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Rusya 
Italyaya mukabele ederse va 

him hadiseler cıkacak • 

Akdeniz konferansı, dün iki defa toplandı 

Biz, ancak kara sularımızda görü- B.Ara;,ü~;~;~;~de m·· 

lecek tahtelbahirleri takib edeceğiz H~::ek~~~m~:.~~e~~~~t 
lngiliz ve Fransız donanmaları da açık denizlerde faaliyette 

bulunan meçhul tahtelbahirleri takib edeceklerdir 
--------~· -. 

Karadenizde tahtelbahir görülürse 

Atatürk 
Milletin şükran tel

graf farına cevab 
verdiler 

9 EylOl kurtuluş bayramı 

ıtıünaaebetile Atatilıke ve lıükCi· 

met ricalioe gönderilen nıionet 

•c Şftkran telgraf fanoa a~Ağtdaki 

cevablar gelmiştir: 
Kurtulu§ gi1nilniln yıldöoQmfi• 

tı(l kuılularlıten sayın balkın haoa .. 
karoı izhar ettiği temiz duygulan 
bildiren telgrafınızdan çok mfite• 
baaaie oldum. 1'eoekkür eder 
sayın halka onsuz eaadetler 
dilerim, Atatürk 

C. H. P. Genel Sekreteri B. 
Şflkrlı Kayadan gelen telgraf 
örneği: 

C. Kurtnluıunun yıldöntımfi· 
110 kotluladığınız İzmirlilerio 
panimiz hakkında gösterdikleri 
teıoiz duyguya teoeklrllr eder 
le•gi ve aaygılanmı ıunanm. 

Milli Müdafaa Vekili Gene· 
raı Kazım Ôzalptan gelen telgraf 
&rııeğidin 

.lambio kurtoluıu vetile!ile 
hakkımda göatordiginiz aamimi 
duygulara te ekkfir ederim. 

Beledi 1e baokanlığına 
İzmir 

Balkan H.aricige Nazırları 
Niyon, 11 (A.A.) - Havas de Fransız ve İngiliz mümes· 

muhabirinden: ailleri hazırlamış olduktan mu· 
Akdeniz konferansı tarafın· kaddem projeyi tevdi etmiş

dan ittihaz edilmek üzere bu· Jerdir. 
lunan mukarrerata göre, Ak- Bu tekliflerin vazetmiş ol· 
denizin garp kısmı Fransız dukları prensipler üzerinde 
ve lngiliz filolarının şark kıs· ittila hasıl olmuş zannolun· 
mına gelince bu kısımda Tür- maktadır. Yalnız tesvidi tar· 
kiye, Sovyet ve Yunanistan zından bazı tadilat yapıla· 
filolannın nezareti altında bu· caktır. Maamafıh tatbikata 
lunacaktar. müteallik tarzlarda bahri mü· 

Niyon, 11 (A.A.) - Havas tehassılan bulunmıyan bazı 
Ajansı muhabirinden: heyetler kendi teknisyenleri 

Komitenin dünkü celsesin· ile istişarede bulunmuşlar ve· 

Piyango çekildi 

yahud bazı izahat istemiş· 
lerdir. 

Proje bugün r üzakere edi
lecektir. O da emniyet mm· 
takaları tesis etmekten iba· 
rettir. Bu mıntakalar, denizal· 
talara memnu olacak ve bu 
mıntakalar dahilinde bütün ti· 
caret gemileri, beynelmilel barb 
gemileri karakolları tarafından 
himttye edllecektir. 

Bütün murahhaslar konfe
ransın sür'atle ve miimkün ol· 
duğu takdirde önümüzdeki 
hafta başında neticelenmesi 
arzusunu izhar etmişlerdir. 

Kontrol gemileri üssül ha
rekelerine vasıl olur olmaz, 
nezaret ve tarassut başlıyacak· 
tır. Bu işin bu ayın yirmisinde 
başlayacağından bahsedilmek· 
tedir. Bu iş yapıldıktan sonra 
- Sona 4 üncü sahifede -

Elektrik 
santralları 
Biri Zonguldakta, 
diğeri Kütahyada iki 
santral kuruyoruz 

Roma, 11 (Radyo) - Ankara· 
dan bildiriliyor: 

İzmirli kardeılerimizin kor· 
lnloo yıldönfimü sevinçlerine ka· 
ttlır, candan tebriklerimi ve eay· 
gılanmı sunanm. 

Dabiliy• Vekili ve C.ll.P. Keşideve bugu·· n de devam oluna-
Genel Sekreteri 'J' 

0 Beo senelik sanayi progrnmı· 
na göre, Türkiyede iki hfiyük 
elektrik santralı kurulacaktır. Bun· 
lardan biri Zonguldakta, diğeri 
Kiltalıyada yapılacaktır. 

'-- ş. aya ..1 caktır. Talihlileri yazıyoruz 
• • • • • lstanbul, 11 {Hususi) -

Kütahyadaki aantral ecocde 
5300 aaat çalıı:acak n uatte 245 

Uzum pıyasası Türk Hava Kurumu büyük pi· 
yang•)sunun keşidesine bugün 

g•ıttı·kçe yu·· ksel·ıyor başlandı. Yarın da devam 

milyon kilovat elektrik istihsal 
edecektir, Klltahy1tdan, havai hat· 
larla lstanbula ceryan verilecektir. 

edilecektir. B rgünkü keşidede ' İ kazanan numaraları bildiri· 
111giliz heyeti, bugün B. lsmail Ve- yorum: 

ATATÜRK 

ralla birlikte Aydına gidiyorlar 

. Ege mıntıtk.aaından üzüm Ye 
l.lıcir eatın almak üzere oebrimizc 
Selen İngiliz kooperatif §irkelleri 
lilatlıneaeillcri d6n de tetkiklerine 
de.am etmitler •e jiro m4e11eaeai 

ile izam berine bir anlaıma yap
~.-ı-. jirolar, taahhldlerini ifa 

derhal faaliyete geçmifler ve 
..._,_ta beflaauıludır. Bu hare· 
~ boruda da taaiıi 16nılmi1f, 
9 llamara bflm 17·17,S kuruta 
~ Çlbuftır. 

İngiliz kooperatifçileri, incir 
satın almak için kooperatifler sa· 
b§ birliği ile de temasta bulunmuı· 
lardar. Bugilo miidüril umumi B. 
İsmail Hakkı Veral ve birliAin io· 
cir mütehaaaııılan ile birlikte Aydın 
ve Selçuk mıntakaaında bir gezioti 
yapacaklar, mahsulü mahallinde 
tetkik edeceklerdir. 

TGrkofiı mildt'lrft B. Cemal 
Ziya, Lıgilis m4meaaillerin TGrko• 
f ill si7U9'1eıla4h bDdileriM kOo 

17406 
12000 Lira 

29062 
10000 Lira 

31598 
3000 Lira 

32744 39411 
1000 lira kazandılar. 

500 lira kazananlar: 
655 763 2642 3640 

TUrkiyesi sulhperverdir 
İstanbul, 11 (Husu i) - Pa· 

riııte toplanan beynelmilel parla· 
mentolar konferanııı reis vekilli· 
ğioe, bfikümetimizi temsileo gön· 
rilmio olan Biiyfik l\lillet .Meclisi 
birinci reis vekili 8. Hasao Saka 
seçilmi§tir. 

B. Hasan Snka, verdiği bir 
eôylevde, Atatürk Türkiyesinin 
eulbecverliğinden bahsederken çok 
alkı~lanmııtır. 7312 14982 ll289 21295 

23636 267 57 28639 29706 .,,/ 
36514 3~6o4 39438 39143 /ktısad Vekaleti 

1 200 hra kazananlar: 

1

1214 6810 1042 8194 mu"steşarı 
9772 10777 11988 13585 

17935 20818 23604 24197 T fk "kf • • b • • d• 
25228 26299 28890 29515 ~ e ı erını ıtır ı, 
31563 34656 35653 38365 bugün gidiyor 
39519 Maniııaya gitmiı olan İkhead 

100 lira kazananlar: Vekaleti eiyaat müsteoarı B. Ali 
317 482 559 697 Riza Törel, şehrimize döomüo ve 

1221 2219 4265 5032 dün de muhtelif meseleler üzeriode 

6732 8041 9495 10936 
tetkilderiue devam etmiştir. B. Ali 

15134 17166 18144 19344 Riz~ Törenin bu~fin İetanbula dön· 
mesı muhtemeldır, 

20945 22934 24747 25563 -----
27351 29626 30425 31412 Rusya 
~~~~~ 33166 34034 37525 ltelyaye kar9ıhk verirse 

ol _ lstanbul, 11 (Huausi)-Sov· 
operatif eiyaeetimiai anlatmıı, Jku· yet Ruayanın, ltalyaya k8J'll 
aad Vekili B. Celil Bayann too• mukabelei bilmiıile geçmele-
peratifçilik hakkıodakj nutkundan A rinin, vrupada vahim netice· 
bası mi1him parçalan tercGme el• 
lllİf, her huauıta ieteclikleri malG· ler doturacatı Romadan ha· 
mail •enDİfdr· ber veriliyor, 

basla y 1ptığı konuşmalara büyük 
ehemmiyet veriliyor 

İstanbul, 11 (Hususf) - Hariciye Vekilimu B. Tevfik Rao 
Araa; bugüo Ceneyrede buluomakta olan logiltere ve Fransa Bari 
ye azıdan B. Eden ile B. 1 voo Delbosu ziyaret ederek keodile 
uzun milddet ve mfihim meaoleler etrafıoda koouomalarda lJ 
luomufhll'. 

Cenevre eiyual mehafili, bu konuomalara bdyllk ehemmi 
atfetmektedir. 

\,. 

Telgraf gişe baş 
memurunun ölü 

-~---.-.--------
Hadise evvela esrarengiz görü:[ 

fakat sonradan aydınlandı 
İzmir telgraf give başmemoru 

B. Cemal evelki gece O!!ğirmen• 
dağı mahallesinde Nizamiye soka· 
ğında 32 numaralı evde ölü olarak 
bulunmu~tur. B. Cemalin ölümü, 
bidayette esrareogiz ve şüpheli le· 
lalli edilmipe de müddeiumumi· 
likçe yapılan tahkikat neticeaiode 
hidieenin bir kazadan iberet oldu· 
ğu anlatılmıştır. Vak'a hakkında 
aldığımız tafailAt oudor: 

B. Cemal, birkaç glindenberi 
rahataızdır. Posta memurlan ara· 
anda hulunao Bn. Sabiha kendisi· 
nin yakın arkad11oıdır. B. Cemal 
Bn. Sabihanın evinde ölmfiotür. 
Son gfinlerde Bergama posta me· 
murloğuna tayin edilen Bo. Sabi· 
ha İzmirden aynlacağı için hadise 
gecesi B. Cemal kendisini görmeğe 
gitmiotir. Eski tanıdıklarıodan bir 
satla refikası oraya gelmiolerdir. 
Hep beraber yemioler, B. Cemal, 
küçük bir oioe rakı da içmiatir. 

Saat 22,30 da diğer miaafirlcr 
nldıktan ııoora B. Gemal evde 
ruz kalmıvtır. Fakat az sonra f~ 

laoan B. Cemal, evin alt ka 
inerek mideaioi temizlemek: 
buriyetiode kalmıı ve tekrar 
divenden yakan çıkarken bird 
bire dilomno, boğazı, merdiv 
.kenanna çarparak berelenmiotir 
Cemal, biraz sonra ölmnıuır. 
diııe, derhal zabıtaya haber v 
miş ve müddeiumumi mua · • 
Tadir Ener, tahkikata el koy 

tor. Telgraf müdürl6ğil vak'a 
haberdar edilmia ve giıe me 
luğuna aid muamclitı ve 
mühür altına almııtır. 

B. Cemal. herkea tarafın 
aevilmio ve bir memurdu. DOı 
ten mütevellid bir nezif veya k 
durmaeıodan öldfiğii tahmin e 
yor. Hildisedc kasd olmadığı a 

ı tılmıotır. 

Yelken ve kürek yarışları 

Doğu muhteliti lzmir 
muhtelitini yen 

• 
lstanbul muhteliti de Ankara m 

telitine 1-0 galip geldi 

Dün Alsancak ı sahasında 
şehirlerarası fuar kupası maç· 
larına başlandı. Maçtan evel 
yağan yağmur yüzünden sa· 
hada pek az kalabalık vardı. 
Oyunlar Doğu muhtelit ve 
lzmir B. mubtelitinin karıılaş
masile başladı. Oyunun hake· 
mi Ankaradan Asımdı. 

Takımlar fU kadrolarla çık
tılar: 

lzmir Genç mubteliti: Nejad, 
Necdet, Şeref, Mcbmed, Mus· 
tafa, Fethi, Saim, Kemal, il· 
yu, Ômer, Hidayet. 

Doğu muhteliti: Ali Osm 
Hüseyin, Mehmed, lsma 
Abdurrahman, Fuad, Niba 
Murad, Mustafa, Nuri, Ası 

ilk devrede Doğu takı 
saha acemiliğini geçirdikt 
sonra tam bir enerji ile 
namağa baıladı. Ve 13 ün 
dakikada yediği 1 gole 20 i~ 
ve 39 uncu dakikalarda · 
sayı ile mukabele ederek de 
reyi 1·2 ıalib bitirdi. 

ikinci devrenin ilk daki 
lannda lzmir genç takamı da 
- Sona 4 iincii saJıifede • 
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Kritik ve otokritilı: 

Bir sahne ve bir Dialog 
Yakıorla, Cenevre loplaotısı olacak ve buuuıı uzııuca bir sabııc i ol· 

mak üzere •·Akdeuiz konferau 1,, loplanacaklır. Buua muuzi olmak 
üzere de "illcr-1\lussoliui kouuşruasına şabid olaca~ız. Her iki lıidiııcyi 
tertib t:flcn rejiaörler ayrıdır. Bunun gibi, reji tekniği, dekor tekniği, 

beyan ve hareket ıeL:niği de ayrıdır. Demek ln7.ımdır ki hatta, Paris· 
Loodra mihverinin çevireceği sahne ile Berlin-Roroa mib,·eri eırafıuda 

cert'yan edecek olan dialvg, yalnız ifade va ıtaları bakımından ve e te. 
tikteri itı~rile d~ıl, mahiyetleri, öderi, felıeft.leri ve tellikkiteri itiba· 
rile de iki ayn mektebi tf'mıil eylemektedirler. 

lı~içredeki sahne tekniğinde olduğu kadar ozunde ıle klasiktir. Al· 
maıayadau ititeceğiruiz dialog ise, romantiktir. 

Birinciıi bizim akıl, wautık eagJuyu gibi vasıfJımmıza bitab 
edec .. Jtlir. 

lkindıi, bizdeki kahramanlık ve macera istidadlarını tahrik etmeğe 
çahoac.kur. 

Klıiaik "hiıab., tasdikini, tecrübel~rimizdeu bekliye<X'ktir. Romantik 
"nara., bamlf'yi cüretkirh!tnııza yaptumak lıtiyecektir. 

llalbuki, ber ikisinin nıevzuu aynidir: Barış! )' alnız, Lefsirler 
haolı.adu. 

Biz derken, bu uhne ile bu dialoga seyirci olacak dünyayı kasde· 
diyoruz. Bu dünya, son yıllarda biribirinden heyrcanlı b:itlisclerc şahid 
olmuıtur. Hiçbir devirde, nesiller, hu kadar ıa~rtıcı hüdiselerin seyircisi 
olamamışlardır. O kadar .ki, bundan yüz sene 11oura yaşıyacak 'e düşii· 
necelı: inıaular, devrimizi tetkik ederken, bizlere; harikulade ve nıa· 
aallarda.ki kadar gayri tabii vasıflar yoracaklardır. Halbuki bizler, bu 
dramııtik anlan ekmeğimizi kemirerek ve lokmalanmııu çiAoiyerek ya· 
ııyoruz. İnsaolıgın hali, demek .ki her devirde aşağı yukarı bu imiı. 

Burlıan Belge 
________ ..,.._...,.__,._><:~~ocı::::ı«~::»::::::><X::»:::«:::ııx:>~ıı::-----........ ~ 

-Fena anlayış del}H 
Bazı kaplıcaların şif ası çok 

seri olur ve bazı maden sula· 
nnın da tesiri böyledir. Dok· 
torlar, bu gibi kaplıcalara gir
mek ve maden sularını içmek 
işlerini ancak sıkı bir kontrol 
altında tavsiye ederler. 

Avrupanın maruf kaphca· 
l11ından birisine bir köylü 
gelmiı, sabahleyin bir banyo 
almış, "yni zamanda da bir 
miktar maden suyu içmiştir. 

Bu kaplıca ve maden suyunun 
tesirleri hem seri ve hem de 
şiddetli imiş. Bir saat sonra 
köylü bir daha gelmiş ve bir 
banyo daha almış, bir de ma
den suyu içmiştir. Kendiıine 
sebeLi sorulduğu zaman: 

- Doktorum bana 21 ban· 
yo almak ve 21 defa da ma
den SU)'' içm~k tavıiye etti. 
Ben de bir an evel iyi olmak 
için 21 banyoyu 21 saatte bi
tirmek iatıyorum. 

Demiştir. 

Dava, hep uz~n yeşam~ 
davası 

Yüz ıene yaşamak istersiniz 
değil mi? ihtiyar oduncunun, 
davet ettiği Azrail karşısın

daki teliş ve hazır cevaplığı 
meıhurdur. . Buna bakarsak, 
herkesin yüz sene yapmak 
hevesinde olduğuna inanmak 
lazımdır. Şu halde, yüz seı:ıe 
yaşamak için herşeyden evel 
en ziyade temizliğe dikkat la
zımdır. Yapılan birçok müp
hcdeler, kirli ve piı insanların 
ömürlerinin kısa olduj'unu gös· 
termiıtir. 

Yazıklll 
Nevyorktan fena bir haber 

geldi, cazbandm medeni ihti· 
yaçlara göre mucidi olan zat, 
henüz 40 yatma olduğu hal
de ölmüf. Karilerimizin bu 
meşhur zatın ismini bilmedik
lerine eminiz. Cazbandm mu· 
cidil nenize lazım, Amerikada 
bu adamcağız bir şöhret kur
muştur, bunun için adanın 
Corç Gerdsum olduğunu ıöy· 
Jiyelim. Yalnız bir eaerinden 
100 bin dolar kazaomıı, 1932 
de bir müzik mükafata almııtır. 

En seri ati 
Nevyorkun Taymis gazete

sine inanmak lizımgeline bir 
at, yeai bir kotu rekoru VÜ· 

cude getirmiştir. Bu at, Nev
york at meydanında bir da
kika 59 saniyede hiçbir atın 
koşamadığı kadar bir süratle 
koşmuştur. 

Elmas humması 
Venezoillada Karkas eyale· 

tinde korkunç bir elmas hum· 
ması ba.şlamışbr. Bu humma, 
maddi bir hastalık değildir, 

bir vakitler, Kaliforniyada hü· 
küm süren .. Altın humması " 
na benzer. 

Venezoillada altın arayıcılığı 
ile meşgul 700 kadar amele 
tesadüf eseri olarak kuvvetli 
bir elmas daman bulmuşlardır. 
Bu haber üzerine, omuzuna 
çapasını vuran bu sahada el· 
mas aramağa koşmuştur. işte 
hummanın esası budur! 
68 iskelet arkadqlllll 

Evet, size ansızın deseler ki: 
- Bir sürü iskelet üzerinde 

günlerdenberi oturuyor, yıyor, 

içiyor ve uyuyorsunuz!. 
Ne yaparsınız? fşte böyle 

bir hal Fransada Misan kasa
basında bir evin sakini başına 
gelmiştir. Piyer Far et Adam; 
adında birinin evinin taban 
tahtalarının altında 58 iskelet 
olduğunu haber almış ve de· 
lirmek derecesine gelmiştir. 
Bu evin yerinde 173'2 de kü
çük bir kilise varmış; kilisenin 
iskelet mahzeni de tam bura
da imiş. Ar•dan geçen uzun 
senelerle burası unutulmuştur. 
~~~~~--~~~~~ 

lnhiaarlar idaresi 
Hurda mUbayaatına 

devam ediyor .. 
inhisarlar idaresi, Aydın, 

Selçuk, Ôdemiı mıntakalannda 
hurda incir mübayaatına de· 
vam etmektedir. Selçuk mm· 
takasından satın alınan iki va· 
gon incir, dün şehrimize geti
rilmiıtir. Bunlar, idarenin fab
rikalarına gönderilecektir. 

inhisarlar idaresi, şaraplık 
üzüm mübayaatma bugülerde 
nihayet verecektir. idarenin 
muhtelif mıntakalardan aldığı 
yaşüzüm miktarı 700 bin ki
loyu bulmuştur. 

Trakya 
BUyUk manevraları filimi 
Trakya büyük manevralarına 

ait büyük filim, dün akşam 
Or.duevinde süel erkin ve su
baylara gösterilmiıtir. 

Hava seferleri ne 
vakit başlıyacak? 
Cumaovası nahiyesinde in

şa edılmekte olan sivil hava 
istasyonu alanının toprak tes· 
viyesi bu ayın on beşine ka
dar bitirilecektir. Bazı tecrü
beler bu ayın sonuna kadar 
devam edecek ve 1 Birinciteş
rin 937 den itibaren Ankara, 
lstanbul ve lzmir arasında ha· 
va seferlerine başlanacaktır. 

Dr. 8. Hulusi 
Alataş 

Göçmenlerin vazi
yetini tedkik edecek 

Bir hafta içinde muhtelif memle
ketlere ihraç ettiğimiz mahsula

tın cins ve miktarları -----------Şehrimiz Ticaret ve Sanayi Üzüm Kurumu 2142, inhisar· 
Odası, incir ve Üzüm sabş· lar idaresi de 1974 çuval 
ları ile bu mahsullerin piyasa üzüm satın almışlardır. 
vaıiyetleri ve bu hafta zarfın- Bu hafta incir satışları da 
da limanımızdan yapılan ihra- oldukça hararetli geçmiştir. 
cat hakkında bir rapor hazır· Bir haftalık sat~, 6-15 kurllf 
lamıştır. Rapora göre, son arasında olmak üzere 15,789 
hafta içinde iizüm satışları çok çuvaldır. Piyasa açıldığı gün· 

denberi borsada satılan incir hararetli geçmiş, rekoltenin 
d miktara ise, geçen seneden 

noksanlığım gözönün e tutan 10,025 çuval noksanile 35,757 
ihracatçılar mübayaalanm çok çuvaldır. Son hafta sabşlarmın 
canlı ve seri yapmışlardır. fiatleri süzme 10-15 kuruı, 

Bir hafta zarfında muhtelif elleme 7-11,5 kuruş, ~l 
numaralardan 23-9 kuruş ara· 6·8,75 kuruştur. 

Keıaerıle ----·---
Bir kavga sonunda 

Sami ölıl6rülda 
Evelki gece Kemer cadde· 

sinde bir cinayet olmt111 Mus· 
tafa adında bir genç, arkada· 
şı Samiyi btçakla yaralıyarak 
öldürmüştür. 

Hüse.yin oğlu Saıai ve Ah· 
med oğlu Mustafa ve diter 

iki arkadaşı ile birlikte bir 
eğlentiden dönerlaken, 5-ni 
ile Mustafa araba içinde kav
ga etmiye başlamışlardır. Mus· 

tafa bir aralak bıçajını ~e
rek arkadaşının karnına sap
lamtıtrr. 

Vak'a mahalline derhal 
yetişen zabıta memurları Mus· 

tafayı yakalamışlar, yaralı Sa
miyi de bir otomobille mem· 

leket hastanesine kaldırmış· 
lardır. Sami, fazla kan kay· 

bettiğinden bir müddet sonra 
hastanede ölmüştür. 

Cinayetin bir bdan meıe· 
lesinden vukua geldiği saml· 
maktad1r. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti Siyasi Müsteşarı Dr. 
B. Hulusi Alataş, Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. Vilayeti
mizde iskan edilen göçmen
lerin vaziyetlerini tedkik ede
cektir. 

sında 23,040 çuval piyasa açıl· Bu hafta limanımızdan ya· 
dığı gündenberi de 38469 çu· bancı ülkelere yapılan iAcir 
val kuruüzüm satılmıştır. Ge- ihra<:4ltı 1798,4 tondur. Tuz ihracatı 
çen yıl ayni müddet zarfında Rapor haftası içinde 999 Yuıoalavya, ihtiyacını biz· 
69280 çuval üzüm sablmıştı. ton arpa, 168 ton nohut, 125 den temin edecek 

At yarışları 
Favorileri yazıyoruz 

Muhasebi Hususiyenin son-
bahar at yarışları, bugün Kıztl· 
çulludaki alanda yapılacaktır. 
Koşular, çok zengindir. Birinci 
koşuda favori Necip, ikinci 
koşuda favori Bayburttur. Üçün
cü ıkoşu, Jzmir büyük koşusu
dur. Favori Dandidir. 

Vilayet aygırlarının mahsulü 
üç ve dört YMındaki yar~m 
kan lngiliz taylarına mahsus 
koşuya 6 tay glreGelııtir. fM'Qrj 
Ülker ve Şen gündür. Beşinci 
koşu, iki yaşındaki İngiliz tay
larına mahsustur. :Uört tay gi· 
recektir. Favoriler Ôzdemir ve 
Komisardır. Bu koşunun ikra
miyesi 600 liradır. Verilecek 
ikramiye yekunu 2000 liradır. 
Ganyan ve Plasede beher ko
şu için piyango çekilmek su· 
retile sekizer kişiye beşer lira 
ikramiye verilecektir. 

Önümüzdeki iki haftada 
Yarış ve Islah encümeninin at 
yarışlar1 yapılacaktır. 

Halk karanlıktan 
şikayet etliyor •. 

lkiçeşmelikte, UJuyol Kırk 
merdiven meydanı karşısında 
büyük Jambanın birkaç gündür 
yanmadtğını, halkın karanlıkta 
müşkilata maruz kaldığını bir 
kariimiz yazıyor. Belediyenin 
nazarı dikkatini celbederiz. 

Son hafta fiatleri şöyledir: ton badem, 112,8 ton pamuk, 
7 numara 13,S-16, 8 numara 121,8 ton miyaokölcü, 6t,7 

14,50-17,25, 9 numara 15,75- ton palamut hulasası, 242,8 
19,25, 10 numara 17,50 · 21, ton palamut, 8,6 ton deri, 10 
11 numara 21 • 23 kuruştur. ton ıkanaviçe, 9,4 ton kendir 

Bir hafta zarfında limanı· tohumu, 20,3 to..o .kıamdarı, 
mızdan muhtelif yabancı ijlke- 5,5 ton mercioıek, SOO ton 
lere yapılan uzum ihracatı, zımpara madeni ve 8i4 kilo 
474,7 tondur. Şimdiye kadar hah da ihraç edilmiştir. Bun
vaki ihracat 782,3 tonu bul- dan başka mevsim mahaulün
muştur. den 95 ton yaşüzüm, 104,9 

Şimdiye kadar borsadan ton da kavun gönderihniştir. 

Kançeşmc de 
Feci bir kaza oldu 

Diin akşam Buca yolunda 
Kançeşme mevkiinde feci bir 
kaza olmuş, lbrahim admda 
bir arabacı; demir ç1bıklar al
tında kalarak ölmüştür. Hadise 
şöyle olmuftur: 

Arabacı Konyalı Hasan oğ
lu İbrahim, Seydiköye götür· 
mek üzere tek yük arabasaoJ 
demir çıbıklar yüklemiş ve 
akşam yol, çık•ıştır. Y orgwı 
bulunan arabacı İbrahim, şo
seye girdikten sonra arabanın 
üzerinde uyumağa başlamış 
ve hayvanı kendi başına bırak
mıştır. 

Gümrük makbuzlar 
Hakkında bir tamim geldi 

Gümrük veznelerine teslim 
olunan mebaliğ mukabilinde 
verilen makbuzların dip ko· 
çanlarına, eshabından imza 
alınmadığı anlaşılmış ve Güm· 

rük ve lnbiSll'lar Vekiletiaden 
Gümrük Başmüdürlüğüne bu 

hususta bir tamim gelmiıtiı. 
Tuıiaı~ ezcümle clenili,.- ki: 

"Bundan böyle gümrük vez· 

nelerine para yatıran eşhasa 

verilecek makbuzlar1n dip ko· 
çanlarına makbuzda ya11lı pta· 

ranın vezneye teelim edilen 
miktarda oldutunu ve makbu
zunu da aldığını göstermek ve 
vaW olacak aksi iddialar bu 
imza ile karşılanmak üzere 
sahiplerinden herhalde imza 
alınması lazımdır." 

Kançeşme mevkiinde yo· 
kuşa tırmanırken, hayvan fazla 
kenara gelmiJ tekerleklerden 
biri kayarak araba hendeğe 
yuvarlanmıştır. İbrahim, dev· 
rilen arabanın altında kalmış, 
demir çıbıklar başım ezmiş Dlin yafmur yaftlı 
zavallı feci bir şekilde öl- Dün öğleye doğru bava bir-
müştür. denbire bozulmuı ve şiddetli 

Mesai nizamnamesi Beyrutlu bir nızgirta beraber yatmur 

BugUnlerde tatbik mev- Meslekdatımızm yağmağa başlamııtar. Yağmur 
kiine giriyor.. tahassüsleri yarım saat kadar şiddetli yat· 

lktısat Vekaleti iş dairesi, Şehrimizde bulunan Beyrutlu mış, müteakiben bava açıl· 
baş müfettişliğince hazırlanan gazeteci B. Muhiddin Saydani, mışhr. Yağmur zeytinler için 
48 saatlik mesai nizamnamesi, dün fuarı gezmiş, Türkiyede çok faydalı olmakla beraber 
bugünlerde tatbik mevkiine gördüğü terakkinin bayram ıerJide bulunan tütün, üzüm t 
ıirecektir. Nizamnamenin yarm bulunduj'unu, Türkiye ve Su- ve incirler için zararladar. Bu 
şehrimiz iş bürosu amirliğine riyenin iki kardeş millet ol· huaulta alik•darlara henüz 
gelmesi beklenmektedir. duğunu ıöylemiıtir. hiç bir malUIDat plmemiftir. 
~························~·············~ ............................. •·········•·•··•· 

~ Izmirlilere Müjde 

FUAR GAZiNOSUNDA 

Büyük Varyete 
Peşteden getirtilen artistlerin nefis numaraları • Macar köpeklerinin hay· 

rete 9ayan marifetleri - dünya bisiklet tampiyonunun akılları durdu
racak cambazhkları. 

B"/J.tün bunları örmek i in Fuar azinoıuna lıo nu! 

Yugoslavlann tuz ibtiyac1nan 
mühim bir kısmım bundan 

böyle memlekeWnizdeo iedA· 
rilc etmete kaııar veıclipıi 

yazmıştık. Dün ille parti .ota• 
r•k IÇamalta mcmlchundan 
Y ugesla"t'•Y• üç bin tQD tuz 
ihraç edilmiştir. 

TuZlada tarama ve yıkama 
ameliyesine devam edilmek• 

tedir. Buscneki tuz iatibulib 
geçen ae11eye niabetle biraz 
noksan olmtlfbir. 

B. Murad 
aı.- talih ........... k 

ölOmden kurtutdu 
Bir alacak meselc:Uaden d& 

layı ruinocu B. Muradın üze· 
rine üç el silib atan tereyatca 
Mebmed, dün adliyeye veril• 
miştir. 

Y apılaa tahkikata ıöre, te
reyatcı Melımed, B. Murad• 
daa birkaç defa alacatına i .. 
temif, verilmeditindea lnwak 
evelki rece tabaoca11aı .ı ... 
ve gui•oo•n midlıipet _. 
sma gire~k orada bulunan 
Bay M11radla üzerine ateş e~ 
mittir. 

Gazinoa11a fıdıen•• lılllr 
tafa Remzi, Mebmedin tabea .. 
CUIBI çelİıtitini ıörünc:e bir 
denbire üzerine atılmış ve eline 
wrarak k.....-ua yol,.. d~ 
tiıtirmiı, bu suretle hedefini 
fafıran kUl'fuD U..,. iabet 
etmiıtir. Mehmed, b• VMi· 
yette üç el CW.. alet etmİff 
fakat kurtunlar yere .-plan• 
mıştır. 

Sorgu hildmliji, kllil .., .. 
dile •tef ettiiiadea MsLzedio 
tevkifine kar.-~- Melr 
med, Apcewla •ıtd •' 
edilecektir. ----r.,.w. .. 

Zevç, peder ~ • . • ., 
timiz aki M•s,ehei ...
life midiri 1. TsL · · T...
rmm rahmetine kaVUfmuı dO" 
layısile gerelc cenaze me~ 
mine iıtiralc etmek bdirtinal' 
lıtında bulunan, gerebe dur 
dujumuz teeuürlere iıtirakld 
bize taziye nezaketi ıöstereO 
bütün doatlanauza mabtend' 
Anadolu ..... i ....., 
alenen am tqekirür ederis. 

Merhumun efi, kalan 
ve damadlan 
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Şehirden r6portajlar: 

Susam helvası artık 
- - - ,. unutulup gidiyor .. 

Japonlar, umumi bir taar-ihtiyar kazancı, eski _aşkını ha-

ruz l·çı·n hazırlanıyor· Iar tırtadı ve içini çekti. 
Bırak bırak - dedi - sevap işliyelim der-

ken günaha girmiyelim •• 
Şanghayda kolera dev;;,,_-;diyor. Dün yirmi kişi 

öldü. Çin kadınları da harbe iştirak ediyorlar 
Pekin, 11 (Radyo) - Çin 

hükumeti, Japonların, Kan· 
tonda umumi lir hücuma ge· 
Citceklerini tahmin eaerek, bü· 
tün sahillerde tedbirler al· 
ınıştır. 

Japon erkanı harbiyesi, (At· 
Yan) adalarının işgalini derpiş 
etmekte ve bunun için hazır· 
lıklara başlamış bulunmak
tadır. 

Şanghay, 11 (Radyo) - Ja
Pon donanması, Koning şeb· 
rini bombardıman etmekte 
devam ediyor. 

Çin tayyareleri, dün bir Ja
Pon hastane gemisini bombar· 
dıınan etmişlerdir. 

Tokyo, 11 (Radyo) - Ja
Ponya Deniz Bakanı, Japon· 
Yanın, bir deniz teslihatı ya· 
nşına girişmek istemediğini 
beyan eylemiştir. 
Şanghay, 11 (Radyo) -

Şehirin her tarafında kolera 
h.atahğı hüküm sürüyor. Çin 
lbehallelerinde dün yeniden 
80 musab görülmüştür. Bun
lardan yirmisi ölmüştür. 

Şanghay, 11 (Radyo) -
iiarb sahasına gitmek istiyen 
kadınlardan mürekkep bir ta
bur teşkil edilmiştir. Bu tabur, 
teclıiz edilir edilmez, derhal 
cepheye sevkolunacaktır. 

Tokyo, 11 (Radyo)- Hari
ciye Nazırı B. Hirota bugün 
Rus sefirini kabul etmiştir. 
Rusya sefiri son Japon nota
sana Moskovanın cevabını ge· 
tirnaiıtir. Sovyet hükumeti, 
Ruı sularında tevkif edilen 
Japon topçekerinden bahse
dilmektedir. Binaenaley müsa· 
dere kanunidir. 

B. Hirota, T opçekerin Rus 
q,..ulan dahilinde tutulmasına 
İlnkan olmadığını söylemiştir. 

Pekin, 11 (Radyo) - Ma
Çtnı cephesinde, Çin ordu· 
lariıe Japon kıtaatı arasında 
Iİddetli muharebeler cereyan 
tbnektedir, Japon orduları, 
Y•ni mevziler almışlardır. Sanji 
lllıntakasında Japon kıtaatı 25 
kilometre ilerlemişlerlerdir. 

Çinliler Yatung cephesinde 
büyük kuvvetler tahşid etmek· 
tedirler. 

ŞiAıali Çinde, 300 bin kişi· 
lik Çin kuvvetlerine karşı 180 
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Sahip Te bajyuganı 

Haydar Rütdü ÖKTEM 
l1111um1 aeorlyat Te yazı itleri 

llldlril: Hamdi NClzhet Çan.çar 

ldarehuıeei: -
l.aıir ikinci Beyler sokağı 
C. Balk Pa&Ui bin• içinde 
TeJaqr: Jsmir - ANADOLU 

'l'elefon: 2776 .. Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
laUıtı 1200, alb aylığı . 700, üç 

y1ığı 500 kuruotur. 
l lbanca memleketler için eenelik 

abone ilcreti 2 7 liradır 
Beı J~4• S k~hır -

~~~--------~~~ bin kişilik bir Japon ordusu 
tahşid edilmistir. 

Şanghay, 11 ( Radyo ) -
Çinliler, Yançe nehrini ka
patmak için şatlarını batır· 

mışlardır. Bu tedbir, Japon 
gambotlarınm şehre girmele· 
rine mani olmak için ittihaz 
edilmiştir. 

Tokyo, 11 (Radyo) - Ja· 
pon tayyareleri, beş gün de· 
vam etmek üzere manevralar 
yapacaktır. 

Japonyanm bertarafında, 

harb lehine nutuklar iradedil
mekte, nümayişler yapılmak· 
tadır. 

Tokyo, 11 (Radyo) - Mec· 
liste Çin-Japon harbi hakkın
da izahat veren başvekil prens 
Kanoye; harbin bu sene bite· 
ceğinin şüpheli olduğunu, 938 
senesi harb büdçesinin bu 
veziyet nazarı dikkate alına· 
rak hazırlanması lazımgeldiğini 
söylemiştir. 

Başvekil . kabinede tebed
dülat yapılacağı haberini tek-
zib etmiştir. 

lhtililciler b=r vapur 
daha tuttular 

Gemi, lngiliz bandıralı ve fakat 
Yunanlı vepetrol dolu idi 

Londra, 11 (Radyo) - Lapalmastan alınan haberlere göre, 
Frankoya ait Kanarya zırhlısı, İngiliz bandrası taşıyan (Papa
yanaki) Yunan kumpanyasına ait (lyoniyo) yük vapurunu tuta
rak (Seta) limanına götürmüştür. Vapurun petroldan ibaret 
olan hamulesi, derhal müsadere edilmiştir. 

Bayon, l 1 (Radya) Gılondaki vaziyet, son derece karışıktır. 
Franko tayyareleri, dün beyannameler atmışlar ve halkı tes· 

lim olmağa teşvik eylemişlerdir. Şehir halkı, açlıktan sıkıntı 
çekmektedir. 

Akdeniz konferansı dün 
iki defa toplandı 

- Başı 1 inci sa/el/ede -
konferans, harb gemilerinin 
veya tayyarelerin muhtemel ta· 
arruzlarına karşı tedbirler ala
caktır. Akdenize tayyare ge· 
mileri gönderileceği ve bunla
rın avcı tayyarelerini hemen 
harekete geçirmeğe amade 
bulunacakları söylenmektedir. 

Fransız ve İngiliz torpidola
rının Garbi Akdenizi kontrol 
edecekleri rivayet olunuyor. 
Konferansın nihayetinde ltal· 
yanın muayyen bir mıntakayı 
kontrola davet edileceği ve 
imtinaı halinde Fransız ve İn
giliz torpidolarının İtalyanın 
yerine kaim olacağı söylen
mektedir. 

Şarki Akdeniz diğer Akde· 
niz devletleri tarafından bil
hassa Türkiye · Sovyet Rusya 
ve Yunanistan tarafından kon· 
trol edilecektir. 

Niyon, 11 (Radyo) - :A.k
deniz konferansı, bugün de 
Fransa Hariciye Nazırı Bay 
lvon Delbosun riyasetinde top· 
lanmış ve deniz eksperlerinin 
raporlarım tetkik eylemiştir. 

Dün gece, bütün delegas
yonlar, hükumetlerini dünkü 
müzakerelerden haberdar ede
rek talimat istemişlerdi. 

Bu sabahki içtima, saat 
11 den 12 buçuğa kadar de
vam etmiştir. 

lngiltere Hariciye nazırı B. 
Eden, B. Rober Vanstyarla 
daha evvel bir buçuk saat 
kadar konuımuşlardı. Bu ko· 
nuşmaların sonlarına doA-ru, 

Dolbos, ötleden sonra bütün 
delegasyonlara bir ziyafet ver· 
miştir, bu ziyatette, Niyon be
lediye reisi de hazır bulun· 
muştur. 

Ziyafetten sonra toplanmış 

olan Saikan antantı devletleri 
Hariciye Nazırları, vazyiet et
rafında uzun müddet konuş· 
muşlardır. 

Niyon, 11 (Husuıi)-Akde· 
niz konferansı, bugün öğleden 
sonra saat 16 da gizli bir 
toplantı yapmıştır. Bu toplantı, 
iki saat devam etmiştir. 

Gizli toplantı neticesinde 
bir itilaf husule geldiği bildi

rilmiştir. Bu itilaf hakkında 
bütün delegasyonların, hüku· 
metlerini haberdar edecekleri 
ve, gelecek Salı günü tekrar 

toplanacak olan konferansta 
esaslı bir tarzı hal etrafında 

tanzim olunak protokolün im
zalanacağı anlaşılmışbr. 

Yugoslavya ve Y unaniıtan 
Baş delegeleri, umumi bir va

ziyet karşısında müessir ol· 
makta mazur bulunduklarını 
ima etmiılerdir. 

lstanbul, 11 (Husuıi) - is
panya işlenne ademi müda-

hale komitesinin verdiği karar 
karar mucibince Rus filosunun 

kontrol için yakında boğaz· 
lardan geçerek Akdenize açı· 
laçağı söyleniyor. 

ı~t nA"wılar 25 kuruotm. 
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Rusya Hariciye Nazırı B. Lit· 
vinof da kendilerine mülaki 
olmuştur . 

Konferans reisi B. lvon 

Paris, 11 (Radyo) - Havas 
Ajansının verdiği bir habere 
göre; Akdeniz konferansı ne· 
ticesinde verilecek olan ka
rarlar, konferansa iştirak et
memiş olan ltalya ve Alman
yaya bildirilecektir. 

Hslfla 9apılıgor 
Birkaç gün eveldi; tam kan- Oturmuştum... Helvacıbaşı 

dil gecesi gunu ça11ıdan bir yandan benimle konuşur· 
geçiyorduk. Bir zat, yanında· ken adamlarına da tenbib ve 
kine: ihtarlarda bulunmaktan gerı 

- Dur -dedi- helva alayım. kalmıyordu: 

Çünkü eve bu akşam ellerim - Oğlum dikkat et ateş 
boş, belvaıız gidersem küçük sönüyor. 
kıyamet kopar. Adetleridir: - Sen de iyi karıştır; yapış· 
Her kandil benden helva is- muın •• 
terler, susam helvası .. 

Bu zatın yanındaki gülü
yordu: 

Helvacıbaşı satı ;ta 
- Olur şey değilsin vallahi. 

Hatırıma getirdin ben de ala
yım. Ben bu helvayı ağzıma 
koymıyalı kimbilir kaç yıl ol
du.. Geçen sene bir düşfin
düm; tamam yedi sene kestane 
yememişim. 

- Evet evet, dedi. Öbürü: 
- Ben de öyle, hazan bir 

meyvayı üç sene, beş sene 
ağzıma koymam ve farkına da 
varmam. 

* • * 
lkiçetmelik yokuşuna tırma-

nıyorduk .. 
Onlar bir helvacı dükkanı

na girdiler •. 
Ben de, biraz fikir edine

bilmek için az sonra ayni 
dükkana utradım. 

Dükkindakilerin hepsi te
l&şta idi. 

Kimi kazandaki atdayı ka
rıştırıyor, kimi ateşi canlan
dınyor, kimi de tartıyor ve 
satıyor. 

Halinden ustaları olduğu 
anlaşılan birisine yanaşbm: 

-Kolay gelsin helvacıbaşı .. 
O benim bu sözlerimden 

hoşlanmıştı. Beni tanımadığı 
halde bir iskemle uzatarak: 

- Hele buyur da otur 
bakalım. 

Dedi. 

* • * 
- Bunu niçin yaparlar 

usta? 
Güldü: 
- Sevap ıçın .. 
- Sevap için mi? 
- Evet, hem de eski bir 

adettir. 
Ben sormakta devam edi

yordum: 
- Usta sevabı neresinde 

bunun? 
- Bu helva " kandil için· 

dir,, Kandil günü pişi yapar· 
lar, veya susam helvası alıp 

dağıtırlar. Susam helvası al
mak işin kolay tarafıdır. Zah· 
met etmeden ayni sevabı ka
zanmıı olursun .. 

U1ta sözü çevirdi: 
- Bu lcuanı karııtıranı 

gördün mü.. Bunun iıi gücü 
budur. 

- De11ene çekirdekten ye
titme. 

- Öylel 
Cebimden fotorraf maki

nesini çıkarmıştım, Bu emek
tar helvacının resmini alacak· 
tım. Fakat o: 

- Olmaz olmaz, diyordu. 
Sevap işıiyelim derken güna
ha mı girelim? Hem bana 
geçen gün doktor söyledi: 

- Baba, sana bu yaJtan 
sonra tasvir filan çıkartmak 
yaramaz. Dedi. 

ihtiyar adam bu sözleri o 
kadar tabii bir tavır ve o 
nisbette saf bir dille söyliyor· 
du ki.. Az kalsın inanacaktım. 

- Amca, dedim. Senin 
yaım kaç? 

Dütiindü. Sonra tereddütle: 
- Yaşımdan sana nel.. 

Dedi. Y etmiı vanm, seksen 
varım. 

Bu esnada aklına mükem· 
mel birşey gelmiş gibi: 

- Sen, dedi, tasvir çeki
lecek yerleri bilmiyorsun .. 

ihtiyar kazancı, bu manidar 
cümleyi izah edecekti, nedense 
vazgeçti? 

Damdan düşer gibi ona 
sordum: 

- Allah kolunun kuvvetini 
artırsın amma amca, dotru 
söyle. 

- Neyi?. 
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Karabük seyahati 
Bir kaç gün geri kaldı 
lsta ıbul, 11 (Hususi) -Baş· 

vekHımiz general ismet lnönü
nün Karabuk seyahati, Akde
nızde tahaddüs eden vaziyet 
münasebetıie bir ikı gün teeh
hura u~ramıştır. 

Hatay 
Fransız komiserinin bir 

marifeti 
İstanbul, 11 (Hususi) - ls

kenderunden haber veriliyor: 
F ransanın, Hataya gönder· 

diği yeni delege, bugün bura· 
ya gelmiş ve derhal bir be
yanname neşretmiştir. 

Beyanname, Hatay temel 
yasasına aykırı olarak yalnız 

Arap dilile yazılmış olduğun· 

dan Türkler üzerinde çok fena 
bir tesir bırakmıştır. 

Hadise, derhal protesto dil· 
miştir. 

Tütün rekoltesi 
İstanbul, 11 (Hususi)- Bu 

~seneki tütün rekoltesinin 66 
milyon kilodan ibaret olduğu 
tesbit edilmiştir. 

An karada 
Bir Adlige Velcdleti 

binası gapı lacalc 
İstanbul, 11 (Hususi) - An

karada, Vekaletler mahalle
sinde büyük bir Adliye Ve· 
kaleti binası inşa edilecektir. 
Hükumet, bunun için lizım 
gelen tahsisatı ayırmıştır. 

Kanlıcada 
Bir vapur kazaı •. 

lstanbul, 11 {Hususi) 
Şirketihayriyenin bir vapuru, 
dün gece Kanhcada bir köı
kün rıhtımına çarpmlf ve ha
sara uğramıttır. Yolculardan 
birkaçı hafifçe yaralanmıı· 
lardır. 

Erzurumda 
Atatürk abidesi gapılacalc 

lstanbul, 11 ( Hususi ) -
Erzurumda yapılacak olan 
Atatürk abidesi için bir uıü· 
sa-baka açılmıştır. Bu müsa
bakayı Türk heykeltraşların
dan B. Hadi kazanmış ve 
abidenin inşasını üzerine al
mıştır. 

Ati nada 
Feci bir otomobil kazası 

lstanbul, 11 (Hususi) - ln
gilterenin Atina maslahatgü
zarile orada bulunmakta olan 
Irak lngiliz konsolosu, feci 
bir otomobil kazası neticesinde 
ikisi de ölmüştür. 

Ressam 
Nazmi Ziya öldU 

lstanbul, 11 (Hususi)- Bir 
müddettenberi hasta olan meş· 
bur ressamlarımızdan Nazmi 
Ziya bugün ölmüştür. 
~--------------~----

- Neyi olacak, her haıwi • 
birini.. 

içini çekti: 
- Olmasaydım bu hale ge· 

lirmiydim. Ömrümde yalnız 
"Ün na aşık olmuttum, onu 
çok sevdim ... 

Fakat "on beni ilk önceleri 
sevdi sonra yüzüme bakmadı ... 

* * * Onları fazla meşgul etme-
dim. 

işleri pek aceleydi. 

Bir iki poz alarak yanlann
dan ayrılırken elime bir kese 
kağıdı uzatarak: 

- Buyurun, bir de sen da
dına bak. 

Dediler. Yedim hem temiz, 
hem kuvvetli ve gıdalı .. Fakat 
yeni yetişenlerimizin çoğu bu· 
nu bilmiyoruz, tıpkı meyve 
bile yemediğimiz gibi ... 

Fethi Yıldırım ENlp 



Amerika mektupları: 
ANADOLU 

Alman Dofu muhteliti iz. 
mir muhtelitini 

Amerika da ,,. v } manevraları yaz eg ence- Londra,ii"(R:iyo) - in· 
mağlup etti 

- Başı 1 inci salıif ede -
anlayışlı bir oyun çıkardı ve 
6 ıncı dakikada beraberliği 
temin etti. Fakat 23 üncü da· 
kikada Doğu takımı 3 üncü 
golünü atta. Bu gole lznıir genç 
takımı 35 inci dakikada mu· 
kabele ettiyse de 42 inci da· 
kikada misafirler 4 üncü ve 
ve galibiyet gollerini atarak 

giltere erkamharbiyei umumi-

leri ve h t ye reisi F eld Mareşal Sir Do· spor aya l vel, Alman manevralarında 
hazır bulunmak üzere Alman· 

Nevyork, [Husust mu
habirimizden] 

Bu yaz Amerikada sıcaklar 
çok oldu. Sıcaktan yüzlerce 
kişi öldü. Şehirlerin harare
tinden hafta tatillerinde ka
çanların adedi arttı. Otomo
bil, otobüs kazaları ve deniz· 
de boğulmalar çoğaldı. 

Nevyorkun dünyaca tanınan 
Coney Island deniz plajı meş
hurdur. Buraya yirmi, otuz 
kilometrelik mesafelerden ve 
şehrin her tarafından yeraltı 
trenleri ile ve süratle beş ku
ruşa gitmek kabildir. Pazar 
günleri yalnız bu plajda bir 
milyon halk serinlemiye ça
lıştı. 

Bu plaja göz atılınca mah· 
şer meydanının nasıl olaca· 
A-ını anlamak kabildir. Uzun 
ve kısa; ince, orta ve şişman; 
beyaz, siyah, sarı ve kırmızı; 

biçimli ve biçimsiz; kadm, 
erkek ve çocuk; insan nümu· 
nesinin her nev'ini burada 
iÖrmek mümkündür. Eğlen
celerin binbir nev'i de bu
rada .. 

Havai tekerleğe sallandırı-

Parisin modası 10 dakika sonra 
Amerikadadır. Amerikan milyo

ner, kotra yarışını kazandı .. 

ya gidecektir. 
Umummi harbdenberi ilk 

defa olarak Almanyaya giden 
İngiltere- erkanıharbiyei ummi
ye reisinin seyahatine büyük 
ehemmiyet atfolur uyor. 

Berlin, 11 (Radyo) - ltalya 
generallerinden (Roza), Alman 
manevralannı takib etmek 
üzere bugün buraya gelmiştir. 

İtalya askeri heyeti, pazar
tesi günü B. Hitlerin Nurem· 
bergde yapacağı askeri teftiş· 
lerde hazır bulunacaıttır. 

oyunu 4-3 kazandılar. 
Bu maçı lstanbul · Ankara 

muhtelitlerinin karşılaşması ta
kib etti. Bu mühim oyunu 
Üçoktan Bay Mustafa idare 
etti. 

Maç Ankara takımmın ls· 
tanbul haf hatttnda kesilen 
akınile başladı. 

M altaya d6ndüler İstanbulun mukabil akını 
Malta, 11 (Radyo) _ lngi- daha müessir oldu. Fakat çe· 

liz donanmasından Hod drit- kilen şut kalecinin elinde kal-
dı. Top, devrenin beşinci da

novtiyle birinci sınıf kruvazör· 
kikasına kadar saha ortasında 

leri buraya dönmüştür. 
dolaştı. Bu dakikadan onuncu 

Yolcuların dakikaya kadar Ankara nisbe· 

telgrafları.. ten daha hakim bir oyun _ ver
Trenlerde, yolcuların ücretle meye başladı. Fakat fırsatlar

hususi telgraflarının kabulüne dan istifade edemedi. Bu da· 
eğleniyorlar kikadan itibaren devrenin 

k · · f d ı başlanmışbr. Yolcular, telgraf-
zev sız gıyınır arze er er.. 38 inci dakikasına kadar oyun 
A k 1 · k d larmı ücretile katar memuruna 

meri ayı gören er ıse a ın· sahası akınlarda geçti. 39uncu 
1 k ·· ı · · d'kl · teslim etmekte, ilk istasyondan 
arın ço guze gıyın 1 ermı dakikada lstanbu' ani bir hü-

L ·1· J A "k d F telgrafları gönderilmektedir. 
wı ır er. merı a an ransaya cumla ve Şahabın ayağından 
'd k d b d ı Posta ve Telgraf dairesi bulunmı-

gı en a ın ru ası mo a an oyunun müsavatını bozdu ve 
d F k t A ·k d · yan istasyonlarda, D. D. Yol· 

var ır. a a merı a a yem lstanbul, devre"i 1·- O galip 
b. d k · · p lan hatlarından da istifade J 
ır mo a tutturma ıçın a- olarak bı.tı'rdı·. 
· ld' · · ıA k edilecektir. 
rı~ten ge ığı11ı i an etme ---------iDi- ikinci devrede Ankara ta-
lazı mdır. Pariste yeni bir gilizlerin Rogbisinden farklı- kımı hiç olmazsa beraberliği 
moda çıkarsa 10 dakika sonra dır. Hokey de sonbahar oyu- temin maksadile çalışıyor ve 
şeklini ve rengini Nevyorka 15 inci dakikaya kadar lstan· 
nakletmek mümkündür. Renk· nudur. Kış gelince (basketbol), 

dahili atletizm, tenis ve ha· bul nısıf sahasmdan ayrılmı-
ler yeni icad edilen bir makine yordu. 
ile ve kablo ile Nevyorka ve- vuz yüzme oyunları yapılır. 
rilmektedir. Tafsilatın kısası Güreş, eskrim ve boks müsa· Bu müddet zarfında elde 
Nevyork kadınlarının modaya bakaları bu mevsime aiddir. ettiği fırsatlardan muhacimle· 

Yalnız dünya boks şampiyo· rin müsabaka edercesine fena 
olan alakaları heryerde olduğu 

nalıkları yaz vakti büyük stad· oynaması yüzünden istifade 

Piliijlarda 
muhtelif yerler, eğlenceler ve 
oyunlar.... Burada görünecek 
yeni bir yer var. Diyametresi 
(kutru) 12 metre kadar olan 
müdevver ve altı metre yük
seklikte:bir duvar yapılmış, bir 
kadın ve iki erkek üç moto
siklete biniyor ve duvarın 
amudi olan kısmında üçü bir· 
den sür'atle biribirini kovalı
yor, çaprazvari gidiyor, gidon
l arı bırakıyor ve birçok mari
fet ler yapıyorlar. Bunları sey
ret mek heyec m veriyor. Ha
kikaten dehşetli... Seyri on 
kuruşa ... Fakat hergün binlerce 
halk buraya girip çıkıyor ve 
parti bitince seyircilerin çoğu 
duvar dibine gümüş par ı do· 
lar atıyor. 

~~b~d:Uy~a:~~u:::~ı!n P:!a~~ yomlarda yapılır. Nitekim bu edilemedi. lstanbul takımı oyu-

Amerikada Amazonlar elbise modellerini daima bu- gece dünya şampiyonu zenci nu açmağa muvaffak oldu ve 
rada bulmak ve sokaklarda Luis ile İngiltereli Farr çarpı· tekrar ani hücumlarla Ankara 

lan vagoncuklarla htJvalanıp şacaklardır. Bu çarpışma ilk· kalesini tehdide baıtadı. lstan· 
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OORSA 
Ozum sabşları 

Ç. Alıcı K. S. 
438 f nhisar ida. 12 50 
399 M. J. Taran. 17 75 
328 Albayrak 15 50 
299 K. Taner 14 50 
294 Jiro ve şü. 16 25 
220 Ü. Kurumu 19 
131 Ş. Bencuyo 17 
94 A. R. Üzü. 16 25 
92 S. Öktem 13 25 
60 D. Ardı ti 1 S 50 
51 Vitel 15 75 
42 P. Paci 13 
29 F. Tokat. o. 14 
29 T. Erman 18 25 
26 M. Portakal 17 50 
22 B. Alazraki 15 
21 Rifat Kan. 15 50 
15 J. Taranto 14 75 

7 S. Erkin 17 50 
2493 

42866 
45459 

K. S. 
14 
22 50 
20 50 
19 50 
21 
24 
23 
16 25 
19 25 
19 50 
17 75 
15 75 
15 
18 25 
17 50 
18 
17 
ıs 1s 
17 50 

incir sataşları 
Ç. Alıcı K. S. 

625 A. H. Nazlı 7 
359 İzzi ve Ali 7 

49 Alyoti bira. 8 25 
49 M. J. Taran. 11 50 
9 P. Paci 12 75 

1091 
40352 
41443 

K. S. 
15 
9 50 
8 25 

11 75 
12 75 

Zahire sabşları 
Kilo Cinsi S. K. K. S. 

3033 Buğday 5 50 7 
20 Arpa 3 50 
20 Ton Bakla 4 375 
10 Nohut 5 50 5 625 
20 Ton Nohut 5 50 5 625 

3070 Kilo T. B. içi 75 75 79 
Piyasa fiatleri 

11 ·9-937 tarihinde borsa 
üzüm mümeyyiz heyetince 
tesbit edilmiş olan çekirdeksiz 
üzüm fiatleridir: 

No. 7 14 75 

" 8 15 50 
" 9 17 
" 10 18 50 
" 11 21 50 

15 25 
16 
17 50 
19 50 
22 50 

• 12 Mal yoktur. 
inmeler, Montagne Russe tize- görmek mümkündür. Kadınlar 

d 
burada güzel giyinir ve zevki baharda kürekçilik ve atletizm bulun semeresiı kalan bu akın· rine dün de devam edilmiştir. 

rin e süratle giden trenler, müsabakalarile itmam edilir. larından sonra Ankara tekrar 
tayyare gibi takla atan oda· okşıyacak surette tuvalet ya· Dünkü yarışlarda gene lstan· 
cıklar, kaza yapmıyan elek- parlar. Diğer tabirle kadınlar Yaz gelince yüzme, kotra, hakimiyeti eline alıyor.. bullu Bürhan birinci gelmiştir. 
trikli ve gaz motörlü otomo- sokakları, lokanta ve tiyatro· motörbot, tenis, golf rnüsaba· 22 inci dakikada Ankaranın ikinci Şeref, üçüncü Kocaeli· 
bilcikler, motorbotlar, sun'i !arı süsler ve göze görülecek kaları yapılır. .. bir hücumunu kesmek istiyen den Nazmidir. Bugünkü ya· 
kayış arabaları, elektrikle gi· iyi manzaralar arzederler. At yarışları bütün sene de· Kemal, Hasanla çarpıştı ve nşlar neticesinde Türkiye yel· 

d b Spor.. vam eder. En büyük yarışlar ikisi de yarah olarak sahadan ken birincisi anlaşılacaktır. 
en atlara inerek yarış, delı 

gibi karmakarışık giden va- Amerikada spor mevsimlere şimalde yaz vakti yapılır. Kış ayrıldı. Takımlar lO ar kişi i'e Kürek yarışları 
aonlar, acayip tüneller, etek- ayrılmışhr. Yazın futbol oyu· gelince bu müsabakalar Flori- oyuna devam ettiler. Biraz D 
• d · b" bd b l sonra kasdi favüllerinden do· ün sabah Karşıyaka sahil· 
)eri havaya atan rüz~arlar, nu yoktur. Futbol sonbaharda a gı 1 cenu a u unan sı- llerinde Türkiye kürek şampi-
elektrikli parmaklıklar, sıçrıyan başlar ve kış gelince biter. cak hükumetlere geçer. iyi layı lstanbuldan Danişle An- yonluğuna da başlanmıştır. 
kaldırımlar, ath karıncalar, Tenis oynıgan Amerikan Milli şampiyonalık 48 birleşik atı olan bir senede zengin karadan Rıza da oyundan çı- Dünkü yarışlara İstanbul, Ko-

l rıldılar. 
dönen yerler, tuneller büyük kızları.. hükumetleri şampiyonları ara· 0 ur. caeli ve Bandırmalılar iştirak 
mikyasta olmak üzere eğlen- Bu marifetin seyri, herhalde sında yapılır. En büyük h~- Köpek yarışları da mühimdir. Heriki takım gol çıkarmak etmişlerdir. Neticede, Orha· 
cclerin bir kaçı... bir dolardan çok fazlaya değer kımlar üniversitelerindir. Bah· Bu yaz lngiltere ve Ameri· için uğraştılar, fakat neticede · n~n idaresinde bulunan Gala· 

Sirkler, varyeteler, garip bir şey.. riye ve berriye mekteblerinin ka arasında çok eski ve meş· muvaffak olama1dılar ve oyun tasaray futası birinci gelmiş· 
da bu suretle stanbul takı-

mahluklar, kafe şantanlar, bar- Moda: takımları da meşhurdur. Bazı bur olan kotra yarışı bir da- tir. ikinci Bandırma, üçüncü 
lar, lokantalar, top oyunlarının Birleşik hükumetin dışında müsabakaları 120 bin kişi ha yapıldı ve Amerikan miJ- mının l·O galibiyetile bitti. Kocaelidir. 
~ev'i ve yazılacak olursa listesi bulunan insanlar seyyahlara seyreder. Amerikada oynanan yoneri Vanderbilt İngiliz mil- Şarpi yarışları Bu yarışlara lzmirden işfr 
bir kitapçık dolduracak kadar bakarak Amerikan kadınlarını futbol el ve ayak iledir ve in- yoneri tayyareci Sapvisi yendi. Türkiye y: lken birincilikle· rak eden olmam1ştır . ............................................................................................................................................ 

1, Ciizli Cihangir I' ---------52- Nakleden: F.Şemseddin Benliol)lu 

ruhile ve ihtirasile öptü. Bu 
elden bir koku, şimdiye ka· 
dar duymadığı, bilmediği ha· 
fif bir koku intişar ediyordu. 
Bu koku, sun'i kokulardan 
değildi. Bu koku profesörün 
damarlarına giriyor ve bütün 
kanına karışıyordu. 

Profesör kendine geldiği 
vakit, Lidyayı yanında bula· 
madı. 

Lidya, profesörün hususi 
laboratuvarından çıkınca evine 
döndü. Küçük ve şık salonu· 
na kapandı. Halinde telaş ve 
heyecan vardı. Borisin kendi
.aini buraya kadar takib etti· 

ğini biliyordu. 
Heyecanını durdurmak için 

eline bir kitab aldı; kitabdan 
bazı şeyler okudu, fakat hiç
bir şey anlıyamadı. 

Lidya, ne yapacağmı bil· 
mez bir halde idi. Kalktı ve 
pençereden sokağa haktı. 
Yolcular ve otomobiller her 
zamanki gibi geçiyorlardı. Hiç 
bir kimse, hiçbir şeyden şüp· 
helenmiyordu. Ahval o kadar 

sakin ve müsterih idi. Halbuki 
ekseriya b~yük hadiseleri böyle 

sakin vaziyetler karşılamıştır. 
Lidya, pençercdcn çekildi, 

salon içinde asabi bir halde 

dolaşmıya başladı. Lidya Bo· değil midir? 
rısın geleceğini muhakkak Lidya, epeyce bir zaman 
sayıyordu. Fakat ne vakit ipnotizma edilmiş gibi kaldı, 
gelecekti? Çok geç kaJacak sonra: 
mıydı? - Roris, dedi. Yanına gel· 

Epeyce bekledikten sonra, mek istiyorum. 
Lidya kendisini bir kanapeye Fakat bu söze cevab ve· 
attı. Çok yorulmuştu. Bunun rilmedi, uzun bir sükut peyda 
için hemen uykuya daldı. Fa- oldu. Lidya tekrar söz söyle· 
kat, biraz sonra işittiği bir mek istedi, bu sırada bir ses: 
sesle Lidya titremekten ken- - Benim yanıma gelip te 
disini alamadı. Bu ses: ne yapacaksın? 

- Benden ne istiyorsun? Diye sordu. 
Diye sordu. - Ben cihandan ve candan 
Lidya, korkmuş bir halde uzaklaşmak istiyorum. Yalnız 

salonun dört tarafına baktı. kalmak emelindeyim. 
Ses Borisin idi. Lidya suçlu - Sade bunun için mi? 
bir çocuk gibi: - Şimdilik sade bunun 

- Bu kadar zaman neden 
görünmedin? 

Diye sordu. 
-Hiçbir sebeb yoktu. Ara

mızdaki münasebetler keailmit 

için .• 
- Fakat burası baştan ba

şa gayri meskundur. Burada 
müthiş bir yalnızlık vardır. 

Sade ben varım, sen de sade 

benimle yaşamak mecburiye· 
tinde kalacaksın .. Bunları he
saba kattın mı? 

- Evet bunları düşündüm. 
Y cniden bir sükut devresi 

daha geçti. Meçhul ses: 

-Pek ala, dedi. Fakat bir 
daha geri dönmiyeceğini de 
biliyor musun? 

- Dönmek istiyenlerden 
değilim. 

- Seyahat çok uzundur. 
- Ne ehemmiyeti var? Ne· 

rede bulunuyorsun? 
- Okyanusun şimal kıs

mında küçük bir adacıkta bu· 
lunuyorum. 

- Oraya nasıl geleceğim? 
- Sana ben yol göstere· 

ceğim. Ne vakit ielmek isti
yorsun? 

- Hemen. 

- Pek ili.. Evveli Havai 
adalanna kadar geleceksin. 
Buraya kadar vapurdan isti• 
fade mümkündür. Bundan 
sonra gene izahat vereceğinı· 

- Teşekkür ederim BorİS· 
- Lidya .• Sana birşey izah 

etmek istiyordum, fakat seıı 
m~ydan bırakmadın. . 

- Yanil •. 

- Marsın ölümünün mu· 
sebbibi ben değilim. Bu hu· 
susta sana yemin ederim. 

Lidya ne olduğunu bileme· 
di ve ·bu sözlere de cevab 
veremedi. 

Boris: 
- Bana inanmıyor musun? 
Lidya ciddi bir tavırla: 
- Bu meseleden bir dahi 

bahssetmiyelim. 

- Sonıı ""' -

t 
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Hollivudda 4 yeni yıldız 
(imal) ediliyor! 

Sinemacılıiın hazırladıiı geni bir sürpriz: 
Salda Macar Francisco Gaala Venüs 

laeglceli dibinde, solda Viganalı 
meşhur Della Lind 

Serlivbamızda yanlışlık, ma· Bu dört yıl· 
naca düşüklük yoktur! Holli- dız uzun bir 
vudda uzun bir zamandan- za m an da n · 
beri dört yeni yıldız çalışmak- beri Holivud
tadır. Bu yıldızların dördü de da k ve ç~~ş
konturatlıdır, fakat henüz hiç ~ahtald 0

. ~-
bi h d " .. 1 • l d" ııcu a e mçın 

r sa ~e e goru mcmış er ır. sahneye çılc-
Bu dort yıldız şunlardır: m11orlar? 
Fransız: Veda An Borg. Bu babda 
Norveçli: Şiirid Kuri. birşey söyle· 
Macaristanlı: Franciska Gal. mek ancak ı 
Avuıturyah Della Lind. konturatoları yapmış olanla· 

nn salahiyeti dahilindedir. 
Çünkü bu İfin hakikatini bu 
zatlardan baıka bilen yoktur. ''le Messager,, 

filiminde 
iki meıhur Franıız 

yıldızı .. 

f' Gabı Morlay ve Jan Gabin 
ransıı fılim aleminin en ma· 

ruf iki siması, iki yıldızıdır! 
Bu iki yıldızın ayni filimde t'' alması hemen hemen vu· 

t,f• gelmemiıtir. Fakat Le 

1 
eıaager fıliminde Gabi Mor-

~la Jan Gabin karşı karşıya 
almışlardır. 

le Messager filimi daha f ~n hafta bitmiş yepyeni 
~r filimdir; henüz sahneye ve 

Pıyasaya verilmemiştir. 
Fransız sinema mecmuaları· 

llaQ kopardıkları yaygaralara 
~ana, bu filimin kıymeti 
k U)'iiktür. Fılimin mevzuu hak· 
~nda fazla izahat yoktur. Bü· 

n malümat en maruf iki yıl· 
~•ıın filimde rol sahibi olduk· 
-.rtndan ibarettir. 
. Bakalım, filirn hakkında ye

lliden ne fibi haberler sıza· 
C.k? ••• 

Bu mevsimde bu dört yeni 
yıldız için büyük bir reklam 
neşredildi. Bu reklam, dört 
yıldızın müşterek bir ilanmdan 
başka birşcy değildir. Bundan 
anlaşılıyor ki bu yıldızlar ha· 
len imal edilmektedir. 

Evet, Fidyas Venüs heykeli, 
en güzel kadın nümunesi ol
ması içil\ nasıl günler, hafta· 
lar, hatta senelerce işlemiş 
ise, halen Hoılivudda )ıldızlar 
da öylece işlenmektedır. 

Ve, eu meşhur bir heykel· 
traş, eseri karşısında Holli· 
vudda yıldızlarının yapıldık· 
ları sırada gördükleri ihtıma· 
mı sarfa lüzum görmemiştir. 
Şu halde dört yeni yıldız, ne 
esaslar üzerinden imal edil
mektedirler ve halen ne dere· 
cede vücud bulmuşlardır? 

Haber verelim ki Norveçli 
yeni dılber, hali imalde bulu· 
nan Sigrid Kuri, ıekiz aydan 
beri Hollivudda bulunduğ 
stüdyodan dıpnya bir adım 
atmamııtırl 

Bu dilber, Amerikaya ge
lirken olduğu gibi kalmak 
emelinde ısrar etmiştir! Ne 
saçının rengi değişecek, ne 
dudakları boyanacaktır. Gece· 
leri de eğlence yerine gitmi· 
yecek, famdöşambrı ile bera· 
raber dairesinde istirahat 
edecektır. 

Buna mukabil Norveçli dıl · 
berin yarım düzine kadar 
fotografı vardır. Bu fotograf
lar, yüzlerce klişeden scçilmit 
mütebakisi mahvedilmiştir. Bu 
resimlere göre, Marlen Ditri· 
bin fenni ve sınai güzelliti I 
karıııında Norveçli dilber ne 

güzel, ne de harikulade dilber 
dağildirl 

Diyorlar ki bu kadın imal· 
den sonra bir harika olacakbr. 

Macar kızı Franciska Gale 
gelince; bu da altı aydanbcri 
konturatlı ve hali imaldedirl 
Bu kız, Norveçli arkadatı 
gibi şartlar dermeyan etmit 
değildir. Artık Fransızcayı 
çok az konuşacak fakat lngi· 
lizce derslerine devam ede· 
cektir. 

Bu kız, fakir bir Macar 
ailesinin on üçüncü · uğursuz 
rakam! · kızıdır. Daha beş 
yaşında iken ayna karşısında 
komediler oynardı. Halen 24 
yaşındadır. Uf ak tefek, ele 
avuca sığmaz bizim harem 
sahibi eski paşaların "cep 
elması,. dedikleri tabiatte bir 
dılberdirl 

Şimdi gelelim Fransız Veda 
An Berg ile Avusturyalı Dclla 
Linde; 

Fransız Veda, edib ana ve 
babanın kızıdır, kendisi de 
edebiyata meraklıdır. Rivayete 
göre, Eliza Bergnerin ayni bir 
yıldız olarak imal edilmek· 
tedir. 

Avusturyalı Lind, yaşının 
zikredilmesine meydan bırak· 
mıyan bir kızdır. Ailesi tiyat· 
ro aleminde maruftur. Bu kız 
altı lisan ile görüşür, pilot 
şehadetnamesine maliktir. Et 
yemez, sade nebati gıdalarla 
yaşar. Çok güzel bir sarışındır. 

Hitler 
ltalya hariciye mOsteşa· 

rmı kabul etti 
Nuremberg, 11 (Radyo) -

ltalya Hariciye Nezareti müs· 
teşarı, B. Hitler tarafından ka· 
bul edilmiştir. 

Müsteşar Bay (Başyanini), 
1 

Hitlere ltalyan azasını takdim 
etmiıtir. 

s;n;:;~,!~;nin' ~a Fi~~~~~~~i~;r~~~~ 
S kongresi, Filistinin taksimi 

onuncu şans Çuktılatalar hakkında lngilterece ortaya 

Dayısı oğluma yarım kilo atılan proje aleyhinde müca· 
çukulata almış. Çukulata fab· deleye devam edilmesine ve 
rikası, müşterilerinin en zayıf Yahudilere imtiyazlar bahşe• 
noktalarını o kadar mükemmel den Balfur projesinin reddine, 

Sinema alemlerinde büyük 
bir dedikodu var, maruf aktör 
Rober Taylor, Barbara Stan· 
vık ile gizlice evlenmiş! 

Bu dedikoduya ne lüzum 
var; bu iki yıldız, son ibda 
eltıkleri .. Sonuncu Şans,. fili· 
mindc, filim aşkının en yülcsek 
derecesini göstermediler mi? 
Bu maruf çift, beyaz perdede 
aşk ile birleşmiş görünmekte· 
diri Bununla beraber .. Sonuncu 
Şans,. filimi, bizatihi güzeldir. 

Cumhurreis tarafından beyaz 
sarayda verilen bir baloda 
bahriye zabiti Rişard Perriyc 
Cumhurrcisi mühim ve nazik 
bir vazife vermiştir. Korkunç 
b;r çete bankaları soymakta 
ve kanunun verdiği cezalardan 
masun kalmaktadır. işte bu 
çetenin reisini meydana çıkar· 
mak lazımdır. Perri zabitlikten 
istifa edecek, kıyafetini değiş· 
tirccek, Joe Patrik adı altında 
çetenin reisini arayacaktır. 

Perri bir sürü külhanbeyi 
ile tanışacak, ayni zamanda 
bir pntoz ile münasebet tuta· 
cak bunun emniyetini kazana· 
cak b\f suretle çetenin reisini 
anlıyacakbr. Maamafib reisi 
meydana çıkarmazdan evci 
mükemmel bir tuzak hazırlı· 
yacaktır. 

Perrinin bu vazifesinden 
Cumhurreisindcn başka hiç 
bir kimse haberdar değildir. 
Perri, elindeki parola muci· 
bince Cumhurreisinin yanına 
istediği zaman girebilecektir. 

Bu vazife mükemmel surette 
ifa edilmiş, bir müsademe ol· 
muş, bu müsademede bir kişi 
ölmüş, Rişard ve Jok adlı 
haydut tevkif edilmiştir. Ri· 
şardı herkes haydut bilmek· 
tedir. Muhakeme başladığı 
halde Rişard hüviyetini bil· 
dirmemekte ve Jokden idam 
kararından evci veya sonra 
hakiki çete reisinin adını öğ· 
reneceğini ummaktadır. Bu 
ismi öğrenir öğrenmez Cum· 
hurreisine parola ile müracaat 
edecek ve idamdan kurtula· 
caktır. 

Hadisat Rişardın tasavvur 
ettiği şekilde nihayet bulmuş, 
mahkeme gerek kendisi ve 
gerek Jok için idam kararı 
vermiştir. Artık durmağa İm· 
kan kalmamıştır; Rişard Cum
hurreisine müracaat etmiş fa· 
kat Cumhurreisi Mak Kinley 
bir suikasda kurban gittiğin· 
den müracaatı ccvabsız kal· 
mıştır. 

Rişard, aldığı vazifenin ve 
hamiyetinin kurbanı olacak mıdır 

Bunu tabii sahneyi seyreden· 
ler göreceklerdir. işte bu po· 
lis macerası, Rober Taylor ile 
Barbara Stanvik ihtiraslı hare· 
ketleri ile hakiki bir aşk ma
ceraaı da olmuıtur. 

bilmiş ki, hepsinin içine, guya FHistinin müstakil bir idareye 
vecizeler dolu küçük, renkli, mazhar olması için Avrupa 
resimli puslalar koymuş.. devletleri nezdinde teşebbüsatta 

E · f" 1 d l · bulunmağa ve bunun için bir ve mısa ır er e ge mış. 
Misafir ne kadar çukulat alır. delegasyon teşkiline karar 

B vermıştir. 
ir tane, iki, üç tane .. 

Paketi açtılar. Çukulatlar· Dilsizler, Sat)ır ve 
dan birer tane de açtılar: Körler kurumu 

-Ay senin çukulatanda ne Dıls i z, Sağır ve Körler Koruma 
çıktı? kurumu lzmirde Kemeraltında 

-Ay sizinkinde ne yazılı?. Emirler çarşısında 17 numa· 
- Haydi birer tane daha rada açılmıştır, Kurum bat· 

alalım da talihimize hı.kalım.. kanlığından aldığımız bir t z· 
- Y oook doğrusu, bu bana kerede lzmirde ve mülhaka· 

çıkan olmadı. Ben bir tane tında bulunan dilsiz, satır ve 
daha çekeceğim. • körlerin kuruma behemehal ya· 

Ve, yavaş yavaş çukulata zılmaları istenmektedir. 

kutusu botalmağa baıladı. Afi- ----------
yeller olsun, hoş olsun, ben 
işin zaten orasında delil, çu· 
kuJata imaJitbaneJerinin fazla 
çukulata aerfetmek ve müşteri 
tutmak için çevirdikleri mari· 
feti düşünüyorum. 

Çıkan vecizeler 1 atasözle
rinin, şiirlerin bir çoğunda da 
aşk var.. Gençlik, güzcllık, 
kazanç, talih meseleleri de var. 

Kafama hınzır bir düşünce 
saplandı. Şu çukulatlarm içine 
mesela şu şekilde cümlelerle 
dolu birer kupon koysalardı, 
acaba ne yaparlardı?. 

•Bayanım, nafile utraşma, 
güzel değilsin · .. 

•Sen işıkını aldatıyorsun, 
işıkın seni.,. 

'"Kocan bcrgün sokakta 
biç olmazsa yirmi tane kadına 

dikkatle bakıyor.,. 

•Yaşını baklama sakın; her 
şey yüzünden belli!,. 

•Senede kaç yalan söyle· 
diğini hesapla da biraz sdull,. 

"Doğru söyle; esnaflık ha· 
yatın varsa, kaç türlü hile yap· 
tın, müşterileri nasıl aldattın 
onu hatırla!,. 

"Şunun bunun aleyhinde 
atar, tutarsın, kimseyi bcyen· 

mezsin amma, sen nesin san
ki!.. Senin için söylenenleri de 
bir duysan .. ,, 

Vesaire .. 
Bunları çukulatların ıçıne 

doldurunca, fabrikadan da ha· 
yır bekleyin artıkl.. Alimallah 
çukulatanm yüzüne bile bak· 
mazlardı. Çimdik 

Akrobatik hareketler 
Amerikada 18 yaşında genç bir 

kızın muvaff akıyetleri .• 

Beden hareketleri yapan bir kız 
Amerikada Redbead Donette Schley namında 18 yaşında 

genç bir kız vardır ki, üç senedenberi Amerikada şayanı hay· 
ret akrobatik danslar yaparak büyük bir şöhret kazanmıştır. 
Bu kıı Donette De lys ismile anılmaktadır. Elde ettiği muvaf
fakıyetler, Amcrikada herkesi işgal etmektedir. Erkek bir kar· 
dcşi vardır ki, çalışmalarmda kendisine yardım etmektedir. 

Genç artist Amerikayı baştanbaşa dolaşmış, tiyatrolarda 
ve umumi mahallerde hünerini göstermiştir. Şimdi de Nev· 
yorkta bulunmaktadır. 



~-~~'•e---------------------~-----------------------------ANMXl~~ 
Numaral-f 86 Yazan: M. 

Doğı;ının bi diği gemi, nihayet Ve
nedik limaqına demirlemişti. 

Dotan: Mehlikamn bu dile· -Ne güzel değil mi Doğan? - Hayır, sevgilim, hayır. 
ğini, Prenses lriniye açmış, Diyordu. Doğan, kendisini - Ben seninle sadece Türk· 
fakat kalbine düşen şüphe ve zorlukla tutabiliyordu. çe konupcağım. 
ıstırabı hiç sezdirmemişti. Hayatında hiç bir gür. bu - Nasıl İ•tersen Mehlika. 

Prenses: kadar azab duyduğunu hatırla- - Dizlerim titriyor Doğan. 

lzmir 
mesinden: 

Ziya, Namık, Şemsiye, Na
fianın ıqian muta:ıamf olduk
ları Bomovada aktas 1qkatan· 
da kiin 26 No. tajda -.ykay
yet 7 oda ayrı~ mu~ı ve 
kuyuyu ve bir miktar havluyu 
muhtevi 20Qp lira k~ti 
mub~meneli ewin rphwdle
ce verilen izaleyi şuyu ··kara
nna bi aen 12/10/937 aalı 
~ vat lS te lzmirde sulh 
lı'*Wc •kemesi salonunda 
satııı yapılacaktır. Bu artır-

-~ Wıa:ıin ·olunan bedelin 
% 7 S niabetinde bedeli veril-

- Biraz tehlikeli ·demişti- mıyordu. Mehlika, bunları söylemekle 
fakat mademki istiyor, gideriz. - işte bak Doğan, benim beraber, ikide bir, Doğanın 

G d ellerini sıkıyordu. Nihayet ge-

diği takdirde talibinin üzerine 
••••-ı ibaleJi yapılacak aksi takdir· • - ideriz mi, sen e mi sarayım.. İşte Dokanın sarayı. 

mi demirlemiş, onlar da san-
geleceksin? İşte bak, kilise.. dalla ayrılmışlardı .. Gemi kap-

irini, derin bir muhabbetle Doğan, titriyordu. tanı, Doğanı tanıyordu ve bir 
dolu gözlerini ona çevirdi. Doğanın içinde bir hançer, köle gibi, her emrıni ye.rin~ 
Fakat bakışlarının ifadesini dimdik babb gidiyordu. getiriyordu. Kaptan da eski 
gizlemek içın gözlerini tekrar - Hiç bir tehlike olmaz ocakhlardandı. 
önüne iğdi: değil mi Doğan! - Sonu Var -

- Geleceğim .. Ne olur, ne , ~ 
olmaz?. isterseniz ondan sonra 
aynlınz Doğan.. • 

- Hem de biliyor musun, 
misafir olacağımız yeri bile 
de~hal söyliyebilırim .. 

Vi(.)OZA 
- Fakat biz oraya gizli 

olarak gideceğiz. P A T 1 

-Tabii,tJbii..Misafir ola· Antı·vı·ru·sıe tedavı· caj;ımız yer de esasen gizlidir. 

......... erı a n 
Müdürlüğünden: 

1800 kilo ferro Volfrom 
170 ,, F errotitan 
100 ,, F erro Silisyum Alemin yum 

Tahmin edilen bedeli 15825 lira olan yukarıda miktan ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlütü satın 
alma komisyon.unca 2/11/937 Salı günü saat 1 S te kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 1186 lira 88 kuruıu havi 
teklif 111ektuplannı mezkur günde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 No. lu k•nunun 2 ve 3 ncü 
maddelerindeki ve9,ilde mezkur gün ve ~e Komi90,-. 
müracetlCfi. 12 14 16 11 J.114 

- Mesela? 
_ Senin mahut ev.. Şu Kan çıbanları, el ve ayak parmaklannın arasındaki kaşıntı- iznıir 

Dorotanın aşk yuvası! lar, dolama, meme:iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanık-

Din 
~•raa9 

• neSI ser 
lar, traş yaralan, ergenlikler, koltuk altı çıbanları. taLA. 

Dotan hayretle ona baktı. Tedavjsini en erken w en 11min hir surette temin eder. "lff'JJ> 
irini rüldü: Şark ispençiyarı Ll~oratuvarı, ISTANBUL Eşrefp. b'4'tf9Pf~nin CNrakı 111,ftP,-.,ı 9191 931 günleme· 

- Ciddi söylüyorum.. Biz ••-•••ıilıılmilimıllil __________ ,.._., ciJıden i~ep " 191 931 ıünl~~ ~adar on bet gün 

Dorota ile banıtık ve anlqtık. anisa Vilayeti Daimi En- müd~etle !/~ 71) Aft IPAA•men ~ eksiltmeye çıkanl-
Onu elimde tutmak benim mışbr. '**li ol~ ıeraiti m,ü~aıı ve tab'olunacak 
menfaatim iktizasıdır. Ondan CÜmeDİDden: evrak nimunelerini görmek üzere bergijp ıı.stane heyeti ida-
iıtifade edebilirim Dox.an.. · 'h 1 .. .. l 23 191 937 nP.rfemb .. .. 

• 5 1 - Borlu · Demirci yolunun 17 + 108 - 27 + 448 inci kilo· resme ve 1 a e guou o an l'Pi!"t' ' e gunu pey 
. - Fakat irini?. metrelerj arasmda yaptınlacak (22) adet menfez inşaatı sürme1' ~ere Mfl dokuzdan on ilciye ~ vilayet encüme-

- Fakatı, makatı yokl. Hat· (9921) lira 24 kuruıluk keşifnamesi üzerinden eksilt- ni,ne ~iq tları ·in olunur. 9 12 11 18 3138 
ta Dorota, sevgilisi ile gemiye meye konulmuştur. • K ı:..ı HlllUllJQJI» 
atlafıb malikaneme geldi ve 2 - Bu ite ait şartname, keşifname ve sair evrak pal'asız :e UO&-.:Or 

de satış ıs gün daha uzatı
larak 27 /10/937 ÇB111mba 
günü saat ıs te yine daire
mizde yapılacakbr. 

Gayri-nenkul üzerinde hak 
talebinde bulunanlar ellerin
deki reımi veaik ile birlikte 
20 gün içinde dairemize mü-

racaat etmeleri lizımdar. Abi 
halde haklarında tapu licili 
malim olmadıkça peylapna· 
dan hariç kılacllldardar. 

$1rt8'1De 22/9/9S7 tari
laia4en mı.- ........ 
hM•Ffi içip .W.. ve ...,,. 
menkulün evsafıda prtnamede 
yazılıdır. 

Gayr1menkulün vergi vesair 
kanuni mikellefiyetleri satıe1ya 

% 2,S delliliye ve ferat harç
ları alıcıya aid olup ihale 

bedeli defaten ve pe,Jinen 
verilecektir. 

ihaleyi müt.,.kip miifteri 
ihale bedel~ni verıuediti veya 
vermediti t&tcdirde satlt tek-
rar 15 &iiJı mü<bletle m•ye
deye konulup bu ·~da 
en çok beclel v~reQİla üı"°ine 
ilaaleai ,.,... •~ """ ta· 

ben m.l*inemi onltra terlCe- olaıak Nafıa müdürlüğünden ahrıabilir. = A K ı T 
derek bir müddet denizlerde, 3 - ihalesi 23 / 9 / 937 Perı~mbe ıünü ıaat OP buçukta ~ • ema onay - hakkuk edecek i-le farkı biç 

E bir bükme hacet kalm..._111 
i ~~ ~ıpfınle y•etJ,lrı~ ~o- Vilayet Qajmi Enqfimeni pnünde yapılacaktır. 5 Balct,,rigolog w baltıfıcı, salgın: lı,,nalılcları 

laıbm. 4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. == -1.. 
- Y1"ilJ.e!illİ if• -.iJeq IÜfte-1 riden ••il olunACfktlr. Daha 

fazla malümat almak iltiyenler 

dfairenaizin 35/3$ tmh •· 
11na müracaatlan lüzumu ilin 

Bu son cümle, çok mani· 5 - Muvakkat teminat (741) liradır. §i Bjri,,.ci Sınıf MutPHr,GBfıl, 
dardı. Çünkü lrini, muztaribti. 6 - Tali~erin Vilayet Nafia müdürlütünden alınmış ehliyet e Baamalwıe ~on~ ~=~•rneJr!~ ..,..da 30 •,.W 
F~ mertJiP, kalbinin bü- veli larını ve bu yıla ait tipuet odası vesikalarım, ~ ev 99 mua:reııohaoelÜlde ubah uat 8 don ÜflUD wt 6 ra 
Jülclüiü ve ızzeti nefıioin kuv- teklif ve teminat mek~uplannı 2490 sayılı kanunun :! kadar butalanm kabul eder 

veti jle ıabrabını, aşkını autu· 32 inci madde.sine tevfikan bazırlıyacaklan kapalı m1111111111HIHllHlll llUHllHlllHllHHlllllllllllHlll Tele/tin: 4151 
ruyorclu. zarfa koymalan ve bu kapalı zarflarını üçüncü mad· 

Dopn. 1ca1binin burkuldu- dede yazıı. tarihte saat dokuz buçuğa kadar müddet Manisa Vilayeti Daimi En· 
ğUDll llİueJ:li. içinde Maniaa Valiliğioe, posta ile göndereceklerin 

- !)emek ki ona itimad mezkur kanunun 34 üncü maddesine göre hareket cümenindenı 
edebiliriJ? etmeleri ilin olunur. 3108 

- Evet, edebiliriz? Mani11t Viliyet: daimi 8DCİİme• 
- O eve mi gideceğiz? ' 
- Eveti. E.. emin yer ora- qiqde 

ııq. Dorota da bize kolay· t - Borlu-Demirci yolunun 26+850-29+911 inci kılomet-
lakla gelir. releri arasında yaptırılacak 3061 metre tul şose inıa· 

- Peki, öyle olsun! atı 8761 lira 63 kurufluk keşifnamesi üzerinden ek· 
Bu suretle mutabık kaldık· ıiltmeye konulmqtur. . 

tan ıonra Dotan, hareket gi· 2 - Bp ite aid ıartname keşifname vesair evrak parasız 
niioe kadar biç bir te)' belli ol41ak Maniaa nafıa müdürlüğünden alınabilir. 
etmedi. Gene eskiıi ~ m~- 3 - ihalesi 23-9-937 saat on birde vilayet daimi encüme· 
sut ve .,.li gö ..... du.. ni önünde yapılacaktır. 
F.nt iyice biliyordu ld, Mela- 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
1 t.- L--..ı· · • 1.~ •.L. S - Muvakkat teminat 657 lira 13 kuruştur. 
i.., "cN'4ıtını ter~'.7'!~7 ~- 6 - Taliplerin vilayet nafıa müdürlüğünden alınmış ehliyet 

d ... , lavft ona fO.: .. P- ve1jkalanm Ye bu yıla aid ticaret odası vesikalannı 
l.kti. teklif ve teminat mektuplarını 2490 sayıh kanunun 
~, bu ~itten ~ 32 in~ m~dd~ne tevfikan hazırhyacaklan kapalı zar-

memaun ı~nü1ordu. Sak sık: fa koymaları ve bu kapalı zarflara üçüncü maddede 
- Telihke fi1io olmaz Ytl -~b t.i~e .,t 10 a kadar müddet içinde Maniaa 
- SôzQnde duruyonun ya? ~li~ae vcı-meleri posta ile göndereceklerin mezkilr 
Dife soruyordu.. kanunwı 34 üncü maddesine röre hareket etmeleri 

Hareket pnü yaklffbk~ ı~~~~- 3111 
Melalibnın sevinci art.yor, ti d • A •• 

bw auabbil Oopnm llbf•· J8 &imi e&Clı'ipe• 
bı da büyüyordu. PlinWı mu· 
cilmıee evveli Cezaire aicfe. 
cek, oradan, Venedil~ giden 
bjr gemiye biQeceklerdi. Nite· 
~im, P.lisı aynen ~tbik olun~ 
~ ve bir ak-m v~ti, i~te 
~ylece Venedite gelmiılerdi. 

Ufukta h4tan pneş, Vene
dik ıulftma ıo~ kırmızı ıpk· 
btnnı ~~rkeo. ftiehlika, he· 
ft:~ du~anlaı:uıpı ve 
'8fh tözlerle oraya bakıyor: 

1 - Vilayet nafıası için satın alınac•k ~aro_şe~ıi ile bir· 
likt~ ik~ tonl~ _, kamyonu 2500 lira muhammen ~ıy· 
met üzerinden 17·9·937 u•t 10 n• kadar müddetle 
açık eksiltmeye konulmutwr. 

2 - K~myonun evsafını mübeX)'İn şartQame Manisa nftfıa 
müdürlütfinden parasız ahnabilir. 

3 - Muv•kk._t teminat 187 lira SO kuruştur. 
4 - Taliplerin ihale için tayin ,.dilen gün ve saatte mu· 

va~kat teqıin•ta aid m~buzlan il daimi encümealne 
gelmeleri ilin olunur. 3107 

1 - Manisada yeni inp edilmekte olan Memleket hasta· 
nesi için : 100 adet kemerli ve çelik ıomyalı huta 
karyoluı, 25 adet üatü kristal camh komodin, SO 
adet demir iskemle, 90 adet çekmeli etajer, 12 adet 

hıısta karyola arkalığı, 2 adet §&riye, 6 adet üç ka· 

natlı paravana, S adet hasta muayene masuı, 4 adet 
port flikon ikili, 2 adet port flakon dörtlü, 4 adet 
port küvet iki tromilli, 4 adet port küvet bir trom~, 

S adet port irigatör, 2 adet pansuman arabası, 2 
adet pansuman arabası tromelli ve küvetli, 4 adet 

müteharrik alet masası, 2 narkoz dolabı, 3 adet ara

balı ıedye, 6 adet alet masası, 6 por küvet, 12 por 

küvet birli, 6 adet müteharrik ~gur-., 3 adet ~bit 

tabura, 6 adet eıbbo iki J>~~lı, lO aclet miite
harrik yatak tablası, 5 adft yeme~ ~vıi --~ S 
adet duvar vitrini, 6 adet kirli mevat tarabalı, 6 adet 

kirli çama11r arab~ı. 1 O adet çocuk lwyolua, l adet 
temdit karyolası, 2 adet fahız temdit nizabai, 2 adet 

pak temdit nizabe• satın ~hnacaktır. 
2 - Bu eıyada uanılan va11flar ve pıt.namesi Mem~t 

hastanesi baş hekimlitiıuler;ı p~ oW:M t"Nlilir 
3 - ihalesi 23-9·1937 .. at on bir bu~~kta Viliy~ ~i 

Encüm~i önünde yapılacaktır. 
4 -- Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 

-' - Muvakk•t teminat (648) liradır, 
(j - Taliplerin 1937 :Jılı Ti~ret oda11 Ve•ikaaını hamil 

otmalan ve tekliflerini mübeyyin olarak 2490 eaydı 
kanunun eairesinde hazırlıyacaklaıı kapalı zarflan~ı 
üçüncü maddede yazılı t•rihte 14~t on buçuta kadat 
ManiM Valililine vermiı o)pıal•ı ~e bu zarllann ka
nuna u~ıun bır ıekilde •önderihnit buh~n..-ı i'4n 
olunur. 3109 

olunur. 3155 
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lzmir harici askeri satın alma ilanları 
ANADOLU 

Alaşehir Asliye Hukuk Mah· 
kemesinden: Burnava Tümen Satın Alma Komisyonundan: 

Cirısi Mikdan Mahalli Umum tah- Muvakkat Mlinakasa Tarih Güıı Saat 
Alaşelıirin Çanakçı köyün· 

<len Yusuf kızı ve Ahmed ka
rısı Ümmü tarafından kocası 
Himmet pğullarından Mehmet 

Kilo min tutarı teminatı şekli 
Lira Lira 

Un 280000 Menemen 35000 1875 Kapa it 
Açık 
Açık 
Açık 

27/9/937 
'J.2/9/937 
22/9/937 

Pazartesi 
Çarşamba 

16 
15 
15 

oğlu Ahmet aleyhine açtığı 
boşanms davasının cari mah· Bulgur 14600 

Kuru fasulye 16450 
Nohut 10800 

n 1752 132 

-

" 
1974 149 n 

n 864 45 
l - Yukarda mikdar ve mahalli yazılı 4 kalem erzak hizalarında yazılı şekil ve tarihlerde 

olmak üzere münakasaya konulmuştur. 
2 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 
3 - Şartnameleri her gün Menemen satın alma komisyonunda görülebilir. 
4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalalarla birlikte 

teminatı muvakkate ve banka mektuplarile birlikte teklif mektuplarını münakasa saa· 
tinden bir saat evvel ve açık eksiltme suretile yapılacaklar için de hizalarında yazılı 
teminatı muvakkatelerile muayyen vaktinde Menemendeki piyade alayı satın alma ko· 
misyonuna gelmeleri. 9 12 16 19 3125 

lzmir Müstahkem Mevki 
lzmir Komutanlığı ildnları 

k~mesinde da~alının ikamet· 
gahı meçhul olduğu evrakın 
tetkikinden anlaşılmış ve da· 
vacının talebi üzerine ilan yo· 
liyle tebligat yapılmasına ve 
muhakemenin 13-9-937 gününe 
bırakılmasına karar verilmiş
tir. Mezkur günde mahkemede 
hazır bulunmadığı veya bir 
vekil göndermediği takdirde 
mahkemenin gıyabında görü
leceği H. U. M. K. 143. 144 
üncü maddelerine tevfikan da
vetiye makamma kaim olmak Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin fiati Muvakkat teminatı Tarih ihale Saati Münakasa Cinsi Mikdarı Tutarı üzere ilan olunur. 

Kuruş S. Ku. müddeti günü şekli Kilo Lira K. 
Arpa 24000 1080 • 28/9/37 Salı 15 Açık 

Birinci Sınıf Mutahassıs 1 - Kırkağaçtaki kıt' at askeriye ihtiyacı 
dığı gibi münakasaya konınu_ştur. 

olan bir kalem açık olarak şartnamesinde yazıl· 

Dr. Demir Ali 
2 - ihale gün tarih ve saati yazılı olmakla Kırkağaçtaki piyade alay aatm alma komisyon Kam,ı oğlu 

binasında yapılacaktır. 

3 - Şartnamesini herğün komisyonda bedelsiz olarak görülebilir. . 
Cilt ve Tenasül hastalık· 
ları ve elektrik tedavisi 
f zmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

4 - isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göstermeleri mecburdur. 
5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 No. Iu kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde ve şart· 

namelerindeki vesikaları ile ve teminat makbuzlarını ihale saatinden evvel komisyona 
T~lefon : 3479 

vereceklerdir. 12 15 21 26 

lzmir Mst. Mv. Sat. al. ko. nundan: lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
Cinsi Miktar1 Muhammen fiati Muvakkat teminat 1 İzmir Mst. Mv. merkez kıtaat hayvanatı ihtiyacı için 

Kilo Kuruş S. Lira kapalı arfla eksiltmede bulunan ve 28·8-937 Cumar· 
Un 
1 

2 

280000 12 50 2625 tesi günü saat 11 de ihalesi yapılacak olan (360) ton 
Menemendeki piyade alayı ihtiyacı için yukarıda mik· kuru ota istekli tarafından verilen fiat pahalı görül· 
darı yazılı un münakasaya konulmuştur. düğünden 2490 sayılı kanunun 40 mcı maddesi muci· 
Şartnamesi bedelsiz olarak Menemende piyade alay bince bir ay zarfında pazarlığı intaç edilmek üzere 
satın alma komisyonda her gün görülebilir. açık eksiltmiye konulmuş ihalesi 20-9 937 Bazartesi 

3 - Münakasası 27-9·937 pazartesi günü saat 16 da Me· günü saat 17 de kışl_ada yapılacaktır. 
nemendeki Alay satın alma komisyonunda yapıla· 2 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
caktır. 3 - İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olması şarttır. 

4 - E~siltme kapalı zarf usuliledir. 4 - Muhammen tutarı (15300) lira olup ilk teminatı 1147 
S - Muhammen fiat ve muvakkat teminat miktarı yuka- lira 50 kuruştur. 

-

rıda yazılıdır. 5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde-
6 - istekliler Ticaret Odasında yazılı olduklarına dair lerinde yazılı belgelerle teminat makbuz veya banka 

vesika göstereceklerdir. k 1 ·ı b 1 k h ı d k 1 d 
7 - istekliler muvakkat teminat makbuzu ile birlikte tek- me tup arı 1 e ir i te i a e saatin e ış a a satın 

alma komisyonuna müracaatları. 2 7 12 17 3065 
lif mektuplarını münakasanm yapılacağı belli saatten lzmir Mustakem Mevki satın alma komisyonundan: 
en az bir saat evvel alay satın alma komisyonuna 
vermeleri. 7 12 17 22 1 - Her bir kilosuna tahmin edılen fiatı yüz seksen kuruş 

olan 60000 altmış bin ila 80000 seksen bin kilo 
.azmir Müstahkem meVki satın alma komisyonundan: sarı sabunlu kösele kapalı zarfla alınacaktır. 
1 - Tümenin Edremid ve Bergamadaki birliklerinin ihti- 2 - Şartnamesini 720 kuruşa almak ve örneklerini görmek 

yacı için kapalı zarfla 505 ton ekmeklik un ayrı ayrı istiyenlerin hergün komisyona gelmeleri. 
eksiltmeye konulmuştur. ~dremi~in i.htiyacı 2~0 ton 3 - ilk teminat mektubu 8450 sekiz bin dört yüz elli 
olup tahmin edilen bedelı 35 bın lıradır ve ılk te· liradır. 
minab 2625 liradır. Bergamanm ihtiyacı 255 ton olup 4 - lhelesi 15 Eylul 937 çarşamba günü saat 11 dedir. 
tahmin edilen bedeli 35,700 lira ve ilk teminatı 2777 5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
lira 50 kuruştur. 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları 

2 - Şartnamesini 157 kuruşa Edremidde Tümen satın ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir 
alma komisyonundan alınabilir. saat evel M.M;V. satın alma komisyonuna vermeleri:-

3 - Eksiltme 20 Eylül 937 pazartesi günü saat 11 de 29 31 5 12 3015 
Edremid Tümen satın alma komisyonunda yapılaca· 
ğından teklif mektuplarının saat 10 a kadar komis· 
yona makbuz mukabilinde verilmei şarttır. Kanunun 
32 inci maddesi mucibince bu saatten sonra verilecek 
teklif mektuplarının kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

lzmir Mst. Mv. k. sat. al. ko. rs. den: 

3 8 13 18 3016 
.........._--:-----------------~--~~--------------------İ7 mir Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 

idaresi İstanbul levazı amirliğine bağlı müessesat için sek· 
sen altı bin 86000 kilo yoğurt 15·9-937 Çarşamba günü saat 
15.30 da İstanbul Tophane levazım amirliği satın alma ko· 
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılecaktır, Tahmin be· 
deli on altı bin üç yüz kırk 16340 liradır ilk teminatı 1225,5 
liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. lstaklilerin kenuni 
vesikalarile beraber tıı.klif mektuplarını ihale saatinden evvel 

Cinsi Kilosu Tahmin fiati ihale tarihi saati Teminatı şek. 
Kuruş Lira K. 

Sabun 34800 45 28/9/937 16 1175 Kapah 
Sabun 4500 45 28/9/937 1 152 Açık · 

........ 

l - Çanakkale Mst. Mv. birlikleri için yukarıda cins ve 
mikdarları yazılı iki kalem sabun iki kıta şartname 
ile ayn ayrı biri kapalı diğeri açık eksiltme ile müna
kasaya konmuştur. 

2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda Ça
nakkalede Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapı· 
lacakbr. 

3 - Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 
4 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
S - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 

ve 3 cü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kaları teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel komisyona yermiş bulunmaları. 

12 16 21 25 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 Baher metresine tahmin edilen fiat 30 kuruş olan 

430000 dört yüz otuz bin metre haki astarlık bez kapalı 
zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 645 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin hergün komisyona gelmeleri. 

3 - ilk teminat 7700 liradır. 
4 - ihalesi 27/9/937 Pazartesi günü saat 15 dedir. 
S - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kantJ,nun 2 ve 

3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ıle teminat ve 
teklif mektuplarile birlikte ihale saatından en az bir 
saat evvel M. M.V. satın alma komisyonuna vermeleri 

8 13 18 23 3103 

komisyona vermeleri. 29 2 7 12 

İzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. nden: 
1 - 95 bi-n tane çıplak aleminyom matara kapalı zarfla 

alınacaktır. 
2 - Tahmin edilen bedeli beheri 75 kuruıtur. 
3 - İhalesi 3-11-937 Çarşamba günü saat 11 dedir. 
4 - Evsaf ve şartnamesi 307 kuruş mukabilinde M. M.V. 

Sat. Al. komisyonundan alınabilir. 
5 - ilk teminat 4812 lira 50 kuruştur. 
6 - ihaleye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif 
mektuplarile birlikte ihab saatından en az bir saat 
evvel M. M. V. Satın alma komisyonuna vermeleri. 

12 30 15 31 

lzmir Mıt. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - ihale günü istekliler tarafından verilen mektupları ka· 

nunun tarifatı dairesiede hazırlanmadığından reddedi-
len iki garaj yapısı inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 32036 lira 84 kuruştur. 
3 - ilk teminatı 2402 lira 76 ikuruştur. 
4 - Keşif proie ve şartnameleri parasile inşaat şubesinden 

alınacaktır. 
5 - ihalesi 29·Eyl.-937 Çarşamba günü saat 11 dedir. 
6 - Eksiltmeye girecekler kanuni temir at ve 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatından en az bir 
saat evol M.M.V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

12 17 22 26 

Sayfa 7 

DE: edYLE: 

• 
IJTE:~.l'E:N 

YERLi WALLAI 
PAZARLARINDAN AL 

lzmir Belediyesinden: 
45000 Kilo Mazot Kilosu 7 Kuruş 3150 
2500 ,, Makine yağı ., 40 11 1000 

200 .. Valvolin " 45 ., 90 
200 ,, Gres ., 40 " 80 

10 Teneke Benzin Tenekesi 300 " 30 
5 ,, Petrol ., 265 ,, 13,25 

Cins ve mikdarile bedeli muhammeni yukarıda yazılı altı 
kalem eşya 28/9/937 salı günü saat on altıda açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartnamesini görmek üzere makine mü
hendisliğine iştirak için de üç yüz yirmi yedi buçuk liralık 
muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte encümene gelinir. 12-15-19-22 3169 

lzmir Tayyare Alayı Komu
tanlığından: 

lzmir Tayyare alayı fabrikasına aşağıdaki gösterilen san-at
karlar alınacaktır. Müracaat eylulün son günfü.e kadardır. 
Girmek ve izahat almak istiyenler her gün Reşadiyede Tamir 
Fabrikası Müdüriyetine müracaat etmeleri. 

1 Kontrol Ustabaşısı. 
.. Motörcü Ustabaşısı. 
,, Haruri muamele atelyesi Ustabaşısı. 
,, Yıkama postası Ustabaşısı. 
,. Demontaj atelyesi Ustabaşısı. 
,, Tesviye Ustabaşısı. 
,, Kazancı Ustabaşısı. 
11 Tahta işleri Ustabaşısı. 
,, Laborant 
,, Ressam. 
,, Fen memuru. 
,, Keşif memuru. 5 9 13 3082 

lzmir Mst. Mev. Sa. Al. Ko. Rs. nden: 
1 - lzmir Hava komutanlığına ait (14534) lira bedeli ke· 

şifli tayyare şehitliğinin ıslah ve imarı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 29-EYL.-937 çarşamba günü saat on yedide 
lzmirde Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

3 - Teminat muvakkat akçesi (1091) liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler, 2490 sayılı kanunun 2 

ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kaları teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacak-
lardır. 12 16 21 26 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. Rs. nden: 
1 - İzmir Hava kıtaatının göstereceği yerde (48443) lira 

altmış kuruş bedeli keşifli korutma ve ıslahı kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 ihalesi 28-EYL.-937 salı günü saat 17 de izmirde 
kışlada Mst. MV. satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

3 Teminat muvakkat akçesi (3634) liradır. 
4 - Şsrtname ve keşifname ve resmi her gün ko· 

misyonda görülebilir. 
S - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesikaları ve bu işi yapabileceklerine dair İzmir Na· 
fıa fen heyetinden ihaleden Iaakal sekiz gün evvel 
alacakları vesikalarını göstermek mecburiyetindedirler. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi

kaları, teklif mektuplarını, teminat veya makbuzlarını 
ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona ver· 
meleri. 12 16 21 26 



ANADOLU 12 Eylel 957 

Fratelli Sperco Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böfJ. 
11 A t rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederl~r. vapur cen ası ...................................................................................................................... ..... 

ROYAL NEERLANDAıs -nuım1111111111111u111111111mu1111111111u1111111111111111111111u11111u 111111~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' • - Dahiliye Mütehassısı 
KUMPANYASI = u • İ111ııo •dı • = 1 

"HERMES.. vapuru 31-8 = cuz, taze ve temız aç çeşı erı ~ Doktor 
3N7AdevegeK1icps8TuERNGcAE5ıı·'mvanAıaRr·ı -~-- . =-= ı C:ela• 1 Yarkın Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında = I 
için yük alacaktır. =- l 

zmir - Memleket hastanesi dahili hastalıklar seririyyat şefi 

d::5~~:~A~~~%iT~ ~ H amd ô N lÜl~lhlet Çaıroçaır -_- Pazardan maada hergün hastalarını muayene ve tedavi eder. 
DAM ve HAMBURG Uman- = _ Muayenehane : ikinci Beyler sokaOı No. 65 
larına hareket edecektir. = = Telefon : 3956 

"HERMES 20 9 =s hh E h . = Evi : Göztepe tramvay caddesi No. 2018 

?~~Df~~~~~~~ti~ ~ l 3 İ eza 30 eSI~_- Gümrük u::~~f=: genel ko-
manıarı için yük alacaktır. 

~svENsKA oRıENT ~- nde bulunur. ::_ mutanlıg~ı lstanbul satın alma 
LINIEN 

,.GDYNIA., motörü 2-9 da · ·HlflUIJllflllffllllllllllllltlllflflllllllllllllllllfllfllllUflllfllfflllflffllfllllflll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJ• komisyonunda O: 
ROTTERDAM, HAMBURG 
DANZIG, GDYNIA, BAL TIK 
ve DANMARK limanlarına 
hareket edecektir. 

•VASALAND,, motörü 17-
9 da ROTTERDAM, HAM· 
BURG, DANZIG, GDYNIA, 
NORVEÇ, BAL TIK ve DA· 
NMARK limanlarına hareket 
edecektir. 

•BIRKALAND,, motörü 2-
10 da ROTTERDAM, HAM-
BURG, DANZlG, GDYNIA, 
DANMARK limanlarına ha
reket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, • vapuru 10-9 
da M &\L TA ve MARSIL YA-
ya hareket edecektir. 

ZEGLUGA POLSKA S.A. 
•LEWANT,, motörü 8-9 da 

ANVERS, DANZIG ve GuY
NIA limanlarına hareket ede
cektir. 

Yolcu ve yük kabul ederler. 
ilandaki hareket tarihlerile 

aavlunlardaki değişikliklerden 
~centa mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/414212663/4221 

Olivier ve 
Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
iirinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

uBORODINO,, 28 Ağus
toaa kadar LONDRA ve için 
yük alacakbr . 

.. ADJUTANT,, 28 Ağus· 
tosta gelip 7 Eylule kadar 
LONDRA, için yük alacaktır. 

"MAL VERNIAN,, vapuru 

Kum ... 

10 Eyliilde gelip 17 Eylule 1------------------------... ----••--• kadar LONDRA ve HUiı DEUTSCHE LEVANTE EylUlde PlREden BOSTON iSE DANUBE MARITIME 
için yük alacaktır. LlNIE ve NEVYORK için hareket ,,SZEGED,. motörü 20 Ey-

"MARONIAN,, vapuru Ey- G. M. B. H. edecektir. lulde bekleniy~r. BELGRAD, 
lul ibtidasında LONDRA, "MACEDONIA" vapuru 11 ·EXCALIBUR,, vapuru 24 NOVISAD, COMARNO, 
HULL ve ANVERSTEN ge· Eylulde ROTTERDAM, HAM· Eyliilde PIREden BOSTON BUDAPEŞTE, BRATISLAVA 
lip yük çıkaracaktır. BURG ve BREMEN için ha- ve NEVYORK için hareket VIY ANA ve LINZ için yük 

LIVERPOOL HATTI reket edecektir. edecektir. alacaktır. 
"OPORTO,, vapuru Ağus- "ANKARA,, vapuru 21 "EXETER,, vapuru 8 Bi· JOHNSTON WARREN 

tos sonunda LIVERPOOL ve Eylı11de bekleniyor. 28 Ey- rinciteşrinde PIREden BOS- LINES L TD. 
SWANSEAdan gelip yük çı· liile kadar ROTTERDAM, TON ve NEVYORK için ha· L 1 V E R P O O L 
karacaktır. HAMBURG ve BREMEN reket edecektir. "AVIEMORE,, vapuru 26 

"OPORTO,, vapuru Kara- için yük alacaktır. SEYAHAT MÜDDETi Eylulde bekleniyor. LIVER-
deniz ve lstanbuldan avde- AMERICAN EXPORT Ll· PiRE . BOSTON 16 gün POOL ve ANVERS limanla-
tinde BELFAST, LIVERPOOL NES PiRE • NEVYORK 18 gün nndan yük çıkaracak ve BUR-
ve GLASGOW için yük ala· The EXPORT STEAMSHIP GAZ, VARNA, KÖSTENCE, 
•ktır. CORPORA TION SERViCE MARITIME SULINA, GALA TZ ve ta. 
BRISTOL LEITH ve NEV· "EXPRESS,, vapuru 9 Ey· ROUMAIN RAIL limanlanna yük afa-

GASTELE HATTI lulde bekleniyor. NEVYORK B U C A R ES T caktır. 
"JOHANNE,, vapuru Ey- için yük alacaktır. "BUCAREST,, vapuru 15 ARMEMENT DEPPE. 

141 ortasına doğru BRISTOL "EXMOUTH,, vapuru 22 Eylulde gelerek ayni gün KÖS ANVERS 
için _yük alacaktır. Eylulde bekleniyor. NEVYORK TENCE, SULINA, GALATZ "ESPAGNE,, vapuru Bi· 

DEUTHCHE LEVANTE için yük alacaktır. ve GAL TZ aktarması TUNA rinciteşrin iptidalannda bek-
LINIE "EXIRIA,, vapuru 28 Ey- limanlarına hareket edecektir. leniyor. ANVERS için yük 

uMILOS,, vapuru Eylfil ib- lule doğru bekleniyor. NEV· .. DUROSTOR,, vapuru 27 kabul edecektir. 
tidasında HAMBURG, BRE- YORK için yük alacaktır. Eylulde bekleniyor. KÖS- DEN NORSKE MIDDEL-
MEN ve ANVERSten gelip THE EA.PORT STEAM· TENCE, SULINA, GALATZ HAVSLINJE 
yük çıkaracak. SHIP CORPORATION ve GALATZ aktarması TU- O S L O 

Tarih ve navlunlardakide· PiRE AKTARMASI NA limanları için yük ala· "BAALBEK,, motö .. ü 25 
titiklilderden acenta mes'u· SERi SEFERLER caktar. Eylulde bekleniyor. DIEPPE, 
liyet kabul etmez. "UCHORDA,. vapuru 10 STE ROYALE HONGRO- DUNKERK ve NORVEÇ li· 

1 - Gümrük Muafaza ördügü için 3730 tane portatif ça· 
darın 17-9·937 cuma günü saat 15 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 34403 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. 173 kuruş muka

bilinde verilir. · 
4 - isteklilerin ilk teminat olarak 2581 liralık vezne mak

buzu veya banka mektupları ve kanuni vesikalarile 
birlikte teklif mektuplarını o gün saat 14 e kadar 
Galatada eski ithalat gümrüğü binasındaki komutan-
lık satın alma komisyonuna vermeleri. 26-31-5-12 2926 

Manisa C. H. P. llyönkurul 
başkanlığından: 

1 - Manisada yapılacak stadyum tribünleri inşaatına talip 
çıkmadığından bu iş bir ay içinde pazarlık suretile 
talibine verilecektir. 

2 - inşaatın keşif bedeli 29222 lira 80 kuruştur. 
3 - iş kimin üzerine ihale olunursa mütaahhitten yüzde on 

beş hesabile kat'i teminat alınacaktır. 
4 - Keşif evrakını görmek ve fazla malumat almak isti· 

yenlerin C. H. P. lıyönkurul bürosuna müracaatları 
ilan oluRur. 1 6 12 17 3000 

inhisarlar Umum Müdürlüğün
den: 

1. - Şartnamesi mucibince 250,000 metre düz beyaz ka
naviçe pazarlıkla satın almacakbr. 

il - Pazarlık 17 /IX.937 tarihine rastlayan Cuma günü saat 
14 de Kabataşta Levazım ve Mübayeat Şubesindeki 
Alım komisyonunda yapılacakbr. 

' 111 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şu· 
beden alınacaktır. 

iV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
% 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komisyo· 
na gelmeleri ilan olunur. 8 12 3117 

Manisa vilayetinden: 
l - Yeni inşa edilmekte olan memleket hastanesi için 

(895) lira muhammen kıymette on altı kalem ·tabak, kis~. 
fincan, sürahi, su bardağı, tuzluk, tepsi, çatal, kaşık, bıçak 
kepçe gibi mutfak malzemesi açık eksiltme suretile satın alı· 
nacaktır. 

2 - Bu malzemenin nümuneleri ve evsafına ait şartları 
daimi encümeninden görülebilir ve öğrenilebilir. 

3 - ihale 16-9-1937 Perşembe günü saat on buçukta 
vilayt daimi encümeni önünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (67) lira 13 kuruştur. 
ilan olunur. 3041 

Manisa vilayetinden: 
1 - Yeni inşa edilmekte olan memleket hastanesi için 

nümunesi mevcut bezden muhtelif boyda (800) parça don ve 
gömlek, (300) adet nevresin, (300) adet çarşaf, ( 96 ) adet 
gömlek yaptırılacak ve (lQO) adet muşamma bezi, (200) metre 
sargllık ve (96) metre komreslik bez alınacaktır. (7054) metre 
bezden imal edilecek olan bu levazımın imaliyesi ile birlikte 
muhmman kıymeti (2064) liradır. 

2 - Bez nümunesi ve imal şartları vilayet daimi encüme· 
ninden görülebilir ve öğrenilebilir. 

3 - ihalesi 16-9-1937 Perşembe günü saat on buçukta 
vilayet daimi encümeni önünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkt teminat (154) lirR 80 kuruştur. 
ilan ol4nur. 3042 

Manisa vilayetinden: 
l - Yeni inşa edilmekte olan memleket hastanesi için 

kılıfı ile birlikte beheri (13) lira 95 kuruş kıymetinde ( 100 ) 
adet yün yatak ile yine kılıfı ile birlikte beheri ( 204 ) kuruş 
kıymetinde 200 adet yün yastık açık eksiltme suretiyle satın 
alınacaktır. 

2 - Kılıf nümunesi ve diğer şartları Daimi encümen kale· 
minde görülebilir. ve öğrenilebilir. 

3 - ihalesi 16-9-1937 Perşembe günü saat on buçukta 
vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (135) lira 08 kuruştur. 

manian için yük alacaktır. 
.. BOSPHORUS,, motörü 

24 Birinciteşrinde bekleniyor. 
DIEPPE, DUNKERK ve NOR 
VEÇ limanları için yük ala· 

3043 
caktır. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkmda bir taahhüde ririfİ" 
lem ez. 


