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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Kabineyi çarşamba günü 
fevkalade toplanacak ve 
/ spanya mes' elesini konu
şacaktır. 

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

Filistin Araplarını Yabancı Bir Devlet Silahlandırıyor 
Fiati (100) Para 

-.......:...::: . 

ihtilalciler Madrid şehri 
ne çok yaklaşmışlardır 

---- = 
ır "lj ~~~~N~!.~~~~!~ ı aponyanın nota-

deki Salı günü akşamı yani 
Çarşambı. gecesi <•lacağını 
savın ulusa bildiririm. sı fena karşılandı 

J lzmir müftüsü 

. (Arankoez) şimendifer istasyonu yandı, ihti- \.....__._R_a,,_m_eıu_11_a"_ .1 

Ialcilerin eline geçenler kurşuna dizildi 
~---------------Monğol hududunda yeni 

kuvvetlerinin yarısını bırakarak 
kaçmıştır. 
Şehir, tamamen denecek de· 

recede boş bulunmuştur. Ka· 
dın ve çocuklardan başka kim· 
seye tesadüf edilmemiştir. 

ihtilalcilerin eline geçen hü
kumet kuvvetleri, derhal kur
şuna dizilmişlerdir. 

Siğoenica ile Neval Piral'ın 

ihtilalcilerin eline geçmesi, 

hükumet kuvvetlerinin mukave· 

metini tamamen kesmiştir. 

ihtilalciler, Arankoez şimen· 
difer istasyonunu yakmışlar 

Heyetler 
Budapeşte'ye 

geliyorlar 
Budapeşte 10 (Radyo) -

Gömbüş'ün cenazesinde bu
lunmak üzere italya' dan her 
sınıf askerden zabitler gel· 
miştir. 

Polonya' dan da ayrıca bir 
heyet gelmiştir. --·· .... ··--lngiliz sosya

listleri 
ve Madrid'le olan muvasala Kabine teşkil etmek 

]> ispanya asilerinden bir müfreze hattını ellerine geçirmişlerdir. • [ 
. •ris 10 (Radyo) - ihtilal- Hükumet kuvvetleri kumandanı Madridi muhasara eden iliti- istemıyor ar 

Cılc N ı h "lAl ·1 · b Londra, 10 (Radyo) - İn-~. r, eval Peral De'pinyares Mangada, i tı acı erın u za- Ialciler, şehire çok yaklaş-
~basını işgal eylemişlerdir. feri üzerine panik• yapmış ve mışlardır. giliz sosyalistler kongresi de· 

--•-• Paris 10 (Radyo) - Rus- vam etmektedir. Bir kabine 

l t 1 • ya hükumeti, ispanya işlerine teşkil etmeleri hakkında vu-m an gaze e erı ademi müdahale komitesin· kubulan teklif reye konmuş 
den çekildiği taktirde ispanya ve dörtyüz elli bin muvafık 

C\ t e Ş p ÜS k ÜrÜ Y O r ~~~;;r: ~~~d.;::~~; .. ·:~~::~ .1~:~~~!C,.;ı~·oı,uht;k?a 

~tasy~nın, ıs~~~ya .hükômetinilf ngiliz donanması 
lctkvıye ettıgı ıddıa olu~uyor 

Berlin, 10 (Radyo) - Al- hükumetini propaganda etmek· K b ı d 
~~n tnatbuatı, hep bir ağız· te olduğunu yazmaktadır. 1 rıs su arın a 
d' . Rusya'nın Londra'ya ver- Cenevre 10 (Radyo)- Jurnal 
d~tı notaya hücum etmekte· Döjenev, Rus Hariciye Nazırı -----·-----
ıt, Alınan gazetelerin, lspan- Litvinof için şiddetli bir ma· Donanmanın, gelecek per-

.. kale yazmaktadır. 

,.~ Ayni gazete, Fransız başba· şembe günü Yunan sula-
kanı Leon Blum'un Cenevre 

"~ seyahati karşısında Litvinof'un rına geçeceg" i söyleniyor 
/ /~ şaşırdığını kaydettikten sonra 

: I fi, ispanya ihtilalcılerinin günden 
l ~I/ güne kazanmakta olduklarını 
\ ve bunu gören Fransa'nın, 

' Madrid'in sukutu halinde ihti
lalcilerce kurulan hükumeti ta
nımağa meyyal bulunduğunu 
yazmakta ve Litvinof'un, son 
zarını oynadığını ilave eyle
mektedir. 

~\'q litvinof 
~ta ortadan kaldırılmak 
~& c ,bulunan kızıl tehlikenin 
diı~~ ~a idame ve takviye 
b" Rıni yazıyorlar. 
b~c~e. Poltişn Koros Trans 

Csı d' k" ~Ş ıyor ı: 

~llcdil~et bu mühim mes' ele 
): ıllh 
'l~ct ·••ezse beynelmilel va-
b Çok karışacaktır. 
'\\ısya· 

tqcll Yı nota vermeğe sevk 
~tı~ Sebep, Madrid'de mah· 
~-~, k Rus Kapitalleri ile da
llı~il\· 'Yhedcn ispanya hüku
ı1V()l~I\ •on hezimetleridir.,, 
~. b ler Beobahter gazetesi 

l'\tıay • d . a a radyo ıstaıyon· 

' llıütemadiyen ispanya 

Londra 10 (Radyo)- Major 
Etli, bugün bir söylev vermiş 
ve ispanya ihtilalcilerine silah 
ve mühimmat gönderilmemesi 
hususunda tam bir ittifak hu· 
sule gelmezse korkunç hadise· 
ler olacağını beyan eylemiştir. 

Major Etli, lngiltere'nin şim· 
dilik seyirci kaldığını ilave ey· 
lemiş ve lngiliz Sosyalistlerinin 
şimdiden kendilerine terettüp 
eden mes'uliyetleri Üzerlerine 

almış olduklarını tekrar etmiştir. __ ,. ...... 
Uydurma bir 

haber 
Prag 10 (Radyo) - Çekos· 

lovakya'nın, İspanya işlerine 
ademi müdahale komitesine 
bir nota verdiği hakkındaki 
haber, tamamen uydurmadır. 

lngiliz donanmasından bir filo 
Paris, 10 (Radyo) - lngil- kumandasında olduğu halde 

-tere donanmasının Akdeniz gelecek Perşembe günü Yunan 
sularına geçeceği ve Faliron'a 

filosu, Malta' dan Kıbrıs' a gel· giderek orada bir hafta kala· 
miştir. Filonun, baş amiralın cağı zannolunuyor. ............ 
Karşıyaka vapuru deniz 

ortasında kaldı •• 
~~--.-...-·4~~-,_.~~~ 

Y ole ular, romorkörlerle Karşıyaka 
iskelesine çıkarıldılacı .. 

Dün gece, Konaktan 21,15 sırada birdenbire b~zul.?1uş v~ 
seferini yapan liman idaresinin yolcular heyecana duşmuşlerdır 
Karşıyaka vapuru, Alsancak- Vapur, düdük çalarak yar· 
tan hareket ederek Karşıyaka- dım istemiş, sandalla da,Kar-
ya doğru yol almağa bqladığı ( Dnamı 4 iineii sahi/ede) 

bazı müsademeler oldu 

Mongol süvarileri 
Tokyo 10 (Radyo) - Ja- Son gelen haberlere gore 

ponyanın, Çin hükumetine Mongul hududlarında yeni 
vermiş olduğu nota, Pekin' de müsademc1er olmuş ve Japon 
ve Moskova 5iyasa1 mahafi· kuvvetleri, bazı noktalarda 
]inde derin akisler yapmıştır. ·da ilerlemiştir. · 

Hicaz kf ilıı mua-
hedeyi imzaladı 

i --·-· lngiltere-Hicaz arasındaki mu 
ahede 7 sene daha uzabldı 
Londra 10 (Radyo) - ln

giltere ile Hicaz hükumeti 
arasında evvelce akdedilmiş 
olan muahede, yedi sene için ------

Kasırga 
Müthiş tahribat 

yaptı 
Matil, 10 10 ( Radyo ) -

Şiddetli bir kasırga neticesin
de büyük zayiat olmuştur. 
Birçok balıkçı kayıkları bat
mıştır. İnsanca telefat çoktur. 

---·•· 
Amerika 

Vatikan hükumetini 
tanıyacak mı ? 

Papa 
Vaşington 10 (Radyo)- Pa

palık Hariciye Nazırı Kardinal 

lbnissuud 
daha temdid edilmiştir. Bu 
baptaki muahede, lbnisuud 
ve f ngiliz mümessiHeri tara· 
fından imza teati edilmiştir. -----------

Kral 
izahat istedi 
Londra, 10 (Radyo) ·- ln

giltere kralı sekizinci Edvard, 
dün (Sir Rober Vansitar) ı 
kabul etmiş Vt! kendisinden 
beynelmilel vaziyet hakkında 
i1ahat istemiştir. 

Paçelli, buraya gelmiştir. Pa· 
çelli'nin bu seyahatı, Vatikan 
hükumetinin, Amerikaca tanın· 
ması için ilk adımdır. 



1 O T eşrinievve 1 936 ~ahife 2 (Ulusal Birlik) --------------
------------~--------------------------------~'J '~ Güzel Meri'yi kim alacak? 

1 " Karımı Ben öldürdüm! " 1 Miami' de iki. aşık arasında yapllan 
Alman 

.._ Aşk .. K•ska~çhk .. ~::i~:!~ Feı~ yüzme yarışı, f aci~ ile neticelendi 
Yemekten sonra kalmak - Evet, dedi; bunu iyi bil- Ayni kızı seven iki gene,, gecenin zifiri karanlığında, korkunç 

Piyasalarında f ın· 
dıklarımızın durunJ.ıl 

Berlin, ticaret odasından 
gelen bir raporda fındıklnrı· 
mız hakkında deniliyor ki: 

veya gitmek hususunda ser· diniz. Mul benim kırk senelik 
bestsiniz, arkadaşımdır. Yaşı altmışı dalgalara rağmen yarışa başladılar ve bunlar. 

oldu .. 

Fındık piyasasının bir haf· 
ta öncesine karşı hafifce dur· 
gunlaştığı ve fiatlarda da kil· 
çük bazı gerilemeier kaydo· 
lunduğu bildirilmektedir. An· 
cak fiat tenzılatı yalnız bir 
takım Türk ihracatcılan tara· 
fından yapılmıştır. 

Ben her zaman yemeğimi bulmuştur. Görüyorsunuz ya dan biri, köpek balıklarına yem 
"lki"de yerdim. Fakat bugün "Aliet" ten daha dikkatli ve 
fev1'alade olarak üçbuçuk ve· toplu •. Birçok çiftlerin nikahını 
ya ancak dörde doğru yiye- o kıyıyor, Aliet gibi, o da ki· 
bileceğiz. tap kolleksiyoncusu •• 

Antuan kadın telaştan Bakınız Alietin dediklerini 

Bir gün bir Ame· 
rika gazetesinde 
şöyle bir ilan gö· 
rüldü: 

" Yakışıklı bir 
biraz geç kalmış.. sessizce dinliyor. Çok konuş-

genç, genç bir kızla 
muhabere etmek 
arzusundadır. İzdi-

Bir kısım ihracatçılar ise ge· 
çen haftaki seviyede kalmW 
lardır. Şöyle ki, bu sonunc~· 
lar iç fındıklanmtz için 100 kılo 
başına cif Hamburg 70,· lira 
istemişlerdir. Buna mukabil 
100 kilo başına cif Hamburi 
67 liraya kadar teklif yapanlar 
bulunduğu dahi görülmüştür· 

y emek vaktine kadar sizi mağı sevmez. Ona ara sıra 
evimde gezdireyim. Evdekiler- başı ile "Evet" deyip duruyor. 
le tanıştırayım demişti. Bazen, bizim aramızda bu-

Birçok odaları gezdik çeşit lunduğu anlarda, dalar, titrer, 
çeşit şeyler gösterdi. başını çevirir, salonda gidip 

Sonra beni odasına götür- gclmeğe başlar. Böyle zaman· 
dü. Büyük bir dolabı açarak ların da onu serbest bırakma-
bir sürü tohum paketleri gibi mız lilzım . 
paketler çıkardı. Bunların Uzun zaman sonra kendine 
Üzerlerinde etiketler vardı. gelir. 
Bana onları uzatarak: Onların yanına bu esnada 

- Bakınız, dedi; bunlar 
kolleksiyon. Krallara ait.. 

Hakikaten her pakette bir ke· 
mik, saç, v~ya sakal vardı. Bunlar 

içinde birinci Fransuvanın baş 
parmağı, 14 üncü "Lüi" nin 
kafa kemeğinin bir parçası; 
dördüncü Haminin sakalı; 

sekizinci "Lüi,, nin saçı bu
lunuyordu. 

Hemen hemen her kraldan 
bir parça vardı. 

Bunları nereden toplamıştı. 
Sonra bana anlattı; bunları 

"Sen Dönis" te kralların me· 
zardan çıkarıldığı bir zaman· 
da almış .. 

Bir an benim bunları göz
den geçirmemi bekledikten 
sonra: 

- Haydi gidelim; ölülerle 

yeter. Şimdi de biraz yaşıyan· 
larla meşgul olalım! Dedi, ve 
beni bahçeye bakan bir pen· 
cere önüne götürdü. 

- Ne güzel yer değil mi? 
- Hakikaten; çeşit çeşit 

dalyalarla, renk renk güllerle 
süslenmiş!.. 

- Bunlarla sonra meşgu_l 
olursunuz; evvela bunları bıra
kalım da bahçede dolaşanlarla 
alakadar olalım. 

- Ben sordum 
- Demin komisere hakiki 

yaşımı mı yoksa nüfustaki ya
şımı mı söyliyeyim diyen Jan. 
Aliet kim? 

- Bu tuhaf bir adamd r. 
Kendini dünyanın en bah-

tiyar adamı sayar. Birçok küçük 
kitaplar yazar ki kimsecikler 
okumaz. 

Şapkası broşürlerle doludur. 
Velhasıl antika birşeydir. 

Hakikaten görünüşü de, tu
haf bir adam olduğunu anla· 
tıyor; boyu kısa; çok şişman; 
Kocaman ağzı var. Saçları 
seyrek, uzun ve sararmış .... 
Kafasında uçuşup duruyorlar!. 
- Papaz Piyer Mul'le ko

nuşuyor. Hani sabahki mes' ele 
için gelmiş olanlardan biri .. 

Sahi sabahki me:vzu üzerine 
dönmiyecek miyiz? 

- O kadar merak mı edi
yorsun? 

- Tabii; kesik bir başın ko 
nuşabileceğine inanır mısınız? 

bir üçüncü kimse gelmişti. 

Şarbay onu kastederek: 
- Bu gelen, dedi, benim 

arkadaşlarımdan biridir; adı 

süvari (Lönuvar)dır. 
- (Küçük Ogüsten) müze

sini kuran mı? 
- Evet. 
- Sizin evdekiler bu ka-

dar mı? 
- Belki doktor Rober 

de gelir. 
Bir de hepsinden küçük 

fakat hepsine kafa tutan, 
(Jakob) var. 

- O gelmiyecek mi? 
- Belki. 
Bu esnada Antuvan kadın 

yanımıza geldi ve: 
- Sofra hazır!.. Dedi. . • 
Bay Ledrü (Şarbayın adı) 

.. -··-·· ... ~ ... ıuc UdUyCUC:"-Ht:r •• 

ne seslendi: 
- Haydi baylar, sofraya, 

sofraya! 
Sonra bana. 
- Bahçede daha biri var

ki, onu tanımıyorsunuz. 
Onun yanına siz gidecek

siniz. Kendisini ismile çağırın 
ve ona yem~k yimenin yaşa· 
mak için mutlaka lazım oldu
ğunu söyleyin. Sonra kolunuzu 
uzatın ve onu alıp sofraya 
getirin. 

Bu Lödrünün sözlerini din· 
liyerek bahçeye ilerledim. 
Şarbaym söylediği kimse· 

nin yanına varmıştım. lhlamu· 
run gölgesinde oturmuş, bir 
kadındı bu. Ne boyunu ne de 
yüzünü görebiliyordum. Çün
kü yüzü öte yana çevrilmişti. 

Siyahlara bürünmüştü. 
Yanına yanaştım. Bir heykel 

gibi hareketsizdi .. Uzaktan da 

farketmiştim ki, sanşm bir 

kadındı bu .. Yanına sokulunca, 

onu daha iyi tanıyabildim; gü

zel ve narin yapılı idi. Ihlamur 

yaprakları arasından sızan ışık

lar, onun saçlan Üzerinde oy
naşıp duruyorlardı. 

Boynu biraz u:ı.unca gibi 

gelmişti bana. Başını eğmiş 
ve sağ eline dayamıştı. 

Sarkık olan sol elinde ise 
yapraklarını, parmakları ile 
buruşturduğu beyaz bir gül 
vardı. 

vaç mümkündür. 
Şu adrese müra-
caat.. .. " 

Ayni gazete bu- ~~~ 
gün, büyük resim- 5,..~,,.,,........,li\t .. 
lerle ve sütun sÜ· llBR! 
tun yazılarla "Bir 
aşk macerasını " 
anlatıyor. Bilmi-
yenler için bu iki 
yazı arasında hiçbir 
münasebet yoktur. 
Bilenler ıçın ise 
bunlardan biri ayni 
hikayenin başı, biri 
de sonudur. 

Miami'nin sonsuz boşluklarından bir manzara 

Hikayeyi anlatalım: 
Büyük şehirlere hasret 

çeken bir genç kız 
Meri Renvik tam bir Ame

rikalı genç kız tipi idi. Zeki, 
serbest, iradeli, akıllı bir kız. 
Üstelik güzel de. Hem de 
Amerikan kadın güzelliğinde: 

sevimlilikten uzak, zalim ba
kışlı, sun'i bir güzellik. 

Meri, Oklahamada güzel bir 
kasabada büyümüştü. Bütün 
çocukluğu yalınız bir muhitte 
geçmişti. 17 yaşına S?eldiO-i 7a
man bu scssızhk ve yalnızlık 
içinde canı sıkılmağa başladı. 
Gözlerinde büyük şehirlerin 
hayali dolaşıyor, oralara bil
hassa Nevyorka can atıyordu. 

Fakat, anası babası zengin 
insanlar değildi. Esasen, kız
larını Nevyork' a niçin gön· 

1 
dereceklerdi? ı yacak birisile evlenmek ve. 

O halde? Başka vasıta ara· Nevyork'a gitmekti. 
mak lazımdı. Meri hemen o gün, verilen 

Meri bil fırsatı bekliyerek adrese mektup yazdı. İki gün 
gene hayalleri ile baş-b:ışa sonra cevap geldi : mektup 
kaldı... Floridadan geliyordu. f çi?de 

Uzaktan uzağa muhabbet 
Gazetedeki o ilanı okuyan 

genç kızlardan biri de Meri 
oldu. 

Bu ilanda genç kızların ala
kasını çekecek ve kalplerini 
heyecana getirecek birçok 
kelimeler vardı: 

YAlcısıklı bir gPnC': muha
bere; izdivaç .. 

Fakat, Merinin alakasını 
çeken kelime üçüncüsü oldu: 
İzdivaç tam Amerikalı bir kız 
olmakla beraber, büyük şe· 
birlerde yaşamadığı için aşkın 
macera kısmına yabancı idi. 
Onun arzusu, kendisini anlı-

de bir fotoğraf vardı: Hakıka· 
ten güzel ve sporcu bir genç 
idi bu. 

Meri tekrar mektup yazdı ve 
resmini de içine koydu. Tekrar 
cevap geldi ve bu suretle ara
larında muharebe başladı. 

Reks Hanşal onun dert 
ortağı olmuştu. Her gün sa· 
IJ!felerle mektup yazıyor, bü-
tün hislerini, bütün düşünce
lerini anlatıyordu. 

Verdiği cevaplarda Reks te 
çok samimi görünüyor ve onu 
uzaktan sevmeğe başladığını 
söylüyordu. 

Varan iki! 
Bu sırada Meri mektuplaş· 

ithalat Gümrüğü müdürlüğünden: 
Kabın 

Tesbit No. Nevi Adedi 
415 koli 4 
416 koli 3 

413 # koli 13 
270 T. 100 

Markası Mumarası 
PCM 
PCM 

POM 
MK 3406 C F 

Kıymeti 

L. k. 
200 
120 

Eşyanın cinsi 
Oto dış lastiği 
Oto dış lastiği 

Kilo 

gram 
343 
269 

300 
200 

Oto dış lastiği 801 
Ziraatte haşerat itli· 4615 

fına mahsus müstahzar 

Satılacağı gün 

1 
1411011936 
Çarşamba 

1611011936 
Cuma 

Bazı evler Alman kontrol 
dairesinin 65 liradan yukarıya 
müsaade etmediğini bildir· 
mekte iseler de bu haberifl 
doğru olmadığını bir de~a 
daha söyliyel iliriz. Bilakı.S 
kontrol dairesinın iç fındıkla· 
rımız için 70 liraya kadar 
( Devamı3 üncü sahifed!.l, 

mak istiyen bir genç daha 
U k• bulunduğunu haber aldı. za 

tan uzağa muhabbet çok bO". 
şuna gitmiş olacak ki, bu g~rı: 

le de mektuplaşmak hevesı01• düştü ve mektuplar gidip ge 
meğe başladı. I 

Diğer taraftan Meri, Reks e 
olan muhaberesine de devaıll 
ediyor ve bu suretle ade~ 
ömrü mektup yazmakla geÇr 
yordu! 

111 Bu böyle aylarca de~' 
etti. 

B. .. R k ,. '-tupla· 
ır gun e sın me~ 

rından biri Meri'yi çıld•~ 
d' dı: tacak derecede sevin ır ftl 

Reks onu birkaç ha "f 
için Miamiye, babasının k0 

küne çağırıyordu. ır 
Ayni gün, Reks'in bab•5~jt 

dan da Merinin babasın~ ki' 
mektup geldi. Bu davetı e 
bul etmelerini rica ediyor " 
yol parasını gönderiyord~;etİ 

Bir hafta sonra da ıv• 

Miaimiye yollandı. J 
{Devamı 4 üncü salıi/eJı 

Birinci sınıf mutahas.sı5 

D;. Demir Ali 
B O ô muhtelif 870 Komple halinde ka- 3990.500 \O·- Kamçıoğla ,,1,ı lorifer tertibatlı tes- ~ ~ Cilt ve Tenasül hastalı"' 

352 P. 17 

hin makinesi. O i d ·si 
2 C ZAM E 233/1-2 450 ipliği boyalı pamuk 373 ~ ~ oe elektrik te avı . 

mensucat. ~ cı.. İzmir - Birinci beyler sok•J~, 
Yuarıda yazılı eşya 14 - 16 -19/ 10/936 ıncı çarşamba, cuma, pazartesi günü saat 14 te Elhamra sineması arkasıfl 

291 s. 

açık arttırma suretile dahile satılmadığı taktirde ayni günde de ecnebi memlekete götürülmek No. : 55 
üzere satılacağından işine gelenlerin ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan Telefon: 3479 
olunur. 639 ~ f 1111111il11111111Hil1111111111111111111111111111111111111111llllllllilil11111111111111111 il il'\ ı, 1111111 1111111!il11~111111111111111111111111111111111il111111111111111111111111111111111111 

§ 1ZM1 R -
1

§ !. u~~ Hava_ Kurumu 1 
.. ·· · · = = Buyuk Pıyangosu ~ = tzmir'in KUL TUR LiSESi Ôğretmenıeri ' - • • • • : r ~ 

- En . yatılı.Gündüzlü: Kız Burada _ 21 ıncı t~rtıb bıletlerı satılıyod ~ 
EKıymetlı ve Erkek Dersverirler =- 6ıncıkeşıde 11-10-936 da ~I 
§ Müessisi: Eski Kız lisesi direktörü - -Büyük ikramiye 200,000 lira iki fllfJ' 
~ . Haydar Candan/ar . =kafat ellişer bin liradır.Ayrıca 30,00 
§ Orta ve lıse sınıflarına talebe kaydı başlamıştır. Ecnebı - . ooO 

- Öyle zannediyorum ki, 
siz bu gibi şeylere bayılıyor 
sunuz. Bunları sonra ben size 
anlatırım. Şimdi şu papaz 
Mulden bahsedelim. 

Bu, elinde buruşmuş, sol
muş olan gül, sanki kendin
den daha canlı gözüküyordu. 

Ona baktıkça, sanki canlı 
değilmiş gibi geliyordu bana. 

= dillere hususi bir mevki verilmiştir. Sınıflara 40 dan fazla = 20,000 15,000, 12,000 ve 1 O, 
s talebe alınmaz. Kızlarla erkeklerin yatı daireleri ayrıdır. - =liralık büyük ikramiyeler de varJtj•, = Çocuklarını sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir ma· -Bı·ı tl r h ·~k A t ··nu .. n -'eki or 
- lA ·1 t. t. k · · ı · h .. b h k - - e e u ume o a~ =: umat ı e ye ış ırme ıstıyen erın ergun sa a tan a şama = =: 

- Herhalde; dedim, sabah
leyin komisere verdiği cevap· 
tan anladığıma göre; iyi yumu-

Ona bir şey söylemeğe ce
saret edemiyordum. 

Nihayet: 

~kadar Kemeraltı.~da ~irinci Beyler, Numan zade sokağında _:rektörlük gişesinde Vebi/'utrııt 
=: 6 numarada (KULTUR LiSESi) ne müracaatları. = =:b ·ı J / 
~ Derslere Birinciteşrinin onbeşinci günü başlanacaktır. ayı erae Safı lT 

c 

' 

1 

s 
1 
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Milli Emlak müdiirl Fratelli Sperco---!....--N.-.-v-. --~-~ .... ~~~~~~;~ 
I •• v vapur acentası W. F. H. Van * ugiinden: ROYAL NEERLANDAJS Der Zee Sıhhat Balıkyağı 
B KUMPANYASI 

urnava'da lsınt\l lnünn ca<ldesin- "CERES,, vapuru 2 birinci & Co. Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 
gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

de 36 taj No. it l~l ) 'Cll \' ari pati kö~- ~~~in::n~:li~0~~~~.ta~;:~~ 
ko d ı ·> 12 t • NA ve KÔSTENCE için n e mevcut ve lllf'ClllUll ,, 1- yük alacaktır. 

l'a 20 kuruş kıymeti mulıamn~İ- "SATURNUS,, vapuru 11 
birinci teşrinden 14 birinci teş-

lleJ j ve müfredattl1111 muhammen rine kadar ANVERS, ROT-

k TERDAM , AMSTERDAM . 
ıymetleri Milli Emlak dair·esi ve ve HAMBURG için yük ala-

caktır. 
Satış kapısına talik edilmiş bulunan "CERES,, vapuru 21 birinci 

listelerde yazıh müteaddit karyola teşrinde gelip 25 birinci teş-
rine kadar ANVERS, ROT-

do)ap, lavman, bilardo! koltuk ta- TERDAM 1 AMSTERDAM 

k ve HAMBURG limanları için 
ltnları, soba, iskenıle, elektirik yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
Qvizoları, banyo, ternıesifou, masa, "VASALAND,, motörü 13 

birinci teşrinde gelip ROT
ayn ala r, \'esaire eıııvali çok kıy- TERDAM, HAMBURG, BRE-
Qı 1 ..l MEN, COPENHAGE, GO-

et İ eşya ve kuyu nolapları 19-10 TEBURG, OSLO ve ISKAN-

936 pazarlesi gnnO saat 10 dan İIİ· DINAVYA limanları için yük 

b alacaktır. 

aren üç gl\n mahallinde toplaııa- SERViCE MARITIME 

k ROUMAIN 
Ca Satış komisyonu laraf111tf an Sa· "ALBAJULIA" vapuru 25 
Ja ı k eylülde gelip MALTA, MAR-

aca t 1 r · SIL y A ve CEZAIR için yük 

laJiplerin 19-20-21 llirinci teşrin alacaktır. 9 "SUÇEAV A" vapuru 20 bi-
36 gürıleriııde mahallinde müfe- rinci teşrinde gelip 21 birinci 

Ş k k teşrinde PiRE, MALTA, MAR-
e il Satış koınisyonuna nıi\raca- SILYA ve CEZAIR için yük 

auarı 663 alacaktır. 
"'----------------------------- ZEGLUGA POLSKA 

lzmir Vakıflar direkto•• rlÜ- " SARMACJA " motörü 2 

" •• birinci teşrinde doğru AN-
gijbden; VERS, DANTZIG ve GDYNIA 
Ç limanları için yük alacaktır. 

Ilı' 0rakkapıda şeyh Ali camii halı ve diğer ~yası onbeş gün ilandaki hareket tarihlerile 
~-Uddetle müzayedeye konmuştur. ihalesi 10/10/936 cumartesi navlonlardaki deg"işikliklerden 
cslıııu .. l 
~it oğ eden evvel saat 10 da yapılacaktır. Taliplerin depo- acente mesuliyet kabul etmez. ~ 
ila 

0 
Paralarile mahallinde müteşekkil komisyona müracaatları Daha fazia tafsilat almak 
~ 25 30 5 10 

li\1ier ve şü- ----.-
i;in ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tahliye binası arkasında 

FRA TELLi SPERCO acenta-

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
" KYPHISSIA ,, vapuru 6 

Bci. teş rinde bekleniyor, 10 
Bci. teşrine kadar ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yükliyeccktir. 

"GERA" vapuru 15 ilk teş
rinde bekleniyor, 20 ilk teşrine 
kadar, ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN için 
yükliyecektir. 

" A THEN ,, motörü 26 ilk 
teşrinde bekleniyor, 3 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yük liyecektir. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
NEVYORK 

.. EXMOOR" vapuru 17 ilk 
teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 

.. EXMINSTER" vapuru 30 
ilk teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 

PİRF AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

" EXOCHORDA " vapuru 
9 ilk teşrinde PİRE' den BOS
TON ve NEVYORK'a hare-
ket edecektir. 

"EXCALIBUR" vapuru 23 
ilk teşrinde PiRE' den BOS-
TON ve NEVYORK'a hare· 

Hamdi Nüzhet· Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Baş durak . Büyük Salepçioğlu hanı 1 
• karşısında 

.. * 
: . :· . - . ·- - ->;-· . : .. > . 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir' de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malJarı Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

ANVERS, DiREKT ve NOR-
VEÇ limanlarına yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"DUBURG,, vapuru halen 
limanımızda olup ROTTER
DAM ve HAMBURG liman· 
lanna yük alıyor. 

hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

• 
.. DUROSTOR,, vapuru 28 

S. A. ROY AL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANU

BIENNE MARlTlM 
BUDAPEST 

"SZEGED,, motörü 13 ilk 
te;ri~de bekleniyor, BELGRAD 
NHVISAD , BUDAPEŞTE , 

"BANADEROS,, motörürha- BRA TISLAVA, ViYANA ve 

ket edecektir. 
Sefer müddeti: 

PIRE-BOSTON 16 gün 
PIRE-NEVYORK 18 gün 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE 

OSLO 

Bci. teşrinde bekleniyor, KôS
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 
GALAÇ aktarması olarak BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEST, BRA TISLA VA VIY A
NA ve LlNZ için yük ala
caktır. 

CANADIAN PACIFIC STE
AMSHIP LTD, 

QUEBEK ve MONTREAL 
için her hafta LIVERPUL 'dan 
hareket eder. KANADA'nın 

limanlarile dahili şehirlere 
IZMIR'de DIEKT konşimento len liıranımızda olup HAV- LINZ için yükliyecektir. 
verilir. 

~eı- ~ Mücellit ({ası Limited 
RE, DIEPPE DÜNKERK JOHNSTON WARREN LINE 

sına müracaat edilmesi rica ve NORVEÇ limanlarma yük L TD.-LIVERPUL 
"Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri· \>:~~r acentası Ali RIZA 

ncı Kordon Rees binası 

olunur. alıyor. " KENMORE" vapuru 27 
Telefon: 2004/2005/2663 "BOS!HORUS,, motörü 22 eylülde BURGAS, VARNA, 

1
----ıı-•• ilkteşrinde bekleniyor, HAV- KôSTENCE, SULINA, GADoktor , _R_E_, _n_ıE_P_PE_,_o_O_N_K_E_R_K_, _LA_ç_v_e_B_RA_ILA limanlarına Tel. 2443 

"l LONDRA HATTI 
~ıı . ESBIAN" vapuru 9 bi

cı t . 
~t l; eşnnc kadar LONDRA 
ı.M lJLL için yük alacaktır. 

bitirı ~RONIAN" vapuru 19 
~ cı teşrinc kadar LOND-
~kt ve LElTH için yük ala· 

ır . 

.. ~1VERPOOL HATTI 

1,ı ~ . RAGQ,, vapuru 7 birinci 
"c t~e kadar LIVERPOOL 
eqkt lASGow için yük ala
ı.t it'. 

Ali Agah 
mütehassısı 

Çocuk Hastalıkları 1 
İkinci Beyler Sokağı No. 68 

• • Telefon 3452 1 

"-ızmi;=v=u~. n==M=e=n=s==uc=a=t=ı =İ 

Sür' at, zar af et 

Ve ehveniyet 
YENi KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

Türk A. Şirketinin 
~alkapınar kumaş fabrikası tıııc~YPrıAN,, vapuru 15 bi-

~()~~eşrinc kadar LIVER- Tar af ından mevsim dolayısile .Yeni 
~ttlip ··ve SWENSEA'dan c, ıkardığı kumaşlar: 
tlJl' Yuk çıkaracaktır. 

ı.1-f Scı;E LEVANTE-LINlE ag"" lam 
l'ıııci ~RAKLEA,, vapuru bi-

~ ~lJ~Geşrin ortasında HAM- Za rı-t 
1 Vtrts· BREMEN ve AN-

şilmez.,, 

Birinci Kordon,lefoon No. 
No. 2007 - 2008 

I ~~lı ten gelip yük çıkara- Ve ucuzdu 
~ t. ~~~. v s. ~ 
~ "Qt!a • urut tarihleri ve va· 11 
~ ı Lı tın i · l . Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz · .J ~~~:~nı :~s~~;~:e ~~~; Satlş Yerleri Y ~il. A. 

'1 ı';:'Qrıya' da fındık- Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR .._ JI 
(~~:1ınızın durumu HAii T. A. Ş. ·--- / : Kuru f o ıu r I 

~~~:~:ıı 2 i~c~ sa~i/ede/ IMimar Kemalettin caddesinde FAHRı ~~ ; ' ~ - , 
ite ') Verdığı bızzat bu • w~ r ' J 
~~ temasımızdan anla- leNDEMIR Oğlu 

1 
, . · . ~lr?oıl ,e,~,,;'1c ... ı! 

~Ut]• Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı en rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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( Askerlik ' Maliye Ve
kaleti 

Paris'te 
ara 1 

• 

en'le Fra sız ricali 
mlizakereler oldu 

316.328 Gayri 
Müslimler 

lzmir askerlik şubesinden; 
Şimdiye kadar a kere se"ke· 

dilmemiş 316 doğumundan 328 
doğumuna kadar 328 doğumlular 
da dahil gayri İslam erat ·askere 
sel·kediJccekleriuc.len şimdiden ha· 

inesı, ç rşamba günü toplanacak ve mühim müza- (ırlıkta bulunmaları ilan olunur . .) lngiliz ka 
kerele de bul k L d Ed • 't h k t tt• Karşıyaka vapuru aca tır. or ~n, arıs .en .~re e e 1 deniz ortasında kaldı 

Istanbul 10 [Hususi]- Londra'dan haber verildiğine göre, Parıs 10 [Radyo) - lngıltere Harıcıye Nazırı Lord Eden (B f 
1 

. . h·ç d ) 
b B b k B ld ~ aştara ı ıncı sa ı1 e e İngiltere kabinesi, önümüzdeki Çarşam a günü aş a an a • dün gece Fransız ricalile hususı temaslarda bulunmuş ve Is- şıyaka'ya haber gönderilerek 

vin'in riyaseti altında mühim bir toplantı yapacak ve Avrupa- panya isyanı hakkında görüşmüştür. Lord Eden, geç vakit tay- İzmir' den e Romokör gdmesi 
da baş gösteren son vaziyetler etrafında müzakeratta buluna· 

1 Yare l·le Londra'ya hareket etmiştir Burada yaptıg" ı mükaleme· temin olunmuştur. caktır. ispanya isyanının son safhaları üzerinde ehemmiyet i · 
surette durulacağ1 zannolunuyor. ler, tamamen gizli tutulmaktadır. Yolcular, romokörlerle bo· 

.... _.... zulan vapurdan Karşıyaka is· 

Yuna ista ı ay 
da neler kazandı 

--------~----·4~--·--------
Başbakan Metaksas, (E ehram) 
gazetesi muhabirine ne diyor 

Atina, 10 (Radyo) - Yu- şekli idare sayesinde Yuna
nistan bir terakki devresine 
girmiş, mali müşküllerini ber-

nanistan başbakanı general 

Metaksas, (Elahram} gazetesi· 
taraf etmiş ve bir milyon 

nin bura muhabirine beyanatta sterlin ile yüz bin altın lira 
bulunarak demiştir ki: bir fazlalık temin eylemiştir. 

"- Ağustosun 4 ncü gü- Bütün bunlar, iki ay içinde 
nünden itibaren başlıyan yeni olmuştur." 

~-------·~·~·~·------------

Göring 
Viyana' dan 

geçti 
Viyana 10 (Radyo) - Ge-

neral Göring, Gömbüş'ün ce
naze merasiminde Almanya'yı 

temsil etmek üzere dün bu· 

radan geçmiştir. Göring, 

Avusturya ricalinden hiç kim· 

se ile göriişmemiştir. __ _.. .... __ 
Lütfü Sabri 

Viyana'ya gidiyor 
Emrazı Sariye hastahanesi 

bashekimi dahiliye mütehas

sıslarımızdan doktor Lütfü 
Sabri İstanbul tarikile Viya· 

na'ya hareket etmiştir. Sevgili 
.,doktorumuz iki ay kadar mes· 

leki tetkikler yaptıktan sonra 
avdet edecektir. 

- • 4 • • 

.. • -~ •• <l 

itizar 
Yazımızın çokluğu dolayı

sile ( Girid Hadiseleri ) 
adlı tefrikamızı koyamadık. 
Sayın okuyucularımızdan özür 
dileriz. 

. - . . ...... 
• • - <f "':~ '• 

Kordonda 
Bir otobüs ka

zası oldu 
Dün Kordonda şehir gazi

nosu önünde bir kaza olmuş-

tur. Konak - Alsancak arasın
da işliyen 406 ve 408 numa-

ralı iki otobüs; yolda fazla 
müşteri alabilmek maksadile 

birbirinin önüne geçmeğe ça

lışırken şoförlerin dikkatsizliği 

yüzünden Şehir gazinosu önün
de çarpışmıştır. Nüfusca za· 

yiat olmamışsa da yolcular, 
çok heyecan geçirmiş ve fcr
yad etmişlerdir. Bu otobüsle· 
rin şoförleri belediye, meşhud 

inhisarlar müs-
teşarı 

Bugün Mersin yoli
le cenup vilayetleri

mize gidiyor 
Birkaç gündenberi şehrimiz·· 

• de tetkikatile meşgul olan 

inhisarlar müsteşarı AdilOkul
daş, cenup vilayetlerimizde 

tetkikat yapmak üzere şehri
mizden ayrılacaktır. Adil 
Okuldaş bu ayın yirmisinde 
Ai1kara' da bulunacaktır. 

Hayırlı yolculuk dileriz. 
----··----

Kordonda 
Elektirikli tram. 

vay işliyecek 
Birinci kordonda işliyecek 

olan elektirikli tramvayların 
glizergahının tesbiti için tet· 
kiklere başlanmıştır. Haber 

aldığımıza göre kordonda bil
hassa ihracat mevsiminde çok 

kalabalık ve hummalı bir fa
aliyete sahne olan gümrük 
önünden pasaporta kadar uza
nan kısımdan elektirikli tram
vay geçirilmemesi düşünül· 
mektedir. Tramvaylar, gümrük 

önünden ikinci kordona geçe· 
cek ve pasaport önündeu tek
rar birinci kordona çıkarak 
lzmirpalas önünden Vasıf Çı
nar bulvanna kıvrılacaktır. Bu 
suretle tramvayların Kültür
parka ve fuara uğramalarının 
temini düşünülmektedir. Bu 
takdirde tramvaylar Kültürpark 
önünden doktor Mustafa bey 
bulvarına ve oradan da tek
rar birinci kordona çıkacak, 
Alsancak' a gidecektir. Yalnız 
ikinci kordonda istimlak edil
mesi lazım gelen birkaç bü· 
yük bina vardır. 

suçlar kanununa göre adliyeye 
verilmişler ve ayrıca onar lira 
para cezasına çarptırılmışlar· 

dır. Şoförleri tevkif edilmiş
lerdir. 

ir stin raplarının 
elindeki silihlar 

~~------~---~·449-----~~..__-

lngiliz askerleri ile Arablar 
arasında yeni çarpışmalar 
Kudüs, 10 (Radyo) - Üç 

tabur lngiliz askeri', Tulkerim 
dağlarında araştırmalar yap· 
makta ve Arap kuvvetlerini 
aramaktadırlar. Arap'lar Nab
lus civarında tesadüf ettikleri 
lngiliz kuvvetlerine tekrar ateş 

Tayyareci 
kadın 

Yeni Zelô:nda var
mak üzere 

Singapor, 10 (Radyo) 
Tayyareci Mis Coan Baten 
buraya vasıl olmuştur. Kadın 
tayyareci, Yeni Zelanda ko
laylıkla varabileceğini ümid 
etmektedir . 

Mis Coan Baten, dört gün, 
6 saat ve 1 O dakikada Sin· 
gapora gelmeğe muvaffak ol-

~~tur. ------ölen kız 
Dovüldüğünü söyle
memekte ısrar etti 

Tepecik'te Seheri'n umumi 
evinde umumi' kadınlardan 
Abdullah kızı Hediye adında 
birinin, ansızın hastalanarak 
hastaneye kaldırıldığını ve ora
da öldüğünü dünkü sayımızda 

" yazmışhk. 
Kadının, 32 yaşında olma

sına ve evvelce hastalık çek
memesine rağmen birdenbire 
ölmesi şüpheli görülmüş ve 
tahkikata başlanmıştı. Hedi-
ye'nin vücudunu muayene eden 
doktor, kadının vücudunda 
gördüğü bazı yara ve bere· 

lerden dövülmüş olduğunu an
lamış ve kim tarafından dö· 
vüldüğünü sormuşsa da Hediye,; 
dövülmediğini, fakat evinin 
merdiveninden düştüğünü söy
lemiştir. Umumhane kadınları 
arasında dostlarını korumak 
için sır vermemek adeti caridir. 
Kadın öldükten sonra yapılan 

otopside dövüldüğü neticesine 
varıldığı söyleniyor. 

Mes' eleden polis haberdar 
edilmiş ve Seher'in umumi 
evinde yapılan tahkikatta He-
diyenin dostu Osman oğlu 
Cavid tarafından dövüldüğü 
anlaşılmıştır. Gavid, dün bi
rinci müstantikliğe verilmiş 
ve isticvaptan . sonra tevkif 
olunmuştur. Tahkikata devam 
edilecektir. Kadın, ölmek üze· 
re bulunduğu esnada bile dö
vüldüğünü söylememiştir. 

açmışlardır. 

lngiliz'lerin araştırmaları ne
ticesinde yabancı bir devlet 
fabrikalarında imal edilmiş 
birçok silahlar elde edilmiş 
ve bu münasebetle birçok 
Arap'lar tevkif olunmuştur. 

Güzel Meri'yi kim 
alacak? 

( Baştara/ı 2 inci sahifede) 
Meri ile Reks Miamide çok 

güzel günler geçirdiler ve bir 
akşam Reks Meriye: 

Benimle evlenir misin?dedi. 
- Benim de seni sevdiği· 

mi biliyorsun. Dedi. Fakat, 
müsaade et, cevabımı iki gün 
sonra vereyim. 

"Seni ben de seviyorum .. ,, 
Ertesi gün, Meri odasında 

hazırlanırken, hizmetçi geldi 
ve: 

- Mis Meri, dedi, salonda 
sizi bir genç bekliyor. 

- Beni mi? Kim acaba ? 
- İsmini söylemedi . 
Meri: "Kim olabilir?" diye 

merakla hemen aşağıya indi. 
Bu, Vilyam F ergusondu: Yani 
öteki aşıkı ... 

- Rahatsız ettiğim için af· 
fet beni, Meri. Miamiden ge· 
çiyordum. Senin burada oldu
ğunu haber aldım. Esasen 15 
gündenberi mektuplarıu kesil
mişti. Merak ediyordum . 

"Darılma bana, Meri. Bu· 
rada niçin bulunduğunu bili· 
yorum. Fakat hayatını başka
sile , birleştirmeden evvel bir 
şeyi öğrenmeği istiyorum: 

"Seni ben de seviyorum. 
Bunu anlamanı ve beni ara 

sıra düşünmeni istiyorum." 

Genç bunları söylemiş ve 
son bir defa Meri'ye bakarak 
çekilip gitmişti. 

Meri ne bir cevap verebildi, 
nede gitmesine mani oldu. 
Yalnız, bir iki dakika salonda 
hareketsiz kaldı. Sonra dış 
kapının kapandığını işitti ve 
odasına çıktı. 

Siyah taşta randevu 
Meri odasında türlü düşün

celer ve buhranlar içinde do
laşırken Reks Harşal da bir 
mektup alıyordu : 

"Size bu mektubu yazan 
Mis Meri Renvikin bir arka· 
daşıdır. Bu genç kız hakkında 
sizinle görüşmek istiyor. Bu 
gece, saat tam 12 de, Siyah 
Taşta sizi beliyecektir.,, 

Mektupta şu imza vardı: V. 

kelesine çıkarılmışlardır. Bo· 
zulan vapur yerine, mütebakı 
seferleri yapmak üzere başka 
bir vapur temin edilin
ceye kadar bir haylı müşkilat 
çekilmiş ve gece Konak'hn 
Karşıyaka'ya son seferi yapan 
vapur saat 11,30 da kalkması 
lazımgelirken 45 dakika teeh· 
hürle 12, 15 te hareket etmiş 
ve Pasaport iskelesine de uğ· 
ramıyarak Alsancak ve Karşı
yaka,ya gitmiştir. 

Son birkaç ay zarfında li· 
;;an idaresinin vapurları, artık 
eskilikten kullanılamaz bir hal 
almış ve sık sık bozulmağa, 
yollarda kalmağa başlamıştır. 
Vukuu muhtemel i' bir fa
cıaya meydan verilmemesi 
ıçın, liman idaresinin 
gemilerini daha sıkı bir kon
trola tabi tutması veya bu 
en genci 30-40 yaşında olan 
eski tekneleri artık kullanma
ması lazımdır sanıyoruz. 

Urla' da 
Kadın kavgası 

Urla kazasının Kuşçular kö
yünde bir vak'a olmuştur. Kı· 
zılhisar'lı Mustafa oğlu Etem, 
karısı 15 yaşlarında Rukiye 
ile hususi muhasebe tahsil· 
darı Behçet'in kızı Şükran 
arasında bir zeytin mes' ele-
sinden kavga çıkmış, Şükran 
taşla Rukiye'yi başından ya
raladığından zabıtaca tutul· 
muştur. 

Ferguson. 
Meri, Rekse bu F ergusondan 

arasıra bchsederdi : Uzakta 
kalmış bir çocukluk arkadaşı 
gibi .. 

Yarışı kazanan Meriyi alacak 
O gece Siyah Taşta buluş· 

tular. Vilyam : 
- Sizi; bir düelloya davet 

ediyorum, dedi. Fakat, eski 
zaman usulü bir düello değil. 

Sizinle bir yüzme yarışı yapa
cağız. Yarışı kazanan Meriyi 
alacak. Razı mısınız? 

- Razıyım. 

- Haydi öyleyse . 
Biraz ilerdeki kıyıya indi-

ler. Soyundular ve denize 
girdiler. İki, üç yüz metre 
ötedeki bir noktaya çıkmak 
üzere yarışa başladılar. 

Karanlıkta köpüren suların 
beyazlığından başka birşey 
görünmüyordu. 

Reks geri kalmıştı, Vilyam 
ilerliyordu. Yarışı Vilyam mı 
kazanacak, Meriyi Vilyam mı 
alacaktı?. 

Bu sırada Reks bir çığlık 
işitti. Sular karıştı, köpükler 
hışırdadı, sonra deniz duruldu. 

Reks baktı: Önünde birşey 
göremiyordu. Vilyam ne ol
muştu? Bilmiyordu. Döndü, 
sahile çıktı. Giyindi, eve geldi, 
yattı. ' 

Sabahleyin kalktığı zaman 

Vergilerin tarhında 
yapılan hataları 

düzeltiyor 
Maliye V ckalcti, muhtelif 

vergilerin tahakkuk muamele· 
!erinde vukua getirilen hata 
ve yanlışlıkların hazinenin ve 
mükelleflerin zararına meydan 
verilmeksizin düzeltilmesi için 
esaslı kararlar almış ve bu 
tashihlerin ne suretle yapıla· 
cağını teşkilatına bildirmiştir· 
Çünkü bazı vergi kanunların· 

da malmemurlarına ve mükel· 

leflere muayyen mercilerde iti
raz hakkı verilmiş ve tarhiyatta 
vukua getirilen hata ve yan· 
lışlıklar için tasrih şekilleri 
gösterilmiştir. 

Bazı vergi kanunlarında ise, 
muamelelerine karşı itiraz olu· 
nabileceğine dair bir hüküfll 
bulunmamaktadır. 

Halbuki teşkilatı esasiye ka· 
nunumuz, kanunun mükellef tut· 
madığı bir vatandaşa vergi tar· 
hetmek veya kanunun teklif 
ettiğinden fazla tarheylemek 
neticesini husule getiren yaıı· 
lışlıkların idareten düzeltilme· 
sini emreder. 

Şu kadar ki tarh ve tebliğ 
olunan vergiye itiraz olunarak 
müracaat , selahiyetli kaza 
mercilerinin kararına iktiran 
etmiş ise artık idarenin bll 
kabil tahakkukları değiştir
mek için yeni bir takdir hak· 
kı mevzuubahis değildir. Ve 
böyle bir tahriratta kanunsllZ 
vergi alındığı iddia edilemiyece· 
ğinden idari' kaza mercilerinin 
kararma iktiran etmek suretile 
kat'iyet iktisab etmiş olan ta~· 
hiyatta hiçbir suretle tadil<ıt 
yapılamıyacaktır. 

Maliye Vekaleti bu esaslar 
dahilinde yapılması lazımgel~Il 
ıslah ve tashih muamelelerinın 
şekillerini ve kanunlarında ya.· 
zıh hükümlere göre icra sll· 
retlerini tesbit etmiş ve aJ5· 
kalı memurlarm bunları cherll' 
miyetle gözönünde tutmalarını 
bildirmiştir. ~ ----------.il 

Birinci mıntaka tapu sıc 
muhafızlığından: 

Birinci sülmaniye mahsil~~ 
sinin Terennüm sokağmda es ğı 
20 yeni 16/2 numaralı sıt 

1 
elti solu Tatar Sabri önü Y~t 
arkası Havva ile çevrili b.1 

h·rnııl 
ev İbrahim oğlu İbra 1 t· 
çok eski zamandanberi se.11.~0 
siz olarak tasarrufunda ık P 
bundan 26 sene evvel Ar8

,
8 

lsmail Zeydan karısı Bsrkr? ıı 
ve adi senetle 11 altın . 1

; 0 
bedel mukabilinde barıc dıı 
sattığı ve Barka tarafından ·ı 

tsı ' işbu gayri menkul sene ıı · 
nizağsız, hüsnü niyetle ve xği 
lik sıfatile tasarruf ede~el jl· 
mıntakamıza ibraz edılen bıl 
mühaberden anlaşılmış se· 
gayri menkulün tasarruf 

19
36 

hepleri hakkında 1911 O h' 
pazartesi günü mahallinde t~ıll 
kikat yapılacaktır. Bu Il18k~' 
.. . d da bS 
uzerın e veya sınırın ~rı 

bulunanlar vesaiklerile on !h· 
içinde muhafızlığa veY~ Jlle· 

kikat günü mahallindek1•
1
• 

mura müracaatları bildi~ 
. • 0irı 

masasmın üzerine Mefl 

bıraktığı kağıdı görd~: ıcııbııl 
"Seni .ıle evlenmeğı 

ediyorum." ıııete' 
Ayni gün Meri de g 9,,sı 

lerde Vilyam'ın gece y yerfl 
denizde köpek balıklarına 
olduğunu okuyordu. 


