezi olan KYeihua· 
nın 65 mil timalinde klin Kara• 
vaneıin mühim tehirlerinden biri 
olan Poilingmaoyu aaptettili bildi· 
rilmektedir. Bu mflfreae .Kveihaı 

durine yflıilmqe denm edecektir. 
Nankin, 3 (A.A.) - Çin tebo 
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Biigük Şef imiz ve Kartarıc~mu AT ATÜRIC.. 
( "fodepeodaoce Belge,,·• Brtlk Galibler o um.o, Oımanlı İm· 

~'t, 22·9·937) gHeteei Yarbay C. paratorlu&unun gölgeden batka 
Heqeatte imsaıilc Döyilk Şefimi• bir,ey olmayan me•ham büflm· 
ve Tılrkiye hakkında apğıdaki danoa, Oımanlı im~atorlutuouo 
baım•kaleyi Dt'frelmektedir: parçalanmaııoı lmır olan Sen 

"Üç çeyrek a•ır evci diplomat• md.n1 ahedeıini cebren kabul ettir· 

l b 
. ı er. 

arm " alla adam,, dıye adladık· 
Bu inkaras henglmında m•I· 

lan devlet dlhıya harbi ıonuoda JAb 
u askerler arasında parlak 

hali ibtizara gelmit buluouyordo. ve enerjik bir aeı yClkMlditi H• 

Arıadoluda etrafını ıuliJmler bilrO· man hertey mab•olm111 uyılıyor· 

müş bir aıker, ma~lQb ve kunei do. Muatafa Kamil, doAradaa do&· 
maneriyeıi lurı\mıt Türk ordolanmn ruya memleketinin mahnDı ifade 
parça parça bir halde bulunan be· eden Sevr muahedeaini tanımak· 
bya11nı meyuuoe derleyip topla· tan kat'i ıurette istinkaf ediyordu. 

mıy• çahııyordu. - Sona .S inci salıi/ede -

Cumhuriyetin mühim bir eaerf daha 

Naz~lli dokuma fabrikası 
işlemeğe başladı 

Pazar g{Jnü saat on befte f abri
kanın açılma töreni yapılacak 

Na~lli buma fabrikuı önl· 
mlsdeki puar gClnCl ... ı on bette 
büyük merasimle açılacaktır. sı. 

merbank umum mtlddrG B. Nurul· 
lah Siimer pertembe günil tamire 
ıelecektir. 

Fabrikanın açılma törenine 
Baıbakaa Tekili İktıud Vekilimiz 
B. Celil Bayann ri yaeet etmderi 
muhtemeldir. Fabrikanın muhtelif 
İDl8•b .e makinelerinin montajı 

ikmal edilmit Ye umumt tecrClbeıi 
munffakıyetle yapalmııtır. 

lnta•t temisJtine hummalı 
bir tekilde çahıılmaktaclır. Dfln 
telgrafla lzmirdeıı i30 balya pa· 
muk iıteomiı Ye piyaudan derhal 
utın alınarak. fabrikaya gönderil· 
mittir. 

İzmir .e Ayclıo ile clnr vill· 
yellerden NHilli fabrikuının açıl· 

ma t6reoiae heyetler ve halk gi· 
decektir. lamirden gidecekler için 
huıuıl bir tren tahriki muht~mel· 
dir. NHilli dokuma fabrikau mil• 
him bir eaMdir. Bu fabrika uye
ıiode halkın baım• ihtiyacı kendi 
pamu&amaadaa Ye kendi meml• 
ketimisdeki Teaaiümide temin edi· 
lecekdr • 

Arif Oruç 
Beraet ettiGinden tahliye 

edlldl .. 
lstanbul, 4 (Hsuusi) - Arif 

Orucun muhakemesine bugün 
Ağırcezada devam olundu. 

Suçlunun; Bulgariıtandan 
memlekete broşürler ıönder· 
mek suretile aleybtarane pro· 
pagandalarda bulunmaktan 
mütevellit suçu iılediti tarih
ten itibaren bir sene içinde 
yakalanmamasmdan dolayı da· 
vanın müruruzamana tabi ol
duğu ve aleyhinde diter bir 
delil de bulunmadıta cihetle 
beraetine ve tahliyesine karar 
verilmiştir. 

Arif Oruç, karann tefhi
minden sonra mahkeme he
yetine teşekkür etm ittir. 

Müddeiumumilitin, mahkeme 
kararına temyiz etmesi mub· 
temeldir. 



Okuma ve köylü 
Bugünlerin en gurur verici mfi~ahedclerinden hiri de, ırtlarında 

heybeler, koltuk altlannda bohçalar, ellerinde çanta ve sepetlerle İzmi· 
ro ;elen Te yanlarında şöyle 12-15 ya~larıoda, mektepli kıyafetinde kız· 

lar buhrnan köylü. TC ki abalı kadınlardır. 
Cetonlcrde, arkadaıımız Orhan Rahmi Gökço, terbiye Te talııilde 

köyHi ~oeu&u ilo ıebir araıında arımndaki muhtelif farklıın ,.e uıiyctlcri 
mitalH eden gtiscl bir yaııı vcrmiıti. 

Ben buna dokunmıyacajıw. Ancak, her aamıo iıarct ettiğim köy 
•yanıııuıo TC köyde fikir, eniye, kallıanı.auınıo ve bunlara ilaveten 
ekuwa HY&iıinin ıclııin ayoaııııda yaptı&ı ak:ialcri tekrarlamak isti· 
yeruw. 

Dıınkü köy kadını, İımire gelmezdi. Hatta kasabaya bile uğramazdı . 
Onun nazumda hayat Ye her~cy, kendi dağı, onsı, )aylası ile oıı he~ 

ıvode bir kaaab ya kadar çiğoıyip geçtiği yoldan ibaretti. O, ietneyonu, 
ancak oğlu ukcre gider Teya askerden dönerken göriirdil. Kağıdın ) Ü· 

ıtnfl ele, ancak köy imamının dizinin üstünde ikiye kıvrılmı~ olarak 
•&luna, kocasına, kardeıine mcktub y11zdırdı~ı Teya okuttuğu :r. mnn 
tanır ve hatırlardı ..• imdi o köylü kadını, otobü e, trene ntlıynrak \'e 
yanına kızını, oğlunu alarak mektep kapılarını çalıyor. li:viode artık 
ldtab nrdır onun .. 

Köylü kadım, tarhanuını yapar, bulgurunu öğütürken, küçük oğlu 
hir mekteb arkı ıoı ıöylüyor, ortamektcbdeki, lisedeki kır.ı da bn~ını 
kitaba iğmio, durmadan okuyor. 

Uu, bir ink1Jibdır ıırkada;lar .. ~lemleketin müstakbel aaıleti hu hnvn· 
•ın içinde doğmaktadır. 

Vedi sene sükOtt 
Paris mahkemelerinde şaya

nıdikkat bir muhakeme başla· 
mıştır: Sinir mütehassısların
dan bir adam tam yedi sene· 
dcnberi, ayni evde yaşadıkları 
halde zevcesine bir kelime 
bi e söz söylememiş, yedi sene 
derin bir sükiit muhafaza et
miştir. 

Bu sükutun nihayete ermi-
yeceğine kanaat basıl eden 
zevce, kocası aleyhine mahke
meye müracaat etmiştir. 
Mahkemenin ne karar verece· 
2-i şimdilik belli değildir. 

Talih bahsi 
Tüccar Andonyo Adorno, 

bir otomobil kazasile yüzünün 
şeklinin değişeceğini aklına 
bile getirmiyordu. Bu adamcık 
Navarda geçen ayın sekizinde 
bir otomobilin altında kalmış 
ve beş ·hafifçe- yara almıştır. 

Beş on gün hastanede yattık· 
tan sonra bu adam bir pi· 
yango bileti almış fakat bu 
biletin numarasının kendisine 
çarpan otomobilin numarası 
olan 15 le bitmesine bilhassa 
dikkat etmiş ve 8515 numa
ralı biletini seçmiştir. 

işte bu bilete yarım milyon 
dolar isabet etmiştir. 

En genç lngiliz Generali 
lngiltere hükumeti Mısır 

kralı Faruğa fahri Generallik 
rütbesini vermiştir. Bu suretle 
İngiliz ordusunun en genç 
Genera1i, Mısır kralı Faruktur 
ki, henüz 18 yaşındadır. 

Kadın piskopos! 
Alma Guyit arz üzerinde 

bulunan tek kadın piskopos· 
tur. Amerikalı olan bu kadın 
~imdı 75 yaşındadır! 

Bu kadın hayatını hıristiyan· 
lık propagandasına hasretmi~ 
ve cihanın muhtelif yerlerinde 
olmak üzere 49 kilise, üç kol
lej ve iki radyo istasyonu vÜ· 
cude getirmiş, bunların kurul
ması için İcab eden ianeyi 
kendisi toplamıştır. Hersene 
hiç olmazsa 60-70 bin kilo
metre seyahat etmiş ve 50 
yaşındayken şoförlük öğren
miştir) 

Yüzmcti 56 yaşmda öğre
nen bu kadın, 70 yaşında da re
ıim yapmajı öğrenmiştir! 

Saime Sadi 

Radyosuz ve 
otomobilsiz şehirl 

Merkezi Afrikadan veya orta 
Asya çöllerinden bahsedecek 
değiliz. Radyo ve otomobilden 
mahrum olan şehir, medeni 
memleketlerden birisindedir. 
Bu şehir Amerikada Tennesi· 
deki Kollins şehridir. Bu şehir 
halkı, mutaassıp insanlardan 
mürekkeptir; bunlar, son za· 
manın bazı keşiflerinden isti· 
fadeyi inkar ve reddediyorlar! 
Rivayete göre, bu sayede çok 
rahat etmişler! 

Sahneden ~çekilen ... Kadın! 
Bundan sonra, sahnede gö· 

remiyeceğimiz kadın, bir genç 
değildir; fakat .. 73 yaşında 
bir kocakarıdır; buna rağmen 
sahne ve filim aleminde çok 
sevilmektedir. 

Bu kadının adı Adete Sad
roktur; ve Alman filimlerinde 
bilhassa büyük anne rollerini 
yapmaktadır. 

Tavuktan bülbül 
Geçenlerde gazetelerde kuş 

gibi öten bir fareden bahse· 
dilmişti. Fakat son günlerd.e 
Yusuf Grad adlı bir adamın 
tavuğu da bülbül gibi ötmeğe 
başlamıştır. 

Bu tavuk, diğer tavukiar gibi 
gıdaklıyacağı yerde çok tatlı 
bir sesle ve bülbül gibi öt
mekte imişi 

Buna " Dinle, faakt inan· 
mal .. " mı demek lazımdır, biz 
bilmiyoruz! 

Bayraklıda bir vak'a 
Sarhoşluktan sonra 

polise tecavüz 
Bayraklıda Burnava cadde

sinde Gül sokağında Kadirin 
evinde rakı içerek sarhoş olan 
ateşçi Rifat, Mehmed, Şükrü, 
Ihsan, Demir ve Ahmed Hamdi 
arasında kavga çıkmıştır. 

Devriye polis memuru B.Mus
tafa Güner, bekçi B. Azizle 
bunları karakola götürürken 
Rifat, polise tokat vurmuş ve 
apoletini koparmıştır. Suçlular 
mahkemeye verilmişlerdir. 
Ödemiş mezbahasmda 

Eyliil ayı zarfında Ödemiş 
belediye mezbahasmda 222 
koyun, 553 keçi, 51 kuzu, 149 
oğlak, 1 manda, 32 öküz, 115 
inek, 75 dana olmak üzere 
1198 baş hayvan kesilmiştir. 

ANADOLU 

Yunanlı 
emlaki icin • - -e ...... ,.-e .... .--

Ma/iye Vekaletinin 
bir emri 

Gayrimübadil bonolarına 
mukabil satışa çıkarılan Yu· 
nanlı emlakinin satışları son 
zamanda durmuş gibidir. Mu· 
hasebei hususiye müdürlüğü, 
bu gibi emlakin müterakim 
bina vergileri verilmedikçe sa· 
tış muamelesini tasvib etme
mekte ve satın alınan Yunanlı 
malları s:ıhibleri namına tapu 
senedine bağlanamamakta idi. 
Yüzüstü kalan Yunanlı emla· 
kinin satışları için son defa 
Maliye Vekaletinden bir emir 
gelmiştir. Yunanlı emlakinin 
birikmiş bina vergilerinin ne 
suretle ödeneceği hakkında 
yakında B. M. Meclisinden 
bir kanım çıkarılacağından 

muhasebei hususiyelerin satış· 

lara engel olmamaları ve hak 
sahiblerine tapu senedlerinin 
kolayca verilmesi bildirilmiştir. 

Bulgurca 
Arazisi fakir köylüye 

dağıtllacak 

Bulgurca çiftliği arazisinin, 
çiftlik dahilinde yıllardanberi 
yarıcılıkla çalışan fakir köylüye 
dağıtılacağını yazmıştık. Bunun 
için çiftlik arazisinin kadastro 
tahriri yapılmıştır. Kadastro 
tahriri esnasında emvali met· 
rukeden 31 parça ev meydana 
çıkarılmıştır. Çoğu kerpiçten 
yapılan bu evlerde fakir köy· 
lüler oturmaktadırlar. Vaktile 
Rumlardan metruk bu evlere 
cüz'i birer kıymet takdir edi· 
lerck köylüye . bırakılmaları 
muvafık görülmüştür. Milli Em· 
lak müdürlüğü, kıymet tak
diri muamelesini neticelendir· 
mek üzeredir. Evlerin arsaları, 
çihlik sahibine aid olduğundan 
bu arsalara da sahibi tarafın· 
dan birer kıymet takdir olu· 
nacak ve köylüler, hem evle· 
rine, hem de evlerinin yerme 
sahib olacaklardır. 
Işıklar köyünde 

muhtar seçimi .. 
Burnava nahiyesinin Işıklar 

köyünde muhtar intihabatı ya· 
pılmış ve eski muhtar Bay 
İbrahim tekrar seçilmiştir. 

Sıhhat müdürü 
Vilayet Sıhhat müdürü Dr. 

Bay Cevdet Saracoğlu bir ay 
izinle, fzmir vapurile dün ls
tanbula gitmiştir. , 

T y 

İnebolu faciası davası 
- -

Çoktanberi aranan ___ 
şahid bulundu 

Üçüncü kaptan ve atefçiler, lnebolu bat
madan istikbal vapuruna geçmiıler 

inebolu faciası maznunları- tan ve telsiz memuru f &tikbal 
nın muhakemelerine dün şeh· vapuruna geldiler. 
rimiz Ağırceza mahkemesinde O sırada Inebolu henüz 
devam edilmiştir. Maznunlar· batmamıştı. Bizim gemiye ge· 
dan inebolu birinci kaptanı len bir kamarot ta birinci 
Bay Mehmet Ali ile çarkçı Bay kaptan B. Mchmed Alinin 
Salim mahkemede hazır bulu- son dakikaya kadar lneboluda 
nuyorlardır. Üçüncü kaptan kaldığını ve batacağı sırada 
Bay Rami ve ikinci makinist gemiyi terkederek bir lngiliz 
Aay Halit gelmemişlerdi. iş-

vapuruna iltica ettiğini söyletme müdürü Bay Zekeriya-
ledi. ikinci kaptan, sular ara-

nın vekili ve diğer maznunla· 1 
sında kaybolmuştu. nebolu 

rın avukatları hazırdılar. Mah· · 
ı mürettebatının bir kısmını da kemede hazır olmıyan arın gı· . 

biz denizden topladık. lstik-
yabında muhakemeye devam bal vapuru, İnebolu vapuruna 
karan verildikten sonra uzun 

toslamadı. 
zamandanberı arandığı halde 

Şahidin ifadesi okunduktan 
bulunamıyan, fakat ifadesi mü- sonra maznunlara ve vekille· 
him görüldüğü için Ağır1ceza rine başkaca diyecekleri olup 
mahkemesince arattırılan stik- d 

olmadığı soruldu. Bir iye· bal vapuru lostromosu Salih 
cekleri olmadığını söylediler. 

oğlu Bay Tahsinin talimatla Müddeiumumiye söz verildi. 
Vize Ağırceza mahkemesince İddia makamını işgal eden 
alınan ifadesinin geldiği anla· 

müddeiumumi muavini Bay 
~ılmış ve bu ifade okunmuştur. 

Hulusi Çağın, iddiasını hazır· 
B. Tahsin, kaza hakkındaki lamak üzere dava evrakının 

malumatını şu suretle bildir· kendisine verilmesini istedi 
mişti: ve mahkemece dava evrakının 

- Gece idi. lnebolu vapu-
mutaleaya verilmesi kararlaş-

na çok sokulduk ve demirle· tırıldı. Muhakeme 8 lkincieş· 
miş, yana yatmış vaziyette rine bırakıldı. 
bulduk. İnbolu kaptanı bizim ----
vapurumuzu görünce istimdat Sırt hamallığı 
düdüğü çaldı. O vakit lnebo· 
ıu vapurunun batmakta oldu· Odonın raporu Ve
ğunu anladık. Derhal kayık· halete gönderildi 
larımızı indirerek inebolu va· 
purundan denize atılan yolcu· 
la~ı kurtarmağa başladık. Ay
rıca halatlar atarak tehlik;d~ 
olan yolcuları vapura alıyor· 
duk. lnebolu, istikbal vapuru 
yaklaştıktan on dakika sonra 
battı. 

Yolcuları denizden topla· 
dık. lnebolu vapurundaki fili
kaların indirilmesi için emir 
verilip verilmediğini bilmiyo· 
rum. Biz, lnebolu vapuruna 
yaklaştığımızda vapur batın· 
cıya kadar filikalar yerlerinde 
duruyordu. lnebolu, sancak 
tarafına yanlıyarak battı, omur
gası bizim tarafa, direkleri 
arka tarafa meylederek sular 
arasında kaybuldu. Biz yolcu· 
ları kurtarmağa çalışırken ine· 
bulu vapurunun makine kayı
ğı ile ateşçiler, üçüncü kap· 

3 Gündenberi 

Sırt hamallı~ı hakkında 
lzmir Ticaret Odası tarafından 
bir rapor hazırlanmış ve Da· 
hiliye Vekaletine gönderilmiş· 

tir. Tekerlekli vasıtalarla güm· 
rükte ve şehrin düz kısımla· 
rında hamallık yapmak ve 
sırt hamallığını kaldırmak 

mümkündür. Fakat şehrin dağ 
mahallelerinde sırt hamallı
ğından başka şekilde eşya 

vesaire naldine imkan yoktur. 
Raporda bu noktalar izah 
edilmiştir. 

Bn. Nuriye Hekimoğlu 
Elaziz vilayetinde yeni açı· 

lan Kız akşam okulu direk· 
törlüğüne tayin edilen lzmir 
C. Kız Enstitüsü müdür mua
vini Bn. Nuriye Hekimoğlu, 

bugün Elazize hareket ede· 
cektir. 

RE Sii1emasının 
Muhterem salonunu dolduran halk 

MIRY AM HOPKıNS ve · 
M ERLE t OBERON'un .1'arattıkları 

AL<;AKLIK 
Filimini candan alkışhyorlar .. iftira yUzUnden 

çekilen elem ve ıstırabı bir yalanın 
doOurduğu acıkh neticeleri 

ibretle - hayretle seyrediyorlar 
AYRICA: DANIELLE DARRIEUX 

Paris'li kız filimi Tarafından temsil 
edilen 

Ve PARAMOUNT JURNAL görülecektir 
SEANSLAF: 12,20-3,35-7,:W de Parieli kız 2-5,45-8,fl5Al1;akhk: Fiatler: 30 - 40 - 50 
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8. L. Kırdar __ ........... __ 
Kazaları da geziyor 

Kırkağaç, (Hususi) - Ma· 
nisa ilbayı Lütfi Kırdar, Dil 
Kurultayından dönerken Kırk· 
ağaca da uğradı. Vali vilayet 
hududunda indi. Soma kaza· 
sını dolaşıp teftış ettiklen 
sonra Kırkai-aca ıeldi. Şehri 
dolaştı, mcmemleketin iktıaadi, 
içtimai, idari işlcrile alakadar 
oldu. Gelenbe nahiyeıine ve 
oradan köylere de ıiderek 
köylünün dileklerini dinledi. 
Evelce başlanarak yarım kal
mış olan Gelenbe şosesini 
gözile ~ördü. ----

B. Enis Behiç 
lstanbula gitti .. 

İzmir ve Aydında I~ Kanunu 
tatbikatı etrafında tetkikler 
yapan lktısat Vekaleti iş dai· 
resi umum müdürü Bay Eni& 
Behiç, latanbula aitmiştir. Ora
dan Karadeniz vilayetlerine 
geçecek, tetkiklerine devam 
edecektir. 

İş dairesi dördüncü bölge 
amirliği, işlerinden çıkarılan 
bazı işçilerin münferit şikiyet 
ve müracaatleri üzerinde sür· 
atle tahkikat yapmaktadır. 

Def ineci/er 
Evvela Vekaletten mUa•· 

ada alacaklar 
İzmirin muhtelif yerlerinde 

define aramak, moda halini 
almıştı. Her gün yeni bir mü· 
racaatla define yeri haber 
veriliyor ve milli emlik mü· 
dürlüğünce mukavele yapıl· 
dıktan sonra müracaat sahibi, 
define aramağa koyuluyordu. 
Bu gibi müracaatlardan müs· 
bet bir netice çıktığı da yok· 
tu. Maliye Vekaletinden def· 
terdarlığa gelen bir emirde 
bundan sonra define aramak 
için Maliye Vekaletinden mü· 
saade almak lazımgeldiği bil· 
dirilmiştir. Vekaletin müsa•· 
desi olmadan define aran•· 
mıyacaktır. ----

Edirnede 
Yeni stad ve ıpor 

faaliyeti 
Edirne, (Hususi) - Trak' 

yanın kıymetli umumi müfet· 
tişi General Kazım Dirik spot 
işlerile yakından alakadar ol: 
maktadır Edirnedc spor bu11• 

dan sonra çok çabuk ve •~'1 

bir şekilde ilerliyecektir. Edır 
nenin içinde planı yapıloıt, 
muazzam bir stadyom kut&J 
mağa başlanmıstır. Çok 'f' 
kında Edirne Türkiyenin ~ 
büyük stadlarından birine Ol 

lik olacaktır. .._, 
General Kazım Diriğio ~

kenmek bilmiyen enerjiıi Edbit 
ne gençliğine unutulma~ 
armağan hediye edecektıtİ~ 

Bölgemizin çok faal "'~aı· 
de bu işlere elkoymuş ve 

1
• 

lüblerin vaziyetlerile çok ~~ 
kından alakadar olarak k~ 
binalarını temin etmiş "e fi'' 
bir zamanda büyük spor fJ'!.. 
liyetine başlanması için ys 
gramlarını teıbit etmiştir. at' 
limizin teşebbüslerine ~ 
Edirne gençliği sevin~İf~~ 

Ankarada Ankaragucll ~ 
lübünün umumi kaptanı fi' 
mi müfettişlik kaleminde 
lışmağa başlamıştır. 

1
.,r 

Bu suretle Edirne spor~ 
kıymetli bir oyuncu r-"' 
mıştır. Kendisinin Edirn~P--
girmesi muhakkak gibid1'jif 

Önümüzdeki haftalar _k" ,f 
lerin senelik kongreler• ~ 
larak derhal lik aı•çl 
başlanacaktır. 
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Filistinde olanlar 1 -i!!!i!!Eiil l ~ .. ~ Yollarda tanklar 

A . s s b . . . - 1 r;;atro ve,., ~ do1~ş~ıya başladı 
SJler' an e 3SlJyen Cep operet mektebi Büyük Müftü, Omer camiinden hertaraf-

h . d . ı 1. . 1 
la temasta bulunarak vaziyeti idare ediyor 

Mı.arif Vekaleti, geçen sene 

esın e 1 er ıyemıyor ar birtiyatro·operetmcktebiaçtı. y~udüs,1r~~~:. 
Dün, tekke kapılarında mürit, 

rın, yapılan tev· 
medrese odalarında çömez ye· 

Astarya cephesinde de mukavemet var. ffe1iki 
tarafın da zayiatı çok mühimdir. 

Valansiya, 4 (Radyo)-Asi 
tayyareler bugün Valansiyayı 
bombardıman etmişlerdir. 

Tayyareler Mayorkadan gel· 
rniştir. Zayiat henüz tesbit 
edilmemiştir. 

Salamanka, 4 (Radyo) -
leon cephesinin, havanın fe· 
nalığına rağmen asiler Nose· 
tinav Grandayı, Siyera Rocida 
tepelerini işgal etmişlerdir. 

.Salamanka, 4 (Radyo) -
Son Barselon hava bombar
dımanında birçok petrol ve 
benzin depoları tahrib edil· 
rniştir. 

Konsoloslar hükumetlerin· 
den yiyecek talebinde bulun· 
llluşlardır. 

ispanya sularında 

lngiliz donanmasına 
taarruz edildi 

7 torpido ve 1 kruvazör meçhul de
nizaltıların taarrıuzuna uğradı 

Paris, 4 (Radyo) - Havas 
Ajansı bildiriyor: 

"Santatotyo~açıklarında ma· 
nevralar yapan yedi lngiliz 
torpidosu, ansızın ve biribirini 
takiben üç torpilin infilakile 
karşılaşmıştır. 

larına ani bir hücum yapmak 
istemişlerdir. 

Son haberler, Bazilik adın· 
daki İngiliz kruvazörü de, ls-

kifata karşı pro· 
tiştiren bir cemiyette, bütün testo hareket· 
muasır medeniyetin en ileri bir 

leri ehemmiyet 
düşüncesine muvazı böyle bir kesbetmektedir. 
mektep açılması, ne kadar 
başlıbaşına bir hadise ise, 
o mektebin sahnesinin, salonu· 
nun boş kalması da gene bir 
hadisedir .. 

San'atkarı, bir sefil, bir ah· 
lak dü~künü, bir serseri, bir 
cahil ve tufeyli telakl<i eden 
dünkü cemiyet, bütün taassu
buna rağmen, kantoya çıkan 
Jaalettayin kadını alkışlamaz 
mıydı sanki?. 

Alkışlardı. 
Teravih namazına neyle gi· 

derdi: 
Jandarma dipçiğilel. 
Hem mutaassıp, hem dinsiz, 

hem geri bir hüviyetin, hem 

Birçok beyanna
meler neşredil· 
miştir . Bunlar
dan birisi müf
tülük tarafından 
yazılmıştır. 

Beyannamede 
Jngiltereye karşı 
şiddetli hücum· 
lar vardır~ 

Bu beyanna
me, İngiltereyi 
Müslümanların 

dini haklarına 
tecavüz '.etmekle 
ittiham·etmiştir. 

Bu arada bir 
çok ta komünist 
beyanname l eri 

Raris, 4 (Radyo) - Havas 
Aiansının San Sebastiyenden 
aldığı haberlere göre, asi as
kerler Gihon üzerine süratle 
ilerkmekte fak at müthiş bir 
mukavemet görmektedirler. Piş· 
t.rlar Buruder hattına vasıl 
olmuşlardır. Bunlar Villa Viçi· 
Yonene 15 kilometre yak1aş
ınıtlardır. 

lngiliz torpiaoları, bunun 
üzerine derhal ateş açmış
lardır. 

panyol sularında buna benzer 
bir hadiseye maruz kalmış ve 
o da mukabil bir ateş açmış· 
tır. Bu hadiseler, Londrada 
derin akisler yapmıştır. 

ileri bir kabiliyetin paçal ol
duğu, vuzuhsuz bir cemiyet 
ki, işte biz bunu yıkmak iste· 

neşredilmiş ve Filistinde gapılan bir nümagiş 

Asturyalılar mukavemet et· 
rnelctedirler; zayiat beriki ta· 
raftan çoktur. 

Hava taarruzları ve sahilden 
•bluka devam etmektedir. Tet
~ltr aleyhine şiddetli rceıa· 
~ir. _.;:.....;::..~~~ 
a. Celal Bayar 
. Çiftçiler kongre

•inde bulundu 
~ra, 4 (Hususi)-Başve· 

~tt vekili B. Celil Bayar, 
"'OJliltT kongreıinde bulun· :uf ve çiftçilerimizle yakm-

an temaslarda bulunarak 
U~un hasbıhaller yapmıştır. 

8. Celal Bayar, köylülerden 
~•hsul ve ekim vaziyeti hak-
•rıda izahat almış ve: 

rı - Hükumet, çiftçileri ve 
bıtaati himaye ettiği kadar 

t iç hir şeyi himaye etmemek
~dir . " 
l>eıniştir. 

Söylendiğine göre, meçhul 
tahtelbahirJer, lngiliz torpido. 

İngiliz Bahriye Lordluğunun 
neşredeceği tebliğ bekleniyor. 

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

dık ve yıktık. 
San'atkarı, göğe çıkarmak· 

L d d • • • • ıt • • ı • • tan geri kaldığımız yoktur. on ra a guru U U Kızlarımızın, delikanlılarımı· 

bl·r faşı·st alayı zm artist taklitlerine hiç diye· 
cek yok, doğrusu!.. 

--------~- Tamam mı?. Hayır! 
Mosley. komunistlerin mümaneatına rağ. şu tiyatro· opera meıctebi 

b'. l fr k ld hala ve hala rağbet görmemiştir. 
men lr s6y eV Vermeğe muva Ta O U Bir ortamektepten fırlayıp yeni 

L'ondra, 4 (A.A.) - Havas r 1 

"\ san'at mektebinde birkaç sene 
Ajansının muhabiri bildiriyor: f stanbulda çalıştıktan sonra yetişecek olan 

Sir Moslez tarafından sev· san'atkar bilmiyor ki, on sene 
kedilen faşist alayı, dün ak- Sel oldu sonra, benim gibi bir muhar· 
şam şiddetli arbedeler ve gü· lstanbul, 4 (!Hususi ) ' - rirden, falan gibi bir şairden, 
TÜltüler ara1m~a Times n~h~i Dün fstanbula şiddetli yağ· filan gibi bir reşsamdan daha 
'uzunlutnnca ılettemdcte ıdı. mur düşmüştür. büyük bir şöhret taşıyacaktır. 
l?t~rn~~onale ve buna müm~- Yagmar, saatlerce ve çok Bana devlet yardımı uzan-
sıl ıhtılal şarktlanna Rule Bn· mamıştır. Benim, hala ve hala 

b ı_I şiddetli bir halde devam 
tannia gi i vatani şarKı arın bir teşekkülüm yoktur. Beni, 

l · k d etmis ve f stanbuJun bazı 
ı.ses :ra an~ı~or u. . . devlet yetiştirmemiştir. Fakat 

Bırçok kışıler tev\:ıf edıl· yerlerinde setler otrnuştur. onun üstünde devlet kanadı 
miş~ir. jamaica •okağında iki Sular, bir arabayı hayvan· gibi, gölgesi kuvvetli, havası 
polıs memuru yaral~n.~ıştır. larile beraber denize sürük· temiz, soğukta ısıtan, sıcakta 
Bu sokakta, altışar kışılık sı- lemiştir. serinleten bir kanad olacaktır 
ralar halinde faşist düşmanı ..J ve o, bütün şöhretini, bütün 
bir alay teşekkül ederek, fa. nara borsamı•da saadetini bu kanad üstünde 
fİSt ıalayının hizasında yürü· rı M 

me4cte idi. iki alay, tek kolda Tedbirler alınttcaktır yapacaktır. 
yürüyen bir polis müfrezesi fstanbul, 4 (Hususi) _ Son Şuracıkta mevcud san'at-
taraL..;.Llan ayrılmı• 1·di. . karların çoğu, yavaş yavaş dö-

unu v vaziyetin tekerrür etmemesı k1·ı k 
Sontbvard Park Rood O"nu··. u me tedir. Onlar, bir mü-

için hükumet tarafından para d ı d 
ne gelince, onar kı.şilik saflar ca e e evresinin ellerde kalan 

borsamızda bazı tedbirler alı· A k h 1 halinde teşekkül etmiş faşişt yegane a rıman arı veya tc-
aleyhtarlarından bir alay, baş· nacaktır. sellileridirler. Onların yerini 
ta kızıl bir bayrakla yan so- Hava seferleri gençlerin istihlaf etmesi la-

halk lngiltere aleyhine kıyama 
davet edilmiştir. 

Mısırda çıkan Elmukatti ıı 
gazetesi, Filistindeki lngiliz 
tedbirlerinden bahsederek: 

"lngiitere bu tebirlerle Fi· 
listinde sükuneti iade edemi
yecektir,, demektedir. 

Kudus, 4 ( Radyo ) - Ga
zetelere göre, lngiltere hüku
meti, üç azadan mürekkep bir 
komiteyi Syonist 1iderlerile 
birlikte Filistin meselesinin 
tetkikine memur etmiştir. 

Bu haber, Arap mehafilinde 
büyük bir hiddet uyandırmış, 
Hayfada, bugün bütün çarşılar 
kapanmlştır. Bu vaziyetin umu
mileşeceği tahmin edilmekte
dir. Casus addedilen bir Arap 
meçhul şahıslar tarafından 
katledilmiştir. 

Kudüs, 4 (A.A.) - Camii 
Ômere kendi arzusile kapa· 
nan büyük müftü bir beyan
name neşrederek Arablan iş· 
!erile meşgul olmağa davet 
etmiştir. 

,. Tarih sergisi 
•rtembe gUnU umuma 

kaklardan birinden çıkarak, b l zımdır. Ben, her itibarla me· 
faşistlerin yanına kadar soku- aş ıyor ziyetli ve kemalini bulmuş bir mıştır. 
labilmek için polislere hticum fstanbul, 4 (Hususi) - İs- san'atkarı inanınız, bir milyo- Kudüs, 4 (Radyo) - Filis-

Hayfa, 4 (Radyo) - Bugün 
bütün Arab mağazaları kapalı 
durmuş, şehirde ufak tefek 
çarpışmalar olmuştur. Nüma· 
yişleri polise haber verdiği 

sanılan bir Arap, mechul bir 
şahsın attığı kurşunla yaralan· 

açılacak .. 
l' l~tınbul, 4 (Hususi) - Türk 
d lrılı Sergisi, yedi Teşrinievel· 
, en İtibaren milletin ziyaretine 

etmiştir. Süvari polisler bunun tanbul·Ankara ve Adana ara· nen~ değişmem. Milyoner ona tinde vaziyet vahimdir. lngiliz-
üıerine nümayişçilere hücum sındaki hava seferleri, Cum· muhtaçtır, o ise ondan müs- ler tanklar dolaşhrmağa baş· 
etmişlerdir. Nümayişçiler, al- huriyet bayramında başlıya· tağni. Gençler, boşa harcanan lamışlardır. 
larm ayaklarına kestane fi· caktır. Suriye ve Tahran ha· istidat ve kabiliyetlerin i bu Büyük müftü, iltica etmiş 

ılacaktır. şenkleri atmaga başlamışlar· va hattı da İlkbaharda açıla- mektebe de tevcih etmezlerse, lunduku Ömer camiinden bü· 
dır. caktır. yanarım, bu ele geçirilmiş tün Fılistinle temas halinde 

Polis memurları tarafından C. H. P. fırsatın kayboluşune... bulunmakta ve vaziyeti mü· 
G • ettllfları alınmış olan 'faşistler, Oenel sekreterliği bUrosu Orhan Rahmi Gökçe kemmelen idare etmektedir. 

~~nltik !liya~al gazete yam başlarında vuleubulan ar· Ankara, 4 (Hususi) - C. N egrinı·n beyanatı 
T.hip •e bıtDyaz·ıflUiı L d'-1 . .,,.. Lk d · 11 6 oe c ere 1'i'•ıta e ememış- H. P. genel sekreterliği bü· F o 'Ydar Rüşdü OKTEM lerdir. ransada iyi tesir 

'ııı flld unır neoriyat Te yazı itleri rosu bugün Ankara ya taşın· 
•~- iltiı: Ha~Nüzbtt Ça~ar Londta, 4 (Radyo) - Sir mlştır. yapmıştır 
ıtbaneıi: ()ıley Mosley, komünistlerin İtalya T rablusa as· Sen·Jan·Doloz, 4 (Radyo) -
~~ İk.inei Beyler eokağı mümaneatına rağmen. IJir fa. Fransız müsteşarlarından Bay 
l'-ıg. ilk Partim biııaaı içinde şist içtimaı yapmış ve bir nu· ker gönderiyor Ramadiye tayyare ile buraya 

l'~t •f: bmir - Aı.~ADOLU tuk iradına muvaffak olmuştur. Napoli, 3 (A.A.) _ 70 za· gelmiştir. 
on: 2776 .. Poeta k.utuıu 405 B · · U t · k ·· A rınış nyon gaze esı, omu· bit ve üç bin asker bugün Gazetecilere B. Negrinin 

~.14... BONE ŞERAiTi nistlerin bu müdahalelerinden Napolı'den Trablusa hareket Cenevre beyanatından bahset-tı• 1200, altı aylığı 700, aç 
~'httı Yliği 500 lturuotur. şikayet etmektedir. etmiştir. miş ve bu beyanatın Fransa· 

~_nıemteketler için senelik Irak Hariciye nazırı Napoli, (A.A.) - 7300 ne- da hüsnü tesir yaptığını söy-
•uuııe iiereti 27 lirailır 1 
il Ankaraya gidiyor fer ile 200 zabit dün akşam emiştir. eı Y•rde 5 kuruıtur 
.. çınit ao::w 

25 
klitufl i' İstanbul, 4 (Hususi) - Irak Liöyaya hareket etmişlerdir. Barselondaki müfrid soJlar 

~ :ı Hariciye Nazırı Tevfik Alkadı Bunlar piyade efradı ile mit- bir nümayiş yapmışlar ve 
1ıııı:,, AOOtu ~AtiiAASINDA bugün An&caraya hareleet et· ralyöz ve fenni lôtsat efradın· maksadlarmda ısrar edecek· 

liASILIUfIJK miıtir. dan mürekkeptir. lerini ilan etmiolerdir. 

Fransadaki 
/sponyol mültecileri 

Sen Jan Doloz, 4 (Radyo)
lspanyol mültecileri~n Fransa· 
dan ispanyaya sevki, ciddi bir 
mesele halini almıştır. Bu mül
tecilerin çoğu Basklardan mü· 
rekkeptir. Bunları Fıanko ida
resi kabul edecek ve hakla
rında takibat yapmayacaktır. 
B. Ribbentrop 

Berline gidiyor .. 
Londra, 4 (A.A.) - Alman

ya büyük elçisi Fon Ribben· 
trop bu sabah tayyare ile 
Berline hareket etmiotir. 

Araplar 
Musul petrol boru
larını patlattılar .. 
Amman, 4 (Radyo) - Bir 

Arab çetesinin, Maverayı Şe
ria hududlarından geçen"'Mu· 
sul petrollarının borularını 
patlattığı ve müteakıben or· 
tadan kaybolduğu haber ve· 
riliyor. 

Amiral Horti 
Mareşal Badogliyoyu 

kabul etti. 
Peşte, 4 (Radyo) - Naibi 

hükumet Amiral Horti, bugün 
sarayda Mareşal Badogliyoyu 
kabul etmiş ve öğle yemeğine 
alıkoymuştur. Akşam da Ma
roşalın şerefine resmi bir ıi· 
yafet verilmiştir. 

B. Hitler 
Alman çiftçilerine bir 

söylev verdi 
Doseldorf, 4 (Radyo) - B. 

Hitler Goz plajda çiftçilere 
irad ettiği bir nutukta, otar
şiyi izah etmiş Alman müs
temlekelerinin iadesi lüzumunu 
tekrarlıyarak: 

- Alman · İtalya mukare
neti sulh için elzemdir. Bu 
mukarenet hiç bir devlet aley· 
hine değildir . ., demiştir. 

Londra, 4 (A.A.) - Alman 
hasad bayramı münasebetile 
Hitlerin dün söylediği nutku 
mevzuu bahseden gazete· 
ler bu nutukta bilhassa 
Almanyanın müstemlekeye ih 
tiyacı olduğuna dair bulu· 
nan kısımları üzerinde tevak
kuf etmek ve Almanyanın son 
günlerde bu müstemleke tale· 
binde şayanı dikkat bir ısrar 
göstermeğe tebarüz ettirmek· 
tedir. 

TAKViM 
Rumi • 1353 ' Arabi - 1356 

:Eylul 22 Recep 28 -

-

1 
9 
3 
7 

İlkteşrin 

5 
Salı 

1 
9 
3 
7 

Evkat F..zan Vaeat Evk.at Ezan V4eal 
Gilneı 9,26 4,54 ak.~am 12 18,44 
öglc 4,51 12,20yateı 1,36 20,19 
ik.indi 8,48 16,17 imsak 8,55 3,4e 
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~. Tarih Türkiyesi,' Yeni paralarımız 
yeni Türkiye -·-- Noti'sı soğuk karşılanmış 

Üçok Doğanspora 4.9, Alsancak ta De
mirspora 2-1 O galib geldi 

cu dakikada Üçok ortadan Pazar günü Alsancak saha· 
sında 937 şild müsabakalarına 
başlandı. Saha oldukça kala· 
balıktı. 

Maçiar saat t 3,50 de ve Al· 
sancak • Dcmirspor takımları· 
nın karşılaşmasilc başladı. Ha
kem Üçoktan B. Mustafa .. 

, aktı. Doğansporun sol müda· 
fii topu kesiyor ve kalecisine 
pas nereyim derkan vuruşunu 
şüt ,ekline koyarak topu kendi 
kalesine gönderdi. 

Oyun Alsancak takımının 

Deminpor kalesine dayanan 
vuruşile başladı. Top Alsan· 
cak muhacimlerinin ayağında 
bir kaç saniye dolaştıktan son· 
r• Dcmirspor kalesinin 18 çiz· 
ıisi dışında Saimin ayağına 

düştü ve Saim sıkı bir ~ütlc 
ilk golü çıkardı. Bu sayı De· 
mirsporluları biraz harekete 
getirdise de 9 uncu dakikada 
Saim ikinciyi çıkardı. 15 inci 
dakikada Demirsporlular oyu· 
nu açtılar ve semeresiz bir 
kl akın yaptılar. Bu dakika· 

dan :.onra Alsancak takımı tek· 
rar oyuna hakim oldu. Fakat 
Demirsporlular tam bir enerii 
aarfına başladılar. 

30 uncu dakikada penaltı
dan bir gol çıkardılar, 40 ıncı 
dakikada bir sayı daha ka· 
zandılar. Devre 2 -2 berabere 
bitti. 

Demirsporlular ikinci dev· 
rede çok yorgun görünüyor· 
tardı. Bugün en iyi oyunların· 
dan birini oynıyan Saimin 
4 üncü ve 6 mcı dakikalarda 
attığı iki golü, 13 üncü daki· 
kada Enverin, 15 inci dakika· 
da tekrar Saimin 26 ve otu· 
zuncu dakikalarda Basrinin, 
35 inci dakikada Hakkının ve 
37 inci dakikada tekrar Sa· 
imin attığı goller takib etti. 
Bu suretle Demirsporlular 2-10 
mağlub oldular. 

Bu oyunu günün en mühim 
karşılaşması olan Üçok • Do· 
ğanspor maçı takib etti. Bu 
oyunun hakemi Alsancaktan 
Fehmi, rahatsızlığından gel· 
memiştir. 

idareyi Vahab aldı. 
Üçok takımı tam kadrosu 

ile, Doğanspor ise- Fethi ve 
Selimden mahrum olarak çık· 
mışlardı. Maamafih Doğanspor 
oyuna iyi başladı ve devrenin 
5 inci dakikasına kadar Üço· 
kun nısıf sahasından adeta 
ayrılmadı. 6 ıncı dakikada 
Üçoklular hücuma geçtiler. 
Doğanspor müdafaası Saidi 
ofsayda düşürdü ve akın ke· 
sildi. Bu dakikadan sonra 
Üçoklular oyunda tam bir ha· 
kimiyet tesis ettiler. Sağdan, 
soldan Doğanspor kalesini 
tehdide başladılar. 11 inci 
dakikada Doğanspor aleyhine 
verilen korneri Said çekti 
topu tam Doğanıpor kalesinin 
önüne düşürdü. Adil yetişti ve 
bir kafa darbesile oyunun 
müsavatını bozdu. 2 dakika 
sonra ve Doğanspor takımı 
kendini toparlıyan Said ken
disine verilen derin bir pasta 

topa yetişti, ikınci sayı çıkardı. 

18 inci dakikada Üçok le· 
hine verilen ve gole tahvil 
edilen bir serbest vuruş takip 
etti. 20 inci dakikada Doğan· 
sporlular oyunu açtılar ve topu 
Üçok sahası dahilinde dolaş· 
tırmağa başladılar. Fakat hü· 
cum hattı bozuktu. Ayni za· 
manda, yerinde hiç tutunamı
yan ve inat edercesine geri 
paslarla oynamağa çalışan Ab
basla ilerlemek istediklerinden 
muvaffak olamıyorlardı. 30 un· 

Sıkı gelen topa Doğan

spor kalecisi hakim olamadı 
ve bu suretle Üçok takımı 
beklemediği bir anda 4 üncü 
golünü kazandı. 35 inci daki
kada Sait, Mazhar, Adil kom
binezonu topu Doğanspor ka
lesi önüne kadar getirdi ve 
Sait 5 inci defa olarak topla 
beraber Doğanspor kalesine 
girdi. 40 ıncı dakikada yağ· 
mur başlamıştı. Ve ilk devre 
de oyun Üçokun 5-0 üstünlü
ğile bitti. 

ikinci devrede Hakkı sağ 
müdafi olarak oynamağa baş
ladı. Bu değişiklik yerinde 
olmuştu. 

Hakkı kalesini muhafaza 
ettiği gibi uzun vuruşlarla mu
hacimleri besliyordu ve 12 inci 
dakikada Doğanspar takımı 
Fuadın ayağından bir sayı ka· 
zandı. 

Doğansporlular bundan son· 
ra toplandılar. 17 inci ve 22 
inci dakikalarda daha iki gol 
çıkararak O • 5 vaziyetten 3.5 
vaziyete çıktılar. Doğanspcırun 
üçüncü golünden sonra Üçok 
takımı gene var kuvvetile ça· 
lışmağa başladı ve 25 inci 
dakikada Sait iki müdafi ara
sından sıyrılarak 6 ıncı defa 
olarak topu Doğanspor kale
sine taktı. Bu golü 28 inci, 
33 üncü ve 39 uncu dakika· 
larda 7, 8 ve 9 uncu goller ta· 
kib etti. Doğanspor takımı da 
oyunun bitmesine 2 dakika 
kala 4 üncü sayısını yaptı ve 
oyun Üçokun 4-9 galebesile 
bitti. 

Aydın· Yamanlar 
maçı 

Aydınspor kulübünün da
veti üzerine pazar günü Ay
dına giden Yamanlar spor ta
kımı, orada çok samımı su· 
rette karşılanmış ve büyük 
alaka görmüştür. Müsabaka 
öğleden sonra yapılmış, Ya· 
manlar 3-1 galip gelmiştir. 
Aydınlı sporcular, lzmirlilere 
bir ziyafet vermişlerdir. 

/ngiliz amele partisi 
Japonya aleyhine iktısadi 
tedbir ahnmasmı istiyor. 

Londra, 4 (A.A.) - Bour· 
nemouth da toplanan amele 
partisinin icra komitesi par· 
lamentonun derhal içtimaa da· 
vet edilmesi ve Japonların ha
reketine nihayet verilmek üzere 
diğer milletlerle birlikte iktı· 
sadi tedbirler alınması lehinde 
bir karar sureti kabul etmiştir. 

Diğer cihetten ayni şehirde 
toplanan amele partisi parla
mento grubunun icra komitesi 
de beynelmilel vaziyetin ve 
bilhassa Çin harbinin tetkiki 
parlamentonun derhal toplan· 
masını talep etmeğe Attleyi 
memur etmiştir. 

Miıhim bir mülakat 
Tokyo, 4 (Radyo) - Ja

pon siyasi mehafili, Alman 
sefirinin Japon Hariciye Na
zırile yaptığı mülakata büyük 
ehemmiyet verilmektedir. 

Bu mülakatın bolşevik aleyh· 
tarı blok ile alakadar olduğu 
söylenmektedir. 

ilim aleminin en ınünıtaz 
simalarından mürekkeb muhte· 
lif milletlere mensub bir he
yetle birlikte tarih Türkiyesi· 
nin kalbine yapılmış bir se
yahatten daha yeni dönmüş 

bulunuyorum. 
Modern Türkiyenin çehre· 

sini seyrederek beş bin yıl 
önceye bir ziyaret olan bu 
gezi esnasında, memleketimin 
ve tarihimin hususiyetleri ya
nında, yabancı entelektüeller 
üzerinde yeni Türkiyenin bı

raktığı intibalar da, benim 
için, daha az ehemmiyetli ol· 
mıyin bir tetkik mevzuuydu. 
Hislerini, her birinin ruhunda 
okumak, nezaket kelimelerinin 
aldatıcı cazibesine yanılmamak 
ıçın bütün dikkatimi gözle· 
rimde toplıyarak en küçük 
jestlerini bile kaçırmamaya 

çalışhm. 

Pek büyük bir memnuni
yetle ve tam bir emniyetle 
söyliyebilirim ki bundan böyle, 
Türkiyeyi gezen bir yabancı
nın memleketimizden fena in· 
tibalarla ayrılmasına imkan 
yoktur. 

Hiç çekinmeden, hiç tered
düd etm~den, en bakımsız 
kalmış, türlü meşgaleler ara
sında en fazla ihmale uğramış 
köşelerimizi bile, yabancı te· 
cessüslere ardına kadar aç
makta artık korkacak hiçbir 
şeyimiz yoktur. Bizi mutlaka 
fena görmek arzusiyle gelmiş 
olmıyan bir yabancı, emin 
olabiliriz ki, memleketimizden, 
ancak hayranlıkla dönecektir. 

Cumhuriyet yıllarında ha· 
şarılmış olan eserin azame
tini yabancı gözlerin hayran 
nazarlarında sarahatle okuya· 
bilirsiniz. 

Garbta, memleketimiz hak· 
kındaki medihleri bir propa· 
ganda telakki ederek inanmı
yanlar çoktur. lstanbula gele
rek memleketimizle temasları 
bir takım soyu belirsiz kim· 
selerin yalan ve iftiralarını 

dinlemekten ibaret kalanlar 
içinde de hakkımızda yanlış 

hüküm verenler bulunabilir 
Fakat, yurdun içinde, · velev 
en bakımsız ve ücra bir kö
şesine · girib de Türkü anla
madan, sevmeden ve onun 
büyük davasına gönülden bağ
lanmadan dönebilecek bir ha
kiki garb entelektüellini tasav
vur edemiyorum. 

Yad gözlerden gizlenecek 
hiç ama hiçbir şeyimiz olma· 
dığına iman ederek bizi tanı
mıyanları aramızda birkaç gün 
geçirmeğe çağıralım. Heyet 
azasından bir Fransız aliminin 
dediği gibi: "Ne kadar mü· 
kemmel olursa olsun, hiçbir 
propaganda, hiçbir kitab, 

ı Türkiyede vücude getirilmiş 

olan eserin azametini, insana, 
bizzat kendi gözlerile görmek 
kadar, anlatamaz.,. 

Bütün yol arkadaşlarımın 
ağızlarından dinlediğim hay
ran !ık ifadeleri nezaket için 
söylenmiş beylik lakırdılardan 
değildi. 

Kor.uşurken yüzlerinde oku
nan heyecanın büyüklüğünü 
görmüş olanın böyle bir şüp· 
heyi hatırına bile getirmesine 
imkan yoktur. 

Yol intibalarımı bir seri 
yazı halinde anlatmıya çalışa· 
cağım. Fakat bana büyük bir 
samimiyetle hislerini açmış 

olan profesörün dediği gibi, 
eminim ki, kalemim, onların 

15 Teşrinievelde beş liralıklar te
davüle çıkarılıyor .. 

Ankara, 4 (A.A.) - Cum· 
huriyet Merkez Bankasından: 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası hakkındaki 1715 nu· 
maralı kanunun 17 inci mad· 
desinde yazılı salahiyete müs
teniden bankamız 30 kanunu· 
evel 1341 tarih ve 701 nu
maralı kanun mucibince ba· 
sılmış olup tedavülde bulunan 
kağıd paraları tebdile • karar 
vermiştir. 

15 Teşrinie\ieİ 1937 tarihin· 
de tedavüle ilk çıkarılacak 
kupur beş liralık kupurdur. 
Yeni beş liralık kupurun va· 
sıflarını bildiriyoruz: İsteyenler 
yeni banknotun asli nümune· 
lerini bankamız ve bütün ban· 
kalar gişelerile malsandıkla

rında görebilirler. 
Bu yeni beş liralıkların tP.· 

davüle çıkarılmasına başlan
dığı tarihten tibaren beş sene 
müddetle eski kağıt paralar da 
mecburi olarak tedavül ede· 
cek ve bundan sonra müruru 
zaman müddeti nihayetine ka· 
dar gene beş sene daha Mer· 
kez bankası gişelerinde tebdil 
edilebilecektir. 

Diğer kupurlerin tebdile baş· 
lama tarihleri ileride ayrıca 

bildirilecektir. 
Bu yeni beş liralıkların ebadı 

7X15,5 santimetredir. Rok
tosu "ön yüzü,, koyu mavi 
olup sağ tarafında Atatürkün 
resimlerini ortasında renkli bir 
tezyinat rozetini "Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası" 11 
Haziran t 930 tarihli ve 1715 
numaralı kanuna göre çıkarıl
mıştır. ibarelerini ve bankanın 

ve bankanın umum müdür ve 
umum müdür muavininin im· 
zalarını dört yerinde kırmızı 
renkte seri ve sıra numarala· 
rını ihtiva eder. 

Dört köşesinde madalyon
lar içinde ve ortasındaki ro· 
zctin üzerinde kıymeti ifade 
eden 5 rakamları ve Ü&t köşe· 
lerde ve rozet üzerindeki bu 
rakamların altında da yazı ile 
"Türk lirası,, kelimeleri var· 
dır. Orta alt kısmında bi· 
rer seri ve sıra nnmaraları 

ile banka imzalarının bulun· 
duğu mahalde çok küçük ya
zılarla yaıılmış "Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası 5 Türk 
lirası" ibarelerinden tertip 
edilmiş bifon vardır. Versosu 
"arka tarafı,, yeşil renktedir. 

Üst ortasında"Türkiye cum
huriyet Merkez Bankası,, iba· 
resi ve iki üst köşesinde yu· 
varlak madalyonlar içinde (S) 
rakamile altlarında yazıh şek
linde "Türk lirası yazıları var· 
dır. Ortasında esas zinyet 
"Resim,, olarak "Ankara Gü· 
ven anıtı mevcut olup Türk 
stilinde bir kemerle Türk tez· 
tezyini san' at motiflerinden 
tertip edilmiş birer çerçeve 
ile çevrilidir. 
Sağ tarafında yuvarlak be· 

yaz bir madalyon içinde ka· 
ğıt imalinde filigran olarak 
tertib edilmif Atatürkün efiji· 
leri "resimleri,, vardır ki ban· 
konot aydınlığa tutulduğu za· 
man her iki tarafından bu fi. 
ligran görülebilmektedir. Ban· 
konotun her iki tarafı taydus 
"çelik" tab'ıdır 

Korsanlık hareketlerinin 
arkası kesildi 

A samblenin ispanya işi hakkında 
vermiş olduğu son karar 

Cenevre, 3 (A.A.) - Avus· 
turya ve Macar heyeti murah· 

hasaları lspanyol meselesi hak· 
kındaki karar suretinde bazı 
tadilat yapılmasını aaamblenin 
bugünkü toplantısında iste· 
mişlerdir. 

Avusturya ve Macaristan 
teklifi, ecnebi kuvvetlerin İs· 
panyada her iki tarafta da 
mevcud olduğunun müşahade
sini ve ademi müdahale siya· 
setinin nihayet bulabileceği 

fıkrasının da tadili hakkındadır. 
Cenevre, 3(A.A.)-Asamble 

çetin bir müzakereden sonra 
ispanya meselesi hakkında 
komtenin tevdi etmiş olduğu 
karar suretini reddetmiştir. 

14 murahhas yani; Avus· 
turya, Macaristan, cenbi Afri· 
ka, Arjantin, Bolivya, Bulga
ristan, Şili, Kanada, Peru, İs
viçre, Uruguay ve Venezuela 
müstenkif kalmışlar ve fakat 
Arnavutluk ve Portekiz aleyhte 
rey vermişlerdir. 

Cenevre, 3 (A. A.) - Mil· 
letler cemiyeti asamblesi ta
rafından ispanya işleri hakkın· 
daki karar suretinin reddi Va
lansiya hükumeti tarafından 
asamblede yapılan tt"şebbüs 
üzerine takibe başlanılmış bu· -memleketimize karş ı duyduk
ları hayranlığı, ve benim bu 
hayranlık karşısındaki memnu· 
niyetimi ifade hususunda çok 
aciz kalacaktır. YAŞAR NABi 

lunan usule bir nihayet ver· 
miştir. Bu noktadaki mutale· 
alarda ittifak vardır. 

Asamblenin verdiği karar, 
teklif edilen karar suretini hu· 
kukan hükümden iskat etmiş· 
tir. Maamafih siyasi medlulüne 
dokunmamaktadır. 

Bu meselenin bu içtima 
devresi esnasında yeniden ele 
alınması ihtimali yok gibidir. 
Maamafib konıeye bu kararın 
hususi cebhesi, Akdenizde 
emniyet cebhesini bildirmiş 

bulunmaktadır. 

Konıey, içtima devresini ka
pamadan evel İspanyanın bu 
nokta hakkındaki müracaatine 
müteallik bir karar ittihaz ede· 
cektir. 

Konseyin Nyon itilifnamesi 
ile Paris zeylnamelerinden ma
lumat kaydetmek suretiyle 
Akdenizdeki korsanlık hare· 
ketlerinin bu itiliflardanberi 
arkası kesilmiş olmaıından 
mütevellit memnuniyetini izhar 
edecektir. 

Diğer taraftan asamblenin 
Çin • Japon ihtilafı hakkında 
bir karar verilebilmesi için 
müzakereler yapılmaktadır. Bil· 
hassa B. Vellington Koo ta· 
rafından teklif edilen karar 
sureti hakkında bir karar alın-
ması düşünülmektedir. 

Belgrad, 4 (Radyo) - Ulus· 
lar Sosyetesi içtimaları yarın 
(bugün) sona erecektir. 

Londra, 4 (Radyo) - lnii· 
liz gazeteleri," l Üçler Konfe
ransı hakkında ltalyaya veri
len lngiliz ·Fransız müşterek 
notasından bahsetmektedirler. 

Bu nota, dostane bir li· 
sanla yazılmıştır. Notada, lı
pBınyadaki gönüllülerin geri 
çekilmesi istenmektedir. Nota, 
Akdeniz meselelerine de te· 
mu etmektedir. 

ltalyan mehafili, bu notanın 
soğuk bir kabule maruz kal· 
dığını ileri sürmektedir. 

Londra, 4 (A.A.) - ln1iHı 
diplomasi mehafilinde elde 
edilen malumata göre, Cu· 
martesi günü Roma hükume-
tine tevdi edilmiş olan 
nota Nyon itila/namesini 
ileri sürmekte, Pariste yapıl
mış olan görüşmelerin üç 
devletin teşriki meıaisinin di
ğer meseleler ve bilhassa is· 
panyol meselesine de teşmil 
edilebileceği imidini hasıl 
etmiş olduğunu beyan etmek· 
tedir. 

Nota, italyanın yeniden gö· 
nüllü ıöndermiyeceği ve ken· 
di menfaatına olmak üzere 
Baleareı adaları statukosunu 
değiştirmiyeceği ıuretinde ver· 
olduğu teminattan malumat 
kaydetmektedir. 

Nota, ecnebi müdahalesine 
tamamile nihayet verilmesi ve 
gönüllülerin geri alınması tak· 
dirinde vaziyetteki gerginlij'in 
tamamile zail olacağını be· 
yan etmektedir. 

Nota, gönüllülerin ıeri alın· 
ması imkanı hasıl olduğu tak· 
tirde diğer meseleleri ve bil· 
hassa muhariblik sıfatının ta· 
nınması meselesine temas et
mek imkanı hasıl olacağını 
ilave etmektedir. 

Nihayet nota, Londra komi· 
tesinde yapılacak müzakerer
den her halde seri ve dah• 
müessir olacak olan üç tarafla 
görüşme usulünün daha doğrU 
olacaj'ını kaydetmekte yal· 
nız bu görüşme netayicinirı 
mezkür komite tarafından te· 
yid ve tevsik edilmeıi lizılll 
gelecej-ini ilave eylemektedir· 

Tunuıta 
NUmayifçilerle zabıt• 
arasında bir arbede 
Tunus, 3 (A.A.) - Şey~ 

Taalbi bu gece Dejada ıiyafl 
bir konferans verecekti. Sr 
yaıi düşmanlarından takribe' 
500 kişi şehirden dört kilO" 
metre mesafede pusu kurmuf 
lardır. 

Keyfiyetten haberdar edi: 
len bir jandarma devriye" 
nümayişçileri dağıtmak üzer' 
vak'a mahalline gelmiştir. ~a· 
mayişçiler jandarmaları td 
tutmuşlar, sopalarla hücudl 
etmıılerdir. Bunun üzerirı' 
jandarma devriyesi bir ibt~ 
müteakıb ateş açmıştır. Nir 
mayişçilerden bir kişi ö)llliif 
12 kişi yaralanmıştır. Jand•r 

malardan dört kişi yaral,ıt' 
mıştır. Birinin yaraıı ajırdıt• 
lzmir orman 
başmUhendisliQI 

~it 
Maraş orman başmüben" 

ligine tayin edilen vilayet ar 
man müdürü B. Sami Kı,1~ 
dün Maraşa bereket etnıift'. 
İzmir orman baımühendi~ 
gine tayin edilen Kars orlll

1 
~ 

müdürü B. Ali Rıza Aydıı> ~ 
bugünlerde lzmire gelerek erıi 
zifesine başlıyacaktır. ..~Of 

teşkilatta vilayet orman nıu . ti' 
lükleri, orman başmübend•' 
ğine çevrilmittir. 
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Qünkü ve bugünkü Türki
:t!Ye bir yabancı bakışı: 

Türkiye, boğazları isterse 
açar, isterse kapar 

Çanakkaleden bir görünüş 
-.. Başı 1 İnci sahifede - lar. Bu teslihat bizzat mütte· 

Müttefikler, Mustafa Kama· fikler tarafından Deııikin ve 
lin protestolarını ilk önce cid· Vrangele verilip Bolşevikler 
di telakki etmemişlerdi. Dün- tarafından iğtinam olur.an ve 
Yanın en müthiş orduları ara- Mustafa Kamale verilen t<'s-
sında vukua gelmiş olan bir lihattı. 
devlet harbinde muzaffer çıkan Mağlup ve müzmehil edilen 
büyük devletlerden böyle bir Yunanlılar süratle vapurlara 
cılız adam ne istiyebiliıdi?. yüklenmek mecburiyetinde kal· 
F'ilhakika bu meydan okuma dılar. lstanbul önünde mevzi 
ıiilünç idi. Fakat kısa bir za· almış bulunan müttefiklerin 
llıan sonra fikirlerini değiştir· zayıf kıt' aları, hatta, usulü 
llıeleri lazımgeldi. Çünkü biz· dairesinde vaki olacak bir 
ıat galipler bile bitab bir hale tecavüze karşı gelecek vazi· 
gelmiş bulunuyorlardı. Sulh, yette değildiler. Diplomaside 
senelerce de~ 'll eden müthiş bile terhis vaki olmuştur. Hal· 
t~t mücadeled · müttefikleri buki, yeni bir vaziyet vücude 
b 1rnaye etmiş olan manevi getirmek İcab ediyordu. Ölü 
arnleyi kırmış bulunuyordu. olarak doğan Sevr muahe-

liarpten dolay1 bitab bir hale desinin yerini, Türkiyeye Trak· 
&elmiş olan eski alaylar terhis yayı Asyanın hakikaten Türk 
ameliyesinin çok bati bir htrzda olan vilayetlerini iade eden 
"'ukua geldiği kanaatini hasıl Lozan muahedesi aldı. "Hasta Cd' 
c 1Yorlardı. Bolşeviklere karşı adam" bu büyük badireden, 

1 enubi Rusyaya asker sevko· hakikaten bir mucize eseri 
~nduğu zaman harp gemile- olarak, zayıflamış ve fakat 
tı~e isyanlar başgösterdi. genç ve zinde bir halde çıkı· 
d"~~radaki kuvvetler başdön· yordu. 
İd~tUcü bir sür'atle erimekte O zamandanberi de daima 

1 
Ve herhangi bir izmihlale daha ziyade kuvvetlendi.Vak-

ltıani olmak için, kuvvei ma- tile müthiş bir düşman olan 
~eviyenin kırılması dolayısile Rusya tarafından himaye edı· 
bcna halde sarsılmış bir halde len "hasta adam,, yavaş yavaş 
.~ 1unan askeri fırkaları azami şarki Akdenizin anahtarı me· 

~Utatle vapurlara yüklemek sabesinde olan Boğazlar üze· 
~b ediyordu. rinde hakimiyetini tesis etti. 

ita Dünya harbi galiplerine Bu nihayet 1936 senesinde 
k ?ı Ankara ve Erzurumdan ingilterenin itirazına rağmen, 
~ a a tutan asiye karşı çarpı· Boğazları askeri bakımdan 
~~~~k ordu artık mevcut de· silahlandırmak hakkını yeni· 

B~· den ihraz eyledi. 
lırk 1! asker bulmıya uğraşı· Zaten bazı garazkarlar "has· 
ClJd en, büyük Yunanistanı vü- ta adam,, ın gizlice harekete 
kı e getirmek hulyaları içinde geçmek için Montreuks kon· 
'> Vtanan Yananlılara dönüldü. feransını beklememiş oldugv u· <-cno-· 
y 61n vaitlere mazhar olan nu iddia etmektedirler. 
ilkllanlılar lzmire çıktılar ve Diktatörlerin dıktatörden 
atıc a~larda Anadoluda sür- başka bir şey olmadıkları sık 

D·~lerlediler. sık söylenmektedir. Fakat Tür· 
taf Uştüğü feci vaziyette Mus- kiyenin dirilmesini bugünkü 
l\o~ I<arnal tabii bir istinat efendisinin irade ve enerjisine 
~u tası aramağa mecbur idi. olduğu gibi tenasüh ve teva· 
lllak hususta intihabını yap· zün hakkındaki mutlak şuur 
l~a düşünmeğe mahal yoktu. ve takdirine borçlu olduğu 

dUtı Utkün: bugün olduğu gibi kat'iyen şübheden beridir.Bu· 
bir ın d~~ı komünizme karşı nun idaresi altında cumhuriyet 
Pak ey, ve muhabbeti yoktu. dünya harbinden evelkine nis· 
bit ~t boğulmak üzere olan beten çok daha kuvvetli bir 
b11ı ınsan kendisine yardımda askeri devlet halini almıştır. 
. unand h.. . k 
'•le an uvıyet vara ası Şüphesiz ki Türkiye bir 

hl ez 
b • kara devletidir ve donanması, ound 

~eni an başka yeni Türki· istisgarı kabil olmamakla be· 
iılcr~ Ş~~i _i~ politika ile dış beraber, büyük filolarla boy 
bir bırıbırıne karıştırmıyan ölçüşemez. 

te 1' ~ a ıst oldu. Fakat mütecanis bir halde 
~atdUstafa Kama) Moskovanm bulunan ve mükemmel bir 
1 ıının k 1 k 1 k l o du a o aylı la mazhar kumanda heyetine ma i o an 
l · Türkiye kara ordusu, Avrupa 

~ .. 'le böyle ·· f'kl ·· d 1 d h h · b" · · "lltı b. . ce mutte ı er gu· or u arın an er angı ırının 

latlltıb ı;ınde Asya sahillerinin tecavüzünü reddetmek kudre· 
~ısllı u karşısına tesadüf eden tindedir. 
...... ında en " 'l"hl 1 Z T"' k. h"ll · · ~"Cehb asrı sı a ar a aten ur ıye sa ı erını 

~tdu ez ve muzaffer bir Türk daima uyanık bir dikkatle 
bit ~Unun teşkil ettiği tesirli gözönünde bulundurmaktadır. 

anıara karşısında kaldı· 1934 senesinde Romada söy-

lencn bir nutukta şarktan 
"ltalya tarafından bir geniş· 
leme mıntakası olarak istihdaf 
olunmaktadır" tarzınd bah· 
sedildiği zaman Türkiye der· 
hal fzmiri ve Çanakkaleye ka· 
dar olan Anadolu sahillerini 
müdafaaya muktedir bir hale 
ifrağ etli. 

Daha birkaç gün evel "XX 
leme Siecle,, muhabirlerinden 
biri Mareşal Fevzi Çakmağın 
Ege sahilleri boyunda mevcut 
tayyare meydanlarının ve tay
yarelere karşı mevcut tesisatın 
tamiri işlerini teftiş etmek 
Üzere A<lanaya gittiğini gaze
tesine haber veriyordu. Mu
vazzaf orduya mensup müte· 
addit sınıflar sahil ve Bağrız· 
lar mıntakalarında tahşid ve 
talim devresi için silah altına 
çağırılmışlardır. Fakat Türki· 
yeyi birinci derecede ehemmi
yet ve azameti haiz bir rol 
ile tavzif ettiren amil coğraf· 
yadır. Boğazlar yolile Akde
nizi Karadenize bağlıyan ve 
kara yolıyla da Avrupa ve 
Asya arasında temas ve rabıta 
tesis eden bir kıt'anm politik 
ve okonomik ehemmiyetini le· 
barüze kalkışmak boş yere 
yorulmak olur. 

Türkiyenin askeri kıymet ve 
ehemmiyetine gelince toprak· 
larını işgal edebilmek için 
Harbi umumide sarfolunan ve 
semeresiz kalan devasa gay
retlerini hatırlamak bu hususta 
bir fikir edinilmesine kafidir. 

Velhasıl Türk, tarihte bir 
rol oynamış bultınan bu ka
pıyı, keyfine göre, isterse açar 
ve isterse kapar. 

Türk, Rusyayı Karadenizde 
kapalı bırakır veyahut, dilerse, 
Akdenize çıkmasına müsaade 
eder. 

Bir vakitler hali ihtizara 
geldi sanılan Türkiyeye bugün 

en büyük devletler kur yapmak· 
dırlar. Ve elinde bu kadar 
kuvetli kozlar bulunan ve 
kavi bir orduya malik olan 
Türkiyenin istikbalde yeni 
menfaatler ve imtiyazlar elde 
etmemesi şaşılacak birşey 

olur.,, Yarbay C. Requette 
------

Harb kazancı 
vergileri 

Tahakkuk ve tahsi
line başlandı 

İzmir defterdarlığı 1336 se· 
nesina aid harb kazancı ver· 
gilerini tahakkuk ettirerek 
tahsile teşebbüs etmiştir. Umu· 
mi harbde zengin olanlara tar· 
hedilen bu vergininin bir kıs· 
mı, vaktile mükellefler namma 
tarh ve tahsil olunmuştur. 
Şimdi de mütebakiJ mükellef· 
lerin vergileri · aradan (18) 
yıl gibi uzun bir zaman geçme· 
sine rağmen • tahakkuk etti· 
rilimştir. 

General Milşk 
Parise vardı .. 

Paris, 4 (Radyo) - Alman· 
Y9- Haval Nezarett müsteşarı 
General Milşk, bugün öğleden 
sonra tayyare ile buraya gel· 
miş ve merasimle karşılan· 
mJştır. Bu seyahate büyük 
ehemmiyet verilmektedir. 

7 yaşındaki ço
cuk k :zçırıldı 

Hayret! 
Zabıta birşey 
anlıyamadı 

Yedi yaşında bir kızcaiız, 
ailesinin evinden 300 ve bir 
dostunun evinden 150 metre 
mesafede, i'elip geçeni çok 
olan bir yolda, 11r olub jit· 
mittir. Tıpkı peri masalların
da olduğu j'İbil. 

Bu kızın adı Odet Loran· 
dır ve üç gündenberi izi bulu
namamıştır. 

Loran aileııi Fuger civarında 
Sen Hilerde Landda oturmak
tadır. Aile reisi taşccağında 
amele, zevcesi de terzidir. He· 
nüz yedi yaşında olan Odet 
ailenin en biiyük çocuğudur. 

Biri beş diğeri üç yaşında iki 
de erkek çocukları vardır. 

Odet, çok terbiyeli bir ço 
cuktur. Mektebin en iyi tale· 
besindcndir. 15 Eyllılde mek
tebe başladığı zaman: 
-Bu tatil ne kadar uzun sür
dü? Ben mektebi çok seve· 
riml Demiştir. 

Geçen cuma günü bu kü
çük kız sabahleyin saat 7 ,30 
da ailesinin evinden ayrılmış· 

tır. Çocuk, kitab ve defterle-

Kaçırılan yavrucak 
rini havi çantayı ve yol üze· 
rinde bulunan amcasının kah
vehanesine bırakılmak üzere 
boş bir litreyi beraberinde al
mıştır. Ev ile ana cadde ara
sında 600 metroluk bir saha 
vardır. Annesi, Odeti, bu 
kıımı geçerek yola çıkıncıya 
kadar gözile takib etmiştir. 
Çocuktan 200 metro kadar 
uzakta elma toplamağa giden 
çiftçi çocuğu Ambruoz Pilon 
vardır. Kızcağız sağa ve sola 
bile bakmadan, uslu, uslu 
yoluna devam etmiştir. Ken· 
disini 150 metro kadar uzak
ta ve yol üzerinde bulunan 
evde mekteb arkadası Mari 
Kok len beklemektedir. Her 
sabah bu kız Odeti bekler; 
fakat bu sabah beyhude yere 
beklemiştir. Çünkü Odet, gö· 
rünmemiştir. 

Bu 150 metrelik mesafede 
kız • sanki duman olup uçmuş, 
yaht yeri yarıp yerin dibine 
geçmiş gibi • kaybolmuş, ne 
çantayı, ne litreyi, ne de ka· 
ğıt ve kitapları bulunama· 
mıştır. 

i Sayfa 

Bu nasıl şey? 

Peru C:. r 1 
• 
1 ----------

Bir zatı zo la, metresi 
ile vl ndirmiş .. 

Karıkoca gibi yaşamadıkları halde kadın 
doğurmuş, .. durmuş .. 
-- v•---~ 

Silahlar altında kiliseye gidis :ve 
enteressan bir f hadiie-: .. --- -

Silahlar allmda bir izdivaç 
Neyork, (Hususi) - Nev· kadar Amerikalı bir şirketin 

yorkta çıkan Deyli Mirror ga- Perudaki vekili olup Lima 
zetesine 14 EylUl 1937 tarihile şehrinde ikamet edermiş. ifa· 
Vaşingtondan yazıldığına göre, desine bakılırsa Reisicumhur 
Amerika tebaasından olan bir Augusta B. Leguia ile diğer 
adam istida ile mahkemeye bazı hükumet erkanının met-
müracaat ederek sabık Peru resi olan Senora Mersedes de 
Rf':isicumhuru tarafından cebir la Guintana Viuda de Ludvig 
ve tehditle evlendirilmiş oldu· Reisicumhur tarafından cebren 
ğunu ve bu biçimsiz evlilik kendisile evlendirilmi~tir. 

bağından kurtulmak istediğini Klarksonun istidasına göre, 
bildirmiştir. 1924 senesinde Senora Merse-

Vaşingtonlu Luis M. Klark· desi iki defa çok kısa müd· 
son 1920 den 1928 senesine detle tam bir hüsnüniyet içinde 

Kızcağız ne olmuştur? 
Bu hususta birçok ihtimal

ler ileri sürülmektedir: 

- görmüş; bunun üzerine Reisi· 
cumhur Leguia kendisini gö
rerek Senoranın çocuğu ola
cağını ve kendisile evlenmesini 
söylemiş. 

Sen Hiler halkı bir cuma 
sabahı siyah bir oto geçtiğini 
görmüşlerdir. Bunu gri bir 
kamyonet takib etmiş ve Ode
tin kaybolduğu yerden tak
riben bir kilometre mesafede 
durmuştur. 

Siyah otoda bir kadın var· 
mış ve bir de çığlık duyul· 
muştur. Maamaflh burada bu 
yoldan geçen bütün otomo· 
billerin bir müddet durması 
adet imişi. 

Çocuğun kaybolduğu yer· 
den 600 metre mesafede ve 
yol dışındaki arazide kadın 
ayakkabı izleri görülmüştür. 
Fakat bu da bir iz veya ip 
ucu değildir; çünkü burada 
perşembe günü genç kızlar 
çok gelip geçerler. Brızı genç 
kızlar, siyah otomobile yanaş· 
mışlar amma otomobil hemen 
uzaklaşmış imiş. 

Zabıta, 7 yaşında bir kızın 
berhava olup gideceğine ihti· 
mal vermediği için tahkikata 
devam etmektedir. Zabıta, kı
zın kaçırıldığına emindir, bu
nun ıçın kızın kaçırılrnasile 
alakadar olabilecek olanlar 
hakkında takibat yapılmak· 
tadır. 

Bir şahid, Loran ailesinin 
komşularından iki kişinin per· 
şembe akşamı, siyah otomo· 
bilin cuma günü durdu~u yer· 
de görüştüklerini gördüğünü 
söylemiştir. Perşembe gecesi
de Loran ailesi, mütemadiyen 
havlıyan köpekler yüzünd~n 
birkaç defa uyanmağa mecbur 
kalmıştır. Bu da göteriyor ki 
küçük Odetin kaçırılması evel· 
den ve büyük bir dikkatle 
hazırlanmışbr. 

İstidada Klarksonun talebi 
şiddetle reddettiğini ve buna 
karşı Leguianın "Peru düşman· 
larının kaçınılmaz mutlak aki
beti ya bitmez tükenmez fela· 
ketler veyahut ölümdür" demiş 
olduğu yazılıdır. 

Klarkson istidasında Leiu· 
ianın söyledi~i sözlerin şaka
dan çok uzak hakikat olduğu· 
nu tecrübe ile bildiğini ifade 
etmektedir. Bunun için 9 Mart 
1925 te evine gelen silahlı 
Lüyük bir kafilenin nüfuzu 
altında sokağa çıkmağa ve bir 
kiliseye doğru yol almağa 
mecbur kaldığını ve kiliseye 
vardığı vakit yalnız Reisicum· 
hur Leguia ve Senora Merse· 
des ile değil, fakat Perunun 
berri, bahri ve silahendaz kuv· 
vetlerinden müsellih bir küme 
ile karşılaşmış ve hemen Mer· 
sedes ile evlendir ilmiş oldu· 
ğunu beyan etmektedir. 

istidadan şunlar dahi anla· 
şıl.yor: 

Klarkson üç ay Mersedes 
ile yaşıyor, fakat karı ve koca 
gibi değil... Bu müddet zar· 
fında Senora bir çocuk doğu· 
ruyor. Bundan sonra Klarkson 
Mersedesi bırakıyor. Kadın 
ise Leguia ve diğer kimselerle 
gayri nıeşı u münasebatına de· 
vam ediyor. Klarkson canın· 
dan korkarak Perudan kaç
mağa teşebbüs edemiyor. Bu 
hal devnm ettikçe Leguia mü· 
temadiyen Klarksonun Peru 
tebaasına dahil olmasını mu
sırrcn istiyor. Klarkson redde
diyor. Nihayet 1928 senesinde 
Peru ile Bolivia arasında hu· 
- Sonu 6 ıncı sahifede -
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Çin.Japon harbi 
- Başı l inci sahifede -

l i~i rl' ııı isi rıo • gön·, Lotien Snpl' İ l
. 

112'nİıır j a puıı a rı rı yıa ptık hırı . iı J . 

t ı l cı'J ı l ı oıidı h nıJA11ıw11 rAgw,.n Çi ıı 
~~ ballan a ı'.-yyflll e:ar laiamı ~lır. 

Doğan meyhanecinin ricası üzerine 

U houg da (;ok ş id ıle tli bir muba · 
rtLe olwaktadır. Çinlile r japonlar· 
dan mübim nıi.ktıırda -m-ü.liimmat 
igtioam etınişlerd ir. japoalano Zil· 

ylııtı oldu.k~a mühirudir. Çinlilerin 
mnk:abil taarruzu karıısında japon· 
lar dığımk bir tarzda ric:ate bao· 
lawışJarilır. 

kendisine uzatılan şarabı içli ~ 
Fakat o biliyordu ki, baş· 

kal.arının lcorkarak, iğrenerek, 
tiksinerek baktıkları bu çukur; 
karanlık batakhanede, haki· 
katen namuslu, mert ve ka
badayı insanlar vardı. Bun· 
lardan bir çoğu, zoru ~oruna 

katil, haydut olmuşlardı. 
Yaralı, rahat rahat uzan· 

m~tı. Gözleri lç.apalı idi. Fa
kat çok kan döktüğü de belli 
idi. Çünkü yüzü balmumun· 
dan sarı idi. 

Me9haneci: 
- Zavallı kurtulsa bari!. 

Çünkü omuzundaki 3ara hem 
~eni,, hem <le <lcrin .. 

Diye mmldandı .. 
- Doktor getirsek! 
- Lijzumu yok kahramanım. 

Benim •ürtlüğüm ilaç, daha 
çok tecrübe edilmiştir. Ben 
bununla belki iki yüz kişiyi 
iyi etmişimdir. 

-Yaralıyı sana bırakıyorum. 
Sabahleyin gene geleceğim. 

Meyhaneci bir şey rica eder 
gibi ellerini oğuşturdu. Doğan, 
elini kesesine uzatır gibi yaptı. 
Fakat meyhaneci derhal: 

- Yok -dedi· asilzadem, 
yok.. Benim bu fakir meyha
neme geldin, bir şarabımı 
iç te öyle git, diyeceğim. Bu· 
rada senin adın her gün anı· 
lır. Korkma, şarabım, pek 
fena değil.. Saray şaraplarına 
benzemez amma, herhalde ho· 
ıuna gidecek .. 

Doğan eli ile bu iri, hey
betli meyhanecinin omuzlarını 
okşadı: 

- Sen, ayni zamanda iyi 
yiirekli bir adam~n.. Haydi, 
iki bardak doldur da beraber 
içelim. 

Odadan baaberce çıktılar. 
Meyha~ecinio büfesi, yeni te
mizlenmişti. Meyhaneci, bod· 
rum katma indi. Bir şişe şa· 

rap çıkardı: 
- Tam dokuz seneliktir 

kahramanım .. 
Ve bardakları doldurdu. 

Dotan, dudaklarını şaraba do· 
dundurunca meyhanecinin doğ
ru söylediğini anladı. Bu, ha
kikaten çok nefis bir şaraptı. 

Meyhaneci, şarabının beğeni!· 
mesinden çok memnun görü· 
nüyordu: 

- Kahramanım, bir tane 
daha iç Allah aşkına .. 
Doğan reddetmed i ve ikin

ciyi de yuvarlayıb kapıya doğ· 

ru yürüdü. Bu sırada meyha
neci yaklaştı . Doğana fısıldadı: 

- Her zaman emrindeyim. 
Burada on yedi tane gözü kı
zarmış haydut arkadaş ta var .. 
Fevkalade ahval içinde kalır
ıan, bu on sekiz kişi, seve 
seve senin emrinde dövüşür 
ve ölebiliriz. Gelen adamın 
bana, sana mensub olduğunu 
bildirmek için kulağıma fısıl· 
dasın.. ..O,, desin, kafi.. 

Doğan, meyhanecinin elini 
sıktı : 

- Bundan sonra burası da 
benim yuvalarımdan biridir .. 
Şimdilik Allaha ısmarladık. 
Doğan. Sokağa çıkınca gök

lere baktı : 
Sabah oluyordu. ince bir 

ıerinlik, sulardan yayılan bir 
rütubet etrafı dolduruyordu. 

Sert, seri adımlarla boşluğa 

daldı. 
Bu geceyi, hemen hemen 

baştan sonuna kadar uykusuz 
geçirmişti. Muhacirler sarayı· 

nın arkasında, irininin yeni 
tuttuğu gizli bir evde oturu· 
yorlardı. Çıkarken, lriniye ha
ber vermemişti. 

Doğanın kalbine dokunan 
ve kendisini hayrete düşüren 
en mühim bir nokta da, irini· 

sezmı.ş olacaktı. Birdenbıre 
kalktı ve gözlerini sildi. Do
ğan, vaziyeti görmemezliğe 

geldi. İrini ayağa kalktı ve 
deminki kederli, gamh tavnnı 
gizliyerek: 

- Neredesin -dedi· nerede 
kaldın? .. 

- Sorma irini, hem dolaş· 
tım, hem iş gördüm, hem de 
kararımı verdim. 

- SONU VAR -

Çin kuvvetleri japon1ano g•· 
riıioe yaptıkları bir baalun netice· 
ıinde şimali şarkideki menilerioi 
ele geçirmişlerdir. 

japoolar çok: mtıık.G.l bir n· 
ziyete diltmüşlerdir. 

nin kendisine karşı gösterdiği -----------·

Şanghay, 3 (A.A.) - Beş 
büyük bombardıman tayyaresi 
Sapei üzerinden uçmuştur. Sa· 
peide bulunan Çin bataryaları 
sabahtanberi fasılasız surette 
Kiangouankda Japon mevzi· 
)erini bombardıman etmişler· 
dir. Şanghay mmtakasında bü
tün cephelerde muharebe bü
tün şiddetile devam etmektedir. 

fedakarlık ve merbutiyetti. 
Doğan, onun gözlerinde, ta o 
ilk zamanlann sıcak, vefakar 
aşkını hala görüyordu. Ayni 
zamanda onun günden güne 
daha kederli, daha düşünceli 
bir hale girdiğini de farkedi
yordu. Bu vaziyet, Doğanı da 
düşündürmiye başlamıştı. Bu 
genç ve dilber kadını ıstırab 
içinde bırakan kendisi idi. 
Hatta o kadar ki, bu kadın, 

onun aşkı ve saadeti uğrunda 
çalışıyordu. Doğandan bekle· 
diği şey ne olabilirdi?. 

Hiçi. 
Münasebetlerinin ilk başla· 

dığı tarihlerde, Doğanın ab
lası Safiye Sultan sayesinde 
tahakkuk edebilecek bazı dil· 
şünceleri vardı. Fakat sonra· 
dan aşk galib gelmiş ve irini, 
her şeyden vazgeçmişti. 

- Servetim var -diyordu
kimsem de yok.. Bu servet, 
beni ömrümün sonuna kadar 
bir kraliçe gibi geçindirir. Kal· 
bim saadetten uzak kaldıktan 
sonra, büyük emeller kurmuş 
ve muvaffak olmu§um, ne 
çıkar?. 

Doğan, bu vaziyetin sonunu 
düşünüyordu. 

- Ne olacaktı?. llelebcd, 
beraber mi kalacaklardı?. O 
takdirde irininin gençliğine, 
güzellitine yazık olmıyacak 
mıydı?. Doğanın kendi kendi· 
ne itiraf ettiği korkulu diğer 
bir nokta da, bu kadının, bir 
gölge halinde kafasının içinde 
dolaşması idi . Kendi kansını 
çılgınca seviyordu. Karısı, be
ya7. bir çiçek kadar temiz, gü
zel ve hassastı . Kadından zt· 
yade, nurani ve ilahi bir mah· 
liika benziyordu. 

Fakat irini de kadınlık vardı. 
Kadınlığın heyecanı, ateşi, et· 
rafını tutuşturan cinsi cazibesi 
taşıyordu. Herhangi zayıf bir 
dakikada, her şeyin yeni baş· 

tan başlaması ihtimali vardı . 

Dalgın dalgan yürürken ev· 
!erinin olduğu yere geldiğini 

anladı . Burada, başka evler de 
yoktu. Kapıya yaklaştığı sırada 
içeriden bir kadın sesi işitti: 

irini, Kitara çalıyor ve te· 
ganni ediyordu. 

Bu kadının sesi de kenaisi 
kadar kadınlık ve heyecan 
dolu idi. irininin teganni ettiği 
her parça, daima kalbinin kö· 
şelerindeki ıstırabı taşıyordu. 

D emek o da uyumamıştı. 
Kimbilir, belki de kendisi için 
merak etmişti. . Kapıyı kendi 
usulleri ile hafifçe açtı. Ve 
bir gölge gibi, hiç gürültü 
yapmadan üst kata çıktı . İrini 
odasında idi. Ptncereden baktı . 
Masasının üstünde şarap şişe· 

)eri vardı. Doğanın geldiiİni 
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ÜzUm satlşları 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
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100 Beşikçi o. 13 50 16 50 
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Afyonla 
mücadele 

Üç esrarcı tutuldu. 
Keçecilerde Öir vak'a olmuş· 

tur. Sabıkalı Çolak Ahmedin 

eırar satbğı zabıtaca haber 
alınmış ve takibine başlanmış· 

tır. Ahmed, yakalanacağım an· 
laymca bir kiğıda sanlı 24 

Havas Ajansı muhabiri, 
Kiangouankdaki Japon hatla· 
rını ziyaret etmiştir. Muhabir 
sivil merkezin Japonların iş· 
gali altında bulunduğunu mü· 
şahede etmiştir. Japonların 
birçok piyade ve topçu kuv· 
vetleri simali garbiye doğru 
ilerlemektedir. İhtimal bu kuv
vetler dün Lotien cepMsinde 
Lioupanp doğru ilerlemiş olan 
cüzütamhm takviye maksadile 
ıevkedihnektedir. 

Şangbay, 4 (Radyo) - Çin 
askeri makamatı, limanda ıbu· 
unan ecnebi gemilerin 48 

saat zarfında Şangbayı terk 
etmelerini bildit'miştir. 

Çinlilerin; 1apon barb ge· 
milerinin limana ıgirmeleriM' 
mani olmak için büyük dalga 
kwanlan berheva edecekleri 
tahmin oı..auddadır. 

Şanghay, 4 (Radyo) - Roy
ter Ajansı bildiriy•Jr: 

japon askeri karargahı şim· 
di Hopey civanna nakledil
miştir. Burada dün başhyan 
muharebe, çok çetin devam 
etmektedir. Japon1ar ümidsiz 
taarruzlarına devam etmekte, 
Çinliler de yeni elde ettikleri 
ağır toplarla şiddetli mukave· 
met göstermektedirler. Hopeyi 
terkeden bir Çin Generali 
kurşuna dizilmiştir. • 

Son zamanlarda Çinlilerin 
en son sistem silahlar temin 
etmeğe muvaffak olmalan, Ja· 
pon askeri makamatını endi· 
şeye düşiirmüŞtür. Kontrola 
rağmen bu silahların nasıl ve 
nereden .1feÇirilditi arattırıl
maktadır. 

Londra, 4 (Radyo) - Roy· 
ter Ajaruınan, Japon menabi
inden aldı§'ı bir habere göre, 
Japon ordU1an, şiddetli bir 
muharebeden sonra Çin cep· 
besini yarmttlar ve Çin Erkim 
Harbiyei Umumiye karargahı· 
nın bulunduğu Şayting kua
basına dört kilometre yaklaş· 
nntlardır. 

Yeni istatistik yllhOı 
Vilayet istatistik yıllıtı ha· 

zırlanmaktadır. fstatistik umum 
müdürlütfi, vilayetin bir yıllık 
zirai ve sınai faaliyeti hakkın· parça esrarı bir duvar dibine 

atm1ş ve kaçmışsa da tılc:ip 
edilerek yakalanmıştır. 

da vilayetten malumat istemiştir. 

lkiçeşmelik mcvkiinde Kah· 
raman sokağında boyacı llya
sın üzerinde de bir miktar 
esrar bulunmuş ve bunları sa· 
bıkalı Küçük Hasandan aldı· 
ğını söylemiştir. Tahkika de· 
vam ediliyor. 

Dolaplıkuyuda lzmirli Ali 
oğlu Ahmette de 20 ıram 
esrar bulunmuştur. 

Zayi 
Kınık ilkokulundan 935-936 

ders yılında 99 hususi, 49 
diploma numaralı, 20 Haziran 
936 tarihli aldığım diplomamı 
zayi ettim yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Kınık aşatı mahalleıinden 
Hü11yin oğlu Muitafa 

ÔzBoldan 

Bulgar Kralı &ons 
bir n tak irad etti 

Mt:ı1tefJ1"t!Laı-Ht itaınm a "9p;wo. 
da 1600 kişilik bir ziyafet verildi 

Sof ya, 3 (A.A ) - Buiar 
Ajansı bildiriyor: 

Manevraların sona ermesi 
münasebetile dün Popovo şeh
rinele 1600 kişilik büyük bir 
ziyafet verilmiş ve bu ziyafette 
kral, prens Kiril, hükumet 
azası, bütün eski Başvekiller, 

eski Harbiye Nazırları, gene· 
raller, yabancı memleketler 
atatemiliterleri, ordunun diğer 
misafirleri ve manevralaril iş· 
tirak eden kıt'aların zabitleri 
hazır bulunmuştur. 

Bu öğle ziyafetini ı sonlarına 

doğru kral bir nutuk söyliye
rek manevralar esnasında gay· 
ret sarfcden kıt' alara teşekkür 
etmiş ve demiştir ki: 
-Ordu, Bulgar milletinin sü· 
kim içinde çalışarak kendi 
umumi refahını temin etmesi 
keyfiyetinin kıymetli mesnedini 
teşkil eylemektedir. Milli Bul· 
gar ordusu ayni zamanda Bul· 
gar milletinin bu derece sa· 
mimi surette arzu ettiti sami· 
mi sulh davasının hizmetinde 
de bulunacaktır. 

Kral bundan sonra yabancı 
memleketler ateşemiliterlerine 
hitab ederek nutkunu şöyle 
bitirmiştir: 

- Bizim mütevazı mancv· 
ralınmıza iştirak eden yaban· 
cı memleketlerin şecaatli or · 
dulannın mümessillerini bugün 
aramızda görmekle cidden 
bahtiyarım. Ordumuz sizlere 
ne muntazam tezahürler, ne de 
bilhassa öğretici mahiyette 
yenilikler ıösterecek vaziyette 
değildir. Zira ordumuzun elin
deki vasıtaları dardır. Bununla 
beraber vatanına karşı vazi· 
felerini müdrik olan bu ordu, 
memleketimizin emniyetini da· 
ha iyi surette garanti etmek 
ve sulliu sıyanet 'Bnusanda 
bulunan memkketlttin takdire 
şayan gayretlerine mitevazı 
yardımını yapabilmek için 
yenileşmek yolanda yiriimeye 
ve kendi içinde asil askerlik 
hasletlerini inkişaf ettirmete 
çahımaktadır. Manevralanmızı 
şereflendirditinizden dolayı 

sizlere teşekkür eder ve ka· 
dehimi şanlı devlet reislerini
zin ııhhatine ve temsil etmek· 
te oldutunuz orduların refahı· 
na kaldırırım. 

Kraldan aonra söı alan Har· 
biye Nazırı Lukov, bütün Bul
i•r ordasunun bqkumandam 
krala kartı olan aadıklıima 
ve bağlalıiına tercüman ol
muştur. 

General Lukovun sözleri he
yecanla hurra ıeılerile kartı· 
lanmıfhr. 

Kral, gerek Popovoya gelir· 
ken gerek Popovodan hareket 
ederken balkın coıkun teıa· 
hürlerile ve alkışlarile kartı· 
lanmıı ve uturlanmıttır. 

~~~~-- ıııııiiııııit;.;:_~~~ 

'Bu nasıl şey? 
- Başı 5 inci sahif•de -
dud kavgaları başgösterince 
Klarkson Birleşik Amerika hü
kumetini Peru hükOmeti tara· 
fana çekmete çalışmak baba
nesile memleketten çtkn*fa 
muvalfak oluyor. 

Birleşik Amerikaya geldik
ten az zaman sonra Klafıltaon 
Limada bulunan 'Ubdatla· 
rmdan mektup ahyor ve Se
nora Mersedesin bir çocUk 
daha doturduktan i90nna öl
müş olduğunu ö§'reniyor. Bu 
haberi alan Klarkson meae· 
leye kapanmış nazarile bakı· 
yor. Fakat son günlerde al
dığı habere ~öre Mersedeain 
hali yaşamakta oldukunu ve 
üçüncü bir çocuk doj'urdu
tunu öireniyor. Ayni zaman· 
aa Pru Reisicumhuru Leguia 
çıkan bir ihtilal üzerine riya· 
setten atılıyor ve bahriye ıge
milerinden birine biner"k firar 
ediyor. Geminin lcaptanı ih· 
tillli muvaffakıyetle neticelen· 
üiren yeni hükUuıete firari 
Leguiayı teılim ediyor. Hüku· 
met l.quiayı sürgüne ,eönde· 
riyor ve mumaileyh süıvünde 
ölüyor. 

Netice itibarile Klarkson 
istid.ile bu işe bir nib~~ 
ve Merscdeı ile olan cehli 
rve r.,..i tabii-evliliğine n~ 
~erilmelİni talep ediyor. 

B. Hifler 
ilkbaharda 1talyaya 

gidecek 
Roma, 3 (A.A.) - iyi me· 

lumat almakta olan mebafil 
Führenin ltayaya llkteşrin vey• 
Sonteşrinde deti1, llkbahard• 
ziyaret edeceğini ihıaı etme'k· 
tedirler. 

B. Kralla PrG(la 
aörttM 

Paris, 4 (Rad)"O) - ~Ol" 
lovak,a Hariciye Naan 8aY 
Kam Krufta, ougüa P.r~
Prag. rhareket 'etmiştİT. Çek" 
loviıdcya Hariciyıe Nazın, 9llf 
Leon Blum ile Hariciye Nel' 
reti ernnı tarafındaft uS--
lanmıştw. 
----~~~~ ...... --~---"" 
Devrim 

Kitabeıri 
Sahibi: MITAT 
Bütün mektep kitaplar"'' 

en müsait şartlarla satıp ~ 
kardıtını sayın · öğretmenleri• 
müşterilerine a~eder. 

Adres: ikinci Beyler ıok" 
tında 85 numara. __,/ 

Memur aranıyot 
Daktilo l>itir bir mefllU" 

ihtiyaç vardır. Marifet _.,, 
bau1na mürıcaatedilmeai. ,,,,,,,,J 

Izmir vilayeti muhasebei hlf' 
susiye müdürlüğünden: 
Muhammen Muvaldcat teıni~ 

; 

bedeli beci 1'· 
Lira Kuruş Yeri Mevkii cinsi Litl 

717 77 Kar!ıyakada Ôrnek Keletli Eski ilko- 53 P 
koylnde kuyu kul binası ~ 

Yukarda yer ve cinsi yazılı örnek köyündeki eski il jtt 
l>inasının mülkiyeti satılmak üzere 15 gün müddetle açık ti'_ 
tırmaya çıkarılmıştır. Şartları ötrenmek istiyenlerin he~ 
muhasebei husmiye müdüriyeti varidat kalemine ve pef .;..,, 
mek istiyenlerin de ihale ıünü olan 14/10/937 Pcrıembe ~ 
ıaat 10 dan 12 ye kai:lır depozito nıakbuılarile birlilde vfftr' 
daimi encümenine mOracaatları ilin olunur. ,441 

lJ 
\J 

2 
2 
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--- lzmir Levazım amirliği ilanları 
lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ks. rs. den: 

. Yüz aded büyük bakır kazan, yüz aded küçük bakır kazan, 
~ibin aded bakır karavana, ikibin aded kapaklı bakır bakraç 
l /Birinciteşrin/ 937 cuma günü saat 15,30 da Tophanede 
~ta.nbul Levazım amirliği satm alma komisyonunda kapalı zarfla 
Cqıltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli yirmi beş bin 
~kiz yüz altmış liradır. ilk Temin ati bin dokuz yüz otuz dokuz 
ıra elli kuruştur. Şartname ve nümuneleri komisyonda görü-

lebilir. isteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
bcl2el~rlc beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
~l komisyona vermeleri. 21 26 30 5 

lzmir L. V. amirliği sat. nl. ko. rs· den: 
1 - lzmir Mst. Mv. Seferihisar mıntakası kıtaatının 412000 

kilo sığır eti ihtiyacı kapalı zarf usulilc münakuaya 
konmuştur. 

2 - İhalesi 16 Birincitcşrin 937 cumartesi günü saat 12 de 
lzmirde kışlada izmir Levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 10500 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 787 lira 50 kuruştur. 
S - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı oldukJarma dair 

vesika gölermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ev 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika-
larile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacak-

........__ lardır. 30 5 1 O 14 

lzrnir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Her bir metresine tahmin edilen fiati 315 üç yüz on

beş kuruş olan 17000 on yedi bin metre kaputluk 
kumaş ile beher metresine tahmin edilen 290 ikiyüz 
doksan kuruş olan 26000 yirmi altı bin metre kışlık 

2 
elbiselik kumaş ayrı ayrı kapalı zarfla alınacaktır. 
Kaputluk kumaşın ilk teminatı 3927 lira 50 kuruştur. 
Şartname bedeli 268 kuruştur. Elbiselik kumaşın ilk 
teminatı 5020 beşbin yirmi liradır. Şartnamesi 377 
kuruş mukabilinde M. M. V. satın alma komisyo
nundan verilir. 

3 Kaputluk kumaşın ihalesi 8-10·937 Cuma günü saat 11 
de ve elbiselik kumaşın ihalesi ayni gün saat 
14 dedir. 

4 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3-üncü maddelerinde yazıh vesaikle ve teminat ve 
teklif mektuplarile birlikte belli gün ve saatlerinden 
en az bir saat evvel M. M. V. satın alma komisyonu-

...........__ na vermeleri. 19 25 30 S 
lzrnir Müs. Mv. Sa. Al. Ko. nundan: 
1 - Bir r. dr sine tahmin edilen fiati 36,5 otuz altı buçuk 

kuruş ... Ln 250000 iki yüz elli bin metre kılıflık bez 
kapalı zarfla almacaktır. 

2 - Şartnamesini 457 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin her gün komisyona ge1meleri. 

3 - ilk teminat mikdarı 5812,5 beş bin sekiz yüz on iki 
buçuk liradır. 

4 - ihalesi 15-10-937 cuma günü saat 15 dedir. 
S - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

maddelerinde yazıh vesikaları ilk teminatJarile birlikte 
teklif mektuplarım ihale saatinden en az bir saat evel 
Milli Müdafaa Vekaleti satm alma komisyonuna ver-

"--... meleri. 3347 25 30 5 1 O 
İzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. nundan: 
1 - 7 tane muhtelif ebat ve eşkalde şevrole veya ford 

kamyon ve kamyonlar pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Hepsinin tahmin bedeli 17000 on yedi bin liradır. 
3 - IUc teminatı 1275 bin iki yüz yetmiş beş liradır. 
4 - ihalesi 13-10-937 çarşamba günü saat 10 dadır. 
S - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak komisyondan 

verilir. 
6 - Pazarlığa ğireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

üncü maddelerinde gösterilen vesaikle ve teminatlarile 
birlikie belli gün ve saatinde M. M. V. satın alma 

"-...... komisyonuna gelmeleri. 3348 25 30 5 9 
12rnir Lv. amirliği sat. alma ko. nundan: 

Tahmin edilen 
Cinai 

Mikdarı mecmu tutarı 
Un Kilo Lira K. 
Un 146572 19054 36 

q6092 12492 00 
22/ lh~~e tarihi günü Saati 
22 Sırınciteş/937 Cuma 16,5 

Teminatı 
Lira K. 
1430 00 

937 00 

Münakasa 
şekli 

Kapalı zarf 
Kapalı zarf 

1 ,, ,, il 17 
- lzmir Mst. Mv. kıtaatının yukarıda cinsi ve mikdarı 

yazılı iki kalem un ihtiyac1 iki kıta şartname a) rı ayrı 

2 
kapah zarf usulile münakasaya konmuştur. 

- İhaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlerde iz-
mirde kışlada lzmir levazım amirliği satın alma ko-

3 misyonunda yapılacaktır. 

4 - Teminat muvakkate akçeleri hizalarında yazıhdır. 
S - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 

.._ İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve-
6 sika göstermek mecburiyetindedirler. 

- Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel verilmiş bulunacaktır. 5 9 14 19 

lO/ . . İzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
fııitd Bırınciteşri/937 Cuma günü saat 16,5 da ve 17 de lz-
1>-11 e kıılada levazım amirliği satın alma komisyonunda ka
t)ı .. 1zarfla ihaleleri icra kılınacağı Anadolu gazetesinin 29 
(144~7 ve .3 Birinciteşrin 937 tarihli nushalarile ilan edilen 
laaL_ · 2) kılo ve (96092) kilo unun görülen lüzum üzerine mü
~dan kaldırıldığı ilan olunur. 

ANADOLU 

Tashih /zmir harici askeri satın alma ilanları 
3-Teşrinievel-937 tarihli ga

zetemizin sekhinci sahifesinin 
üçüncü, dördüncü, beşinci sü
tununun alt kısmında Emlak 
ve Eytam bankasının gayri 
menkullerinin peşin veya tak
sitle ihaleleri yapılacağı hak
kındaki ilanın (Emlak ve Ey
tam bankasından) başlıiı tcrtib 
hatası olarak Burnava Tümen 
satın alma komisyonunun ili
mnın üstüne konulmuştur. Ta&
hihen ilin olunur. 

Burnava Tümen satın alma komisyonu riyasetinden: 
Cinsi Miktarı Mahalli Umum tahmin Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 

Kilo tutan teminatı şekli 

Lira Lira 
Patates 28200 Merkez 1974 149 Açık 5/ 10/937 Salı 10 
Kuru soğan 8300 ,, 415 32 Açık ,, 

" 
11 
14,30 
15 

Patates 3350 Ödemiş 235 18 Açık ,, ,, 
Kuru soian 3350 Ödemiş 168 13 Açık ., 

" 1 - Yukarda miktar ve mahalli yazılı yiyecekler açık eksiltme suretile münakasaya konul-
muıtur. 

2 - Münakaaaları hizalarında yazılı aaatlerde olmak üzere 5·10-237 ulı günü yapılacaktır. 
3 - Şartnameleri komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın alma komisyonuna gelmeler. 

18 23 28 3 3239 

lzmir Levafüm amirliii satın alma ko. reiılıkindcn: 
300 bin ila 350 bin metre portatif çadır bezine istekliler 

tarafından beher metresine teklif edilen 75 kuruş fiat Veka
letçe gali görülerek pazarlığa konulmuştur. Pazarlığı 25110/937 
Pazartesi günü saat 15 dedir. ilk teminatı 14250 liradır. 
Şartname bedeli 1313 l uruş mukabilinde M.M.V. satın alma 
komisyönundan alınır. Pazarlığa gireceklerin belli gün ve sa
ntinde 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
veıikalarile ve ilk teminatlarile birlikte komisyona gelmeleri. 

5 10 15 20 

lzmir Levazım amirliği satm alma ko. reisliğinden: 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 260 kuruş olan 

ve yarısı kalın ve yarısı ince köseleden olmak üzere 
80 bin ila 172 bin yüz yetmiş ikibin sarı sabunlu kö
sele kapalı zarfla alınacaktır. 

2 

3 

İhalesi 22 - Teşrinsani - 937 Pazartesi günü saat 15 
de yapılacaktır. 
lık teminatı 21638 liradır. 

4 Şartname bedeli 22 lira 36 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye iİreceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

üncü maddelerinde gösterilen vesaikle ve teklif ve 
teminat mektuplarile birlikte ihale saatinden en az 
bir saat evvel M.M.V. satm alma komisyonuna ver· 
meleri. 5 19 4 19 

lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
1 - Hepsine biçilen ederi seksenbin dörtyüz lira olan iki 

yüz yirmiikibin madeni portatif çadır direği ile 245 
bin tane madeni portatif çadır kazığı kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 20 - Teşrinsani • 937 cumartesi günü saat 
11,30 da M.M.V. satın alma komisyonuuda yapıla
caktır. 

3 

4 

1 

ilk teminatı 5273 liradır. Şartnamesi 403 kuruşa 
M.M.V. satın alma komisyonundan alınır. 
Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden behemal 
bir saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna ver-
meleri. ! 5 19 2 17 3455 

fzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
Bir tanesine tahmin edilen fiyatı 350 kuruş olan 
50,000 ellibin tane kilim kapalı zarfla alınacaktır. 

2 ihalesi 23/10/937 cumartesi günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminatı 10,000 liradır. 
4 - Şartname bedeli 875 kuruştur. M. M. V. satın . alma 

komisyonundan alımr. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

üncü maddelerinde yazılı vesikalarile birlikte teminat 
ve teklif mcktuplarile ihale saatinden evvel komisyona 
vermeleri. 5 10 15 20 

~-~~~~~------------~--~-----------------
lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 

1 - fzmir Gaziemirde yaptırılacak bir F. tipi hangar ile 
bir erat pavyonu ve bir hela inşaati kapah zarfla ek-
siltmeye konulmuştur. 

2 - Hepisinin keşif bedeli 167 bin 755 lira 67 kuruştur. 
3 - İhalesi 25 Birinciteşrin 937 Pazartesi günü ıaa 15-

dedir. 
4 - ilk teminatı 9637 lira 79 kuruıtur. Şartname keşif ve 

projeleri 839 kuruşa M.M.V. satın alma komisyonun-
dan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde . yazılı vesikarlarla 
idari şartnamenin dördüncü maddesinin F. fıkraıında 
yazılı vesikalarla birlikte teklif mektuplarını ihale sa
atinden behemhal bir saat evci M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. 5 · 10 15 20 

İzmir Lv. A. Sat. Al. Ko. nundan: 
23·birinci teşrin-937 cumartesi günü saat 10 da Ankarada 

M. M. Vekaleti satm alma komisyonunda kapalı zarfla ihalesi 
icra kılınacağı 5-10-937 tarihli nüshasında ilan edilen Çorlu 
mıntakasmda yaptırılacak olan h.epsinin tutarı 509 bin iki yüz 
yirmi dört lira 18 kuruş bedelı keşifli F tipi hangar hamam 
ve çamaşir yeri mutbak ve tesisatı altı adet paviaonun görü
len lüzum üzerine münakasadan kaldırıldığı ilan olunur . 

lzmir Lv. amirligi Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 250 iki yüz elli kuruş 

olan 15000 tane yün fanilanm ihale gününde iıtekli 
çıkmadığından pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 11-10·037 Pazartesi günü saat 14 tedir. 
3 - ilk taminatı 2812 ikibin sckizyüz oniki lira 50kuruştur. 
4 - Şartnam~ bedeli 188 kuruş mukabilinde M.M.V. satın 

alma komisyonundan alınır. 
5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

maddelerinde gösterilen vesikalarile birlikte belli gün 
ve saatinde M.M.V. satın alma komisyonuna jlmeleri. 

5 8 

Tashih misyonu) ilanının baştarafma 
3- Birinciteırin -937 tarihli tertib hatası olarak (Emlik 

gazetemizin sckiıinci sahifesi- ve Eytam bankasından) diye 
nin J-4-5 inci sütununda (Bur- olan başlık ieçmiştir. Tashih 
nava Tümen satın alma ko- ederiz. 

Orman koruma genet Sat. Al. komisyonundan: 
1 - Orman koruma genel komutanhk kıtaatları ihtiyacı 

için 17886,5 metre kışlık elbiselik bez kapalı zarf usu
lile satın alınacakbr. 

2 - ihalesi 13/1.Teş. 937 Çarşamba günü saat 14 te An
kara Yenişehirde komutanlık binasında sahn alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

4 

5 

Muhammen bedeli 51370 lira 85 kurnş muvakkat te
minatı 3843 lira 54 kurustur. 
Şartnamesi 260 kuruş mukabilinde komisyondan her 
gün alınabilir. 

isteklilerin şartnamde yazıh vesikalarile 
mektuplarmı ihale saatinden bir saat 
komisyona vermeleri ilan olunur. 26 

Orman koruma genel Sal. Al Ko. dan: 

boraber teklif 
eveline kadar 
30 5 10 

1 - Orman koruma genel komutanlık kıtaatları ihtiyacı 
için 8582 metre kaputluk kumaşın kapalı zarf uıulile 

2 

ihalesi 13 l.teşrin/937 Çarşamba günü saat 10 da 
An karada Y cnişehirde komutanhk binasında aatın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 27033 lira 30 kuruş muvakkat te
minatı 2027 lira 50 kuruştur. 

3 - Şartnamesi 135 kuruş mukabilinde her glin komisyon
dan alınabilir. 

4 - isteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evcline ka· 
dar komisyona vermeleri. 26 30 5 10 

Orman koruma genel Sat. Al. komisyonundan: 
1 - Orman koruma genel komutanhk kıtaları ihtiyacı için 

(6955) metre yazlık elbiselik kumaş açık eksiltme 
usulile ihalesi 13 1. teşrin/937 Çarşamba günü aaat 
11 de An karada Yeni şehirde kamotanlık binasında 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (3825) lira 25 kuruş muvakkat te

3 

4 

minatı (286) lira 87 kuruştur. 
Şartnamesi her gün parasız olarak komisyonda gö
rülebilir. 
isteklilerin muvakkat teminat makbuzu şartnemesindeki 
vesikalarla belli gün ve saatte komisyona müracaatları 
ilan olunur. 26 30 5 10 

Tire Ticaret Odasından: 
Tirede Kavaflar çarşısında 3,21,24 numaralarda (Kavafiye 

ve kundura taciri Ramiz Göncü) nün unvıını ticarisi ıicilli 
ticaretin 185, 

Tirede ipekçiler mahallesinde 25 numarada (Yağhaneci 
Mehmet Fevzi Hasel) in unvanı ticarisi sicilli ticaretin 186, 

Tirede Gazi caddesinde 47 numarada (Umum emtia tac
carı Osman Ôber) in unvanı ticarisi sicilli ticaretin 187, 

Tirede Balcı caddesinde 22 numarada (Gazoz fabrikacısı 
Ali Başargan) ın unvanı ticarisi sicilli ticaretin 188, 

Tirede Bakır ham caddesinde 55 numarada (Gramfon, ıaat 
ve bisiklet tecim evi Saadettin Girgin) in unvam ticarisi ıi
cilli ticarettin 189, 

Tirede Gazi caddesinde 41 numarada (Yıldırım bakkali· 
yesi Ali Ildız) ın unvanı ticarisi sicilli ticaretin 190, 

Tirede Türkocağı caddesinde 54 numarada (Şeker, bak
kaliye ve müskirat Hasan Peker) in unvanı ticarisi sicilli 
ticaretin 191. 

Yukarıda unvanı ticarileri yazılı tacirlerin ticaret kanununun 
42 inci maddesi mucibince yAzalan sicil numaralarile sicilli 
ticarete kayıt ve tescil edildikleri ilan olunur. 

Akhisar Ortaokulu Direk
törlüğünden: 

Okulumuzdaki 2800 Liralık tamirat ve ilave inşaatının ek
siltmesine istekli çıkmadığından eksiltmenin 28 Eylfıl 937 ta
rihinden itibaren daha on gün müddetle uzatılmıştır. istekli
lerin 8 Bırinciteşrin 937 Cuma günü saat 15 de Akhisar 
kaymakamlığında müteşekkil komisyonda hazır bulunmaları 
ilan olunur. 1 5 _ 

1 
lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiat 245 iki yüz kırk 
beş kuruş olan 15000 ila 20000 kilo yirmi bin kilo 
yün çorap ipliği kapalı zarf usulile alıncaktır. 

2 - ihalesi 25/10/937 Pazartesi günü saat 15 tedir. 
3 - İlk teminat 3675 üçbin altıyüz yetmiş beş liradır. 
4 - Şartname bedeli 245 kuruş mukabilinde M.M. V. satn 

alma komisyonundan almır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerfo 2490 sayılı kanunun 2 ve 3ün

cü maddelerinde gösterilen vesikalarile birlikte temi-
ve teklif mektuplarile ihale saatinden en az bir ıaat 
evel M. M. V. Htın alma komisyonuna vermeleri. 

5 10 15 20 

• 



Sayfa 1 ANADOLU 

Fratelli Sperco Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, bö611 

rekleri rahatsız olanlara bile Dalı.torlar bunu tavsi ve ederin. Vapur Acentasıı.-.......... ..:;fi._Elm _________________________________________________________ _ 

ROY~LuM~~~~~~oAıs Siz de Şark Sanayi kum-
" DEUCAUON .. vapuru 

:2;,!~ ~TiiG6~~.·t~~\t\d~~ M tTALLu M panyası Türk Ano-
KÖSTENCE limanları ıçın " [; laınbalarını • k t• 
h•:ek~~~~ltı~N .. vapuru n °

1
"'""'

2

' nim Şİf e inden: 
26/1 0 ROTTERDAM, AMS· Hem bol ışık alınış 
TERDAM ve HAMBURG li- olur, hem iktısat et· 
manlarına yük alarak hareket miş olur, hem lamba 
edecektir. değiştirmekten kurtu· 

"JUNO., vapuru 16/10 da L L u lur, hem de sarfiya-
ROTTERDAM, AMSTER- tınızm eksildiğini ilk 
DAM ve HAMBURG liman· faturada görürsünüz. 
!arına hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

.. BIRKALAND ,, motörü 
4-10 da ROTTERDAM, HAM 
BURG, GDYNIA, DANMAR 

Cevfl.k Baykent Elektri~ - telefon ve 
malzeme§ı deposu. 

Siemens fabrikaları mümessilii 
KA. NORVEÇ ve BALTIK Peştemalcılar 77 - 79 telefon 3332 

Şirketimiz hisse senetlerine ait kupon cetvelleri t-vvelce 
Arapça harflerle ve Rumi sene üzerine tab ve tertip olun-
muştu. Bunlarııı ahiren Tüıkçe hadlerle yt'niden lt>rtip olurıan 
kupon cetvellerile değiştirilmesine lüzum görüldüğün<ll· n aksi· 
yon hı.millerinin Osmanlı Bankasına miiraccıı:ılla ibıaz <'dt·cck· 
leri hisse senetleri kupon cetvellerini yeniltrile tebdıl ettirme· 
leri rica ve ilan olunur. 1 3 5 

Sıhhat ve i~timai muavenet 
müdürlüğü satın alma komis
yonundan; 

'!-& 7,5 
limanlarına hareket edecektir. Cinsi • Mikdarı 

Muhammen 
kıymeti 

45 

Tutarı 
L. K. 
990 

teminatı 

75 L. 
u BARDALAND .. motörü ..ı111111111~ Ucuz taze ve temiz ilaç çeşidleri ..-mm~ Koyun eti 21720000 EEınl açzok 

16-lOda ROTTERDAM, HAM· r ' = 
30 450 41 L. BURG, DANZIG, GDYNIA, - Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında = Dana eti 11480000 EEnn açzok 

DANMARK, NORVEÇ ve = . = 
BAL TIK limanlarına hareket = fLJI .S'\ m d Da N na an ~ ~ e & r .S\ R=\\ r a ~ = Sağır Dilsiz ve Körler müesseseainin yukarda müfredatı ya· 
edecektir. = ini (gJ ~ ~ ~ u u U:. v(ÇU u u ~ u = zıh et ihtiyacı açık eksiltme ile ihale edilecektir. lsteklilerio 

"VIKINGLAND motörü = s h h E h e = şartnameyi her gün Sıhhat müdürlüğünde görebilecekleri ve 
2·11 de ROTTERÖAM, HAM - ı at eza an esı= ihalenin 9-10-937 günü saat 10 da Sıhhat müdürlüğünde ya· 
BURG. DANZIG, GDY- ı= pılacağı ilan olunur. 30 2 5 8 3403 ~ 
NJA, DANMARKA NORVEÇ = L• O t k il t w-ı-
Ve BALTJK limanlarına ha- ı= = ıse ve r ao u ar sa ın a 
rckeı edecektir. I= · nde bulunur. ma komisyon başkanlığından 

SER~ı55 ~A~~ITIME l iUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11111111111111l .lllUI lllılİ Kızılçullu Öğretmen okulu~ elektrik tesisatı 8.1O.1937 curnıt 
"ALSA JULIA,, vapuru DEUTSCHE LEVANTE - Dahiliye Mütehassısı - gün saat 16 da Kültür yardirektörlüğü odasında toplanacak 

10-10 da M t\LTA, CENOVA LINlE komisyonumuzca pazarlıkla üsterilecektir. 
MARSIL YA ve ORAN liman· G. M. B. H. Doktor Muhammen keşif bedeli 4945 lira 40 kuruştur. 
larına hareket edecektir. "THESSALIA" vapuru 6 c: e 1 aA 1 Ya rk 1 n Teminat pazarlığı müteakip ıhale bedeline göre kat'i tenıi· 

Yolcu ve yük kabul ederler. llkteşrinde bekleniyor. HAM- nat alınacaktır. 
ZEGLUGA POLSKA S.A. BURG ve BREMEN liman· Bu işe girmek istiyenler Nafıa bakanlıiının "hliyet ruhsıııt· 

• LE.CHISTAN ,, moto"tu ·· İzmir · Memleket hastanesi dahili hastalıklar seririyyat Şt>fi namesini haiz olması şarttır. !arından yük çıkaracaktır . 
• /10 da ANVERS, GDYNIA Pazardan maada hergün hastalarını muayene ve tedavi edt'r. Mütaahhit bu mikyasta işler yaptı"""ına dair vesika ibrazına "ARKADIA., vapuru 6 Bi- I a. 
ve DANZIG limanlarına hare· Muayenehane : kinci Beyler soka~ı No. 65 mecburdur. Bu işe ait resim, keşif, fenni ve mali ~artnarne rinciteşrinde bekleniyor. ROT- T 1 f 39 6 
ket edecektir. TERDAM, HAMBURG ve e e on : 5 hergün Kültür direktörlüğünde görülebilir. Şirketler 2490 s•· 

ilanlardaki hareket tarihlerile Evi : Göztepe tramvay caddesi No. 2018 yılı kanunda yazılı vesika ile bu işe iİrelıiiırler. 3 5 6 7_..,,,,, 
navlunlarda ki değişikliklerden BREMEN limanları için yük Telefon ; 2545 J • •• •• k h- f . b-
acenta mesutiyet kabul etmez. alacaktır. ..J zmır gumru mu a aza ta U" 

Daha fazla tafsilat için ikin· AMERICAN EXPORT LI· Kız ·Erkek l Z Mi R Yatılı· Gündüzlü , t ) k • d .-.' 
ci kordonda FRATELL1SP~~ 1 NES K ·· ıı .. L. . ru sa ın a ma omısyonun 8••' 
CO vap~r a~en.talığına mu· I The EXPORT STEAMSHIP u ur ısesı 1 - fzmir gümrük muhafaza taburu ihtiyacı için kapslı 
racaat edılmesı rıca olunur. CORPORA TlON ~ zarfla eksiltmeye konulan ve 20·9·937 pazartesi günü saat ı.~ 
Telefon: 4111/4142/4221/2663 "EXIRIA,, vapuru 28 Ey· Resmi Liselere Muadildir. da münakasası yapılan 89034 kilo una verilen fiat bahalı i~· 

- lulde bekleniyor. NEVYORK ! Talebe kaydlarına devam ediliyor. rüldüğünden 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine göre bı~ Olivier ve için yük alacaktır. ay içinde intaç edilmf!k üzere pazarlığa dökülmüş ve ihaleS~ 
"Ll'.AMELIA,, vapuru 3 • . lllllllllllllllllllllllllllrıı . Doktor JlflilllllUJllllllllllllllllll• 11·10-937 pazartesi günü saat 15 de lzmir Alsancak birine• Şürekası Birinciteşrinde bekleniyor. - = kordon 364 sayıda tabur satın alma komisyonunda yapılacaktır· 

Limited NEVYORK için yük alacaktar. = A. Kemal Tonay = 2 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Mubal11' 
ı ./"' A EXECUTIVE,, vapuru 10 - ;; men tutar 11129 lira 25 kuruş olup muvakkat teminatı 835 vapur centası - ı· d 

Birincıteşrinde bekleniyor. = Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın: hastalıkları = ıra ır. 
lirinci kordon Rees binası NEVYORK için yük alacaktır. - Bı"rı"ncı· Sınıf Mutahassısı = 3 - isteklilerin 2'490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü mad· 

Tel. 2443 - =-- delerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarla teminat makbıJı 
LONDRA HATTI "EXCHANGE,, vapuru l8 = C Verem ve saire) ; veya banka mektuplarilc birlikte ihale saatinde komisyon' 

"POLO,, vapuru limanı· Birinciteşrinde bekleniyor. = 6a11ınalıane ielaeyonu karoısındald Dibek sokak ha~ında 30 aayılı = 
9 1nııda olup 28 Eylılle kadar NEVYORK için yük alacaktır. = ev ve muayenehanesinde sabah @aat 8 den akoam eut 6 ya ;; müracaatleri. 3350 25 29 5 _,;! 

LONDRA ve HULL için yük "CARLTON,, vapuru 22 -11111111111111111111ıııııııııılıimı111iıiiılililıllı111tt"''ll ~;le/on: 4115 ııııınıi Askeri Fabrikalar UmuiJJ 
al~~~~i~oMEL,, vapuru 29 ~i~~~~ş~~~:inyü~e:ı~ec~~:.~: EGE TAKs·ı Müdürlüğünden: 
Eylulden 8 Birinciteşrine ka- "EXMINSTER,, vapuru 28 - - 1000 T H d 
dar LONDRA, için yük ala- Birinciteşrinde bekleniyor. 00 Ur 8 
eaktır. NEVYORK için yük alacaktır. TEL. 3 2 7 O Tahmin edilen bedeli 20,000 Lira olan yukarıda mikt•~ 

"LESBIAN,, vapuru 12 Bi- THE LlPORT STEAM· yazılı hurda, Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın atııı11 rinciteş rinde LONDRA, ve SHIP CORPORATION En Lüks OLDSMOBIL Otomobilleri komisyonunca 18110/937 Pazartesi günü saat 15 de kaP', 
H ULL için yük çıkaracaktır. PiRE AKTARMASI zarf ile ihale edılecektir. Şartname parasız olarak komisyoll 

LIVERPOOL HATTI SERi SEFERLER için yük alacaktır. umum limanları için yük ala- dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1500 Lir:t. 
"MARDINIAN,, vapuru 29 JOHNSTON WARREN caktır. havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 c kadar e 

Eyliilden 6 Birinciteşrine ka· "EXETER,, vapuru 8 Bi- LINES LTD. "BAYARD,, motörü 24 Bi· misyona vermeleri ve kendilerinde 2490 No.lu kanunun 2k~' 
dar LIVERPOOL ve GLAS- rinciteşrinde PIREden BOS- L ı V ER p O O L rinciteşrinde bekleniyor. Dl- 3 üncü maddelerindeki veaaikle mezkur iÜn ve saatte 
GOW için yük alacaktır. TON ve NEVYORK için ha· , DROMORE 10 EPPE, DÜNKERK ve NOR· misyona müracaatları. 28 30 2 4 332Y 
BRISTOL LEITH ve NE-W reket edecektir. ' " vapuru VEÇ ı· 1 · k l D J t d • JI d 

GASTLE HATTI SEYAHAT MÜDDETi Birincittşrinde bekleniyor. caktır. ıman arı içın yü 8 a· eV e emıryO arın an: ·J 
11

JOHANNE,, vapuru 28 PiRE - BOSTON 16 gün LİVERPOOL ve ANVERS ARMEMENT H SCHULDT Tire istasyonunda istasyon binası içindeki idaremizet ' 1i, 
EylUle kadar doğru BRISTOL PiRE . NEVYORK 18 gün limanlarından yük çıkaracak büfe kahvehane 16-10-937 cumartesi günü saat 10 da ıııı, 
için yük alacaktır. SERViCE MARITIME ve BURGAZ, VARNA, KÖS- HAMBURG Alsancak 8 inci işletme komisyonunda pazarlık usulile k.ir114trı CE "MARITZA 28 l "' 11

ARABIAN PRIN ., va- ROUMAIN TENCE, SULİNA, GALATZ ,, vapuru verilecektir. Bu büfenin üç senelik muhammem bede ı 
1 puru 10 Birinciteşrinde gele- B U C A R E S T ve IBRAİL limanları için yük Birinciteşrinde bekleniyor. liradır. isteklilerin °o 7,5 muvakkat teminat vermeleri ve ,r, 

cek LEITH ve NEWGASTE- "DUROSTOR,, vapuru 26 alacaktır. ROTTERDAM, HAMBURG nalan vesikalar ve işe girmiye manii kanuni bir halleri olıPa 
LE için alacaktır. Birinciteşrinde bekleniyor. HAMBURG ve BREMEN li· d ğ d · b l 1 k'tt k · a ıı1 

Tarih ve navlunlardakide· KÖSTENGE, SULINA GA- ARMEMENT DEPPE . manlarına yük alacaktır. ı ına aır eyanname ere muayyen va ı e omısyon ·pe 
ıı..işikliklerden acenta mes'u· ANVERS racaat etmeleri lazımdır. Şartnameler komisyondan ve 

0
1 

~ LATZ ve GALATZ aktar· lla"nlardak' h k t t 'hl · t d 1 3472 5 1 t live kabul etmez. .. ESPAGNE" vapuru Ey· ı arc e arı e· ıs asyonun an parasız a ınır. et 
- .... ---~~ ... --~· ması TUNA limanları için rile navlunlardaki dcyi,iklik· § 1/10/937 Cuma günü açık artıma usulile kiraya verileC 11 

1 G
•• ff k• • "k 1 k lul sonunda bekleniyor. AN- d k b l l k "110 oz e ımı yu a aca tır. ler en acente mesuliyet a IJ ilan edilmiş o an A1sancak Birincikordonda Çelikel so a~1 ~Iİ 

STE ROYALE HONGRO- VERS için yük alacaktır. etmez. 84 ve 586 kapı 40, 42 harita numaralı depolar için iste Jt 
Mitat Orel iSE DANUBE MARITIME DEN NORSKE MIDDEL· Daha fazla tafsilat için Bi- çıkmadığından artırma 11/10/937 Pazartesi iünü saat t5 e~ 

1 Adres: Beyler Numan so- · "DUNA" vapuru J8 · Bi- HAVSLINJE rinci kordonda W. F. HENRY Alşancak 8 inci itletme binasinda yapılacaktır. Muhacn.111 ıf 
kağı No. 23 rinciteşrinde bekleniyor. BEL- O S L O VAN DERZE & Co. N. V. üç senelik kira bedeli 720 liradır. isteklilerin % 7 ,5 n•5 if' 

1 
Kabul saatleri: Öğleden e'vel GRADE, NOVISAD, COMA· "BAALBEK,, motö.ü 27 vapur acentalıiına müracaat tinde muvakkat teminat vermeleri ve aranılan vesikalar ve eti. 

saat 10-12 öğleden sonra 1 RNO, BUDAPEŞTE, BRA· Eylıllde bekleniyor. DIEPPE, edilmesi rica olunur. iİrmeye manii kanuni bir halleri olmadıA-ına dair beyanrı~11 
• 15,30 · 17 Tele. 3434 TISLAYA, ViYANA ve LINZ DÜNKERK ve NORVEÇ Telefon: No. 200712008 lerle muayyen vakıtta Komisyona müracaat etmeleri. 


