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Niyon protokolu 
Konferansın bugünkü toplan

tısında imzalanacaktır . .. 

Garbi Anadolu manevraları, çok miJhim ve 1-limulliJ olacaktır B •• 
Donanmamız, manevralara iştirakF ug:n . 
d k h•JJ • • • ' uar upasını hangı ta-

e ece , sa ı erımıze .asker ıhraç kım alaca~, dersiniz? 
etmek teşebbüsünde buJunacaktırP.aza_r maçlarında İzmir muht~-

lıtlerı kazandılar. Fakat bu netı-·--Manevralar için hazırlıklara başlandı. Cephe gerisinde büyük bir 
faaliyet haküm sii.recek. Başvekilimiz General İsmet İnönü, 

manevraları sonuna kadar takib edecektir 
...ambul, 13 ( Huıuıi ) 

dQnıuauo, Garbi Anı&dohllll' yapa· 
c~ hityi.k manevralar için baım· 
Lklara devam olunuyor. 

Manenalann v.reyau eılf're~i 

.. balar, Genel Kur,mayca I<' lııl 

edilmit ve bu hu,.uata lazım ~ it n 
talimat 11erılmimtir. 

Garbf Anado1nda yapıla• ıl 

ord" mant>VTalanoa bilyi\k ehem· 
illiyet atfolaamaktadır. 811 maoe\• 
'-lua, hat'a kunetlerimisıo de itli. 
"ki takarrür eylemııw. 

ManeTralar, eınuında, cebhe 
&eriaiad • de geniı bir faaliyet bil· 
klıa llncek ve 1eferberligiıı bitin 
leapl.n tatMk olunaeakbr. 

GarW Audolu manenalan, 
Tıa,. .-.nalaruulan daha mfi. 
lal. Ye ıl•ull4 olacelı jpı, geaiı 
lertiı..t almmıt Ye ordu komutan-
1-. ou ııre huırhklara batla· ....... 

ı...ı..a. n (Baeaal) - Gubl 
'SJ1••t•ı ,..l'uık Ml,ak ordu 
~ douamamuuada 
._.. ..... tabnik eylemiftir • 

....... _., manena ubaua· 
....... , ..... ._ turna edecek 
........ ,.._ tatbik eclerek, 
........... -- flkarmak ....... 
La.bde bulaaacakuı. 

Gerbl Anadolu muıevralanada 
llapekilimiı General İımet lnöoi 
de bwuaacak ve manevraları ni· 
~e Udu e.1db edecektir. 

Manevralara ae saman Htlana· 
"it. )'abada bildirilecektir. 

-.. mır-~~~~~ 

Kahraman Sa-
billlll Gökçen 

Bugünlerde l:ımire 
geliyor 

Şanlı Yaoıız zırlılımrz 

Faydalı bir seyahat 

lngiliz heyeti fevkalade 
memnun kalmıştır 

Şeyh Rıza ---· ... -···--Erzincanda tes-
lim oldu 

1 tanhul, 13 (Hususi mubabi· 
nnıizden: felt'fonla) - Tunceli 
lıiidiııclcrioiu drbıışısı Seyid Rıza, 

hiililoıf'limizin aldığı eeaılı t•d· 
birler nelict.'ıiode bir tarafa kaç. 
malt imkanı kalmadığını aolamıı 

ve Erıincaada bflk4mete dehalet 
etmiıtir. 1fadeai alınan Seyid Rıu, 
Elbise 1evkedilecektir. Orada 
muhakeme edilerek cnasını bola. 
cak olan bu oerir, aveoesinden 
iki kioi ile epey umaa da&larda 
aç dolqtıktan aonra nihayet tes
lim olmuıtur . 

Maalirlerimis gezdikleriyerlerde G. Kazım Dirik 
g6rmiff olduktan temizlik ve in- Dan akıam ıehrimi-

tizamı çok takdir ettiler ze geldi 
Trakyada bayak. munf fmy•t• 

ler g61tena ikinci mıatak.a umum 

incirler işlenirken 
Şehrimisde baluaan Ye ihracat ıaf ir İngiliz ~ooperatifçileri, B. 

evlerimizle muhtelif mahıollerimi· Hakkı Veral ve 'Üzüm Kurumu 
zin fngiltereye ithali için anlaıma· mGeneaeeinin bazı oeflerile gasete· 
lar yıpmak buıuıuada mllzakere· ciler bulunuyorlardı. 
lere devam eden Londra ıiteai Gllzel bir havada yapılan bu 
toptancılar kooperatifi umum mü· gezinti • hakikaten fıtydalı olmuo. 
dürü O. Bravnın riyaaetindeki büyilk Selçuk istaıyonunda otorayd11n inen 

mGfettip '"8 eeki ...Umia General 
1'.hım Dirik, dao ak .. m .. brimise 
gelmif Ye btaayoada, bGyak. bir 
kalabalık V'e b6Ula doıtlan tarafın• 
dan hararetli ve çok IAIDİmf bir 
ıurette kartılanm11tır. 

General KAzım Dirilt, gece 

ahı kooperatifin umum mldilrle· miıafirler, otomobillerle .Efee ha· G. Kazım Dirile 
rindf'n müre,kkep İngiliz koopera· rabelerine giderek oradaki Juymeıli fuara gitoıi§ ve tetkiklerde bu'an• 
tifçiler heyeti, paur gftnil Aydına iearı gArmiltler ve sonra tekrar muoıur. 
kadu bir gezinti yapmııtır. oloraya biuerek Aydına gitmiılerdir. . General KAzım Diri~e hoıgel· 

dın derix. 
Bn gezinti, ıanm utıı koope· Aydın iataayoounda tanm ntıı Trakya filimi 

ratif leri birliAi ve Üzüm K.urumu kooperatifleri ortak ve idarecileri Trakya kalkınmaaı ve Trakya 

• 
ce lzmiri tatmin etmedi 

YabrulGR •.•fıga: lanir A ve B ... Jatelitleri, ldıın-
6all•, Anluualı • Doplu miMı/lrler 

Pwr glDI, fuar kapan maç- millt kdm• maçtan lwieiaıiekl 

lanaa denm Mildi ve İsmir B. kulüblerdea oyuacu leÇel'ek, baki· 
mubteliti, J>otnlu gençleri 4-3, İs· kf İetanbul mubteliti haricinde bir 
mir A mahteliti de tıtaobw moh· tak1m göndermekle İzmir aponma 
telitini 3·1 yendi. hftrmeteblik gösterditi Ye bir DeYi 

Maçlarm kritiğiae bqlamadan zek.A oyunu yaptall gibi, lamir 
Hel ıuaa i .. ret etmek ilteris: ıpor idarecileri de bu takımın kar· 

İataabal futbol ajaahtı, tamire - Sona 4 iincii salai/etle -

Japon orduları Çin 
cephesini yardılar 
~~~-----~~~~-=-

Halk, Şanghay sokaklarında kurıun yaf. 
muru altında kaçış maktadır .. 

uwum müdilril B. Hakkı Verııl tarafından karıılanan miufirler, manevralanna aid büyük filim, 

Sabiha Gökçen terlib etmifti. Mi•firler, incir ö&lcı yemeAini Aydında yemiıl~r ·~~~~~.e Balkevindcı halka gö.. ~angluıgda ge~nlerde bir Japon taggare•inin 6onebcw 
.......... -1. L .... , L-Lramaa Ladın mabınllmldn iatilual Ye itlenme Ye biraa ia&irabaıtea aoara Kö•k -~- ·ı '--tl A ·1c A L.-11..i /et 4_,._... ...... ..... .. ı e sa'"' anan merı an uguıte mıınna ve a~ • 

la11arecimis Sabiha Gökçen, bu- .. killerini yeriade görmek ve incir uıaıyoauna gitmiıler ura ile 
~e İımire gelecektir, Sabiha .. bçelerimisi gesmek, ayni uman· Umurla, Germencik ve di&er ıanm Akdeniz /ıonfe. bombardımandan so,.,a plairde çıluın •anıın 
-qen t.&ub.llhlaa EU.i .. bre gel· da Türk tanm eabf kooperatirleri •hı kooperatirleri teıkillb bulu· ,_. Şanghay, 13 (Radyo) - Ja· barb sahuı haline gelmifti. 
....... Bagblerde tay)'Uelilo ı.. ortaklarile g6r6§mek gibi mflWd· nan yerleri gnmiıler, tetkikat ranıı hakkındaRI pon orduları, bugün Çin cep· Çin balkı, korku içinde 
~ _ . ıtlecek .., brplaawktar. dld cibe&lerdeıı faydah olaa bu ae· yap~ııtar. ve Ortaklar iıtaıyoauna I haberlerimiz 4 dün. besini yarmı.ı ~c im~iyaz~ mın· kurşun yağmuru altında öteye 
~. bhramea Sabiha Gök· yabati kabul etmiflerdi. gelmıılerdir. • • takalar harıcındckı Çın ma- beriye kaçışmakta ~~i. 
'-1 anJaıuu1a görmek.le bGyak Paar ubab1 Ahancak iıtaıyo- İogilia kooperatirçilerini, gittik· CÜ.aahıfem~zdedır. ballelerininlmcrkczincgirmiştir. Son haberlere gore, Japon 
lir •Tiaç Jailledecekleıdir. aUDdan hareket eden otorayda mi· - Sona 4 iincii salai/ede - \.. .1 ~ Y oUar ve bütün caddeler - Sonu 4 ncii sahi/ede -
~ --- -. --~- ....... ~~~w• w ~---~-.. w, .. -w:--•• ~.-.-.-:-.-.-.~.-.·--.-.-:".,--:ı"".e::i"•7-•..,._,_, .-_ .• -_. ---· .. -:-r~-~.-r.--_. ·- ZP".ı~.ı~.:~.ı'-..ı::.=..z;:...ı.e-_~.~.r.f..;;-:.Z.-=._z.~z_~z.-=..~z.~~~ ·~~.-•=••w;;/•w••-:_.~.··=•.•=•:e.:,.·.~·-·~· .. ····=···=•=•*•*' +.: 
~·....:-.·~~-~-~...:--..... -· -....:.,.;~..-.-..-----------~~~ ..--..::.-.-- - - - - - -- ------- - - - --- -

1 - l•ınlr ldlplclerı Dola lcal••I 6nlnd•, Z - /zmlr-/dtln6•1 ~'"""" 611' ,.,..,,.,, J - Dola luıl••l• l•111lrlıt ıoli, 4 - S.,Nlc IHtlll, S - l•tM6ııla IOft ıol 



:Sayfıı 2 

Kaza kaymakamları 
kongresi toplandı -

Kültür, ziraat ve bayındırlık iş
leri kaıarlaştırıldı 

Vılayetimiz dahilindeki kaza kaymakamları, dün vilayette 
Vali B. Fazlı Gülecın riyasetınde bir toplantı yapmışlardu. 
Kazalata ait muhtelif işlerin müzakeresi için yapılan toplantlda 
Vıliyet jandarma komutnnı binbaşı B. Hulusi ve muhtelif 
daire müdürleri de hazır bulunmuşlardır. Kültür, ziraat ve 
bayındırlık işleri hakkında görüşülmüş, yapılacak mühim işler 
üzerinde kararlar alınmıştır. Göçmenlerin vaziyeti ve yeni İs· 
kin edilecek göçmen evleri meselesi de görüşülmüştür. Bazı 
yerlerde olduğu gibi göçmen yer] şlirilen yerlerde de en kısa 
bir zamanda göçmen evleri inşasına derhal başlanacaktır. 

~,.;o':;ıo~..:::x;ıco::xıc::>::>:::.::.x::'°'°~~ ......... --. ~ 

Garip bir müze! 
Arabalann bundan bir asır 

evelki kıymet ve ehemmiyeti 
kalmamı tır. 1900 danb ri oto· 
mobil ve tayyare\erdeki ter k· 
kiler arabaları birçok şehirler· 
den kaldırmıştır. Bunun için· 
dır ki, arabalar artık eski es r· 

\er ara ına girmek üzeredirler. 
Arabaların büsbütün unutul· 

maması için ltalyada Floran· 
sade Pitti şatosunda b1r araba 
müzel"i tesis edilmiştırl 

Radyo sahiplerine! 
16 Eylül gecesi Alman, in· 

gilıı ve Amerikan radyo mer
kezleri Tokyodan bir Transmi· 
suyon ~apacaklar ve bütün 
cihan radyolan bu transmisu· 
yonu dinhyebileceklerdır! 

Tokyodan nakledilecP.k bir 
konser, veya konferans veya
hud bir nutuk değildir. Sadece 
Sangami nehri bataklıkların
daki kurbağaların "vakvaka" 
)arı nakledilecektir. 

Rivayete göre Japon kur· 
baA-alarının sesi ve vak vaka· 
lan gayet hazin ve ahenkliy
mişl Bununla beraber, biz 
radyo sahiplerine kurbağa sesi 
dinlemek için zahmet ihtiyar 
etmemlerini tavsiye ederiz; 
çünkü Japonların zevkine uy· 
gun gelen birşeyin bizim zev
kimize uyacağına ihtimal ve

remıyoruz. 

Malum ya... Eski zaman pa· 
dişahlarmdan birisi bir kurba· 
ğanm gözlerine aşık olmuş ve 
bu aşkile istihfaf etmek isti
yenlere bu padişah da: 

- Gönül kimi severse gü· 
zel odurl 

Demiştir. 

Bene Jan Harlovt 
Malum olduğu üzere Jan 

Harlov, Vılyam Povelın kolları 
arasında can vermiştir. Vilyam 
Povel bu acı hatırayı bir türlü 
unutamamaktadır. Bunun için 
de sr.yahate çıkmış, Holivuttan 
Nevyorka gelmiştir. 

mektedirler. Ayni cedvcl yağ· 
murlu günlerde intılıarların 

yüzde elli fazlalaştığını gös· 
termektedir. 
Avrupamn en 

küçük hükOmetil 
Avrupada vakıa birçok dev· 

letler .. ardır ki, b zim bir vila· 
yetimizden biiyük değillerdir. 
Fakat bunlardan başkn bir 
de mini mini Andor, Liehtcns· 
tayn, Monako, Sen Maren hü· 
kOmetçikleri vardır. Bunlardan 
mesela Andor 453 kilometre 
murabba1 ve beş bin nüfus
ludur! 

Niste bu hükumetler hak
kında bir sıra kitap neşrine 
başlanmıştır. Bu kitap serisine 
Arnavutluk da dahildir. Fakat 
serinin bu kitabı neşredilemi· 
yecektir; çünkü Arnavutluk 
hükumeti böyle küçük devlet
ler arasında bulundurulmak 
hususunu resmen protesto et
miştir. 

Vaya devri31em 
Jak Skot adlı bir lngiliz 

bundan dört sene evel yaya 
olarak arzı devretmek için 
yola çıkmış, Fransaya geçmiş, 
Fransadan Almanya, Austurya, 
Macaristan, Yugoslavya, Bul· 
garistana gifmiş ve Türkiye
den geçerek Şanghaya kadar 
varmıştır. 

Bu seyahat tam 3 sene 8 
ay sürmüş ve ·akıllı veya deli 
olduğu hakkında henüz doktor 
raporu olmıyan· bu adam 
evelki hafta ingiltereye dön· 
müştür. 

Ne kadar et yedik 
A~ustos ayı içinde lzmir 

Belediye mezbahasında 3280 
Karaman, 4229 Dağlıç koyunu, 
144 Keçi, 1673 Kuzu, 182 
Oğlak, 16 Manda, 378 Öküz, 
929 inek, 833 Dana olmak 
üzere 11564 baş hayvan ke· 

ANADOLU 

Paraşütle atlı- Köy öğret
yan gençler ___ ._.. ......... __ _ 

Hergün biraz daha 
artıyor 

Fuar sahasındaki paraşüt 
kulesinin noksanları ikmal edil-
m;ş olduğundan gençlerimiz, 
paraşütle atlama sporuna baş· 
lamışlnrdır. Bu spor, gençle
rimiz arasında ahb yürümüştür. 

Hergün bır çok genç, Türk 
Hava Kurumuna müracaat 
ederek doktor muayenesinden 
geçtikten sonra paraşütle ku· 
leden atlamaktadırlar. 

Başvekilimi
zin refikaları 
DUn lstanbula döndüler .. 

Bir müddettenberi şehrimiz· 
de istirahat etmekte bulunan 
Başvekilimiz General ismet 
İnönünün valideleri ve refika
ları Bn. Mevhibe f nönü ile 
çocukları, dün İzmir vapurile 
fstanbula gitmişlerdir. 

İzmir vapurunda 
izdiham 

Şatlarda sıra bekliyenler
den birkaçı denize dUştU 

Dün, lstanbul sürat posta· 
sını yapan denizyolları idare
sinin lzmir vapuru görülme
miş derecede kalabalık o]muş, 
yolcuların birçoğu yer bula
madıklarından şat üzerinde 
kalmışlardır. 

Vaziyetin böyle olacağını 
eveldcn sezenler, daha öğle· 
yin vapura gelmişler, yerleş· 
miş]erdi. Saat ikiye doğru 
güvertede bile adım atacak 
yer kalmamıştı . Şatlar üzerin· 
de vapura girebilmek için sı
ra bekliyenlerin itişmesinden, 
birkaç kişi denize düşmüş, 
bir yavru boğulmak üzere 
iken güçlükle kurtarılmıştır. 
9 EylUI ve fuar münasebetile 
şehrimize gelmiş olanlar, ar· 
tık lzmirden ayrılmakta ol· 
duklarından denizyollarının İs
tanbul sürat postalarını hiç 
olmazsa haftada iki defaya 
çıkarması lazımdır. 

B. H. Yalman 
Ordu saylavı Bay Hamdi 

Yalman, izmır ve Manisa parti 
işlerini teftiş için şehrimize 
gelmiştir. 

Sünnet 
C. H. Partisi ikinci Aziziye 

ve lmariye ocağı, bu mahal
leden 17 yetım, kimsesiz ço· 
cuğu sünnet ettirmiştir. Bu 
münasebetle bir düğün tertip 
edılmış, kimsesiz yavrular eğ· 
lendirılmiştır. Bu hayırla ışi 

başaran ocağı ve onun erka
nını kutlularız. 

men okulu ---··--
Alınacak talebe 
tesbit ediliyor .• 

Kızılçulluda açılacak köy 
Öğretmeni okuluna kayıd ve 
kabul edilmek için bir çok 
talebe, şimdiden Vilayete ve 
Kültür direktörlüğüne müra
caat etmektedirler. Halbuki 
bu mektebe alınacak çocuklar 
için böyle bir müracaata lü· 
zum yoktur. Vilayetimizden 
bu okula almacak ( 40) çocuğu, 
İlktedrisat Müfettişleri köyler· 
den seçeceklerdir. Bunun için 
lıktedrisat Müfettişleri, köylere 
çıkarak zeki, müstaid ve çalış
kan talebeyi tesbitc başlamış
lardır. Bu çocuklar için Mü· 
f ettişler tarafından fişler dol· 
durulacak ve bu fişler, Kül
tür Bakanlığına gönderilecektir. 

Bakanlık, bu fişleri tedkik 
ederek okula alınacak talebe· 
!eri tesbit e}liyecektir. Okula 
:ılınacak çocuklar, l·öy okul
larının üç, dört v beşınci 
sınıflarını bitirmiş olacaklardır. 
Yalnız bu çocukların aileleri 
laraf mdan okul idaresine otuz 
lira veya o kıymette ayniyat 
verilecektir. 

Çimento fiatleri 
Yeniden 
tesbit edildi 

Çimento satış fiatleri, yeni· 
den tesbit edilmiş ve eski fi. 
atler biraz yükseltilmiştir. Bu
nun sebebi son zamanlarda 
İstanbul-lzmir arasında çimen· 
to ve kömür nakleden vapur· 
ların; ecnebi memleketler li· 
manlarma fazla miktarda kö· 
mür nakletmeleri, fazla işten 

nakliye tarifelerini yükseltme· 
}eridir. 

Tarifelere yapılan zam, çi
mento fiatlerine de teşmil 
edildiği için çimento satış fi· 
atlerinin tesbıti hakkındaki ka
nun mucibince lzmir Ticaret 
ve Sanayi odası, lzroir için 
çimento satış fiatlerini yeniden 
tesbit etmek lüzumunu hisset· 
miştir. 

Bugünden itibaren portland 
çimentoları ton başına 22,5 
ve supe çimentoları 25,5 lira· 
ya satılacaktır. Bu fiatler, e&ki 
fiatlere nazaran birer buçuk 
lira fazladır. Sömıkok kömür 
fiatleri de yine bu tarife me· 
selesi yüzünden yükselmiştir. 

Sömikok ta 23,25·23,50 lira· 
ya, yani eski fiate nazaran 7 5 
kuruş fazlasile satılacaktır. Bu 
fıatlerden fazlaya satanlar hak
kında takıbat yapılacaktır. 

Fuarı zi
yaret edenler 

••••• 
BeşyiJz bine yiJltaeldi 

lzmir Ente-rnasyonal Fuarını 
ziyaret edenlerin umumi sayısı 
490,961 e çıkmıştır. Yalnız 
Pazar günü akşamı ziyaret 
edenlerin miktarı 30810 dur. 

Fuar açıldığındanberi İzmire 
ecnebi memleketlerden pasa
portfa geleıek fuarı gezenlerin 
miktarı 1733 dür. Türkiye 
dahilindeki memleketlerle ha
riçten lzmire gelenlerin umumi 
sayısı 124,959 dur. 

Pazar günü İzmire Roman
yalı turistler gelmiş, fuarı gez· 
mişlerdir. .. ----
Oğretmenler .. .. gunu 

Çakalburnunda ga
zel geçti 

Dün öğretmenler günü idi. 
izmir öğretmenleri, başlarında 
Kültür direktörü B. Ali Rıza 
olduğu hald otobüslerle Ça· 
kalbumuna giderek oradaki 
plajda eğlenmişler ve mesleki 
hasbıhallerde bulunmuşlardır. 
Öğretmenler günü, çok faydalı 
geçmiştir. Bu münasebetle ta-
rihi konferanslar da verilmiştir. 

Şiir ve piyes müsa
bakaları. 

İzmir Halkevinden: 
Halkevimiz. bayrak sevgisi· 

ni kuwetlendirmek maksadile 
bir piyes ve şiir müsabakası 

açm1ştır. Şiir müsabakasına yal· 
nız talebeler, piyes müsaba· 
kasına da bütün vatandaşlar 
iştirak edebilirler. 
Piyes müsabakasında birinciye 
25, ikinciye 15 ve üçüncüye 
de 5 lira mükafat verilecektir. 
Şiirde muvaffak olan birinciye, 
ikinciye, üçüncülere de müna· 
sip hediyeler verilecektir. Bi
rinciliği kazanan piyes ve şiir 

29 Birinciteşrin Cumhuriyet 
bayramı gecesi evimiz salo· 
nunda temsil edılecek şiir de 
okunacaktır. 15 Birinciteşrin 
937 tarihine kadar bu şiirlerin 
ve piyeslerin evimize gönde
rilmesi iştirak edeceklerden 
rica olunur. 

General Kazım 
lımir mebusu General Ka· 

zım lzmire gelmiş, dairei in· 
tihabiyesi dahilinde tetkikatta 
bulunmuş, partiyi ve belediyeyi 
ziyaret etmiştir. 

B. N. Osman 
Maarif Vekaleti teknik ve 

mesleki tedrisat şube direk· 
törü B. Nurettin Osman, fuar 
münasebetile şehrimize gel-

Etrafını saranlara Vilyam: 
- Rica ederim, Allahaşkına 

bana maziden bahsetmeyiniz. 
Demiş ve yoluna devam et
etmiştir. 

Büyük bir filim... Hakiki bir sanat harikası 

Vilyam Povel şimdi Lon
draya gitmektedir. Buradan 
Parise, Peşteye gidecek ve 
ancak bundan sonra Holıvuda 
dönerek Anna Bella ile "Zen· 
cir" filimini çevirecektir. 

intihar yaşı ve zamanı 
Büyük bir şehrin zabıtası 

bir istatıstik yapmıştır. Bu 
cedvelde son on beş senelık 
intiharlar vardır. Bu cedvele 
bakılırsa ınsanlar en ziyade 
otuz ya ına kadar intıhar et· 

On iki yaşını henüz ikmal etmiyen hüçük bir artistin büyük bir kudret ve sala. 
hiyetle temsil ettifi gerek temsil ve gerek mevzu itibarile hiçbir filime naaib ol
mıyan ve her sahnesi ayrı bir zevk, ayrı bir heyecan veren senenin en güzel filmi 

KlYçülk Lo1rd 
Filmi ile, askere gidecek bayanlara ithafen 500 kız tarafından temsil edilen 

Byalfll Ge1111e1rao 
,. Filiminden mürekkep zengin ve muhteşı>m programı ... 

1tEft~~uıGst~- Tayyare Sinemasında 
Görmek üzere şimdiden hazırlanınız ... 

LÜTFEN DIKKA T : Bu program münasebetıle verilecek gala müsameresi için şimdiden 
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ita retler: 

Haczedilmiş f ıta 
hikayesi 

Garib h!diseler dlyan yalnız 
Amerika ve Afrupa değildir a .. Baua 

bornumUEun dibinde ne eotereeaa 
bidiseler geçiyor fe insan gülmek 
mi, ağlamak mı lizım geldiğini ta• 
yinıle o•ıtnp kalıyor! lııe aiao 
bunlardan Lir taneıi: 

Malam oldöğu veçbile bu eeu 
Türkiye körek btrinclliklerl İzmir. 
de yapıldı. Bandırma •e Kocatli• 
nin de girdikleri bu yanfW'da ı .. 
tanbullulır pmpiyoolup lazıadı• 
lar .. Mnbuek olsun .. 

Ancak Tür.lciyenin en iyi iki 
fıtaeıoa aabip bulunan İzmir mın· 
takannın bu yanp iftlrak etmedi
ğini görüne. biz. bittabi ali~ıdar 
olduk. Sebebini aorduk. Ne cevab 
verirler beklerainia. İote, dinleyiniz: 

- Yamanlar kulfibftne aid 
olan bu iki fıta haciz altına alın· 
m11tır. Bir zamanlar kulüh namına 
verilen bir baloda biletlere pul 
yapıotınlmamıı, m11liye de 37 lira 
tutan vergiyi kulübden tahsile im· 
kftn bulamadığından fıtalan hac• 
zetmiıtir. 

Yarııa giremediğimizin eebebi 
d~ bu imie. Ne dersiniz? 

Nazillide 
Bir kır gezisi 

Nazilli, (Hususi) - Nazilli 
kombinasının işlemeğc başla· 
ması münasebetile cumartesi 
günü bir kır gezintisi tertib 
edilmiştir. Sovyet Rusyanın 
lzmir General konsolosu ve 
fabrikanın teknisyenleri kır 
eğlencesinde bulunmuşlar, çolc 
neşeli bir gün geçirmişlerdir. 

Fabrika müdürü B. Fazlı 
Turga, Büyük Şef Atatürkün 
direktiflerile yükselmekte olan 
endüstri haylltımızı, Nazilli 
kompinasının verdiği ilk eser· 
le kendisinden beklenen vazi· 
feyi başarmış olduğunu anlat· 
mış; fabrikanın kuruluşu hak· 
kmda güzel bir tarihçe yapa· 
rak büyüklerimizi şükran ve 
minnetle anmı.ştır. 

Sovyet General konsolosu, 
fabrika müdürünün nutkuna 
mukabele ederek; iki devlet 
arasındaki dostluğu tebarüz 
ettirmiş; bu işde büyük bir 
varlık gösteren • Türk işçilerini 
takdir eylemiıtir. 

At koşulan 
Pazar günü 
kazanan atlar 

Sonbahar atkoşuların& dün 
Bucadaki koşualanında baş· 
lanmıştır. Dün, muhtelif spor 
hareketleri olmasına ve Fu .. 
rın açık bulunmasına rağmen 
koşualanı epey kalabahk 
olmuş, yarışlar çok zevkli ve 
heyecanlı geçmiştir. 

ilk yarışta Necib birinci, 
Bahtiyar ikinci, Öncü üçüncü 
gelmişlerdir. 

9 Eyliil koşusu olan ikinci 
yarışa dört hayvan girmif; 
Ceylan birinci, Bayburt ikiaci, 
Mahmure üçüncü gelmiftir. 

Alb hayvanın girdili .. 
mesafesi 2400 metre olan 
üçüncü koşunun birincisi kü· 
çük Dandidir. ikinci Bekir, 
üçüncü Dafyadır. 

Dördüncü kotuyu Ülker kr 
zanmıştır. Hüseyin Öz Kah
ramanın Sada 111 sı ikinci, Şell" 
gün üçüncüdür. 

Son koşu çok beyecanlt 
olmuştur. Koşuya dört hayvall 
girmesi lazım iken Esin iştirak 
etmemiş, üç hayvan koşmuı· 

tur. Neticede Özdemir birinci 
Komisar ikinci, Rojar üçünciİ 
gelmiştir. 

Balkan güreı leri 
Balkan güreş müsabakalari 

için lstanbul güreşçileri yarııı 
şehrimize ıeleceklerdir. YunaJI 
iÜreşçileri de beklenmektedir' 
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ANADOLU 

Uluslar Sosyetesi asamblesi, dün açıldı 

Çin murahhası, riyasete 
bir muhtıra verdi 

--·-· 
Habeşistan imparatoTu Negüsün gönderdiği mek
tub okunmadı. Asamble riyasetine Ağahan seçildi 

Cenevre, 13 (Radyo)-Ulus
lar Sosyetesi Asamblesi, bu
gün 18 inci içtimaını akdet
miştir. Bugünkü toplantı tipik 
idi. 

Asamble reisi seçilinciye 
kadar riyaset makamım, Kon· 
sey reisi Cumhuriyetçi ispanya 
Başvekili B. Negrin işgal et
mişti. 

General Frankonun gönder
diği mümessil (Dük Valb) ın 
Verdiği bir protestodan başka, 
8. Negrinin riyaset makamın· 
da bulunmasından dolayı hiç 
bir itiraz vukubulmamıştar. 

Asamblenin bugünkü top· 
lantasında Negüs murahhas 
göndermemiş bulunduğundan, 
Habeşistan meselesi için bir 
bahis geçınemiş, Negüsün gön· 
dermiş bulunduğu mektub ta, 
okunmamıştır. 

Reis B. ( Negrin ), verdiği 
kısa bir söylevde, Uluslar Sos· 
Yetesi nizamnamesinin, şunun 
bunun teklifile tadil edilecek 
halde olmadıtmı, aza devlet· 
lerin bu nizamnameye ve U· 
luslar Sosyetesine merbutiyet 
göstermeleri lazımgeldiğini 
aöylemiş, sulh sever memle· 
ketlerin vaziyetinden istifade 
ederek taarruzlarda bulunmak 
hevesinde olan devletleri ten· 
kid etmiştir. 

8. (Negrin), Hatay mesele· 
•inden de bahsetmiş ve Tür· 
kiye ile Fransa arasında bu
lunan hal suretinin, memnu· 
niyete şayan olduğunu kaydet· 
tilcten sonra demiştir ki: 

- Uluslar Sosyetesine bağlı 
kalmamız zarureti aşikardır. 
Çok dikkat etmeliyiz. Zira bu 
lllüeısese yıkılırsa, onu tekr~r 
teaiı etmek mümkün olmıya· 
calc ve umumi vaziyet, son 
derece vehamat kesbedecektir. 

B. Negrin, müteakıben Ulus
lar Sosyetesinin bir sene zar· 
fında yaptığı işler ve halleyle· 
diti meseleler hakkında izahat 
~erıniş, sulhu muhafaza etmek 
İçin bütün devletlerin, Uluslar 
~osyetesine batlı kalmaları 
luıumunu tekrar etmiştir. Bunu 
lllüteakıp, assamble, aaat 17 de 
tekrar toplanmak üzere dağıl· 
lllııtır. 

............................ 
ANADOLU -

Cenevre, 13 { Radyo ) -
Uluslar sosyetesi assamblesi, 
öğleden sonra saat 17 de 
ikinci içtimaını akdetmiş ve 
reis intihabına geçilerek Hin· 
distan mümessili Ağahan reis 
seçilmiştir. 

Ağahan; riyaset kürsüsüne 
geçtikten sonra kısa bir söy
lev vermiş ve kendisirıe gös· 
terilen teveccühten dolayı te· 
şekkür eylemiştir. 

Bundan sonra, Çin murah
hası B. Vetikonko, hükumeti 
namına bir muhtıra vermiş ve 
söz alarak: 

- Çin topraklarının, şu an· 
da, Japon ordusu ile tayyare· 
lerinin ateşi altında bulundu
ğunu size haber veriyorum. 

Japon tayyareleri, mektep· 
lerimize, hastanelerimize ve 
silahsız şehir ve kasabalarımıza 
bombalar yağdırmaktadıt. Bi· 
naenaleyh japonyanın bu ha· 
re keti, Uluslar Sosyetesi nİ· 
zamnamesinin 1 O uncu ve on
birinci maddesile alakadardır. 

Uluslar Sosyetesine dahil 

Piyango 
7988 No. 50000 

lira aldı 
lstanbul, 12 (Hususi) 

Tayyare piyangosunun keşide
sine bugün de devam edildi. 
Büyük ikramiye de bugünkü 
çekilişte çıktı. Kazanan nu· 
maraları bildiriyorum: 

7988 
50000 
19892 
t~ooo 

29489 
10000 
36401 
3000 

18644 21707 
1000 lira kazan·d~ 

500 lira kazananlar 
1757 
5445 
7288 
8647 

11554 
15589 
17584 
22302 
24899 
27081 
30272 
35004 
36103 

3467 
5450 
8064 
9346 

13718 
15702 
19143 
22794 
25824 
27595 
30617 
35495 
37510 

3723 
7185 . 
8282 

10985 
14615 
15777 
20462 
24581 
25855 
28703 
31285 
35740 
37986 

5069 
?195 
8589 

11135 
14978 
16053 
21281 
24748 
26349 
30062 
34666 
36028 
38606 

devletler, Çinin uğradığı taar· 
ruzu nazara alarak bir karar 
vermelidir. Bunu, Sosyetede 
aza bulunan Çinin mümessili 
sıfatile Asambleden taleb edi
yorum. 

Çin mümessilinin bu sözleri, 
alaka ile dinlenmiş ve fakat, 
hiç bir murahhas söz söyle
memiştir. 

Meselenin, müteakıb içti· 
malarda müzakere edilmesi 
muhtemeldir. 

Cenevre, 13 ( Radyo ) -
Milletler Cemiyeti salahiyet· 
leri tetkik komitesi, General 
Franko namına Cenevreye ge· 
len yan resmi heyetinin, Va. 
lansiya hükumeti Başvekili B. 
Negrinin ispanya hükumeti 
namına toplantılara iştirak ede
miyeceği hakkındaki protesto· 
sunu tetkik etmiştir. Komite 
verdiği kararda, meşru lspan· 
ya hükumeti, memleket ve 
milletini idare etmekte olduğu 
için General F rankonun pro· 
testosunun mesmu olamıyaca· 
ğını kararlaştırmıştır. 

Baıvekilimiz 
KarabUke gidiyor 

lstanbul, 13 ( Hususi muha· 
birimizden: Telefonla) - Baş
vekil ismet lnönü refakatinde 
lktısad Vekili B. Celil Bayar 
olduğu halde yarın akşam 

trenle Karabüke gidecek, çe· 
lik ve demir fabrikası inşaabm 
teftiş edecektir. Oradan oto· 
mobille lneboluya geçecek 
olan Başbakanımı~, vapurl~ 
lstanbula dönecektir. -16962 17062 17595 18330 

21091 23025 23116 23699 
24903 25372 26841 27673 
27846 28293 29814 30095 
30267 31107 31249 31989 
32226 33641 34539 35406 
36897 38725 

Amorti 
Son iki rakamı 92 ve Ş8 ile 

nihayet bulan biletler 2Q şer 
lira a(l\orti al,caklardır. 

Kim kazandı? 
50 bin lira isabet eden 

7988 numarala biletin sahibi, 
Şark Halı fabrikası yanında 
iki numarala evde oturan ame· 
le Mahmuddur. Mahmud, bi· 
leti onda bir olduğundan beş 
bin lira alacaktır. 

29489 numara . ile 1 O bin 
lirayı kazanan da sandıkçılar 
içinde sandıkçı bay Muam· 
merdir. 

Dünyamız 
1914 arifesinde, dünya ufuk

lan tertemizdi. Gerçi Alman 
emperyalizminin senelerin to· 
parlayıp getirdiği büyük bir 
Almanya kurmak iddiası ile 
aşağı yukarı bir takım tasav· 
vurları vardı. Fakat hiçbir 
zaman 1914 ü değil, hatta 
1924 veya 1934 ü hr.1abla· 
mamıştı. Harbi, muayyen bir 
yıl rakamı ile damgalama· 
mıştı. Binaenaleyh, herşty 
normal görünüyordu. lktısadi, 
içtimai, siyasi ve vesairevi 
herşeyin çehresinde, hiç de· 
ğilse normale yakm bir sü
kunet vardı. 

Fakat, Avusturya Veliahdı· 
na tevcih edilen o mahud 
namlunun dumanı, dünya 
ufuklarını tam beş sene ateş 
içinde baraktı. O sili.hm pat· 
laması, beş sene, hergün daha 
şiddetli tarrakalerle dünyamızı 
sarstı. 

Bir kurşunda bir Veliahd 
değil, milyonlarca insan öldü. 
Binlerce şehir yandı ve taban· 
cayı tutan el, dünyamızın ha· 
ritasını Veliahdın kanı ile bu· 
laştmp değiştirdi, geçti, gitti. 

Hazırlıksız, habersiz bir 
dünyanın bir kurşun peşinde 
uğradığı bu hale bakar ve 
bir de dişine kadar silahlan
mış, ihtirasını, ideolojisini, te
cavüz, emellerini ortaya dök
müş bir takım devletlerin şu 
açık meydan okuma siyaset· 
}erini göz önüne getirirsek, 
dünyamızda neler olabileceti· 
ni artık anlamış oluruz. 

Ufukların ağır, dumanla ça· 
talan altında, bütün dünya, 
boydanboya o korkunç ve 
bailevi istikbali hazırlamakla 
meşguldür. 

Fark şudur: 
Mesuliyet, bir baıkasın• 

atılmak isteniyor. 

Gene fark şudur: 
Milletler teçriibelidirler. Dip· 

lomatlar iıe bu tecrübenin 
kuvvetini hesaplıyorlar. 

Endişe edilen nokta da -~· 
radadır: 

Herhangi kat'i bir zafer, 
müthiş ziyanlar, müthiş feda
karlıklar, muazzam telefat, 
korkunç harabiler pahasına 
olacaktır. 

G~lib clevletl harbi bitirdi
ği gün, kendisine bakınca, 
yanyarıya çürüyüp gittiğini 

görecektir. 
Harbe mani olan, hakikaten 

idealist bir sulhperverlik de· 
ğil, bu muhakkak ve mukad· 
der neticenin ta kend .. idir. 
Alt tarafı, bep yalanl.. 

Orhan Rttlemi Cökçe 
~~~~~--~~~~~ 

Bay Osman 
Bir müddettenberi Anado

lunun muhtelif yerlerinde 
asarıatika tetkikleri yapan Ber· 
gama müze müdürü B. Osman 
Bayattekin şehrimize gelmiştir. 

Paris sokaklarında 
patlıyan bombalar 

Zabı -a, faaliyet içinde. Bir tedhişçi şebe. 
kesinin faaliyetinden şüpheleniyor 

Paris, 12 ( A.A. ) - Biri 
patronlar konfederasyonu bi· 
nasında, diğeri de Boislure 
sokağında Par Maden sanayii 
erbabı gruplarının merkezinde 
olmak üzere iki infilak vukua 
gelmiştir. Her iki binada vu
kua gelen hasarat mühimdir. 

Presbourg sokağında yaya 
kaldırımı üzerinde bulunan 
iki polis memuru enkaz altın· 
da kalmış olup itfaiye bunları 
çıkarmağa çalışmaktadır. 

Bir binanın kapıcısmm beyni 
sarsılmıştır. 

Bolgelera sokağında ölen ve 
yaralanan yoktur. 

ilk tahkikat bir mağaza çı· 
rağının Prcsbourg sokağındaki 
binaya ufak bir sandık geti· 
rerek kapıcıdan bu sandığı 
konfederasyon reisi muavinine 
vermesini rica etmiştir. Kapıcı 
bu sandığı kendi odasına koy· 
muştur. 

Boissiere sokağındaki bina
yada buna benzer bir sandık 
mağaza çırağı tarafından mer· 
diven başına bırakılmıştır. 

Çünkü bu binada kapıcı 
yoktu. 

Presbourg caddesinde kon· 
federasyon binasının sağ cep· 
hesi, Boissiera caddesinde ise 
binanın dahili tamamen barab 
olmuştur. 

Enkaz altında ezilmiş olan 
polisin cesetleri çıkarılmıştır. 

Paris, 12 (A.A.) - Sabah 
gazeteleri patronlar konfede· 
rasyonu binasına karşı yapıl· 
mış olan suikasd dolayısile 
infial izhar etmekte müttefik· 
tirler. Sağ cenah gazeteleri bir 
tedhiş hareketinden bahset
mekte, Sol cenah gazeteleri 
ise faıiıtler tarafından yapıl
mış bir tahrik mevzuu babsol· 
dutunu . yazmaktadırlar. 

B. Şotan Epogue gazetesi 
muhabirine beyanatta buluna· 
rak mücrimlerin meydana çı· 
kanması ve cezalandırılmalan 
için çalışacağım söylemiştir. 

Başvekil şu sözleri ilave et· 

mistir: 
ittihazı zaruri bütün tedbir· 

leri alacağız. Çünkü vukuaıe-
len hadise memleketin her ta· 
fında heyecan uyandıracaktır. 
Hükumetin azimkirlığma iti· 
mad edilebilir. 

Paris, 13 (A.A.)- Dahili)'.e 
Nezaretinde yapılan bir içti· 
mada belediye liboratuvan 
direktörü teknik izahat vere· 
rek Boiasiera ve Presbourg 
sokaklarında infilak etmiş olan 
bombaların ayni suretle nak· 
ledilmiş olduklanoı beyan et· 
miştir. 

Mumaileyh seri halinde ya
pılmış bu bombaların bir 
bomba atölyesinin mevcut ol· 
duğuna delalet etmekte bulun· 
dutunu soylemiştir. 

Bu teknik beyanat bazı sı· 
nıf eşhas hakkında şüpheler 

uyandırmıştır. 

B. Dormoy gazetecilere be
lediye raboratuvara direktörü· 
nün izahatmı bildirdikten son· 
ra mücrimlerin ortaya çıkanl
ması için her çareye başvuru· 
lacağını söylemiştir. 

Paris, 13 (Radyo) - Zabıta, 
büyük bir faaliyet içinde bu· 
lunuyor. Bombalann parçalan, 
yıkılan binaların enkazı ara· 
sında çıkarılarak ona göre 
tahkikata tevessül olmuştu. 

Başvekil B. Şotan, bizzat 
tahkikatla alakadar bulunuyor. 

Paris zabıtası, bir tedhişçi 
şebekesinin faaliyete geçmek 
üzere bulunduğundan şüphe 
ediyor. 

Son haberlere göre, suçlu· 
lan bulacak olanlara hüku· 
metçe yüıbin frank mükif at 
verilecektir. 

Balkan 
müsabakaları 
Yunanhlar birin· 
ciliği kazandılar .. 

İstanbul, 13 (Hususi muha· 
birimizden: Telefonla) - Bük· 
reş Balkan oyunları sona er· 
miştir. · 

Balkan müsabakalarında Yu· 
nanlılar birinciliği kazanmış-
lardır. Türk sporcuları dör· 
düncü gelmişlerdir. Futbolcu 
Melih, 400 metre Bükreş Bal· 
kan müsabakasında muvaffa· 
kıyetle koşarak Balkan ikinci· 
liğini kazanmıştır. 

Tekirdaflı 
Türkige başpelılioanı oldu •• 

lstanbul, 13 {Hususi muha
birimizden: Telefonla) - Tür· 
kiye serbest güreş başpehli· 
vanlığı için yapılan güreıte 
Tekirdağlı Hüseyin; Mülayim 
pehlivana karşı çıkmış ve mü· 
sabaka çok çetin olmuştur. 

Tekirdağlı Hüseyin hakim 
oynadığından sayı hesabile 
galib sayılmış ve Türkiye baş 
peblevanlığını tekrar kazan· 
mıştır. 

Karadenizde 
iki tahtelbahir gHrUnmUt 

lstanbul, 13 (Hususi muha
birimizden: Telefonla) - Yu· 
nun bandıralı Arios vapuru 
Köstence limanına gelmiş ve 
vapurun kaptanı liman reisli· 
ğine müracaat ederek Kara· 
denizde iki denizaltı gemisi 
gördüğünü bildirmiıtir. 

Nurenberg kon. 
gresi bitti 

Nurenberg, 13 (Rldyo) -
Alman Nasyonal Sosyalist 
umumi kongresi, buıün sona 
ermiştir. Bu münasebetle 8. 
Hitler, bir söylev daha ver· 
miş ve Bolşevikliğe ıiddetle 
hücum ettikten sonra, Alman· 
yanın, Kızıl bir ispanyanın 
teşekkülüne müsaade etmiye
ceğini söylemiştir. 

.........._Pünlük siyasal gazete 
Sahip ve baoyaıgam 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Unıunıt neşriyat ve yazı ioleri 

'1cwanı: Hamdi Nlzhet Çançar ... __ -
-ı-ehaneıi : 
bınir İkinci Beyler ıobğı 
C. lla1k Partili binaaı içinde 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
l'elrıfop: ı776 - Poeta kutusu 405 

200 lira kazananlar 
1720 3017 4072 5708 
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Hükômetimiz Niyon kon-1Bugün kupayı hangi ta-Jngiliz heyeti çok 
' kım kazanacak? memnun kalmıştır 

f d 
• ı k • - Başı 1 inci salıi/ede -

er ansın a verı en arar- ;:.~:::.k~ ::::, ::~t.::.:: ~:: .. h~:~~~,~~1e •• ::~~: ~!~ ~:~~~:-ıe .!=:.':"':.::!:; 
Jı..armakla lzmirin hayıiyetioi mü· b ~ekılde karıılamış, kendilerine so· 

ozuk oynuyorlardı. Bu dev· k 

1 
e b e e dafaadll yaya kalmı,lardır. Fikri· ~u ve lt"mİJ'. ayna. incir, ütiiıo 

arı tasvı etm t mizc"'· misafir lstanbul takımma rede misafirler, sağiçlerinin ıbam etmişlerdir. lncir bahçea.rini 

1 ş 1 r ~:~~~.::c~ti~ru!~e~j,~out.trliıi Çl• :~:!:~:an vegü::un bir 2· ~o~i~~ f~~::aımi;::z~ı:~ı.in~:o';e8!:~!~~': 
Maçlar h4ssas bir vaziyete dü$tÜ. fOmigasyon te~isatanı tetkik eyle. 

Bulgaristanın, Balkan Anlatı devlet/erile beraber ilk kar~ıla~mayı lzmir B. Biraz sonra Fuad, uzun bir mioler, t~mizUk '" hıfzımJıha ~· mııbteliti ile Doıı-uıa gençler yar.. l t df'lerine karıı flÖllf'rilen titizlik vo 

h k 
• • d d e r vuruJ a opu sataçıt.a aeçirdi. h are et etmesı, memnunıyet uyan ır ı. Kon~erans tılar. Hakem AnkarattllD Ü. NilıaJ. Sa1raçık biraz sürdllkte.n sonra e eml mdiyetteD çok mcmnnn kal· 

_______ ,.. _____ _ 

İzmirlilt"r, lıirinci devrede tam 0 mıı ar ır. 
bngu" n top/anarak protoko/u imza/ıyacaktır bir hakimiyeti .. 4.0 gibi farklı bir ortaladt. Fuad yetişti ve sıkı Ortaklar istasyonunda koo· 

netice aldılar. Fakat ikinci devre· bir vuruşla bunu gole tahvil peratif teşkiJit ve tcıiutı re· 
Vekili Dr. B. <it· hakemin i<lon: tarzında falso· etti. zildikten sonra Kooperatifler Paris, 13 ( Radyo ) - An

karadan halJer veriliyor: 
toplantısına iştirak etmiştir. 

lstanbu\, 13 (Hususi nıuha· 
lunan Hariciye 
Rüştü Arasla 
rüşmekte<lir. 

telefoııla gö· )ar, yaulı§hklar alclı yürüdü. Misafirler, bu golün ofsay· Birliği tarafından kendiJerine 
.Miırnfirler ilk gollerini, hir tan çıkanldığını iddia ile iti- bir çay ziyafeti verilmiş ve 

birimizden: Telefonla)- Başba

kanımız ismet inönü, üç gün· 
deoberi toplantılantılarma de
vam eden Vekiller Heyetine 
riyaset etmektedir. Başbaka· 
nımız, her gün Cenevrede bu· 

Cenevre, 13 ( Radyo ) -
Akdeniı konferansının, bugün 
toplanacağı ve Niyon proto· 
kolunu imza edeceği söyleni· 
yor. 

Türkiye cumhuriyeti Vekiller 
Heyeti toplanmış ve Akdeniz 
konferansının verdiği karar 
hakkında Türkiye Hariciye 
Vekili B. Tevfik Rüşdü Arasın 
Niyondan gönderdiği malumatı 
tetkik eylemiştir. 

Akdeniz konferansının ver
diği karar, Türkiye cumhuri· 
yeti Vekiller Heyetince tasvib 
olunmuş ve Bulgristanın Bal· 
kan antantını teşkil eden dev· 
letlerle beraber yürümesi, An· 
kara siyasal mehafilince de 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

Japon orduları Çin 
cephesini yardılar 

Moskova, 13 (Radyo) -
(Pravda) gazet\!sinin yazdığına 
göre; Rus ticaret vapurlarının 
himayesi başka devletlere ve
rilmiş olmakla beraber, bu 
vapurlar bir taarruza uğrarsa, 
Rusya, kendisi de faaliyete 
geçecek ve mütecavizlere karşı 
mukabil tedbirler alacaktır. 

Paris, 13 (Radyo) -Havas 
Ajansının Romadan aldığı bir 
habere nazaran, İtalya hüku· 
meti Niyon konferansında ve· 
rilen karara itiraz etmiyecek, 
İngiltere ve Fransa ile bera· 
ber hareket edecektir. 

Roma, 13 (Rodyo) - İtal· 
yan matbuatı; Niyon konfe· 
ransında Rus donanmasının 
Akdenize çıkmasına müsaade 
ed •.• ıediğinden dolayı memnu· 
niyet göstermektedir. 

İtalyan gazeteleri; İtalya ve 
Almanya aleyhine Fransa, ln
giltere ve Rusya arasında bir 
misak aktedilmesine muarız 

kaldığından dolayı İngiltere 
Başvekili B. Nevil Çember· 
laym alkışlıyorlar. 

İstanbul, 13 (Hususi muha· 
birimizden: Telefonla) - Ve· 
killer Heyeti, bugün (dün) de 
toplantısına devam etmiştir. 

Üç gündenberi toplanmakta 
olan Vekiller Heyeti, mühim 
meseleleri müzakere etmekte· 
dir. İstanbuldan Ankaraya gi· 
den Genel Kurmay Başkanı· 
mız Mareşal Fevzi Çakmak 
da bugünkü Vekiller Heyeti 

- Başı 1 inci sahifede -
donanması, sahillerde bula· 
bild!ği Çin gemilerini batır-
mıştır. 

Şanghay, 13 ( Radye ) -
Havadan ve denizden vuku· 
bulan şiddetli bombardıman· 
dan Niyan-Miyandan Vozun
ga kadar olan bütün mıntaka, 
Çinlilerden tahliye• edilmiştir. 

Çin, orduları, ikinci bir 
müdafaa hattı tesis etmeğe 
çalışıyorlar. 

Yüz bin kişilik bir Çin or
dusu, yardımcı olarak müda· 
faa hattında bulunan Çinlilere 
ilthak etmek üzeredir 

Şanghay, 13 (A.A.) -
Sentral Nevs Ajansının Tai
yuandan öğrendiğine göre, 
Tatong yakıninde bir muha
rebe başlamıştır. Bir Çin ta· 
buru imha edilmiştir. Ancak 
Çinlilerin takvıye kıtaatı mev
zilerini muhafaza etmektedir· 
ler. İki tarafın zayiatı iki bin 
maktul ve mecruhtan ibarettir. 

Nankin, 13 (A.A.) ....- Çin
lilerin bir tebliği Matchangın 
Çinliler tarafından tahliyesi 
haberini teyid etmektedir. Çin
liler Hsingtchi hattı üzerinde 
Tsang Tchcoun on mil şima· 
linde durmuşlardır. 

Tokyo, 12 (A.A.) - Tebliğ: 
Şanghaydaki Japon ordu

ları ileri hareketlerine devam 
ederek Yuan Poo Cheni işgal 
ettikten sonra Çinlilerin mü
him bir mukavemet merkezi 
olan ve Kalgana 8 kilometre 
mesafede kain bulunan Miao· 
kar.g Chen istikametinde te~ 
rakkı etmişlerdir. 

Şimali Çinde 9 Eylülde 

Suriyeden bize geçenlerin 
sayısı 4000 i buldu 

Mardin, (Hususi) - Kamışlı ve Derzar havalisinde çıkan 
hadiseler ·üzerine hududu geçerek buraya iltica edenlerin 
sayısı dört bini bulmuştur. 

Suriyeli mülteciler Mardin belediyesi tarafından iaşe ve 
ibate olunmaktr.ıdırlar. 

Gönderdiğim resim bunlara ıüd bir grubu tesbit ediyor. 

Machang ve Liuho Cheni iş
gal etmiş olan Japon ordusu 
bu iki şehrin şark ve garbın
daki cephesini genişletmiştir. 

Pekin • Suiyan demiryolu 
üzerinde Japon kıtaah Kalga· 
na 160 kilometre mesafede 
bulunan Tatung istikametinde 
taarruza geçerek birçok mev
zileri işgal etmişlerdir. 

Şanghay, 12 (A.A.)- Sent· 
ral Nevs (Çin Ajansı) Çin kı· 
taatının Kalg· nı istirdat etmiş 
olduklarının rivayet edilmekte 
bulunduğunu bildirmektedir. 

Tokyo, 12 (A.A.)-Çinlile
rin Japonlar tarafından Ma
changm istilasından sonra baş· 
hımış olan rie'at hareketleri 
inhizama tahavvül etmiştir. 
Japon askeri mütahassıslarına 
göre, muhasematm bidayetin
denberi Çinlilerin Singhiyda 
uğramış oldukları zayiyat 30 
bin maktul ile 20,000 mecru· 
ha baliğ bulunmaktadır. 

Tokyo, 13 (A.A.) - Teblig 
Şimali Çinde bütün cephe· 

lerde Japon ordusu kızıl Çin 
ordusu ile birlil<te hareket 
etmekte olan Çin ordularına 
karşı umcyni bir taarruza gi
rişmiştir. 

1 - Pekin Sulyoan demir· 
yolunu işgal etmiş.olan Japon 
kıtaatı, 12 Eyh11 günü Tatung 
istikametinde ilerlemişler ve 
Kalgana 130 kilometre mesa
fede ve Yan·Kaonun 125 ki-
lometre cenubunda ki.in Chu· 
lopu şehri cıvarında Çinlilerin 
mukavemetine maruz kalmış 
ve onlara karşı şiddetli ve 
amudane muharebeler yapmak 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

2 - Pekin-Hankov hattın· 
da 12 Eylulde Siangsiangden 
hareket etmiş olan Japon kı· 
taatı cenuba doğru ilerlemiş· 
ler ise de vaziyette bir tebed
dül yapmamış1ardır. 

3 - Tiyençln· Tsinan-Nan· 
kin demiryolu üzerinde Mac· 
hangı işgal etmiş olan Japon 
kuvvetlerinin ileri hareketleri 
devam etmiştir. Bu kuvvetler 
anudane muharebelerden son· 
ra 12 Eylulde saat 15,30 da 
Tiyençine 70 kilometre mesa· 
fede kain Tsing · Hsien ,eh
rini işgal etmişlerdir. 

lnhizam halinde bulunan 
Çin kıtaatı muharebe meyda· 
nmda 400 maktül ve 2000 
yaralı bırakmışlardır. 

Şanghayda Japon ordusu 
12 Eylulde öğleden evel Voo· 
sungun 5 kilometre garbmda 
bulunan Yang • Sing • Cheni 
işgal etmiş ve Şanghayın şi· 
mali garbisinde imtidat eden 
mmtakada ileri hareketine de· 
vam eylemiıtir. 

korn..r aıışından çıkımhlar. Huni. raz ettiler. Fakat hakemin burada da samimi hasbıhal· 
sırtı sıra ve 30 ıınl'U dııkikadao 1 d ısrarı u··zerine oyuna devama er e bulunulmuştur. Mı"safı"rler 
itibaren haılıyan 3 pt>naltı kararı d.kl ' 
takih etti. Penaltının ancak biri mecbur kaldılar. Oyun beş gez ı eri yerlerde gördükleri 
lıakklı idi, diğerleri ise batalı. dakika sonra 1-3 lzmirin ga· samimi alakadan fevkalade 

Misafir geoçlf":r, sonuocu pe· libiyeti ile bitti. mütehassis kalmışlar, Türkiye 
daltıyı kaı;ırınca, hmir lakımı dıı Bugün: hakkında zaten lehte olan fi-
berabcre kalmak tehlikeaindeo kur· Bugün lzmir muhteliti, An· kirlerinin çok tarsin edilmit 
tuldu. Fakaı bu devrede İzmirliler, k olduğunu söylem .. iclerdı·r. Bay ara muhteliti ile oynıyacak· H T 
ilk devrenin farklı neticesine gil· akkı Veral, musahabelerinde 

k " b ü tır. Ankaralı misafirler, çok l venere ıeua oynamış ve u y z. . b !Dem~ eketin terakkisi ve büyük 
den beraberlik gibi bir vaziyetin ıyi İr oyuncu olan sağ mü· ınkılapların başarılması işleri· 
tahakkukuna ramak kalmıştır. dafileri ile sol haflarını geti· · At t•• ki f 1 

İkinci devrede hakemin iradesiz· nın a ur e smet nönünün rerek kuvvetlerini artırmışlar· eserleri olduğunu, milletteki 
liği, nihayet iki taraf oyuncularının 
münakaşaeıoa, hatta yumruklaıma• 

sına 8t'hebiyet vermiş. hakem neticede 
iki oyuncuyu dışanya çıkarmıştır. 

Sıra, günün ehemmiyetli 
sayılabilecek maçına gelmişti. 
lstanbul kadrosunda küçük bir 
tadil vardı. lzmir ise şöyle 
çıkmıştı: 

Hilmi, Ali. Adnan, Adil, 
Nurullah, Enver, Hikmet, Sait, 
Hakkı, Fuat, Hakkı. 

Oyun her iki devrede lzmi· 
rin tazyiki altında geçti. Hatta 
bazan tek kale vaziyetine bile 
düştü. Ancak lzmir muhacim 
hattının anlaşamaması, sağ 

açığa çok tecrübesiz, ayakla
rına ve topa hakim olamıyan 
bir oyuncunun konması, oyun· 
daki faikiyeti netice itibarile 
ancak 3 - 1 gibi -nahdud bir 
seviyeye indirdi. 

Hakem İzmir mmtakası 
antrenörü Grimbeldi, lzmir 
ilk golünü 15 inci dakikada 
lstanbul kalesi önünde büyük 
bir karışakhğın alıp yürüdüğü 
bir sırada yaptı. Top, iki ta· 
raf oyuncularının ayaklarında 
dolaşırken İzmir sağaçığı lha· 
fif bir plase ile topu kaleye 
gönderdi. İstanbul kalecisi 
bunu tutabilirdi. Fakat muvaf· 
fak olamadı. iz mir bu suretle 
ilk sayısını çıkardı. 

25 inci dakikada Fuat, lzmi· 
rin ikinci sayısını çıkarın.ağa 
muvaffak oldu. Fakat bu vaz· 
iyet, oyunun seyrini takib 
edenler üzerinde hiç de tat· 
minkar değıldi. ÇünkÜ bu ka· 
dar bariz hakimiyet ve ele 
geçirilen fırsatlarıo sayısı ba· 
kımından devrenin 2 • O bit· 
mesi, pek de tabii değildi. 

Sağ taraf esasen mefluçtu. 
Said, Hakkı, Fuad da bir şey 
yapamıyor, fırsatları öldürü· 
yor, topu ayaklarında eziyor, 
oyunu mütemadiyen ortaya 
inhisar ettiriyorlardı. Bu dev· 
rede misafir takım muhacim· 
leri de fırsad buldukça lzmir 
kalesini yoklamıya çalıştılar. 
Fakat bu teşebbüsleri, eklO' 
riya müdafaada kaldı. Misa· 
firlerin bilhassa son on da· 
kikada çalıştıktan görüldü. 

ikinci devrede çoktanberi 
maça girmemiş ve çenesinden 
~akat olan Hakkıyı defansa 
alıp Adili 1leriye vermek lazım 
iken bu da yapılmadı. Nu
rullah bozuktu. Adil de mu· 
vaffak olamıyordu. 

ikinci devrenin büyük bir 
kısmı gene lzmirio sık, fakat 
lıtanbulun da ara11ra görülen 

dır. Buna mukabil hakem ka· rük.sek i~tidat ve kabiliyeti 
rarı ile oyundan çıkarın En· mkışaf ettırmek hususunda na· 
ver ve ayağından tekrar ıstı· sıl yorulmak bilmez bir gay· 
rab duymıya başhyan Said, retle çahştıklarmı uzun uza. 
lzmir kadrosunda yer alamı dıya anlatmıştır. 
yacaktır. O takdirde galibiyet lngiliz kooperatifçileri, üzüm 
iki taraf arasında mekik do· ve incir işlenen yerlerde tc· 
kuyor demektir. Kupayı kaza· mizlik ve hıfzısıhha kaidele· 
nacak takımı şimdiden tesbite r!n~ riayet edildiğini bildikle· 
imkan yoktur. rım, fakat gösterilen titizlik 

Nazilideki maç derecesini yaptıklan tetkikler· 
Nazilli, (Hususi) - Pazar de~ sonra daha iyi anladık-

günkü Nazilli Siimer takı mile laranı söyliyerek demitlerdir ki: 
Çivril takımı arasında yapılan - Biz lngilizler temizliğe 

çok ehemmiyet veririz, alaca· 
maç çok heyecanlı geçmiştir. ğımız malların çok temiz ol· 
Daha kuvvetli ve teknik oy· masanı isteriz. Türkiyede mah· 
myan Sümer1iler, 1-7 galib sulleri işlemek huıuaunda te· 
gelmişl~rdir. mizliie gösterilen titizlik de· 

Titrlriye yelken resindeki ehemmiyeti gördük· 

birincilikleri ten ve bunun bu kadar ileri 
lstanbul lu Bürlıan gene götürüldüğünü anladıktan son· 

birincüiği kuandı ra tereddüde mahal kalma· 
Türkiye yelken biricilikleri mıştır. Memleketimize dönünce 

müsabakalarının finali, Pazar sizin temidiğe verdiiiniz bu 
ehemmiyeti muhtelli -killerde 

gunu yapılmıştır. Yarışlara ...... 
öğleden evel 11,30 da baı- pr~paganda edeceğiz. 
lanmış, hava rüzgirsaz oldu· _Ingiliz kooperatifçileri her 
ğundan 2,5 saat kadar devam etı, kooperatif teaisab bulunan 
etmiştir. NeticedP, 'fstanbullu yerlerd~ kadın ve erkek itçi· 

"'( lere aıt banyo teaiaabnı da 
Bürhan gene birinciliği kazan· görmüşlerdir. 
mış ve Türkiye yelken şampi· lngıltere kooperatif te•kilitı, 
yonu olmuştur. Dünkü müsa· h ... b er sene mümeaaillerini mem· 

akalarda ikinciliği Kocaeli· leketimize göndererek ihtiyaç-
den Nazmi, üçüncülüğü İstan· ları olan mallan satm almak-
buldan şeref' dördüncülüğü hususunda tetkikler ve anı ..... 
de Hakkı almıştır. Umumi l .,.. 
tasnifde, 18 puanla Burhan hına ar ylaptmrlar. Busene gelen• 

b
. . Ş eyet, zmirden mühimce mik ... 
mnci, eref ikinci, Hakkı 

üçüncü gelmişlerdir. tarda üzüm ve incir satın al .. 
İstanbul, ve Kocaeli şarpi· ~:~!~.ve almakta devam ede· 

leri ile lstanbullu kürekçiler O 
l 

züm kurumu ve koopera· 
dün stanbula dönmüşlerdir. ------ tifler birliği umum müdürlötil 
Bergamanın tarafından müşterilerimizi incir 

sahasında gezdirmek için ter· 
kurtuluşu tip edilen seyahat çok yerİD" 

Bugün Bergamanın düşman· de ve istifadeli olmu,tur. 
dan kurtuluşunun 15 inci yıl· r -~ 

dönümür. Bergamanın kurtu· lise ve Orta olıul 
luş bayramı, liergamada bü-
yük tezahüratla kutlulanacak diploma dersleri 
ve bu münasebetle merasim Kız . Geceleri 
yapılacaktır. ve 

Katib iateniyor Erkek verilir 
Kültür 1 :--sı· ..... .. 

icra işleri bilen bir katibe WB ·- muracaat 
olunması. 

ihtiyaç vardır. Aylığı otuz 
liradır. Yazıhaneye bağlı ola· \..-....... -------~ 
caktır. lstiyenlerin idarehane· 
mize müracaatları. 

raöz Hekimi 
Birinci Sınıf Mutahassıı 

Dr. Demir Ali 
Kamçı ollrı Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan 80• llt va TanaaUI haatahk 
kağı No. 23 ları ve elektrik tedavisi 

Kabul saatleri: Öğleden evel lzmir • Birinci beyler aokai' 
saat 10-12 öğleden sonra Elbamra SinemuıarkHJnd• 

... ... ıs•,3•0··-17mlllliTde•.•34•34lilll_.1 .... _.T.~d.•İİİıllm:i:Wm7i9 .. .-ı~ 
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* "'lfı 

Geçen sene, temmuzda, Is· 
Panyanın sekiz denizaltısı var
dı. Bunların altısı hükumetçi· 
lerin elinde kaldı; ikisi nasyo· 
nalistlere geçti. Nasyonalistle· 
rin yeni denizaltıları tezgaha 
lcoynıuş oldukları işitilmedi; 
ıu halde ikiden fazla gemiye 
sahib olamazlar. 

Şimdi, denizaltı taarruzları 
Çanakkalede olduğu gibi At· 
las Okyanusunda da vukua 
geldi. Şu halde bu taarruzları 
Yapan denizaltıların ikiden 
fazla olması lazımdır. Hususiyle, 
bir denizaltı filosunun }arısı 
faaliyette iken yarısının üssün· 
de İstirahat halinde bulunması 
icab ettiği de gözönünde tu· 
tulunca nasyonalist donanma· 
sının imkanlarının daha da 
rtıabdut olduğu görülür. 

Acaba nasyonalistler yeni 
denizaltı gemileri mi satın al· 
rnışlardır? 

Kimden? 
b .. Bitaraf devletler tarafından 

0 Yle bir sataş yapılmış ol· 
saydı bu malum olurdu; öte· 
kandan Fransa, lngiltere ve 
Usyanın da böyle bir satış 

Yapaınıyacaklarına göre, bu 
Batışı (tabii gizli olarak) ya· 
Pacak ancak Almanya, ltalya 
Ve Japonya kalıyor. 
Japonyanın, hiçbir menfaat 

b~hıbi olmadığı İspanya için 
. ır denizaltısını feda etmesi 
~anılır şey değildir; öteyandan 

lrnanya, kontrolu kolaylaştır· 
~ak için karışmazlık komite· 
~ıne beriki taraf denizaltı fi'o· 
arının müsadere edilmesini 
~klif etmişti. Geriye ltalya 
d lır ki, bu müsadere teklifin· 
~ Almanyayı tasvib etme· 

rtlışti, 

1. Şn halde ltalyanın nasyona· 
~st ispanyaya bir veya birkaç 
\lC • k l'lızaltı satmış olduğunu mu 

d•buı etmek lazımdır? ltalyan c . 
nızaltılarınm bizzat bu ta· 

:~tuzlan yapmış olmaları fara· 
J.e~ini yapmadığıma dikkat 
h .. •nız. Mademki Valansiya 
ukuınetine karşı bir ltalyan 

Ordu d' su resmen harb etmekte· 
b~r, ltalyan donanmasından 
kır kısmın an da cumhuriyetçi 

1Yıları abluka etmeğe çalıştığı 
"t Rus vapurlarını batıranın 
~ olduğu da pek ala farzedi· 
cbilir, fakat bununla, kolayca 
~nınabilecek bir lngiliz dest· 
toYerine tecavüz etmek ara· 
•
1nda mesafe vardır, elinde 
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bir işe yaramayan münakaşa· 
lardan çekinilmelidir. Bugün 
en acil dava, böylece orga· 
nize edilmiş olan korsanlığa 
karşı en müessir surette hare· 
kete geçmektir ve bu davanın 
ıüratle halledilmeıinde bütün 
devletlerin menfaatleri vardır. 

sevişmiş, bundan sonra bu 
kızan Jan jores sokağındaki 
129 numaralı evinde beraber 
yapmıya başlamıştır. 

Çünkü l;üsi bir ıtriyat fob. 
riknında çalışır, sessiz, ısada· 
sız, ciddi bir kızdır. Tureti 
pek çok sevmektedir ve kafi 
derecede mesuddnrl 

Lüsi nihayet dünyaya bir 
kız çocuku getirmiştir. 

Delikanlı, bu çocuğun ya· 
şamasını istemediği için yav· 
ruyu bir çantaya·hem de diri, 
diril-koyarak lağıma atmıştır. 

Haaisede ebenin alakasını 
duyan halk, ebeyi komiserliğe 
gelirken taşlamıştır. 

Lüsiye gelince, o, henüz 
lohusa yatağandadır; cinayette 
filen alakası yoktur. 

Sorulan suale: 
- Ben Andre Tureti çok 

seviyorum; ondan ayrılmak 

benim için ölüm demektir, 
Andre ise çocuğumu ne se
vebildi, ne de kabul ettı. 
Bunun için kendisini hareke· 
tinde serbest bıraktım, ne ya
payım? Kendisini çok sevi· 
yoruml 11 Demiştir. 

Andre ve ebe tevkif edil· 
miştir. 

S Sıyfı 

man kansı Fatmanın yolunu 
keserek 140 lirasını gasbet 
mekle maznun Deveci Taced 
dinin muhakemesine dün şelı 
riıniz Ağırcezn mahkemesinde 
devnm edilmiştir. 

Maznun Taceddin: 

- Ru kadından alacakım 

vardı. Askere gidecektim, bir 

sürü masraflarım vardı. Ken 
disinden paramı istedim. Cüz 
danını ç.ıkarab verdi. İçinde 
yirmi lira vardı. Sonra da bu 
parayı zorla aldığımdan bahisla 
şikayet etmiş. 

Fatma dinlendi: 
- Ben, dedi, kireç ocağ 

başında çala kesiyordum. Top 
lad1ğ1m çalılara demet yapa· 

rak yüklendir , köye doğru 

giderken deveci Tacettin önü· 

me çıktı, kuşağımm arasında 
para taşıdığımı biliyordu. Beni 

yere yatırdı, kuşağımda bulu· 
nan (140) lirayı alıp kaçtı. 

Şahit Halil, dinlendi, dedi ki: 
- Ben çala kesiyordum. 

Önümden Fatma, biraz arka
dan Tacettin geçtiler, iki yüz 
metre kadar ilerden bir feryat 
işittim, koşup baktım, Fatma: 

- Benim paramı zorla aldı, 
kaçtı. 

Diye Taceddinden şikayet 
etti. Hatta Teceddin; kaçar· 
ken çizmelerini de orada bı· 

rakmıştır. Bir iki gün sonra 
Y akaköy civarındaki çobanlar, 
Taceddıni yakalamışlar, yörük 
çadırına getirdiler. Taceddin, 

içinde yirmi lira bulunan çan· 
layı yere attı: 

- Beni karakola haber ver· 
meyın. 

Diye yalvardı. Şahid Bn. Elif le 

ayni şekilde şahitlik etti. Bazı 
şahitler gelmemişlerdi. Onlann 
da celbi için muhakeme baş· 
ka bir güne bırakıldı. 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden: 

Bir adet buhar lokomotifi 
Tahmin edilen bedeli 28,000 lira olan bir adet buhar lo· 

komotifi Askeri fabrikalar umum müdürluğü salan alma ko· 
mısyonunca 3/11/937 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf 

ile ihale edilecektir. Şartname 1 lira 40 kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat : olan 2100 
lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 No. lu kanunun 

2 ve 3 ncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müraaatlara. 14 16 18 20 3154 

lzmir Vakıflar müdürlüğün
den: 

Anadolu gazetesinin 7298 sayıla nüshasında müfredatı ilin 
olunan satılık musakkafattan baz-ılarına istekli çıkmadığından 
17-9-937 cuma günü saat 15 de ihale edilmek üzere müza-
yedelerinin temdid edildiği ilan olunur. 3188 

Eskişehir Hava okulları ko
mutanlığından: 

Hava okulJara kaydı ve kabul müddetinin Eylul 1937 
sonuna kadar uzatıldığı ilan olunur. 14 18 3172 
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Yazan: M. Ayhrn ~ Kireçlikaya 
• • l cınayetı 

Müddeiumumi ceza 
istedi 

Dolaphkuyuda Kireçlikaya
da· bakkal Cemali öldürmekle 

Prenses Dorota, misafirlerini · kapı maznun Esad ve kendisine 
yardım etmekle maznun Meh
med Ali ile teşvikten suçlu 
Bn. Safinazm muhakemesine da sabırsızlıkla bekliyordu. 

Sandal, ağır ağır, Dorota
nın sarayının iskelesine yanaştı 
ve irini sıçradı: 

- Y anm saat sonra orada 
bulununuz, o eski evin kapısı 
önünde. 

irini bunu söyler söylemez, 
seri batvelerle merdivenlere 
doğru ilerledi. Sandal da yo
luna devam etti. Mehlika, he
yecandan konuşamıyordu. Do· 
ğan da içini sıkan ve yalnız 
başına boğuşmağa mecbur ol· 
du~u şüphe ve ıstırabları içine 
gömülerek etrafa bakıyordu. 

Onu Venedikten almlşh. 
Acaba Venedik, onu tekrar 
elinden alacam mıydı? 

Yarım saat geçmişti. San· 
dah, rıhtımın kendince eski· 
denberi malum bir yeaine bağ· 
ladı ve çıktılar. 

- Kolumu iyi tut Doğan, 
çünkü heyecandayım .. 

- Tutuyorum Mehlika .. Fa· 
kat bu kadar heyecana sebeb 
ne? .. 

- Eski hatıralar Doğan ... 
Sen de öyle olmaz mısın? 

- Bilmem .. 
Mehlika, karanlıkta, Doğanın 

srözlerine bakmak istedi. Fa
kat Doğan başını çevirmişti. 

Tam kapıya varmışlardı ki, 
kapı aralandı. Birer hayalet 
ıibi süzülüb girdiler .. 

Kapıda irini duruyordu. 
- O da geldi? 
Dedi. Doğan sordu: 
- O kim? 
- Dorota.. işte şu odada. 
Mehlika tereddüt etti. Fa

kat sonra yürüdü. Dorota onu 
rörünce kollarına açtı ve 
koştu: 

- Kiyaral... Kiyara!... Ne 
kadar da güzel olmuşsun. 

Mehlika da onun kollarına 

atıldı: 
- Fakat Prenses, ben şim· 

di arbk Kiyara değilim. Be
nim adım Mehlikadır. Kocam 
da işte burada ... 

Dorota gözlerini kaldmb 
Doğana dikkatle baktı. Doğan, 
kibarane bir selim verdi ve 
Dorotanın uzattığı eli hür· 
metle öptü.. Dorota, muhak· 
kak ki Meçhul Korsanı bu 
kadar güzel, bu kadar asil ve 
fevkalade, ayni zamanda bu 
kadar centilmen tahayyül et
memişti. içinden: 

- Hayreti 
Diye mırıldandı. Kendini 

bir müddet Doğanın tesirine 
kaptırdı.. Semra Mehlikaya 
döndü: 

- Zevcin bizim lisanı bi
lir mi? 

Buna Doğan cevab verdi: 
- Maksatlarını ifade ede· 

cek kadar. 

- Mehlika, yapma, beni 
şımarhyorsun? 

Dedi. Doğanın içinde büyük 
bir saadet canlanmıştı. Arttk 
şüphe denilen bulut, ruhunun 
ufuklarında parçalanmıştı. Ka
rısının gözlerinde, gene eski 
tertemiz ve coşkun muhabbeti 
görüyordu. Sesi, derin bir sa
mimiyetle titriyordu. 

Mehlika, ona bütün yüreğini 
ebediyete kadar vermişti. Şim
di, şu dakikadaki hali bunu 
sarahatle gösteriyordu. De
mek ki, o vahimeler hep na
file idi.. Kendi kendine: 

- Senin abdal tarafların da 

var mış Doğan ·dedi· bu ha
kikati anllyamamış, boşuna 
üzülmüş, durmuşsun. 

Dorota güldü: 
- A -dedi· Türkçe de Öğ· 

renmişsin .. 
- Evet.. 
- Kocanın ismi? 
- Doğan!. 
- Ailesi.. 
- Onu söyliyemem Dorota. 

Değil mi Doğan, söyliyemeyiz 
değil mi? 
Doğan bir reverans yaph: 
- Prensesin müsaadelerile 

bu kısma cevab vermiyelim. 
- Sonu Var -

dün şehrimiz Ağırceza mah· 
kemesinde devam edilmiştir. 
Bu celsede müddeiumumi, 
iddiasını serdederek Esadm 
kasden katil suçundan on beş 
sene ağır hapse ve onu suça ı 

teşvik ettiği sabit olan Safi
nazın da ayni müddetle hapse 
mahkum edilmelerini, Mehmed 
Alinin de 464 üncü maddeye 
göre cezalandırılmasını iste· 
miştir. Karar için muhakeme, 
başka bir güne bırakılmıştır. 

B. Şevki Suner 
Mezuniyetle Orta Anado-

luda tetkikler yapan müddei
umumi muavini B. Şevki 
Suner, şehrimize dönmüştür. 

lzmir gümrük muhafaza taburu sabo alma 
komisyonundan: 

Umum tahmin Muvakkat 
Mikdarı tutarı teminatı Münakasa 

Cinsi Kilo Gr. Lr. Kr. Lr. Kr. şekli Tarih Gün Saat 
Nohut 2384 238 40 18 00 Açık eksiltme 20/9/937 Pazartesi 10 
Pirinç 5432 1287 40 97 00 ,, ,, ,, ., ,, 10,30 
Makarna 4767 1191 75 90 00 .. ,, ,, ., ,, 11 
K.Mercimek 993 158 90 12 00 ,, ,, ,, ,, ,, 11,30 
Bulgur 5517 717 21 54 00 ,, ,, ,, ,, ,, 14 
Sadeyağı 2115 1850 63 139 00 ,, ., ,, ,, ,, 14,30 
Zeytinyağı 996 537 85 41 00 ,, ,. ,, " ,, 15 
Sabun 1957 665 38 50 00 ,, .. ,, ,, ,, 15,30 
Un 89034 11129 25 835 00 Kapalı zarf ,, ,, ,, 16 
Salça 774 123 85 10 00 Açık eksiltme 21/9/937 Salı 10 
Patates 6112 418 70 32 00 ,, ,, ,, ,. ,, 10,30 
Peynir 1986 77 4 55 59 00 ,. ,, ,. ,, ,, 11 
Zeytin tanesi 1011 313 41 24 00 ,, ,, ,, ,, ,, 11,30 
Ç. üzüm 1261 264 81 20 00 ,, ,, ,, ,, :. 14 
Gaz 6679 1202 22 91 00 ,, ,, ., ,. ,, 14,30 
Aapa 34492 1552 15 117 00 ,, ,, ,. ,, ,, 15 
Saman 16789 419 73 32 00 ,, ,, ,, ,, ,, 15,30 
Kuru ot 21900 985 50 74 00 ,, ., ,, ,, ., 16 
Kuru soğan 328 12 30 1 00 Pazarlık 22/9/937 Çarşamba 10 
Çay 22,S 74 25 6 00 ,, ,, ,, .. 10,30 
Kırmızı büber 110 20 90 2 00 ,, ,, ,, ,, 11 
Sirke 50 4 50 1 00 ,, ,, ,, ,, 11,30 
Şeker 1106 301 40 23 00 Açık. eksiltme 22/9/937 Çarşamba 14 
Odun 130000 2600 00 195 00 ,, ., ,. ,, u 14,30 
Kavurma 4840 2976 60 224 00 ,, ,, ,, ,, ,, 15 
Sığır eti 7590 2315 00 174 00 ,, ,, ,. ,, ,, 15,30 

Ekmek pişirme 51465 669 05 52 00 " ,, ,, ,, ,, 16 
1 - Yukarıda cins ve mikdarları yazılı 27 kalem erzak hizalarında gösterildiği şekil ve 

tarihlerde ayrı ayrı şartnamelerle eksiltmeye konulmuştur. Umum tahmin tutarlarile muvakkat 
teminat mikdarları karşılarında yazılıdır. 

2 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 nci ve 3 ncü maddelerinde yazılı vesikalarla mu• 

vakkat teminat makbuz veya banka mektuplarını ınuayyen vaktinde ve kapalı zarf usulile ya· 
pılacak eksiltmeye girecekler de teklif mektuplarını vaktinden bjr saat evvel lzmir Alsancak 
Birincikordon 364 numarada tabur satın alma komisyonuna vermeleri. 4·9-14· 18 3087 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Tümen Satın Alma Komisyonundan: 
Cinsi Mikdarı Mahalli Umum tah- Muvakkat Münakasa TJrih GGn Saat 

Kilo min tutarı teminatı şekli 
Lira Lira 

Linyit kömürü 70000 Bumava 700 53 Açık 30/9/937 Perşembe 10 
Linyit kömürü 35000 Ödemiş 350 27 Açık 30/9/937 Perşembe 10,30 
Linyit kömürü 129000 Tire 1290 97 Açık 30. 9/937 Perşembe 11 

1 - Yukarda mikdar ve mahalli yazılı linyit maden kömürleri açık eksiltme suretile mü· 
nasakaya konulmuştur. 

2 - Münakasaları hizalarında yazılı saatlerde olmak üzere 30/9/937 perşembe günü yapı
lacakbr. 

3 - isteklilerin muayyen vaktinde Bumavadaki Askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. 
14 19 24 29 3168 

Blırnava Tümen Sa. Al. Komisyonundan: 
Cinsi Mahalli Miktarı Umum tahmin Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 

kilo tutarı teminata ıekli 
L. L. 

Un Burnava 90000 11025 827 Kapalı 24/9/937 Cuma 10 
Un Gaziemir 170000 20825 1562 Kapalı 24/9/937 Cuma 11 
Un Aydın 146000 17885 1342 Kapalı 24/9/937 Cuma .15 

14 Ey14l ~37 

Fuarda satış yeri TRAKYA pav
yonu karşısında 

• • 
~iMDi AQTI~ 
ISTEDIKLEQIMI 
ALABiLiRİM 

YEili 
HALLAD PAZADLARI 
/. 10 TENZiLATLA 
SATJŞ YAPIYOR 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Buldan kazası beldiye reis
liğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan is Buldan kasabasına isale edilecek 

suyun boru ferşi kaptaj, su deposu, havuz ve saire inşa
atıdır. (şehir dahili tevzi şebekesi inşa edilmiyecektir) 
Muhammen keşif bedeli 24963 lira 15 kuruştur, 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnaınesi . 
B - Mukavele projesi. 
C - Fenni şartname ve esbabı mucibe li) ıhası. 
D • Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
E · Keşif cetveli. 
F • Bu işe ait projeler. 
H • İçme suları talimatnamesi 
Jsteyenler bu şartnameleri ve evrakı Buldan belediye 
reisliğinde ve peni~li nafia müdürlüğünde inceleyebilirler. 

3 - Eksiltme 29 Eylul 937 tarihinde Çarşamba günü saat 
16 da Buldan belediyesinde te~ekkül edecek arttırma, 
eksiltme komisyonunda yapıla~aktır. 

4 - Ekesitme kapalı zarf usullle yapılacaktJr. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1872 lira 23kuruş 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağındaki 
vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır, 
A - Ticaret odası vesikası. 
Q • ~a~ia Vekaletinden 937 senesinde ,.hnmış ve 10 

bin liradan y~karı su işlerine girmeye mahsus müte 
ahhillik vesikası. 

C - Şimdiye kadar yaptığı İflere ai~ bonservisler ve 
tafsilatı 

6 - Teklif mektupları yuarıda 3 üncü maddede yazılı saat· 
ten bir saat evveline kadar Buldan belediyesi arttırın•, 
eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde veri" 
lecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
3 iincü DJ&ddede yazılı saate kadar g-elmiş olması ve dış 
zarfının mühür mtunu ile iyice kapatılmış olması lizıoı· 
d1r. Potada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

29 3 8 14 302~ ...... 

Mehlika güldü ve ilave etti: 
- Zevcim, lisanımızı biz· 

den iyi bilir. Zevcim Türkçe, 
Yunanca, Arabça, lspanyolca, 
Fransızca, lngilizce de bilir. 
Zevcimle iftihar ediyorum. 
Zevcim iyi bir şairdir, zevcim 
çok güzel teganni eder, zev
cim muhtelif musiki aletleri 
kullanır, zevcim bugün emsali 
az bulunur bir münevverdir. 

Un Tire 150000 18375 1379 Kapalı 24/9/937 Cuma 16 
Un Söke 64000 7840 588 Kapalı 21/9/937 Salı 10 
Un Ödemiş 50500 6187 465 Kapalı 2119/937 Sah 11 

1 - Yukanda miktar ve mahalleri yazıh unlar kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
2 - Münakasaları yukarıda hizalarında yazılı gün ve saatlerde yapılacaktır. 

Izuıir inhisarlar başmüdürlü" 
ğünden: 

Dorota hayretle dinliyordu. 
Doğan, karısınm sözünil 

kesti. Türkçe: 

3 - Umum tahmin tutarları ile muvakkat teminatlan hizalarında yazılıdır. 
4 - Şartnameleri komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin 2490 sayı kanunun 2,3 ci maddelerinde yazılı vesikalarla birlikte teminatı 

muvakkate ve banka makbuzlan ile birlikte teklif mektuplarmı mfinakasa saatlerinden 
bir ıaat evel Burnavadaki Askeri Satan alma komisyonunu vermeleri. 4 9 14 19 3072 

Kizlm Dirik c1tddesindeki idaremize ait arsa etrafına yap
tırılacak muhafaza duvarı inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur'• 

Keıif bedeli 250,50 muvakkat teminatı 18,79 lırrdır. 
Keşif ve şartnamesi muhasebe şubemizde görülebilir. istek· 

lilerin 22 191 937 günü saat 15 te Başmüdürlüiümüzdeki ko-
miıyona gelmeleri. 11 14 3153 



ı,..,.._ 

lldnları 
lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
t - Berrama kıtaatı için 400,000 kilo Linit kömürü ka-

palı zarf uıulile satın alınacaktır. 
2 - Malın tahmin bedelt 5000 liradır. 
) - Muvakkat teminatı 375 liradır. 
4 - ihale 20 Eylul 937 pazartesi günü saat 10 da Ber

gama askeri satın alma komisyonu binasında yapı· 
lacaktar. 

S - Linıt kömürü e~safile teslim mahal ve prtları ıart· 
namesinde yazılıdır. Şartnameler Bergamadaki alım 
satım komisyonundadır. 

6 - Teklif mektupları 20 EylOl 937 günü saat 10 a kadar 
lllbn alma komiayonUDA vermiş olacaktar. Bu suttan 
aonra mektuplar kabul edilmez. 

7 - Şartnamesinin 4 üncü maddesinde istenilen vesiblar 
muvakkat teminatın konulduğu zarf içerisine konu· 
lacaktır. 

a - Komisyon haftanın pazartesi, çarşamba ve cumartesi 
~ pnleri açıktır. 1 4 9 14 2960 

lzlbir Müst. Mev. Sa. Al. Ko. Reisliğinden: 
1 - lzmir Mst. Mev. hariç kıtaatl hayvanatı ihtiyacı için 

(135600) kilo saman açık eksiltmeye konulmuştur. 
lbaleSi 16-9-937 perfembe günü saat 16,30 da kııla· 
da atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
S - Muhammen tutan (3390) lira olup teminatı 254 lira 

25 kuruıtur, 
4 - lateklilerin ticaret odasında kayıtlı olmuı 1&rttır. 
5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde

lerinde yazılı belgelerle 1lk teminat makbuz veya 
banka mektuplaram ihale saatinde kıılada sabo alma 

-- komisyonuna müracaattan. 29 3 8 14 
fzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Bergama kıtaatı için 250,000 kilo odun açık eksıltme 

usulile satın almacaktar. 
2 - Malın tahmin bedeli 3750 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 281 lira 2S kuruıtur. 
4 - ihale ıs Eylul -.137 cumartesi günü saat 9 da Berra· 

mada askeri satın alma komisyon binasında yapıla-
calcbr. 

S - 04ua evsafile teslim mahal ve şartları şartnamede 
yaabdır. 

6 - isteklilerin muvakkat teminatlarına ihale aaatinden 
ewel Be...-ına Maliye veznesine tealim edecektir. 

7 - Evul ve ICl'aitini bilmek istiyenler için pazartesi, çar· 
t1ınba ve cumartesi pnleri komisyonun açık oldutu 

...., ilU olunur. 31 4 9 14 2961 

..... Mmıtabbm -.vki latan alma komisyonundan: 
1 - ...... a katMta için 13500 kilo patatea açık eksiltme 

QIUlile satln alınacaldır. 
2 - Malın tahmin bedeli 1215 liradır. 
S - Muvakkat teminatı 91 lira 12 kuruştur. 
4 - ihale 18 Eylul 937 cumartesi pnü saat ıo da Ber

gamada askeri satın alma komiayunu binamda ya
pılacaktır. 

S - Patates evsafile teslim mahal ve şartları şartnameainde 
yudıdu. 

6 - istekliler muvakkai teminallannı ihale saatından evvel 
Bergama Maliye veznesine teslim edecektir. . 

7 - E..t ve ,.aitini bilmek istiyenler için pazartesı, çar· 
tamba ve cumartesi günleri komisyonun açık olduğu 

.... ilin olunur. 31 4 9 ı4 2958 
lllDi; Miiatahkem mevki sabn alına komisyonundan: 
1 - 8-pma kJtqb için 320,000 kilo saman kapalı zarf 

uuhle satın abnacrktır. 
2 - Malın tahmin bedeli 6400 liradar. 
1 - ~ teminab 480 liradır. 
4 ....: ihale 20 EylGI 937 pazartesi günü saat 9 da Berpma 

askeri satın alma komisyonu bi11U1nda yapılacaktır. 
S - Saman evsafile teslim mahal ve 1&rtlan tartnamesinde 

yazıladır. Şartnameler Bergamadaki satın alma lromiı· 
yon undadır. 

6 - Teklif mektuplan 20 Eylül 937 ıünü saat 9 a kadar 
saba alma komisyonuna verilmiş olacaktır. Bu saattan 
aonra mektup kabul edilmez. 

7 - Şartnameainin 4 üncü maddesinde istenilen veıi~ar 
muvakkat teminatın konduğu zarf içerisine konacaktar. 

8 - Komisyon haftanın pazartesi, çarşamba ve cumartesi 
........_ günleri açıktır. ı 4 9 14 2959 

'-n- MG.t.hkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Bergama kıtaatı için SSOO kilo kuru sotan açık ek· 

liltme usulile satın alınacaktır. 
l - M.am tahmin bedeli 220 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı ı6 lira 50 kuraıtur. 
4 - ihale 18 Eylül 937 cumartesi günü saat ı t de Ber

pma askeri aatm alma komisyonun binasında yapı· 
IMalotr. 

S - Kuru aotan evsafile teslim malaal ve şartlan prtna
meaincle yazahdar. 

6 - latekliler muvakkat taminatlanm ihale saabndan enel 
Berpma Maliye ve-znesine teslim edecektir. 

7 - Evaf Ye teraitiui bitmek -,enler için paıuteei, çar
..... 'ff! cu...neai .Weri komilyollu açak oklaiu 

ııııı.... ilin olunur. 31 4 9 14 2963 
CDif Mat. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 

Aakiradaki ukeri bir müessesede elektrik ve telefon tesi
~~e kalorifer ve sa tesisatım idare edeaek iki Türk mite-
...._. memura ihtiyaç • vardır. , 

20/EIJ9S7 tar.binde Ankarada M. M. V. fen Ye an at 
"-- mic:llrlfitüade yapılacak miisabaka iıntahanı neticelinde 
..... 1111ı.aek lijakat " iktidara pre yüz elli liradan iki yüz 
_. ~ bet. ilcret verllecektir. Talip olanlann ellerindeki 
...... Jct.-el.;&e bonwvilleriDi bimilen mezkGr müdiirlüte 
.......... lan ilin ohmur. 11 14 16 

ANADOLU 
lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. lzmir Mat. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 

ı - Bergama kıtaat. için 430,000 lrilo kura ot -,.ıı z.-f Aslc.i okulı.n için 14610 adet yün taoıJe 30-9.937 Per-
uaulile satan almacakbr. 2 - Malan tahmin bedeli 17,200 liradır. felllbe rünü aaat ıs,30 da tophanede lttanbul levazım amir· 

3 - Muvakkat teminat 1290 lirad1r. lijj satın alma komisyonunda kapalı zarfla elcailtme11 )'apl• 

4 - ihale 22 .. eylül 937 çarpm~a günü saat ıs de Baıa· lacaktar. Tlllamin bedeli 32872 buçuk liradar. ilk teminatı 2465 
ma askerı satan alma lcomısyon binamnda yapalacalrtar. liralark dört lcuruttur. Şartname ve numuneti komis.yonda fÖru· 

S - K. ot evaafile teslim mahal ve tartları ,.nn .... inde lebilir. isteklilerin kanuni vesikalaule teklaf mektuplarını ıbale 
yuabdar. Şartnameler Ber.-adalci alım llllbm komis· sati•deA bir saat evci komİS)ona vermeJen 14 19 24 28 
yonundad1r. 1 

6 Teklif k blar mrir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
- me tu 1 22 eylQl 937 glnü uat ıs 18 kadar 1 - Beher metremikibine biçilen ederi 935 lira 25 kurwıı 

satın alma komisyonuna verilmiı olacaktır. Bu 1aattan ..... 
sonra mektublar kabul edilmez. olan kırk metremiibı ceviz kalu müteahhid nam ve 

7 Şartn · · 4 .x .. d hesabına açık eksiltmeye konulmuctur. ilk teminat - ameıını uncu ma deıinde istenilen vesikalar y 

muvakkat teminabn konaldutu zarf içerisine konu· parası ı 18S lira 75 kuruştur. ihalesi 2 lkinciteşrin 937 
lacaktır. alı günü saat 11 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 2490. 

8 - K~miıyon laaftanın pazartesi, çarf&Dlba ve cumartesi sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde istenilen 
gunlen açıktır. 3 9 14 18 2962 belplerle birlikte ihale gün ve saatinden bir saat 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. evvel M. M. V. satın alma komisyonunda hazar bu· 

1 - ~:rı::.!~t-=l~~~~ıı.~·000 kilo sıtır eti kapalı zarf ,-~~-=lun~malar-:-:--ı."':':"" __ -:-"':"1_4 __ 2~9--14 __ .;.;29;..... __ _ 
2 M ı h · b d lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 

- a an ta mm . e eli 20,000 liradır. 1 - lttanbul komutanlı7.ı garnizonunda bulunan kt•··t ve 
3 - Muvakkat temınab 1500 liradır. 5 ~ 
4 - ihale 22 e)'IOI 937 ~tamba günü saat 16 da Bergama müeaesat hayvanahnın ihtiyacı olan yulaf alınacakbr. 

asker~ satın ahu komiayonu binuında yapılacaktır. Miktarları ile muhammen tutarları, ilk teminatları ve 

5 S ti ev--l!L t--1! bal ...... ı ihale gu"nleri ile ihale saatleri ve münakua ... ı.:ııerı· - . e Niıu:' CM11D ma ve 991"uan tartnamesinde ,.._. 
yazılıdır. Şartnameler Berpm-.daki alım satım komiı· aıatıda gösterilmiştir. 500000 kilo yulaf muhammen 
ı_onundadır. tutan 28 bin 700 yüz elli liradır. ilk teminatı 2000 

6 - Teklif mektupları 22 eylul 937 günü saat 16 ya ka- yüz elli yedi liradır. Kapalı zarfla ihalesi S /10/ 9*37 
dar sahn alma komi11onuna verilmit olacaktır. Bu ula günü saat 15 te ve 300050 bin 500 kilo yulafın 
•ut.ten tonra mektaplar kabul edilmez. muhammen fiab 5,48 tutarı 20 bin yüz elli dört li· 

7 - ~•in 4 ÜllCÜ maddesinde isteaileo veaikaler radar. ilk teminata 512 liradır. Kapalı zarfla ibaleai 
a...v..-. teminabn konuldutu zarfın içeriıiae konu· te•inatı 1512 liradır. Kapalı zarfla ihalesi S 1101 937 
a.:alctır. aal 

8 - Koamyon baftan1n pazartesi, çarşamba ve cumartesi ı günü saat lS,20 de yapılacak~ır. 
pnleri açaktır. 3 9 14 18 2964 2 - Nümune ve prtnameleri her gün öileden t.vvel lco· 

J M misyonda görülebilir. isteklilerin ilk teminat makbuz 
zmir st. Mv. Sa. Al. Ko. dan: veya mektupları ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

1 - lzmir Mst .. Mv. merkez kıtaat hayvanab ihtiyaca için maddelerinde yazılı vesikaları ile beraber ihale saatin· 
(295200) kılo saman kapalı zarfla münakasaya ko· den en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını 
nulmuttur. lbalesi 20·9·937 Pazartesi pü saat ı 7 de Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna ver· 
kati• )'llPllaaldır. ŞlrtnMaesi be,.tln komiayonda meleri. 14 19 24 29 
Prllebilir. 

2 - ~ammen tut.n (5904) lira o1ap ilk teminab (452) lstanbul deniz levazım aabnalma komisyonuncı:n: ı - f;c= 
bra 80 kunqtur. mia edilen bedeli SS900 lira olan 6liOO kilo adeyatı 24 

3 - 1....wileria tiaaret oduında by.tlı ol...- ..,ttır. EyJGI 937 mihine rasthyan cuma günü saat 14 de kapalı 
4 - 1~1.-in 2490 •Jlb kamua 2 ve 3 üncü madde- wf uulile alanmak üzere münakasaya konulmuttur. 

lennde yazılı bel,.ı.le iJk btmiaat makbuz veya banka 2 - Muvakkat teminatı 4045 lira olup şartnamai 2m 
mektuplanm ve teklifn-elerini ihale uatinclen en at ku1111ı mukabilinde komisyondan her gün alınabilir . 
bir saat evci komiayona vermif bulanmaları. 3 - istekliler 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde taazim 

3 8 14 ı8 'Jffl? edecelderi kapalı teklif mektuplarım en geç belli aün ve 

1 saatten bir saat eweline kadar Kasımpqada bulunan komia-
zmir Mat. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: yon ....,_hfına maldtuz mukabilinde vermeleri. 

1 - Yerli veya yabancı fabrikalar mamGlib olan ve her 3128 9 14 18 23 
bir metresine tahmin edilen fiah 95 dokun bet ku· 
ruı olan 157 yüz elli yedi bin metre elemeli torbalık • Milli Emlak Müdürliitünden: 
bez kapah zarfla abnacaktır. Yunanlı D. Ura 

2 - Şartnamesini 746 kunqa almak ve ömeklerinl gör- 938 Karııyaka alaybey meydan so. No. 42 taj ev 230 
mek iatiyenlerin her gün komİa)'oDa plmel.-i. 948 Kaı,ıyalca osmanude hilal so. No. 20 taj ev 100 

3 - ilk teminat miktan 8707 lira 50 lml'Uf aekiz bin ye- Yukarda yazılı emvalin mülkiyeti peşin ve nakit ile öden· 
di 1ia lira di laaıupur. mek üzere 10 gün müddetle artırmaya konulmuştur. 

4 - ihalesi lS /10/ 937 cuma pnü 8Ul 11 dedir. lbaleai 23-9-937 perşembe günü saat 15 tedir. AhcıJ.nn 
5 - Münakasaya girecaklma M5IO ..,.ıa bnunan 2 ııe Milli Emlilc Müdürlüğüne müracaatları. 3186 

3 üncü maddelerinde yazılı vesiblan ilk teminatlan 
ile birlikte teklif mektuplannı ihale aaabndan en az ! •AIHllllllllllUHllllllh. Doktor .dllllllllllllllllllUlllllllll• 
bir saat evvel M. M. V. sat. al. ko. na vermeleri:-- E A K' 5 

l 15 30 14 1 . emal Tonay 1• lzmir Mıt. Mv. K. Set. Al. Ko. Ra. Ddea; = s./derigoloı .,. 6al111ıcı, salgın; lıadalıldarı == 
1 - Bir metreine tahmin edilen fiati 24 lmrut 25 •lltim § Birinci Sınıf M utahaaaıaı i 

olan 85 antim eainde (120 000) ili (167 080) mcıtre a ( Verem ve saire ) 5 
çamqırlk bez ile bir tanesine tahmin edilen fiatı iki §5 Bo=ılYa• htuyona brpa.adaki Dibek eokak batında 30 _,... 5 
yüz elli kuruı olan ıs bin tane yün fanill ve lteher §i n " maayeneit11•tinde aabah 11aat 8 den akoam aut 6 ya E 

~:-;~~!n~':: :=::ı:!:t.!~ 20080 
kile •ın1111111111nnmn11miiiôiiuuinıiirniiililooiiii ~:ieıon: 41s1111Uwl 

2 - Çamqırlık bezin ilk teminab 3(97 lira l2 kunt ve IV'::p&h zarf usulü ile ·eksilt
ve prtnamesi 20.S kUl'Uf, yün fanilinın ilk temiaatl \•..a 
2812 lira 50 kurut ve taıtname bedeli 188 ıa.ru.. me ilanı) 
yin ÇOMp iplipin ille teminatı 3675 Hra ve f81tlla· 
me bedeli 245 kmuf. Acıpayam : y eşilyuva Şar-

3 - Çamaşırlık bezin ihalesi 30·9-937 Perwembe pniuat L-y'-gı"' Adan.• 
1 ı de ve ytin f•ilinın ihaleai ayni ıinde ... t 14 te iRi il u. --
ve yün çorap iplitiq,ln ihaleli ayni gönde' 1Ut lSteflir. 1 - 70 hektar meskun 25 liradan 32 hektar gayri meskun 

4 - lateldilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 iinci maddele- 15 liradan olmak üzere 102 hektardan ibaret olan 
rinde yazılı ve teminat ve bir saat evvel M. M. V. kasabamızın plim kapalı zarf usulile ekıiltmete ko-
sabn alma kolDll)'oDuna vermeleri teklif mektuplarile nulmuştur. 

birlikte belli ıün ve saatinden en az bir IUt evvel 2 - Kqif bedeli 2230 lira olup muvakkat teminat akçesi 
14 16 20 27 olarak önceden ı68 lira yatırmalar1 lazımdır. 

lzmir M9t. Mv. S.. Al. Ko. et.: Bu hu,usta fazla malumat istiyen ve 1&rtnamesinde 
Genel ukert olmU.. için 27640 çift JÜll ~ JQ.9.937 yazıla huıuaatı görmek istiyenler Denizli bayındırlık 

Peıyembe tünü saat l6 da lstanbaı ıe. .. a:ailqi -. dairesine müracaat ederler parasız qlarak görebilirler. 
alma komisyonunda kapalı zarfla ebiltmai ppıla•lda. T-* 2490 sayılı kan ınun bükümleri dahilinde yapılacak 
mia ~llioli 15 W. 282 liıaıb-. ilk knaaltı 1148 liıa LS Jm. olu ifbu eksiltmeye iştirak edecek olan isteklilerin 
l'Ufbar. Şartnme ve nümuaeai komisyonda priilebilir. lstekft· • ilaale tarihi olan 18-9-937 cumartesi günü saat 11 
lerin bnununi belıelerile teklif mektaplanm i11aJe 11atinden den ewel Uray encamenine müracaatları ilin olu-
bir saat evel kolllİf)'ona vermeleri. 14 19 24 28 nur. 14 16 16 17 

lzmir Mat. Mv. S.. AL Ko. dm: 
1 - Alkeri olcuU.. için M980 çift p-..k tOMP 3().9-937 

Pe,.._be pnü saat ıs de toplaaaecle ı..nbul leva· 
zım amirliii satın alma lcomi.,oıMHHla llapah zarfla 
ekıiltmesi yapılacaktır. Tahmin hedeli 18143 lira kırk 
kuruıtur. ilk teminatı 1360 lina.761Nı••· Şartaame 
ve numuneai komiqonda ıöriilebilir. isteklilerin ka· 
nuni belplerile teklif aaelmiplannı ~le aratinden bir 
aut evel komiqona vermeleri. 14 19 24 28 

27 /9/9S7 pazartesi günü saat 1 S de kapalt zarfla ihale edi· 
Jeeeti Ankarada Ulus ve lstanbulda Cumhuriyet pzetelerinde 
5,7,9,11 ve lzmirde Anadolu gazetesinde s,1,ıo.ı2 Atut-s 
"1 p.leRDcle ilin edilen bir adet buhar Lokomotifinin taıt· 
•• ıllinde deeifildik yapılmasma lüzum göriildüpncln mez· 
Mr ıflnlerde çıkan ilinlar hükümıüzdür. 7 9 11 13 3096 




