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ÇinJ-ıpon muharebesi gittikçe alevleniyor 

Japonlar, dün üç defa Nan. 
kini bombardıman ettiler 

J Qponlarla beraber ha1Jb eden Mongol süvarileri 
Çin kıtaatını takib ediyorlar. Su.)fan hava/isinde 
~çok kanlı muhar,ebeler olmaktq.dır 
O;ı bııy-;amınız 

Aut.lu olsun! 
ı.1~ç güDi eYel 'f arih Kurul· 
~tfı aç\luuıh.. Uugüo de di~ 1 

ınıoa girdik. 
b11a...;~• milletlerin en belli ba,la 
&ı, --relicfü, Baflr.alanndao aynlı· 
Uıı. ~~ diliaden beJli olıar.. Di· 
et ., ._..•n eve!, bir ioııaımı clü,afin· 
~ı-.: duygularwı anlatmuğa 1 bat· 
lltt k'na duyurmaga yaraması var· 
~ıt ı, hunun da önemi bir bat· 

t>u ~ bununla da kalmıyor! 
Ytti elM.-iAi..._. g~ her 
ltl'İQ) •ydınla~, rilııtllnn bizi 
~ e~tJi, sı~p bizi ıaıtma,ı 
~,baya~ görülen ve duyulan 

e Yapıyor: 
Ylta~ •ilo Ye ocmiy.•t eevgiaiııi 
lf.. 7fJr, Ay.U dili ko~uıAAJ.anq 
lıt;ıt:ı~~ ortalr.:1.~m• İIJ, kafa, gönül 
'- eri doğuyor. Milliyeti yapan 
biç_ ~ kunetlu.ieo biri de, 
dildir..-.~- eöyli.1~bi.liriıu g8Jlf' 

diıctetıı.,etli kültür aoılan gene 
llıiıı ., 8•ll,,er.- ~ud.\ dilini tiegen· 

ıtn İte t • l L ·ıı:u y~~ • ereıne o uaa., mı4:"Vet 
ır._ il YH•IJ yaY•O eoysozlao1yor. 

4e ~; dil, in .. olar ftzerin· 
1- oa.,__. tek., teker, -gerekle top· 
-~ birı çok ıaeaidlr yaptyor. 

~~4e Ylf!DUf: diller 
~t ~eıı., Qjtki ve anıa, dil olar~k 
~~lbıı, yüzyılllU'ca körlotiliP. 
!it ı...._l'~trliğı onutturolduktın son· 

Japon askerleri Şanglıag lcaP.ılarında 
Pekin, 25 ( Radyo ) - japon rine yeni kuvvetler çıkarmıolardır, 

ordun, Sayaa hanlitincleki Y.oz· Bundan baaka Y ançeyo nehrine 
aiog DCbıiGi za~etmioJeı;dir. gelen japoo nakliye aefineltri, 

Bu , mu hare.bede, beriki taraftan karaya kırk hin kitilik bir kuvvet 
yüzlerce maktul düşmüştür. çıkarmı1Jlardır. 

japonlarla beraber harb eden Otkon, 25 [Radyo] - Çinden 
Mongol ıflvarileri, ricat eden Çin kaçan ecnebilerle sekiz bin kadar 
kıteatını takib eylemektedirleı~ ~inli, bugfln buraya vaaıl olınuo-

Ştaoguay, 25 [Redyo) - Arom• !ardır. 
Ye Ho4? chidnotl..,, Voı.Jlltl ~b, - Sona 4 ncü salıifecle 

... hiJ. ~ __ Atatjirkün eli ile ilmf 
~it~ i~4ttı( b~ diiof• 
lıi-. ~~~dil~bqlµJJOfOJ'. E b. Al. l B H ••k ~ fı. . 
ili-.' ili Veya bu milletİP değildir. ene ı Ufllıtl er, uyu "'le ımıze 
~ ~t~ j:i~nı~!n:~;til~\~~= te+şekkü:T ve tazimlerıini bildirdiler 
~ ~'rı.d ve. .himayeleri altında İaa~1~, 25 (Huııuei) - Tarih ler iapan Atatürke teoekkür ve 
~lltu..:;:ır~aJ.,._ yaplMt_.: ve ilk Kurultayı, bug_ün Kültür Bakanı B. taaimlerini sundular. . . 
'titı U hanrlarkeu, baoardığt Saffet Ankasnn riyasetinde iki Bundao sonra Kumltay reıeı 
·~~ ~uau donyay~ da Kültür Bakanı B. Saffet Ankan, 

~ ııt..-iıti•• mühim celee akdeylemiıtir. Birinci b 1 . K 1 · ı· 
~ 't'!t"\ - ir sö7 ev vermıe, uru tayı ıo l• 

~iı. . il "'etL· b"I ·ı· d"l ·1 · celsede, te11lerin okunmasına de· 1 ._, lıi J ıun ve ı gı ı ı cı en• r rak eden ecnebi profesör ere 
Ço~., t tilpbe yok ki, MilAddan vam. olunmuotar. ve hunu hazuhyan Büyük Önderi· 
~ ha~ dayanan bu dil mesele- İkinci celsede ise, ecnebi mia Atıt~ke teı~küderini anet· 

Telefon: 2776 .. 

Rusya 
Çin hükumeti ile yeni bir 

muahede imzaladı 

'vekiller-Heyeti' Manevralar: 
• 

Yarın mühim bir 
toplantı yapacak 

İstanbul, 25 (Hususi) - Bu· 
rad)l bulunmakla ola~ Vekiller, 
yarm akşaw trenile Ankar,aya 
hareket edeceklerdir. 

A lnkadurların verdiği malı1· 

mata göre>; Vekiller Heyeti, pa· 
zarıeııi günü lktıaad Vekili ve 
Baş\.·ekfilet vekili B. Celal Baya· 
rın riyasetinde mühim bir ıopJttu· 
tı yapacak ve t0ubtt•lif me eleler: 
eır..ıfıoda ıoüzak,.redl! bulııuacııktır. 

"-~~--~~~~~./ 

Kücük itilaf 
' ----

Başvekilleri 
ne konuştular? 

Prag, 25 (Radyo) - Başve· 
kil Milan Hod+aoın nezdinde 

Aydın-Söke mıntakasın· 
da hazırlık devamda! 

Mevcud sularla hayvanatm sıhhi 
durumu da tetkik ediliyor 

aktedilen kü~iik itilaf başvekil· 
leri içtimaında , bilhassa Ma· 
caristan - Küçük itilaf müna· 
sebatı tetkik edilmiştir. Büyük Şefimiz geçen manevralar takibederlerlcen 

Vreme gazetesinin istihba· Türk ordusunun eriomi~ oldu· Manevra mıntakasında mevcod 
ratma göre, Macaristanla k.ü- ğu yüksek tekamül ve haometle içilebilen ve içelemiyen solar araı· 

aekerli~in motörize edilmio kuvvet· tırılmakta, içmiye yaramı)aD ıula· 
çük itilaf devletleri arasında terini idare ve sevk hususunda 
bir ademi tecavüz misakı im· ra ioaret konulmaktadır. İzdihamın 

komanda heyetlerine tahmil olu· tevlid edebileceği muhtemel umu· 
zalaomak üzeredir, nan mühim ve """kıek vazi~elen· A h 1 ki k b d ı - mı asta ı ara aroı ica e en 

Peşte, 25 (Radyo) - Ha· en teknik oartlar altında eaU.hiyeıle db te irler ahnmıohr. Hayvanatın da 
riciye vekilinı' n Cenevreden tebarüz ettireoek olan eonbaliar ııhhi durumlan gözden geçirilmek· 
avdetini müteakıp bir tebliğ manevralan, artık yakında baılıya· tedir. Bu auretle ordumuzun eıhhf 
neşredilmiş, Cenevrede küçük caktır. Huırbklar, eou eafhaya durumundan ba•ka canh nakil 

gelmit buloumaktadır. • 
itilaf devletleri ile cereyan _ Hızardan sefere geçitte vatan· vasıtalan vaziyetine atfedilen ebem· 
eden müzakeratm gayet sami· daolara teve('cilh eden vuifeler geniı miyetin büyftklüp de merdına 
mi geçtiği bildirilmiştir. miky•ata inceleamektedir. Bu ha· çıknıılJ oluyor. 

/(' --,, lumdao da aynca. hueosi ehemmi· Milletimiz, bu bflyflk hACliaey~, 

Bugiia 
Halkeuinde bu

luımalıyız 
Bu~ dil bayramım1ı olmak 

münaaebetile bütün vatandaolar 
ve Halk~vliler, mektebliler, genç· 
ler, Halkevine davetlidirler. 

Toplantı tam saat 17 de ola· 
caktır. Bay Faik tarafıodaa, dil 
inkıllbımı• ve Türk dili "il•eriade 
yap 199 •r•otırmaı.nn vardıiı mü· 
hiJP neticeler üzerinde bir nutuk 
verilecek ve bunu Türkçe man• 
zum parçaların okunması takib 
edecektir. 

Saat 18 de de Tkk Dili Ku· 
ru.m~ ad!Jta 1at.tıobul ve A.Qkara 
rad7olan tarafuıdan müıtereken 

neoredilecek olan mühim bir 
söylev dinlenecektir. 

1eti hafa olao Aydın.Söke manev· yilluek ehemmiyelile m"iltçııaıib 
ralan Türk orduıunun cephe gerisi bir alaka göıtererek manevralan 
faaliyeti ile beraber neler yapabi· müteakıb yapılan geçid reımi için 
leceğini meydana çıkaracaktır. timdiden hazırlanmaktadır. 

Hataya ilk sefer 
• 

Salı günü Konya vapuru lzmir.-
tfen lskenderuna hareket edecek 

Sah günü limanımızdan hareket edecek. olao Denizyollan idareıinin 
Konya vapuru, .Mersinden sonra İskeoderuna da gidecektir. Bn suretle 
ilk Türk poıta vapuru, müstakil Hataya sefer yapm10 olacakbr. 

Alikadarlara gelen malumata göro, Denizyollan idaresi bundan bôy· 
le Merain Vtt direkt seferlerinin İskenderuna kadar uzatılmaaım ve 
her haf ta Hataya bir vapur kaldanlma111nı tetkik etmektedir. 

Konya vapuru ile, Antakya konaolumuı ve yeni tayin edilen fek.en• 
derun konaoloeu B. Necati Menemencioğlu ile İskenderun Kançilan B. 
Haydar Öre de Hataya gidecekler ve yeni vazifelerine ba~hyacak.lardır. -. 
Uzüm Kurumunun yapacağı ıevkıyat 

~ ::rroağı k~44 üttleriae alir• alimler, Kurultayı toplamakla he· miı ve Kurultayın kapa.odıi!Dl 
ç ~rke dayanıyorlar4' Bir ıeriyete ve ilim dflnya!\Da hizmet• bildirmiotir. 1 I 
~ ....ı. ve.den. ç.lıo· ---..ııı...-. ....... ~~-------------, şaret er: 
te,~ ~o~ di,1; t~. ~ r Çekoslovakya rejisi U. 

müdürü geliyor ıı.-. n· iı •I\ büyük teze uı@O .. ,.. -. .• .,1 ... şayı·aıarı çıka· Yaramazcocuk-
lt~ te~ ÇoJE_ dillerdeki kelimelerin IY• U&i I ~, , 
~htlt •lınaralı; onlann Türk dili 1 k • 1 d • ? l • .L' • ''1111-ıı 'e köklerindeki asılları ile ran ar ım er ır • arıp maTITefl S ka11ıiaıtırmalar, güneo-dll 
~. d' ..,,~""M biflıt g6e~lfil&!r 
~-Uerm, aaı.!lt Tür~ dQi<lir. 
~DJ.a •n Ço evelki bilyük Türk 
~rı •e göçleri ile, dilimiz orta 
~.._,•ta kalkaral; dünyanın dört 

"'-ı :';. '"'Yıl-o v~oraluda hol' erhü yapauaA-.ıt vo kül· 
"i.ıı te lb~UQI m~rip, dillerj.· 

)'~eli olmuotur. 
lıaL,_ .. , Pılan ilmi araohrmalar, bu 
b~ti ha \ l''-lı& Ot•bep ayauılauıg. gi· 
\'~ ldaWeriai de ıae1d.ıfU 
. G~' 
1"bıeti~l-d.il tepriıini~ kuvveti ve 
ltab..ı ' flt6ocü dil kurultayında 
~dttt ed!ı?1eai ile kendisini gös· 
~ gtbı bu teori, 1 eylfllde 
lS 1oP&anan beya.lmilel Pre· 
~~ atkeolojlk ve aatropolojik 
.. ~ h '~ va timdi toplau.&ı ~ 
'ttil \il lrıiıti \\.Q.a.D, Tuih KP.rnlıayı~ 

C r. 
ta... tre1t it ,,.7,• ~ e •0 ngre, gerekse kurul· 
~~ 0 •kı, en kuvve.ıli kijltflr 
"'llyfl 'l'•~ ~d~ tezi, 

'~ t~~ •"*- ile kt~tır 
lıilgilllel'İ ~•nıaqda, hülWi dünya 
rı~i Qın bu tQZi alarak dil öl· 

~~~ '-rı~e. ~ona muvazi olarak 
~ tiJıını yeoiden tetkike bal! 

lllubtUiı~&u. Çbk«ı tiki 

~~~~--~ ...... ....._._,..~._,..'--._,..~-

Kur.nazla,, şayialar çıkar çık-
maz fazla mübayaat yaptılar 

İstanbul, 25 (Hususi) - Paramızın dil1Jürü1eceğini ioaa edenler 
b•kkmdıld talakibıa dovMQ olunuyor. 

An\Wldi~a. gqre, Türk liruının düf(irüleceğiııe dair olan oa· 
yiları uyduranlar; ihracat mallarımızın bedellerinin tediyesinde bazı 
makıadlar takib etmek suetik iaaifad~ etmek iatiyeıılerdir. Banlar, 
8e1oAlu kahv.a..Mlerill. .. b11. gibi ıariaJm uydurm~u ve ortalı&.• 

yaymıolardır. 
Şayiaların çıktığl gün, bO(aada fazla ..mübayaat yapılau~tır. il"· 

ktlmet, bu mübayaatı yapanların iııimlerini teııbit ctmiotir. Halda· 
Tında derhal lı.aaw:ai takibata baolıyacaktır. 

teıllı.ik ve mütalealar hilifıoa, ta· 
rilaten evelki en eski kiiltilrün 
TQrk kültürü olduğu, neolitik ve 
QMden medeniyetlerinin Je gene 
A~a ortası Türk medeniyetinden 
k!J>arak muhtelif oe~Uerdc; dilnp· 
ya yayıldığı aolaşılmıotır. 

Yani, Büyük Şefimizin yüksek 
bW kavrayıt ''e buloola üzerinde 

durduğu Türk dili davaaı1 ilmi de
lillere, tetkiklere dayanarak, ayni 
zunuda ilim Aleminin de öaiine 
konularak bugün çok parlak bir 
Dllliceyc vuauı bulunqyor. MeY· 

zuuo genioligi .... ve önemi dolay11ıile, 
bu huauauadaki araştırmalara de· 
vaı;Q edilece~i de tabiidir. 

Tııriktek\ oerd Ji ve ylilr.aek 
yerimizin Lu sur~tle bulonıışıı, 

Aıaıürküo hürük dehauoın bir 
eseri ve r~ji~ipıiz.e hakim olan 
muıbel ve iinıi titizliğin çok me• 
sud bir neliceaidir. Hepimiz bu· 
nuola övüuüyoruı ve ovüumekte 
yerden göğe kadar da haklıyız. 

Dil ba.:rramquz kutlu oltun 
kardeıler! 

Orhan Rahmi Cökç, 

Şehir içinae otomobil ve ota:, 
büılerin ve bu nakil vaııtalarıoda 
şoförlük. ve yolculuk edep insanla· 
nn bir derdi vardır ki, o da yara· 
maz çocuklardan doğuyor .. 

Sokak.lan altüst ettikleri halde 
bununla kendilerini tatmin edemi· 
yen ba:ll hatan haylazlar, önlerin· 
den geçea otomobillue, otobüslere 
mütemaıliyen taı veeaire fırlatarak 
camlarını parçalamakta, halta yolcu 
veya ooföılerio batını, gözünü 
yarmaktadırlu. 811 bal, bilhassa 
İlriçeıaıelik caddesinde gözük 
mektedir. 

Çor.uk.; ('emiyet kanunları ha
ricinde, isteıliğioi yapmakla uıuh · 
tar, berkesin malına, canına raege· 
le tq savurmak imtiyazına ııabib 
bir mahluk ıJı·~ildir. Bundan bir 
~üddet eveJ, şimendifere atılan 

bir ta,, bir vatan<lıı~ı pek 815 öl· 
dütıoüıtü , Şehir dahilindeki bu gi· 
bi küçük haylaz ve yaramazların 

önüne gı!çilemezse halimiz n<>ye 
varır!. 

Biıe öyle geliyor ki zabıta ve 
belediye memurlan möaterek bir 
faaliyet gösterirlerse, herhangi mü· 
eaaif bir hldiaenin öntlne geçe· 
bilirler. 

TU:rkofis müdürü Ankaraya çağı
rıldı. Takaslar için emir geldi. 

•• 
Son haftanın piyasası ve kay-

dedilen iktısadi hareketler 

lzmir limanından bir görünüş 
Çekoslovakya rejisi umum ı şehrimize gelecek ve mınta· 

müdürü bugün deniz tarikile - Sonıı 4 üncü sa/ai/ede -



ANADOLU"' -------

=~~ll.rtl 
Seltinik fuarın 

Çıplaklık :ve:ahlak 

General Kazım Di 
' şeref ine mükellef 

Arrikada çıplaklıkla mücadefo başladı. hal} acla kısa .l<'ğe knr~ı 
uzannııa bir zabıta makası vardır. Keza, Yunan waıbuall da, bu hususta 
tok hararetli neariyat yaparak hükllmetin kat'i ve seri tedbirlerle çıp· 
lakla~ı önlemeeini iıtiyor. 

Almanyada vaktile bir çıplaklar cemiyeti vardı. Bugün bazı garaib 
dlltkilal ve maccrapereat Amerikahların, daha do&ruıu içtimai nizam 
ç .rrçeveei içinde deliliklerini tatmin etmek i ııtiyen bazı insanlann da 
ıeıız adalarda çıplak olarak: yaşadığını da İ§İtiyoruz. Fakat hunu rağmen 
hepimia de itirafa mecburuz ki, hayvan olmakla beraber içtimai bir 
mahlfik mahiyeti taaıyan ineanın, diğer hayvanlardan muhtelif ayırd 
noktalan vardır. Keza, çıplaklıkla ablik arasında bir takım münasebetler 
bulundugo da muhakkaktır. Çönkii kıyafet, biç hiHetmeıligimiz halde 
mizacımız, meırebimiz ve ruhiyatımız ilzerinıle birçok tesirler yapar. 
Bütün lnıolana araııada ablikın, iyi veya kötil bau kareketler kaydet· 
meıi gıyet tabiidir. 

Çıplaklık, inUDa eıki bGr H tabii varlığını iade etmek, ayni za· 
manda onu aıhhate k.avuıturmak iddiaıındadır. Bu iddia, ahlaka Liç te 
kıymet Termes, iltifat göstermez. Halbuki kadınlann, çıplaklığın ruhi 
ve abllkl masarratlannı öldürmekle beraber ayni zamanda ııhbi ve 
tabii euılan muhafaza etmeleri pekala mümkündür. Züppelik olsun 
diye dialeriae Te gölill uçlanna kadar açık giyen kadın, hu mevzuun 
haricindedir. ÇiinkQ o, hiçbir 11hhi veya tabii ,arla uymak için bö) le 
giyinmiyor. Onu bana eevkeden, eadet..e dejenere ruhudur, erkeklerin 
itti7akmı toplamak arza ve ihtirasıdır. 

Bia bu ıütunlarda, meselenin bünyesini baıka türlü de mütalea 
edebiliria: 

Meaell; inanın kıyafetinde anaprtlu ne olmalıdır? 
Enell temialik, eadelik, zarafet, eıhhi tart. 
Spor, iyi vücud bakımı, rahat bir maneviyat ve kafa sükuneti de 

bu prtlar arumda gelir. Herzaman ıpor yapan, hayatını tanzim eden 
bir kadın, çorapsız, etekler dizden f"D az, on eantim aıağıda, göğeft az 
açık, kol mantetleri diraekte, rahat beldeu fazl11 tazyik görmemia bir 
elbile ile ııbbi ve tabii ihtiyacını mükemmelen kıtraılıyabilir. Ve böyle 
bir .kıyafetin, erkek rubu üzerindeki tesirleri her bakımdan, daha iyi 
oldu&u §ibi ahliki endioeleri tatmin edici ıekli de vardır. Fakat ıun· 
lan da ilive edeyim ki, bizde bazı züppeler müstesna olmak üzere, 
kadınlarımıaın böyle bir çıplı.k.lık ıukutu göıterdikleri vaki de değildir. 

Bizli gözl 
Londranın Dcyli Telgraf 

gazetesine iÖre, sun'i bir göz 
icad edilmiştir. Bu göz, miha· 
nikidir ve en kesif bir bulut 
veya sis içinde de göriir imiş! 

Bu gözün en büyük faydası, 
gene lngiliz bodgimlığtna biz· 
met olacaktır. Çünkü en sisli 
veya bulutlu havalarda Lon· 
draya tayyare taarruzu çok 
k 1 aydır. Fakat bu mihaniki 
gö. sayesinde, Londra üzerine 
ecnebi tayyare gelemiyecektir. 

Carbo düşmanları 
Öyle ya.. Garboyu herkes 

sever sanırız; fakat işin bir de 
ters tarafı vardır. Yani Greta 
Garbonun bir sürü de düş
manı, kendisini çekemiyeni 
vard1r. işte bunlar bir "Greta 
al~yhdarlan kulübü,. kurmuş· 
lardır. 

Bu kuldbün hedefi, Greta 
Garboya preıtiıkirlarmın gös· 
terdilderi muhabbeti azalt· 
maldır. 

Hey ıidi fımarık Amerika· 
lalar, hey.. Daha nelerle uğ· 
raşacaksımz?. 

1 numarah seyyah! 
Honololoda eR büyük bir 

otele seyyah gelmiı ve bir 
odayı 14 gün için kiralamıştar. 

Saime Sadi 

Ve 18 yaş andan beri seyahat 
etmekte imişi 

Korkul 
Aksini kat'iyyen iddia et· 

meyiniz, çünkü korku harika
lar yaptıran birşeydir. Büyük 
bir tehlike ve korku karşısın
da insanlar ve batta hayvan
lar akla ve hayale sığmaz ha· 
rikalar yaratabilirler. işte Lem· 
bergdeki şu hadise sözümüze 
bir delildir: 

Mezbahaya sevkedilmekte 
olan bir öküz, tehlikeyi sez· 
miş ve firara muvaffak ol· 
muştur. Fakat kurtulmak için 
de kendisini nehre atmış tam 
36 saat yüzmüştür. Maamafih 
bütün gayrete rağmen bu za. 
valh öküz yakalanmış bu defa 
en yakın mezbahaya sevkedil
mekten kurtulamamıştır. 

Bahktan tathl 
Eyvah.. Karadeniz sahille· 

rinde Hamsi balıktan binbir 
türlü yemek yapılır, yalnız 
helvası yapılamaz. Fakat sade 
bahktan yapılan tatla da 
varmış. 

Doğrusu, babktan tatlı bizim 

-

Milô.sta ~bir ci
nayet oldu --·······--Zabıta suçluları 

yakaladı 
Milasın Selimiye nahiyesin· 

de Abdullah; Veli oğlu Ali, 
kahveci Mehmed ve Çakır 
Ali taraflarından öldürülmüş· 
tür. Abdullah ile kahveci 
Mehmedin aralarında eıkidcn
beri sebebi anlaşılamıyan bir 
iğbirar mevcud imiş. Bir gün 
münakaşaları sırasında kahveci 
Mehmede fena halde kızan 
Abdullah: 

- Ben senin kahveni ka· 
patınm, fakat istemiyorm. 
Demiş ve Mehmed buna 

muktedir olmadığını iddia et· 
miştir. 

Filhakika; Abdullahın ha· 
beri olmadan zabıtaca tesbit 
edilen bir kumar oynama ha
disesinden sonra Mehmedin 
kahvehanesi kapatalmıştır. 

Kahveci Mehmed, kahvesi
nin kapatılmasını Abdullahm 
ihbarına hamlederek yanına 
aldığı Veli oğlu Ali, Durmuş 

ve Çakır Ali ile birlikte Ab
dullahm tarlasına gitmiş, ora
da kurulan içki alemi netice
sinde Abdullah kalbine sap· 
lanan bir bıçakla öldürül
müştür. 

Zabıta, suçluları yakala
mıştır. Bıçağı kimin sapladığı 
tetkik edilmektedir. 

... 

Yeni vapur 
Bayraklı adını 

alacak .. 
Liman idaresinin körfezde 

işletmek üzere Londradan satın 
aldığı vapur, birkaç güne kadar 
bulunduğu mahalde son defa 
olarak kızağa çekilecektir. Va
pur kızakta iken bütün nok
sanlıkları da ikmal edilecektir. 

Teşrinisani bidayetinde iz· 
mirde bulunmak üzere yola 
çıkacak olan yeni vapura Bay· 
raklı ismi verilecektir. 

Konak iskelesi: 
Liman idaresinin Konakta 

inşa ettirmekte olduğu beton 
arme iskele, Teşrinievel niha· 
yetine kadar ikmal edilecektir. 
Yeni iskele, 29 Teşrinievel 
Cumhuriyet bayramında açıla
cak ve diğer tahta iskele yı
kılacaktır. 

midemizi şimdiden bulandırdı; 
amma alemin zevkine kanşa· 
bilir miyiz? Filipin ve Sma
ropan adlı balıktan mükem· 
mel tatlı yapıyorlar ve bu 
tatlı için de can veriyorlarmış! 

Balkan antantı Ticaret 
Odaları kongresi 

Ruzname geldi. lz-,;,i;den de murahhas
lar iştirak edecektir. 

Bükreşte toplanacak olan Balkan antanta devletleri Ticaret 
Odaları kongresinin ruznamesi şehrimizdeki alakadarlara bil· 
dirilmiştir. 

Ruznamei müzakerat şudur: 
1 - Balkan antantına dahil devletlerin Ticaret Odalarma 

gelir kaynakları temini ve bunların müşterek esaslara istinad 
ettirilmesi çarelerine tevessül olunması. 

2 - Bu anlaşmaya dahil memleketler araıındaki Ticari 
mübadelatın gözden geçirilmesi ve ticari münasebetlerin art· 
ması esasının incelenmesi, karara bağlanması. 

3 - Anlaşmaya dahil Odalar arasında münasebetlerin sık· 
laştırılması, bu memleketlerin menafiini alakadar eden huıusat 
hakkında daimi surette muhaberata girişilmesi. 

4 - Anlaşmaya dahil memleketler arasmda en ziyade maz
harı müsaade devlet dösturuna istisna teşkil eden mıntakadan 
tercih esasmm tetkiki ve karara bağlanması. 

Kongreye, lstanbul, Ankara ve lzmir Ticaret Odaları mu· 
rahhaslara iştirak edeceklerdir. Kongre, Yugoslavya murabbaı· 
larmın kongreye gelemiyeceklerini bildirmeleri üzerine ıelecek 
aya bırakılmıştı. 

Bir kamyon 
hendekte!. ...... 
3 yaralı var!. 

Nazilli belediyesinde mu
kayyet 53 numaralı kamyon 
Aydma gitmek Üzere lzmirden 
hareket ettiği sırada, Kızılçullu 
virajmı dönerken, şoförün di· 
reksiyonu iyi idare edememe
sinden devrilmiştir. 

Bu beklenmiyen sukut neti· 
cesinde kamyon dört metrelik 
bir hendeğe yuvarlanmış ve 
parçalanmıştır. Kamyonda bu
lunan üç kişi yaralanmıştar . 
Yaralılar memleket hastanesine 
kaldırılmışlardır. Müddeiumumi 
muavinlerinden B. Rüştü, tah
kikata başlamııtır. 

Zavallılar 
iki amele yr ralandı 
Menemenin Ulucak köyünde 

amele Yusuf oğlu Ali ve Ha
san, kuyu kazmak üzere temin 
ettikleri barutu ateşlemişler, 
fakat ateş almadığını görünce 
kuyuya inerek muayeneye baş· 
lamı§lardır. 

Dinamitler bu esnada bir
denbire infilak etmiş ve iki 
ameleyi ağır surette yarala
mıştır. Ameleden Alinin kolu 
kopmuştur. Yaralılar memle· 
ket hastanesine getirilmişler· 
dir. 

l"aliB.Fazlı(;üleç 
Selinik fuarını ziyaret eden 

Vali Bay Fazlı Güleç dün sa· 
bah İtalyan Briani vapurile 
gelmiştir. 

Nasıl 
yakalandı? ...... 
Kendiaini haber 
vereni 6ld'iirm'iif ! 

Yarala olarak yakalanan, bir 
kişinin yaralanmasına ve bir 
kişinin ölümüne sebebiyet ve
ren Bergamalı katil Mehmed 
oğlu Aziz, dün tedavi için şeb· 
rimize getirilmiştir. Aziz, bun· 
dan bir müddet evel bir phsı 
yarahyarak kaçmış, bu yüzden 
zabıtaca aranmaktaydı. Bu azıh 
katil, saklandığı yeri Bergama 
zabıtasına ihbar eden ikinci 
bir şahsı daha öldürmüı, fa· 
kat kendisi de başmdan yara· 
lanmıştır. Zabıta, kendisini bu 
yara işaretile yakalamıştır. 
------

ltalya 
Mı•ır kapitiildıgonları lıak
kındaki mualıedegi tasdilc etti 

lskenderiye, 25 (Radyo) -
ltalyanın Mısır sefiri; Birinci· 
teşrinin on beşinde mer'iyet 
mevkiine giren kapitülasyon· 
larm ilgası hakkındaki mua· 
bedenin musaddak suretini 
Mısır Hariciye Nezaretine 
tevdi eylemiştir. 

ispanya 
Norveç vapuru için taz. 

minat verdi 
Valinsiya, 25 (Radyo) -

Dolmesi adandaki Norveç va
purunun bombardımanından 
dolayı Cumhariyetçi ispanya 
hükumeti, bugün takdir olu· 
nan tazminat bedelini tediye 
eylemiıtir. 

BEYAZ MELEK 
Bu seyyah, odayı tuttuğu 

halde tam üç gün görülme· 
miş ve bu hal endişeyi mucib 
olmuştur. Otel müdürü her 
ihtimale kartı zabıtayı haber
dar etmiş ve oda zabıta ma· 
rif eti le açılmııbr. 

100 Sene evel çarlık Rusyasile Osmanlı - lngiliz ·Fransız ordulara arasmda cereyan eden KiRiM muha
rebesinde Üsküdar sartlarındaki hastanede büyük bir şefkatle insani vazifesini ifa eden hasta bakıcı 

FLORANS ın hayatmı, aşkmı, fedakarlığını gösterir hakiki bir vak'ai tarihiye 

Seyyah odada ölü olarıak 
bulunmuş ve yapılan tıbbi, 
adli tahkikatta kalb durma· 
sandan öldütü anlaşılmııtır. 

Tahkikat tamik edilince, bu 
adamın Jül Brildbank, yani 
Amerikanan ve belki de ciba· 
nın en büyük seyyahı olduğu 
meydana çıkanlmıştar. Bu 
adama Amerikada •bir numa· 

• ralı seyyah., adı verilmiftir. 

2-
Baı rolde: KAY FRANSISE 

MARCiARITA 
Geçen sene Şahane Melodi filiminde yüksek kabiliyet ve liyakatını rördütünüz 

GRACE MOORE 
Tarafmdan temsil edilmiş musiki, aşk, gençlik filmi 

Paramount Jurnalda aon hadisat ve Miki Artist· 
~~~-~~----

S tl • • Hergün: Margarita 2 - 5,15 -eanS Saa erı. 9 da Beyaz Melek 3,45 ve 7,30 da 
Cumarteai ve Pazar " leri: 12,30 da Be H Melekle baflar 

Fi at le r: 30 - 40 - 50 kuruıtur 
Cumartelİ Talebe aeaıı11 vardır fiat 15 kuruıtur 

ziyafet verildi 

Ge1111ral Kizım Diril 
lstanbul, 25 (Hususi) -

lanik fuar komitesi; vukubul 
davet üzerine fuarı ziy 
giden Trakya müfettişi Ge 
ral Kazım Dirik şerefine 
mükellef bir ziyafet vermi 
Bu ziyafette, nutuklar söy 
miş ve General Kazım Di 
hakkında hararetli tezah .. 
yapılmıştır. 

lord Yeliıa 
Fransız iatlhklm•tılll 

teftlt etti 
Strazburg, 2S (Radyo) 

lngiltere Harbiye Nazırı 
Y elisa, bugün buraya gel 
ve merasimle karşılanmıştır• 

Lord Y cliaa, Fransız 
atını teftiş ettikten sonra, .. 
üzeri istihkimatı teftiş 
miştir. 

Çin hadisatı 
Yarın Avrupad• d• 

olabllfr .. 
Londra, 2S (Radyo) -

yüz Kronilcl gazetesi, y 
son bir makalede, Japon 
Çinde yaphjı tahribata 
olmak için bütün devleti 
müttehit bir cephe al 
lizımgeldijini kaydetmekte, 
gün Çinde görülen hidisel 
yarın da Avrupada vuk.
meıi muhtemel bulundu 
ilive eylemektedir. 

B. Van ZelanJ 
istifadan vazgeçti •. 

Brüksel, 2S (Radyo) -
bine erkanının ısrarı 
Başvekil B. Van Zeland 
fadan vazgeçmiıtir. 

Roma. Ba/ıref 
Hava seferleri betllY 
Bükreş, 25 (Radyo)- B 

citeşrinin birinde, Roma""1 
ile İtalya aruında havai 
ferlere başlanacaktır. 

Ddrtler malıaren 
lnglllz gazeteleri n• 

yazıyor? 
Londra, 2S (Radyo) -

giliz matbuatı, dün ltalf9 
farethanesinde verilen h 
ziyafetten bahisle uzun Dl 

leler yazmaktadır. 
lnıiliz gazeteleri; lngi 

Başvekili Bay Çemberi 
Fransız sefirinin ve ayni 
manda Alman maslahat 
rınm hazır bulundukları 
ziyafette, mühim meselel 
bahsedildiiini ve bu 
dört büyük devlet ar 
bir mukarenet husule p 
üzere oldutunu haber v 
tedirler. 

Zinga 
Dahile ıevkedilecek .. 

ve incir kutuları 16 ku 
satılmaktadır. 

Telefo : 3482 
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Kriktik ve otokritik: B 
..... 1 t I -- • Mussolin · dün 
Neticej>e doğru unihe vardı 

-

usya, Çın e yeni bir mua-
hede da a imzaladı 

ıat.';;~~::~~:ııı:ı;~~~~;~.~:: /talya Baş_b_a_k_a_n-;, Almanyada bü· 
küm eden hadiseler, Avrupa k h •• [ k l 
tarihinde yeni bir fısıl açacak yü teza arat <! arşı_ anmıştır 
mahiyettedir. Esasen, Milletler Munih, 25 (Radyo)- ltalya binerek, ikametine tahsis olu-
Cemiyetinin salahiyet ve dola- Başvekili B. Mussoliniyi hamil nan prens Leopold sarayına 
yısile de prestijini artıracak olan hususi tren, bugün saat gitmiştir. 
olan milletlerarası politikanın 8,25 te Siterfeler istasyonuna B. Hitler, burada İtalyan 
hazırhklan, Montreux ile Ni- vasıl olmuştur. Başvekilinden ayrılmış ve k.en-'~ • t yon ara•ındaki müddet esna· Almanya Dahiliye Nazırı ile di ikametgiihına gitmiştir. Bu eni muahedeye göre, Rusya, Çine tayyare, ay- sında yapılmıştır. Von Hels, Von Frank ve Von esnada, binlerce halk tezahü-

JI J D 114 ı · f Montreux yapılırken, cemi- Boloi ile f talyanm Berlin se- rat yapmakta idi. Qteci, silah gönderecek, Çin ae lŞ tr.ıongO lS an- yetçi ve cemiyet aleyhtarı liri B. Atoliko istasyonda ha- Saat 11 de B. Hitlerin ya· 

c/ı R h k k h k •• • • • f lVQCQ ktır kuvvetler, gene böyle bugün- zır bulunuyorlardı. veri saraya gelmiş ve B. Mus-
Q USyanın U U U Ü UmranlSlnl an._, kü iibi karşı karşıya idi. Ha- Trenin muvasalatı üzerine soliniyi alıp B. Hitlerin ika-Nınkin, 25 (Radyo)- Sov- 1 ht• ı .A 1 · ı A _t ___ rya cep beş meselcainjn İngiltere ile B. Mussolininin kompartıma- metg~hına götürmüştür. iki ;:ı. Ru•ya ile Çin arasında 1 a c 1 e r s u - Fransa arasına soktutu so- nın• iiren karıılayıcılar' ltalya hükiımet reisi, burada bir bu-

t nı bir muahede aktolunmuş- h • d · ı ı · o rl ar ğukJuk, henüz zail olmuştur. Başvekiline (hoş geldiniz)) di- çuk saat kadar hususi surette t1· llu muahede, bugün Çin esın e 1 er ıy Etyopya işindeki politika ha- yerek kendisini istikbal etmiş- konuşmuşlardır. 
'.'Resi Çes Olayi ile Rus • tasını Renin işgali cezası ile ler ve ltalyan Başvekiline Mu- B. Mussolini, bundan sonra llııral L · d · d F k f l • ödeyen Fransa, süratli bir iç ·h k d f k t I · Mun'h m a ı v ·d k 1 

ayl cvın arasın a ımza- Gı.hon, ün ran 0 ayyare erı h ık nı e a ar re a a ey emış- • ez r •gına g• ere , '•ııııştır. politika manevrası ile " a !erdir. umumi harpte maktul düşen ıaıı YA 

2~ maddeden ibaret olan taraliından bombardıman edildi cephesi,, ni tahakkuk ettirmiş Münih istasyonu, baştanbaşa Almanların mezarına çelenk 

"rıı nı h d M ı Ş ve arbk İngiliz politikasından Alman ve ltalyan bayraklarile koymuş ve müteakiben, Hit-~ ua e e, areşa an· Santander, 25 (Radyo) - ihtilalcilerin, Astarya cebhesinde bı·r adım dahı· ayrılmamak ka-'Y·Şek f d tasvip donatılmıştı. Alman gençlik fercilerin Munihteki kulüble-

rıe· 

çok 
ştir· 
}erı· 

l tara m an "tlerlemekte devam ettikleri ve mütemadiyen düşe·n· kara rağ- rarını vermı'ştı·. İşte Montre· 
0 

t.ınrnuştur. k bt l teşkilatı, askeri kıtaat ve bin- rini ziyaret eylemişıir. ~ men Kandeto ve Odoyyo kasabalarile Pi 0 tepesım za eye· ux konferansı, tam bu sıralar- b B H"tl B M ı· · k f 
aris 25 (Radyo)- Çin ile d b b d lerce halk, aşta . ı er · usso ını. u üplerde S ' dı"kler·ı Gihon şehrinin, tayyare filoları tarafın an om ar ı-1 °"Yet Rusya arasında imza- ' h b .1 k d" da toplandı. V crdi~i netice olduğu halde İtalya Başvekilini Hitlerci gençlerle konuşmuş arı man edildigv i a er verı me te ır. .. . ı·sbat edı·yordu kı·, Mı"lletler k ı h ·k· t k B H J 

an · · k ·b·nce h k~ t k karşıladılar. Muzi a ar, erı ı ve sonra, e rar . it erin D yenı mısa ~uc. ı '. V IA . 25 (AA) - Yukan Arao-onda u ume uv- b. 1

\t.ısy lk t a ansıya, · · ., . l Cemı·yetı·, ı·ddia olundugw u gi ı, il · ·ıı~ ı ç l evı'ne gı"derek f" · ı anın B
. · c·ı ve ıncı eş· l 500 lmış ar mı· etın mı ı marş arını a • , şere ıne verı en t

.'" f ' ırın vetlerı· bı.rçok mu··h·am mevzileri zabtetmiş er, esır. a 

irik 
ür•1 

·• .. t k tarihe karışmas1 lazım bir mü- k d 120 kişı"lik z·y fett h b c.Qr ında Çine tayyare, ay- ve mühim mikdarda harb malzemesi ve bilhassa bırço top ma tay ı. ı a e azır u-)~reci, siliıh ve mühimmat essese değildir. Boğazlar me· istasyonda dikilen takların lunmuştur, ınıd ıoodermek mecburiyetinde ol- ele geçirmişlerdir. selesi gibi Avrupanın en na· altından yaya olarak geçen Ziyafetten sonra .S. Musso· 

ı.ıo. N b ·ı 1 ları zik strateı"ik noktalarından biri B M ı· · k lk t h.. t ı· · H"tl ı b. l'kt (K·· . .... tn·6kuted·ıar.n kinden ha er ven. Y~gos avya ma~evra üzerinde bı·r karara varabilmek . usso mı, a ın eza ura , mı, 1 ere ır. e unıg 
- ' arasında B. Hitlerin otomo- Plaç)a gitmiş ve hazırlanmış 

ord .Sovyet Rusya, bu maksatla d d or elbette ki mühim ve mes'uli- biline kadar ilerlemiş ve B. olan tribünlerde ahzımevki Iıni~ Çb·'"• yiiz milyon Ruble için e Va m e 1 y yetli bir adımdı. Hitlerle beraber otomobile ederek geçit resmini seyreyle· tıt· ır kredi açmıştır. - Fakat Cemiyete aleyhtar I•--•- miştir, 
ıt•· Rusyanın bu taahhüdüne Prens Pol, 8. Stoyadinoviçle bir- olanlar, Milletler Cemiyetinin İngiltere namma Eden, Geçit resminden sonra B. 

··ı;Je lllukab·1 ç· h ·k· r d dış saliıhiyetini tanımamvkta ısrar Delbosun yukardaki iki fik- Mussolini, B. Hitlere fahri ;ı.- ~•ngo;isıa:da uR::;a:ın e hu· tikte manevra/arı takib ediyor ettiler. Ve ispanya davasının rini başka kelimelerle ifade çavuşluk rütbesini tevcih et-

1 

el1 

ı~· 

11.uku h'"k · · · t n ya k k"b t · çatallaşması nisbetinde, Cemi- ettikten başka sömürgeler ve miştir. u ümranısını a ı - Belgrad, 24 (A.A.) _ Ava- sinden hare atı ta ı e mlş, l 
~ktır. Başvekil, Harbiye ve Bahriye yetin bu gibi işleri hallede· ham maddeler hakkında, q· Munih gazeteleri, B. Mus· s~ l T k d la Ajansından: N miyeceği kanaati kuvvet buldu. gilterenin gerçekten kuvvetli solini hakkında uzun makale-hey Utün bu haber er, o yo a Yugoslavya ordusunun Kapı Nazırı, münakalat, saray a- A'-denı·z korsanlık haAdı"se- 1 d. 

e 1 k I t ı· · l · K olan tezini tekrar ey e ı.. ler neşretmektedirler. Bu ga-
-........:. -canıa Karşı anmış ır. mıntakasmdaki manevraları zırları, ayan ve mec ıs reıs erı 
~ ·ı · ı b d lar ku lerine kadar, bu hal bu şe· Amerika namına Roosevelt, zeteler, Mussolininin, seyaha-

' 
·ıı • Harbiye Nazın General Ma· 1 e şıma 1 cenu or u ı • I ngı·tı·.z mı etı d 1 b d hazır bu- kilde devam etti. Fakat span- Reforomcu ve progressiot tı"ne bu··yu··k ehemmı'yet atfey-Jj· ritchin ve ecnebi askeri he· man an arı ura a 1

• amele kabinesine rey Iunmuşlardır. Ordu kuman· ya etrafındaki ihtiliillar Akde- demokrasiyi müdafaa etti. De- femektedirler. 
veremez yellerin huzuru ile devam et· danı harekiıt hakkında ecnebi nizdeki ticaret emniyetini teh· mokrasinin artık geniş halk Konuşmalar başladı 

londra, 
2

5 ( Radyo ) - mektedir. mur~hhaslara izahat vermiştir. dit edecek kadar genişleyince, yığınlarının menfaatlerini mü- Münih, 25 (Radyo)- ftalya L() d 
Dün sabahleyin cenub or· Prens Pol, buradan tekrar Mı"lletler Cemı·yetı"nı'n karar d f d b. ı·ı·m oldugv unu k r Halifaks tarafından vu- b l a aa e en ır re Hariciye Nazırı Kont Ciano, ~bulan beyanatta, lngiliz dusu şiddetle hücuma aşı- köye avdet etmiş, ecnebi mu- verme seliilıiyeti, birdenbire, iddia etti. Ve, diktatörlere Almanya Hariciye Nazırı Von 

llıılletinin, hiçliir zaman bir yarak şimal ordusunun . yer· rahhaslarını kabul ederek ken· inanılmaz bir ölçüye çıktı ve hücum etti. Bunların harb teh· Nöyratla bir saat kadar ko· 
e e kabinesine rey veremı-aın l · leşmiş olduğu mevzileri zap- dilerile görüşmüştür. "Nyon konferansı,, gözümüzü Hkesini artırmak ve insanlıkla nuşmuşlardır. 

~eceği ve çünkü bu takdir~e, tetmiştir. Büyük geçit resmi içinh M;:k· kapayıp açıncıya kadar top· medeniyeti tehlikeye koymak· Manevralara gidigo•lar 
""Vru k. l ı ı·lka mevkiinde bir sa a a- landı, karar verdi ve dağıldı. t ha k b" ı·ş go··rmedı"kle 1 . Panın i ıye ayrı ac."g • an ş • ır - Münib, 25 ( Radyo ) -•ı:ılterenin, Almanya ve ltal- zırlanmıştır. Resmi geçite prens Şu var ki, bunun hemen rini ileri ıürdü. ltalya Başvekili B. Mu11olini, 
".lb• ile de uzlaşmak istediği Pof, Başvekil, Vekiller, ecn~bı arkasından, Milletler Cemiyeti Bütün bunlardan haşka Sov- hususi treni• buradan Alman 
[)e".lan olunmuştur. askeri murahhaslar hazır u- celseler·ınde birı'bı·rı·nden ehem· R d L"t · f 

-1:. lunacaklardır. k d ıs yet usya namına a ı vıno ' manevralarmın cereyan etti1•i "fes ve miyetli mevzular onuşulmağa Antilcomüniıt propagan a- sahaya hareket etmiştir. ~iik Dö Vindsor Hatay başlandı. Sıra ile Negrin, nm emperyalist emelleri giz- B. Mussolininin trenini, B. 
,

1 

Delbos, Eden ve Litvinofun lemeğe matuf bir manevra Hitlerin hususi treni takib ~an!:lıdan Par'ıse geçtiler Hük "' t erkezi ki d ı ı b. 1. 1 
il q ume m nutu arın a, agresyon meae- olduiıJnu • ay 1 ır ısan a eylemiştir. 

d elgrad, 25 (Radyo)-Peşte- için ihtilaf çıktı . lesine, doğrudan doğruya te- izah ettikten sonra, keza, re· Berlin, 25 (A.A.) _Alman l):ıı Viyanaya dönen Dük ve d ) y &nas edildi ve misal olarak, jimlcr arasındaki mütarekeyi gazeteleri müttefikan baı;:ma· . llşes Vı'ndsor, buradan Pa- İstanbul, 25 (Ra yo - enı .. f ç· l k b 1 . V t l ak T 1
se · d" o··k D.. Hatayın merkezi ha ın 8 ma-r kk d one, spanya ve me yapı an • u ettı. e şar 0 ar ' kalelerini Alman topraklarına 

l ı:ıtmişler ır. u ve u- d tecavüzler sürüldü. keza beynelmilel teahhüdlere girmiş bulunan ftalyan Başve-f:s.. Viyanadan . ayrılı.r.ken, halli hükumetle halk arasın a H b k d . t k 1·· d bah 
b lt ere tevzi edılmek uzere ihtilaf çıkmıştır. .. k t al uki, şimdiye a ar, rıayet e me uzumun an · kili M. Mussolininin ziyaretine 

el d bl"ğ Hu""kuAmet, merkez·ın isken- Milletler Cemiyetine pürüzlü setti. tahsis etmekte ve Hitlerin b e İyeye mühim bir me a k M il l C 
ır k kt halk hiçbir dava getirmemek havası Görüyoruz İ, i et er e· misafirini hararetle selamla-a rnışlardır. derun olmasını isteme e, d k .. 

1 
D 

·h l mek hakimdi. miyetin e arh , reıım mese e- maktadır. " .iik ve Düşes Dö Vindsor, ise Antakyayı tercı eye - l k 

~ Milletler Cemiyetine birclen- !eri bile bahse mevzu oma • Voelkischer Beobahter di-k •rısıe bir müddet kalacaklar, tedir. bire ôrız olan bu yenilik ne tadır. Ve bu müesseseye bağ· ll~Şınktekrar Avusturyaya dö-1 Yunan Kralı kadar zamanda inkişaf ve te· hlıklarmı muhafaza etmek is-
re kış sporlarile meşgu p p l f ·ı· f' · · kabul etti k l ı · l · b .. 

yor ki: 

ol rens o ngı ız se ırım kamül eder? Bunu kestirme tiyen dev et erin nıyet erı, u-acaklardır. b k b A 25 (R d ) Yu- k 'l' 
Bundan aş a cenu or- tina, a yo ~- güç olmakla beraber, bü.<ük tün davaları, açı ça ve ' ega· 

"Hitler ile Mussolini ara
sında yapılacak mülakatın asıl 
ehemmiyeti bugün Avrupada 
daha ziyade kendini hisset
tirmekte olan duyguların her 
- Sonu 6 ıncı sahifede -

AAADOLU 
~ük siy:sal gazete 

Sahip ve başyazganı 
lıliaydar Rüşdü ÖKT~M . 

ltf :tnunıi neşriyat ve yazı ışlen 
ıldiiru: Hamdi Nüzhet Çançar 

İda h -te anesi: 

~Zlnir 1Jdnri Beyler sokağı 
l' • lialk Partisi binası içinde 

l' elgraf: İzmir - ANADOLU 
elefon : 2776 .• Posta kutusu 405 

l ABONE ŞERAiTi 
~ı 1200, altı aylığı 700, üç 

l Yhğı 500 kuruıtur. 
tbancı nıeınleketler için senelik 

abone dereli 2 7 liradır 
lleı yerde 5 kuruıtur 

CG.ıı.tı -
~eçınia nüUıalar 25 kuıııvtaı;,] 

ANADOLU MATBAASINDA 

·~--İiiBAS-ILMI_Ş_T_lR_-'_ 

dusu tarassut tayyacelerinin nan Kralı İkinci Jorj, bugün demokrasilerin devlet adam· lite,, dahilinde yani meşru 
harekatına mani olmuştur. lngilterenin bura sefiri Sir ları tarafından ortaya atılmış yollardan yürünmesi şartiyle, 

Dl·gv er taraftan ög"' le vakti Vaterlopu kabul etmiş ve uzun 1 l .... 1 M"ll ti C . t• de go'"rüş 
olan mese e er ve goru§ er ı e er emıye m • b. k b b d man tayyare- müddet konuşmuştur. d k b' k h ti t kt" ırço om ar ı . b üzerinde kısaca urma , ız- me ve a e me ır. 

leri, Novomestoya karşı bır Rusyada intiha at tere, yeni devrin ne zaman Demek oluyor ki, barışın T AKVJM 
çok taarruzlar yapmışlardır. Moskova, 25 (Radyo)-Mil- başlıyacağı hakkında ufak bir müdafaası, artık nazari bir Rumi • 1353 ' Arabi- 1356 
Dafi bataryaların derhal ha- yonlarca amele, gelecek ay fikir verebilir kanaatindeyiz: parola halinden çıkarak ma~- };yı.ıı 13 Recep 20 
rekete geçmesine rağmen yapılacak intihabat için hazır· Fransa namına Delbos, deleri üzerinden nörüşülen bır -
bombardıman tayyareleri, şeh- lanmaktadır. Bu intihabatta, Millotler Cemiyetinin sala· iş ve plap şekline ka1bedil-
rin üzerinde uçmağa ve bom- yeni parlamento azaları seçi- ··· · h ğ mektedir. 

l hiyet ve pre.&tıJını ar rma a ? 
balar atmağa mavaffak o - lecek ve erkeklerle beraber f 1 rf d k 1 Bunlar niçin ve nasıl oldu 

matu aöz er sa e ere ipan· muştur. kadınlar da rey verecektir. b ..ı '"d Bu ıuallerin sembolik ce• ya işinde, ica e•erse, mu a-
Belgrad, 25 ( Radyo ) - Metaksas haleye kadar gidilebileceğini vapları, Nyon konferansıdır. 

Saltanat naibi prens Pol, Fakat tafsilatlı cevablarını 
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-

Pragdan avdet eden Başvekil Bulgar heyetini kabul etti ihsas etti. vermek iıtcrsdc, 1918 denberi -
b Atina, 25 (Radyo)- Yunan Ayrıca, rejimler arasındaki b ı----~-~-~~~-ı 

Milan Stoyadinoviç ugün d" 1.hta·ıaAftan bahsederek bı"r mü- devam eden devreyi yeni aş- Evkat Ezan Vasat Evkat Ezan Vasat Başvekili B. Metaksaı, un b - -
Novomestoya giderek manev- d" B d k. tan ve tehlikeleri, ted irleri Güneş 9,26 4,54 akşam 12 18,-'4 

Pazar 

k k t k.b buraya gelen Bulgar Ticaret tareke teklifi getir ı. un a ı b ı·k t tk.k t . l" öğle 4,51 12,20yatsı 1,36 20,19 
ralann i inci ısmını a ı k b l t esas, beynelmilel teahhüdlerc ile ir ı tc e ı c me111ız a· . . di 8,48 16,l 7imeıtk 8,55 3,40 ve sanayi heyetini a u e · BURHAN BELGE etmişlerdir. . t t k rtt r zımdır. t ıas t O J J b L · ı· rıavc e me şa ı • Prens Pol, Radatoviç tepe· mış ır. ' 
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Üzüm Kuramunun yapacağ:.se~kıyat Japonlar, yeniden Nanki-General Skoplin 
Çekoslovakya reJısı _ U~ ni bombardıman ettiler tevkif edilece 

müdürü geliyor - Başı 1 inci sahifede -
Kanton, 25 (Radyo) - Ja· 

pon tayyareleri, bugün de 
Kantonu bombardıman etmiş
ler, büyük hasarat yapmışlardır. 

- Başı 1 inci sahi/ede -
kamız tütünleri üzerinde tet
kikat yapacaktır. Malum ol
duğu veçhile, Çekoslovakya 
reiisi her sene mmtakamızdan 
tütün mübayea etmekte ve bu 
mübayea tedricen artmaktadır. 
Bu sene de daha müsait şart· 
larla mahsul satın alacakları 

umulmaktadır. 
Türko/is müdürü: 
Türkofis müdürü Bay Ce

mal Ziya, dün Türkofis baş
kanlığından aldığı bir teliraf 
üzerine müstacelen merkezle 
temaı etmek üzere bugün 
Ankaraya gidecektir. 

Takas işleri: 
Türkofise, takas işleri hak

kında şöyle bir emır gel
miştir: 

1 - 7005·2 sayılı karar· 
namenin dördüncü maddesine 
tevfikan yapılacak takas mua
meleleri için müddet kaydı 

yoktur. 
2 - Mer'i ienel ithalat 

rejimi kararnamesinin mer'iyet 
mevkiine girmesinden önce 
başlamış hususi takas mua
melelerinin ikmal müddetleri 
bahse mevzu genel ithal reji
mi kararnamesinin mer'iyet 
mevkiine girdiii tarihte mün
ltazi olmamışıa bunların te
kemmülü için müddet mevzu 
bahs değildir. 

Üzüm kurumu faaliyeti: 
Üzüm Kurumu, son parti 

olarak Ayvalık üzerinden sev· 
kedeceği yaş üzümlerle, bu 
sene için yaş üzüm ihracatına 

nihayet verecektir. 
Ayvalıktan sevkedilecek yaş 

üzümler, Kozak bağlarından 

temin edilecek ve Teşrinievel 
ortalarına doğru ihraç oluna· 
caktır. Son parti elli bin kilo 
olacaktır. Üzümlerden, Kozak 
bağlarında ambalaj edilecek 
ve kamyonlarla Ayvalığa ge
tirilerek, buraya uğraması te
min olunacak frigorfik tesisa· 
tım cami bir vapurla Londra 
ve Polonyaya ihraç edilecektir. 

Kozak üzümleri İzmir ve 
havalisi üzümlerine nazaran 
deha sıkı ve lezzetli olduğun· 
dan Avrupa piyasalarında 
büyük rağbete:mazhar olaca~ı 
tahmin edilmektedir. 

Kurum, buseneki ihracattan 
iyi neticeler elde etmiştir. Bu 
itibarlı, geJecek sene için 
daha geniş mikyasta iş yap
mak üzere derhal hazırlıklara 
ba~lıyıcaktır. 

Haftalık piyasa: 
Şehrimiz Ticaret ve Sanayi 

odası, haftalık piyasa durumu 

ve liman faaliyeti hakkında 
bir rapor hazırlamıştır. 

Rapora göre bu haftaki in
cir ve üzüm piyasasinda esaslı 
bir değişiklik olmamıştır. Fiat· 
larda iş geçen haftaya naza· 
ran hafif bir düşüklük kayde
dilmiştir. Hafta içinde piya· 
saya az miktarda yeni mah
sul pamuk da gelmiştir. Akala 
nevinden olan bu pamuklar 
üzerinden henüz satış yapıl· 

mamıştır. Diğer muhtelif mah
sullerimizin satış ve fiatleri 
normal seyrini tekib etmek
tedir. 

Son bir hafta zarfında 
15065, mevsim satışı da dahil 
olarak 67515 çuval üzüm sa· 
tılmıştır. Bu satış, geçen se· 
nenin ayni zamandaki satışının 
iki mislidir. 

Bu haftaki fiatler 7 nÜmara 
11,50-14,75; 8 numara 14-
15,525; 9 numara 15,25 -
16,875 ; 10 numara 18 • 21 ; 
11 numara 20,50 · 22 kuruş 
arasındadır. 

Bir hafta zarfında limanı
mızdan muhtelif yabancı mem
leketlere 135,6 ton kuru üzüm 
ihraç edilmiştir. Mevsim bida
yetindenberi vaki ihracat 2911 
tona baliğ olmuştur. 

lncir fiatlerinde de hafif 
bir düşüklük görülmüştür. Bu 
haftaki fiatlcr süzme 7 ,50-15; 
elleme 7, 25-11,50, paçal 68,50-
kuruştur. Bir haftalık satış 
12,501 çuvaldır. Bu hafta zar· 
fında 2356, 1 ton incir ihraç 
edilmiştir. 

Bundan başka bir hafta zar· 
fında limanımızdan, muhtelif 

memleketlere 750ton arpa, 362,7 
bakla, 501,8 nohud, 70 ken· 
dir tohumu, 65, 7 badem, 2,5 
yumurta, 203,6 kum darı, 40, 1 
palamut hulaaası, 1588 miyan 
kökü, 216 tütün, 218,7 pala
mut, 20,6 pamuk, 1,9 halı, 
5,4 donyağı, 169,9 küsbe, 16,4 
zeytinyağı, 9,6 deri, 1,9 yün, 
2 cıva, 1 somak hulasesı ve 
433 baş öküz, 179 baş oğlak, 
3 baş dana, 300 kilo şeftali 

ihraç edilmiştir. 

Mısırda 
Kanlı bir kargaşa- ı 

lık oldu 
lskenderiye, 25 <Radyo) 

Abidin kasrında 80 bin amele 
tarafından kral Faruk için te· 
zahürat yapılırken, ani bir pa
nik olmuş, 40 kişi ölmüş ve 
100 kişi yaralanmıştır. Bu 
kargaşalığa sebbiyet verenler 
hakkında hükumetçe takibata 
başlanmıştır. 

Şanghay, 25 (Radyo)- Ko
lera şiddetli surette hükmünü 
sürüyor. Bugün iki yüz Japon 
zabiti, koleraya tutularak öl
müşlerdir. 

Şanghay, 25 (Radyo) - Ja
ponya tayyare filoları, bugün 
Şan-Şeno kasabasile Tiyanyan 
hava istasyonunu bombardı
man etmişlerdir. 

Paris, 25 (Radyo) - Japon 
tayyareleri, bugün üç defa 
Nankini bombardıman etmiş
lerdir. 

Royter Ajansının verdiği 
haberlere göre, buiünlcü bom
bardımanlarda, Kızılhaç bay· 
rağı çekmiş olmalarına rağmen 

bazı hastaneler bombalanmış· 
lardır. 

Santral Niyöz Ajan&ı mer
kezine düşen bombalardan 
üç ajans memuru ölmüştür. 

Atılan bombalardan elek
trik santralı da harap olmuş 
ve bu sebeble şehirde elek· 
trikle işliyen bütün müessese· 
ler durmuştur. 

Şanghay, 25 (Radyo) -
Paontoni şehri alevler içinde 
yanmaktadır. Bombardıman 
neticesinde maktul düşenlerin 

pek çok olduğu söyleniyor. 
Şanghay, 24 (A.A.) - Sent

ral Nevs Ajansı bir çok Ja· 
pon tayyare ve gemilerinin 
Tchekiang sahili yakminde 
görülmüş olduğunu haber ver; 
mektedir. Orada yakında ka
raya ihraç ameliyeleri yapıl
ması düşünülmektedir. 

Şanghay, 24 (A.A.) - Ja
pon bahriye makamatı gemi
lere Çinliler tarafından Yangt
se nehri mansabına konulmuş 
olan mayinlere dikkat etmele· 
rini ihtar etmiştir. 

Tokyo, 24 (A.A.) - Do
mei Ajansı bildiriyor. 

Japon kuvvetleri saat 9,45 
de Paotingfuya girmişlerdir. 

Tokyo, (A.A.) - Hükumet 
Cenevrede toplanacak olan 
istişari 23 ler komitesine he
yet göndermemeğe karar ver
miştir. 

Tizençin, 25 (A.A.) - Ja
pon umumi karargahı, Japon· 
}arın dün saat 11,30 da Pa
otigfu'u tamamen işgal etmiş 

olduklarını bildirmektedir. Çin
lilerin kuvvei külliyesinin hattı 
ric' atını kesmek üzere gönde
rilmiş olan Japonların muvasa· 
latından eve! kaçmağa muvaf
fak olmuş olduğu zannolun· 
maktadır. 

• 

Ciizli Cihangir 1 1 
dının kıymetini, nelere muk

tedir olacağını pek ala bilirler. 
Fakat ne sen, ne de ıenin 
gibi kendisini ilime, felsefeye 
kaptırmış olanlar bunu bile· 
mezsiniz. işte sana söylüyorum. 
Sizler cihanı idare edebilir· 

_ 63 _ Nakleden: F.Şemseddin Benlioğlu 

a-ölün suları üzerinde kaldı ve 
dalgın bir halde: 

- Bu iÜçtür, çok güçtür, 
Borisl. 

Dedi. 
ikisi de sustular. 
Biraz sonra, Lidya dalgın 

dalgın şu sözleri söyledi: 
- Boris.. Biz kadınlar da 

bir ruha malikiz .. Düşünce ve 
ihtiras haklarımız da pek 
tabiidir. 

- Hodgamlık.. Hodgamlık 
ta tabii bir haliniz değil 
midir? 

- Tabii, hodgamlık ta var. 
Bilhassa sevdiğimiz vakit, sev· 

damız namına imkanın dere
cesinde fedakarlık ettiğimiz, 
herşeyi verdiğimiz zaman, çok 
hodgam oluruz. Sevdiğimiz-
den çok şeyler bekleriz ve 
isteriz. Fakat bundan başka 
birşey istemeyiz ki, bu da 
sade mukabil sevgi ve saygı· 
dır. Sevdiğimiz vakit, Liz 
sevdiğimizin bize mahsus kal
masını isteriz. Evet, sevdiği
miz için çok hodgam oluruz. 
Seven kadın için diğergamlık 
imkansızdır. Bizi anlıyan er
kek yok denecek kadar azdır. 
Maamafih anlıyanlar da var· 
dır ve bunlar, seven bir ka· 

siniz, fakat, bir kadın kalbini 
bir an bile idareden acizsiniz. 

Lidyanın gözlerinden ateş· 
ler saçılıyordu. 

Boris, mahkum ribi bir 
vıziyette: 

- Lidya .. Sana layık gor· 
düğüm muamele için beni 
şimdi cezalandınyorsun? 

Dedi. 
- Bana yaptığın fenalık 

mukabilini temin edecek bir 
ceza tasavvur edemiyorum. 

Lidya artık sinirlerine ha· 
kim olamıyordu. Ve haykırarak 
söylediği bu sözlere şunları 

Şanghay, 25 (A. A.) - Bu 
sabah 29 Japon tayyaresi 
Nankini bombardıman etmiştir. 
Bunlardan üçü Çinlilerin tay
yare dafi topları tarafından 

düşürülmüştür. 

Şanghay, 25 (A.A.) - Sen· 
tral Nevs Ajansı bildiriyor: 

Voosung yakınine iki Japon 
zırhlısı gelmiştir. Diğer taraf
tan yedi bin Japon askeri dün 
Yangtse Peouda karaya çık
mıştır. 

Nankin, 25 (A.A.) - Ma· 
reşal Şan-Kay-Şekin kararga· 
hına gelen haberlere göre, 
Çin kuvvetleri ilk defa olarak 
Sansinin şimalinde büyük bir 
muzafferiyet kazanmışlar ve 
göğüs göğiise şiddetli muha
rebelerden sonra Japonlara 
beş bin asker zayiat veJmiş· 
lerdir. iki bin Japon da esir 
alınmıştır. 

Gazeteler ayrıca Çinlilerin 
Sansinin şimalinde Tatuniİ 
geri aldıklarını bild •rmektedir. 

Nankin, 25 ( A.A. ) - Ja 
pon tayyarelerinden mürekkep 
ilk bir grupl şehrin cenbun· 
daki kalabalık mahalleyi bom-

, bardıman etmiş ve müteaki· 
ben bulutlar arasmda by1Jol· 
muştur. Biraz sonra 15 t yya
reden mürekkep dığer bir 
grup görünmüştür. ilk taar· 
ruz esnasında bir Japon tay· 
yaresi düşürülmüş ikincisinde 
yine bir tayyare indirilmiştir. 

Silahları bırakma 
komitesi 

DUn Cenevrede toplandı 
Cenevre, 25 (Radyo)-Terki 

teslihat komisyonu, bugün 
Fransa devlet Nazırlanndan 
B. Pol Bonkurun riyasetinde 
toplanmıştır. Bu toplantında, 
devletlerin, harb malzemeleri 
için ne kadar para sarfettik· 
leri hakkında komiteye malu-
mat verilmesi esası konuşul· 
muş ve Yunanistan, Fransa 
ve Belçika hükumetleri buna 
muvafakat eylemişlerdir. 

lngiltere hükumeti, bu nok
tai nazara karşı ıbtiyatkar 
kalmıstır. 

B. Delbos Yunan de. 
legesile konuştu 
Cenevre, 25 ( Radyo ) -

Fransa Hariciye Nazırı B. 
lvon Delbos, dün Yunan de· 
leiesi B. Mavrodi ile uzun 
müddet görüşmüştür. 

Seldnik fuarı 
Bu aym 29 na kadar açık 

Selanik, 25 (Radyo) - Se
lanik fuarı, bu ayın 29 uncu 
gününe kadar açık kalacaktır. 

Salı günkü hasılat, Yunan 
tayyare komitesi menfaatine 
hasredilecektir. 

da ilave etti: 
- Ani olarak ve sana ta

mamile kalbimi bağladığım 
sırada beni bırakıp kaybol
dun. Sana teksif etmiş oldu
ğum aşkım, ümidlerim bir anda 
en büyük sukut ile karş,laştı. 
Halbuki kaçtığın anda sen 
benim hakimim, sen benim 
herşeyim olmuştun. Sen benim 
mabudum idin. Kaçtığını an· 
ladığım gün benim ne hale 
ieldiğimi biliyor musun? Sen 
beni o kadar yalnız, o kadar 
zavallı ve öksüz bırakmıştın 
ki ... Ve bu yalnızlık benim 
ayaklarımın altına iÖrÜnmez, 
fak at dolmaz bir uçurum: aç
mıştı. 

Bu uçurum karşısında bir 
ama a-ibi kalmıştım. Ne müd
hiş, ne berbad bir haldi o, 
bilaen... Bu yalnızlık beni ne 

-
Kaybolan General Millerin, Skoplin 

rafından kaçırıldığı zannolur uyar 
Belzrad, 25 (Radyo) - ortada bir takım mevcut şüp 

Pariste kaçırılan Rus Generali heler olduğu söylenmektedir. 
Millerin oğlu Nikola Miller Paris, 25 (Radyo) - Beya 
burada bulunmaktadır. Rus generali Skoplinin z c V 

Nikola Miller gazetecilere cesı, bugün isticvap olun 
beyanatta bulunarak: muştur. 

- Birkaç sene eve} Gene- Kaybolan General Millerin 
ral Nikepuyu kaçıranlar, şim- j'eneral Skoplin tarafında 
di de babamı ortadan kaldır- tertip olunan bir planla orta 
mışlardır. Hadise hakkında dan kaldırıldığı zannolunuyor 
fazla bir malumatım yoktur. Müddeiumumilik, hala mey 
Şimdi Parise giderek faaliyete danda olmıyan Ger.eral Skopli 
geçeceğim. hakkında tevkif müzekkeresi 

Demiştir. kesmiştir. 

General Millerin zevcesi ile Zabıta, Beyaz Rus Gene 
kardeşi, General Skoplin aley- rallerinin kulübünde araştır 
hine dava açmışlardır. malar yapmış ve geçen sene 

Paris, 24 (A.A.) - Dün kaybolan Beyaz Rus Generali 
ortadan kaybolmuş olan ge- Kotiyofun dolabını açmıştır. 
neral Skoblinin karısı Mm. Bu dolap, şimdiye kadar kal· 
S~ '">blin tevkif edilmiştir. Ge- dığından, zabıta şüphelen-

neral Skoblinein general Mil- miştir. 
lerın ortadan kaybolmasında Açılan dolapta birşey bu· 
bir rol oynamış olduğuna dair lunmamıştır. 

AmiralHortinin kar-12 Yaşla· 
deşi dün defnedildi .. rı d b ·r A _ 

Peşte, 25 (Radyo) - Ami· n a l QŞl 
ral ~ortinin kar~eş~ .bugün kın marifetleri .. 
merasımle defnedılmıştır. Ce-
naze merasiminde Amiral Horti 
ve ailesi erkanile kordiploma· 
tik bulunmuştur. 

Prens Pol 
Erk3mharb reislerini ka

bul etti .. 
Belgrad, 25 (A.A.) - No

vo Me.9todan bildiriliyor: 
Naibi hükumet prens Pol, 

Soteska şatosunda Yugoslav 
manevralarında bulunmuş olan 
ecnebi askeri heyetler rets· 
lerini kabul etmiştir. 

Fransız frangı 
gittikçe düşüyor •. 

Londra, 25 (Radyo) - Bu
gün, bir lngiliz lirası 144,68 
F ransıı franiına mukabil alın
mıştır. 

Fransız franiı, iittikçe düş· 
mektedir. 

Erzurumda 
ilk Evkaf apartmam 
Erzurum, 25 (A.A.) - Dün 

şehrimizde ilk evkaf apartı
manının temeli törenle atıldı. 
Vali, kalabalık bir halk küt
lesine hitaben vakıfların şeh

rin imarına gösterdikleri ala
kadan memnuniyetle bahıet
miştir. 

Halkevi binasının inşaatı 
sür'atle ilerlemektedir. Hava 
inşaatına müsait olmakta de
vanı ederse bina kıştan önce 
çatıya alınacaktır. 

kadar korkunç bir muhitte 
bırakmıştı. Herkes benim fe· 
laketim ile alay ediyor, beni 
yalnız kaldığım için hor ve 
hakir ıörüyorlardı. Beni bu 
bale düşüren erkek, aanki 
erkek midir? Söyle Boriı, er
kek midir? 

Lidya yorgun bir halde 
sustu. Yüzünde seneler sürmüı 
ıstırabın iÖliesi tamamen 
belirmişti. 

- Lidya... Kendimi nasıl 
kurtaracağımı, mazeretimi na· 
sıl ifade edeceğimi bilmi· 
yorum. 

- Bu hususta mazeret ve 
sebeb henüz halk edilmemiş
tir. Bunun bir sebebi vardı: 
Beni artık ıcvmiyordun, ben· 
den İ.9tediğin gibi iam almış· 
tın, benden artık bıkmıştın. 

Nevyork, 25 (Radyo) - Bu· 
gün, burada müessif ve hay· 
rete şayan bir hidiıe ol· 
muştur: 

12 Yaşlarında bir çocuk, 
ötedenberi sevdiği küçük bir 
kızı görmek istemiş ve kızın 
okuduğu mektebe giderek, sı· 
nıfa girmek istemiştir. Bunun 
üzerine mektep müdiresi ko· 
şarak mani olmuş ve bundan 
muğber olan küçük aşık, elin· 
deki tabanca ile müdirenin 
üzerine ateş etmiştir. Çıttan 

kurşunlardan yalnız biri mÜ· 
dürcye iıabet etmiş ve ken· 
disini ağır surette yarala
mıştır. 

Küçük işık, derhal yakalan· 
mıştır. 

Alman Seyyahları 
Akropolu gezmişler •. 
Atina, 25 (Radyo) - Al· 

man bandıralı ( General Von 
Şoyer) ile ( Mil Voke ) adla· 
rındaki seyyah vapurları, bu· 
gün seyyah dolu oldukları 
halde Pireye gelmişlerdir. 

Seyyahlar, karaya çıkarak 
Kaliroti ve Akropol harabe· 
lf'rini gezmişlerdir. 

Fransız Fasında 
Nümayişler oldu 

Paris 25 (Radyo) - F ransıı 
Fasında nümayişler olmuştur. 

Fransız kıtaatı, nümayışçı· 
leri dağıtmıştır. Yapılan tah
kikata göre, bu nümayişlerde 
yaralanan ve ölen yoktur . 

Yahud böyle sanıyordun, boni 
bıraktın ve meçhul diyarlara 
kaçtın. 

- Hayır, Lidya.. Hayır .. 
Yanıhyorsunl. 

- Bilakis sebeb budur, 
benim söylediklerim senin 
firarının hakiki sebebleridir. 
Belki şimdi daha başka hisler 
altındasın, fakat o zaman santt 
hakim olan hisler benim söy· 
lediklerimdir. Sen belki o 
zaman da beni sevdiğine in•· 
nırsml. Fakat nafile aşk, kalb, 
senin bu çok meharetli m•· 
kinelerine hiç benzemez. Aşk, 
istediğin zaman hareket eden, 
arzu ettiğin zaman duran bir 
şey değildir. Aşk öyle bir 
şeydir ki bir defa elden çık· 
tıktan ıonra, bir daha el• 

- Sonu var -
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"-ıket •ra Bov ile de 
İ'-liQ ınerniıtir? Bu çok 

ınuvıffakıyetini ha· 

zırlamak için tam iki gün bir
likte çalışmışlar üçüncü gün 
Kooper kaçmağa mecbur kal· 
mıştır. Kendisini yeniden bu
lub getirmişler fakat bu fili-. 
min yeniden mevzubahs ol
ması Rolstonu hasta •etmiştir. 

Gari Kooper, sinema hayati 
için hazırlanmamıştır. iyi ve 
oldukça zengin bir ailenin ço· 
cuğudur; kolleji bitirdikten 
sonra, ailesi KtJoperi gazeteci 
yapmak istemiş ve kendisi 
Montanadaki "Helena,. gazc· 
tesine kapılandmlm1ştır. Fakat 
bir muharrir veya muhabir 
sıfatile değil, ressam olarak! 

Kooper bu hayattan mem
nun olmamıştır.. Nihayet ... 
Günlerden bir gün Bankadaki 
200 Dolarlık tasarrufunu alınca, 
genç bir kız -yanında veya· 
peşinde soluğu Los Ancelosta 
almıştır. 

Genç ve hayalperver olan 
Kooper fırçası ve resim kale· 
mile hayatını kazanacağına 
emin idi. Fakat bu muhitte 
kalem ve fırça para etmemiştir. 

Kooper bu sırada tam 23 
yaşında idi. Ve cebinde son 
onluk kaldığı vakit sinemacılık 
aklına gelmiştir. 

23 yaşında aç kalmak çok 
feci bir hadisedir! Sinema 
alemi Kooperin hoşuna git
miştir; çok zamanlar boş vakit 
geçirmekle beraber çalıştığı 
günler sinemacılık ona 7 ,5 
Dolar temin eder. 

Şimdi, Hallivudda yerleş· 
miştir; niçin Hollivudu terket· 
miyor, biliyor musunuz? pek 
çok para kazandığı için. 
-------

Dof Koper 
Akdeniz UssUbahrilerini 

teftiş edecek •. 
Londra, 25 (Radyo) - İn

giltere Deniz Bakanı Dof Ko
per, Venediğe gidecek ve ora· 
dan Harbiye Nezaretinin Etsan 
Teres adındaki yatına binerek, 
lngilterenin Akdenizdeki bütün 
üssübabrilerini teftişe çıka

caktır. 

ANADOLU 

"'\l 
Müdaheneci 

Tamara 
Yakın zamana kadar Rus· 

yaya aid bir f ılim mevzub:ıhs 
olduğu vakit, akla Çarlık Rus
yası ve bilhassa umumi harp· 
tc:n evelki Rusya ge:ir Sanki 
fılim alemi için 1913 dcıı sonra 
b r Rus) a yoktu! M:ıamafılı, 
bu haksız ve yer!Sıl bırşey de

ğildir; eski Rusyada Ştı)arıı 
dikkat, merak ve heyecan ve-

rici, Avrupaya uymayan pt•k çok 
şeyler vardır. 

F el iks Ganderanın eserin
den alınan müdaheneci Ta
ınara filimi, Vera Koreııe yeni 
bır sima yarattırmıştır. 

Filimin mevzuu. Rusyadaki 
sefa'et yuvaları "fzba" lar, ve 
tahsılde bulunan bir genç kız 
dır. Vera Rejinayı beyaz sah

nt·de azami derecede halkt·t
rniştir. 
~-----------~--------

An na Bella Lon-
draya gidi)10r 

Onu lngiLizler de 
seviyorlar .. 

Anna Bella, bi ı kaç aya ka· 
dar Londrada bulunacak ve 

yeni filinıler çevirecektir. 
Anna Bella, "Sükiit kulesi .. 

ve "Kırmızı elbise altında., 

filimlerile kendisini çoktanberi 
İngilizlere sevdirmiştir. Ve 
F ransadaki kadar muhabbet 
ve teveccüh kazanmıştır. 

Anna Bella, çok güzel, en 
güzel yıldızlardandır. San' atın-

da da bihakkın mahirdir. En 
güç, en karışık rolleri Anna 
Bella, kolayca ve fevkalade 
muvaffakıyetle ibda etmiştir. 

Vera Koren /iliminde /sağdakinde herkesten uzakta 
ve se/ alet içinde iki çocuğu ile gözüküyor J 

--

Karol Lombard 
Şen, şuh, bizim dilde delimsirek 
dediğimiz artistlerdendir. Kah

kahası gayet boldur .. 

Karol Lombard, tuhaf bir 
yıldızdır; hakkında pek çok fık
ralar vardır; burada bunları 
tekrardansa bazı hareketlerini 
yazacaiız. 

Karol Lombard,: biraz de· 
lımsirektir; buna daha başka 
bir kelime bulmak güçtür. Ka-: 
rol Lombard, sabahları Stüd- ı 
yoya geldıği vakit, rasgeldiği 
yıldızların ellerini sıkacağı yer· ı1 de, burnunu burunlarına değ-
dırmekten hoşlanır. ı · 

. Evind~ elektrik c~ryanı geç- ! 
mıyen bır koltuk, ıçinde bir, 
veya birkaç yılan bulunmıyan 
çekmece yoktur. 

Karol Lombard, yaptığı şa· 
kalardan çok hoşlanır ve kah·I 

kahalarla güler .. Hem de nasıl 
kahkahalar?.. Hiçbir kimse, 
Karol Lombard kadar kahkaha 
He gülmesini bilmez! Güler, 
güler ve muhitinde olanları da 
saatlerce gülmeğe icbar eder. 

Yıldızların çoğu gibi Karol 
Lombard da çok güzeldir. 
Henüz 14 yaşındayken de çok 

~Parisli Kız 
Frdnsız Si 

nema alemin· 
de, bilhassa 
Mayerling fil· 
minde parlı

yan maruf yıl
dız dilber Da
nielle Darri
eux ( Parisli 
kız ) filiminin· 
de baş rolünü 
almıştır. 

Bu filim ya
kında şehri· 

miz sinema
larında göste
rilecektir . 

Mevzu şudur: 

güzel ve Los Anjelos sakinle· 
rindendi O zamandan sahne 
vazılarının nazarı dikkatini cel
betmişti. Annesi kızının Holi· 
vuda mal edilmesi fikrinde de· 
&"ildi. Fakat Karol büyüdükçe 
daha güzelleşti; Los Anjelosta 
bulunup da çok güzel olan bir 
kızın sinema muhitinden hariç 
kalması mümkün müdür?. Bir· 

5 ::s.,. 

Karo) Lombard şen, şuh, 
lıcrz :t ınar. gülen, herzaman şa
k.ı .ar icad eden, muziplip ya· 
pa'1 bir y ldızdır. Fakat, ciddi 
olmasını bilmt'z ıni senıyorsu
ııuz? Çok dt:falaı, ıol:erinde 
Greta Garbo gibi ciddi de 
olabilir! 

Size şayanı dikkat ve hay
ret bir haber vereceğiz: 

Karol Lombard, evelki ka· 
dar güzel değildir, meseli beş 
sene evel güzeldi. Fakat .. 
.Şımdi azami caziptir! Daha 
kadınlaşmış, daha ziyade cinsi 
cazibe kazanmıştır. Onun kah· 
kahaları nasıl başkalarına ai· 
rayet ediyorsa delilikleri de 
öyledir. Çılgınlıklarını muhitine 
de sirayet ettirir. -------
Par is konf eranıı 

Yar1n toplamyor .• 
Roma, 25 (Radyo) - Pa

zartesi günü Pariste toplana· 
cak olan lngiliz • Fransız · 
ltalyan konferansına iftirak 
edecek ltalyan heyeti, bu sa
bah Parise hareket etmiştir. 
Bu heyete, amiral Şini, Rat· 
yers ve iki süvari ile bazı 

deniz mütehassıslarından te
~ekkül etmiş bulunmaktadır. 

B. Leon Blum 
Pragdan Parise dönUyor 

Prag, 25 (Radyo) - Sabık 
Fransa başvekili ve başvekil 
muaini B. Leon Blum, yarın 
öğleyin Parise dönecektir. 

B. Leon Blum, dün reisi· 
cumhur B. Edvard Benesle 
üç saat görüşmüş, aktüel mes· 
eleleri birlikte tetkik etmişler· 
dir. B. Blum, başvekil Milan 
Hodza ve Hariciye Nazırı B. 
Krofta ile de görüşmüştür. 

Arab liderlerini 
tehdid ediyorlar 
Yafa, 25 (Radyo) - Arap 

rüesası, meçhul kimseler tara
fından tehdid mektupları al· 
mışlardır. 

Amiraller konaıtu 
Oran, 25 (Radyo) - lngiliz 

Amiralleri, Fransız amirali ile 
bugün mühim bir mülakat 
yapmışlar ve Akdenizin emni· 
yet ve selameti etrafında ko
nuşmalarda bulunmuşlardır. 

Döniz, Pa
risin Mozart 
caddesinde 
bir muzıkacı 
mağazası olan 
genç ve gü· 

gün Karola bir rol teklif edil- f 
di, o da bu rolü kabul etti. Açık teıekkür 
Üst üste filimler vücude ge
tirdi. Maamafih, Karolun en 
parlak devri .. Pate,. deki me· 
saisinden sonra başlamıştır. ____________ , ______ _ 
Güzel kız ertesi günü dükkana 
geldiği zaman yeni ortağının 
memurunu buluyor. Bu memur 
ise, Maksimdir. Danielle Dar· 
rieux un bu yeni filimi mu· 

Karnındaki ölmüş çocup, 
büyük bir ihtimamla çıkara· 
rak refikam Bedriye Korayı 
muhakkak ölümden kurta· 
ran değerli doktorlanmızdan 
B. Fikret Tahsine en hara
retli teşekkür ve minnettar· 
lığımı alenen sunanın. 

Anadolu gazetesi gezici 
muhabiri 

Şiilr.ıii Karag 

zel bir kızcağızdır. Maksim 
ismindeki zengin bir delikanlı, 
genç kızla alakadardır. Dö· 
nizin ticari vaziyeti darlaşıb 
hacizler başlayınca Maksim ona 
yardım teklifinde bulunuyor. 
Fakat Döniz bu yardımı red
dediyor. Makıim bundan ıonra 

iyi~bir proje yapıyor. Kendi· 
sinin sermaye verdiği bir ar· 
kadaşı genç kıza ortaklık tek
lif ediyor. O da kabul ~diyor. 
Fakat ortağı; kendisi çalışama
yacağını söylüyor, mağaza İş· 
lerile meşgul olmak üzere bir 
memur tayinini ıart koıuyor. 

I hakkak ki lzmirde de çok be· 

tenilecektir. "'""'------------'~ 
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,B. Mussoı~ni ün OORSA 
Menemen icra memurluğun· 

dan: 
saat 15 te en çok artıı 

ihalesi yapılacaktır. işbu 
menkul üzerinde herhang 
sebeble bak talebinde 
oanlar ellerindeki vcsikıl 
birlikte ilin tarihinden i 
ren 20 gün içinde mür 
ları lazımdır. Aksi tak 
hakları tapu sicillince sab 
mıyanlar paranın payla 
masıydan hariç bırakılac 
5 1101 937 tarihinden iti 
şartname herkese açık b 
durulacağmdan talip olaı 
yüzde yedi buçuk de 

Vahab hikayesi 
Eski Altaylı Vahabın dönü

şü, yeniden kurt masalı bika: 
yelerinin de dönmesine veslle 
oldu. 

Vahab1 sevmiyen, çekemi~ 

yen, onun eski Altay takı
mında yer atıp takım1 gene 
kuvvetli bir şekle sokmasını 
istemiyenler var, bu malum ... 
Hatta bunların içinde öyle 
müfritleri de var ki, hayret 
etmemek mümkün değil. Va· 
babın ieldiğinin bir kaçıncı 
günü spor mehafilinde dedi· 
kodular başladı: 

- Vahab, gene eski takı
mına giriyor. 

- Yok canım, profesiyo· 
neldir, oynıyamaz, diyorlarmış. 

- iyi amma, lstanbul ve 
Ankara kulüblerinden birine 
gitse derhal kabul ederler. 

- Bir rivayet daha var: 
Vahab gene Avrupaya döne
cekmiş ... 

- Zannetmem. Çünkü Va· 
habın antrenörlüğü mevzubahs. 

Yani, öyle ki. .. Vahab aşağı 
Vahab yukarı, Vahab geldi, 
Vahab gidiyor.. Fakat haki
katte ne olan var, ne olacak? 
Onu sevmiyenler, bildiklerini 
okumakta berdevamdırlar. 

Spor mehafiHni dolduran 
bu Vahab meselesi, bana şu 
hıkayeyi hatırlattı: 

Eski Yunanlılard l Dikyon 
Aristidi (Adil Aristidi) namın
da bir reis varmış. Bu adam 
çalışkandır, vatanperverdir, 
merhametlidir, alimdir, kıy
metlidir ve bütün Yunanistan 
onu sevmektedir. Çünkü çok 
eserleri vardır. Aristidisin 
düşmanları ne yapıp yap1p 
onu atlatmak istiyorlar ve o, 
bir yaz mevsiminde çiftinin 
çubuğunun başında bulunduğu 
sıralarda bir hareket uyandı
rıyor "Adıl Aristidi, memle
ketten uzaklaşsın mı, uzaklaş· 
masın mı?,, şeklinde bir sualle 
reyiama başvuruyorlar. Her· 
kes buna "evet,, veya "bayır,, 
diye cevab verecektir. O gün
lerde Aristidi tarlasından kö
ye giderken, bir çiftçi ile kar
şılaşıyor. Çiftçi, onu tanımıyor 
ve soruyor: 

- Arkadaş, okuyup yaz
mak bilir misin? 

- Bilirim .. 
- Şu halde, benim şu mid· 

ye kabuğumun üstüne yazıver 
ve de ki: Uzaklaşsın?. 

Hiçbir şeyden haberi olmı· 
yan Aristidi, bunun ne demek 
olduğunu soruyor, çiftçi de 
reyiamı söylüyor. Aristidis 
hayretle çiftçiye soruyor: 

- Sen Adil Aristidisi ta
nır mısın? 

- Hayır!. 

- Onun mamlekete veya 
vatandaşlara bir fenalığı var 
mı dır? 

- Hayır! 
- Şu halde ne diye onun 

memleketten uzaklaşması için 
rey veriyorsun? 

- Ne yapayım be birader; 
Sağa gidersin Aristidis, sola 
gidersin Aristjdis.. Bunu kim 
yaptı, Aristidis. Bu eser kimin 
Aristidisin. Beri taraftan da 
düşmanları uğraşır, durur: 

Aristidis git.sin mi, gitmesin 
mi?. Bıktım, usandım artık. 

Uzaklaısın gitsin de bari; biz 
de kurtulalım, o da kurtulsun 
bizden!... 

Vababın meselesi de böyle: 
Bırakıp gitsin de biz de 

kurtulalım, o da kurtulsun! 
Çimdik 

Munihe vardı Menemeııde mukim mimar 
Kamil ven·sesine 311 lira 32 
kuruş ve aynca masraf ver· 
meğe borçlu Menemende Se· 
lanikli İsmail validesi Sadber
kin tahtı tasarrufunda ve ala
caklı Gülsümün kocası Kamile 
ipotekli bulunan Mayıs 930 

- Başı 3 ncü sahi/ ede -
iki memleket için de müşte· 
rek bulunduğunu gösterecek 
olmasmdadır." 

Berliner Lokal Anzeiger 
şöyle yazıyor: 

Hitler ile Mussolini yeni 
bir nizam ve yeni bir ahenk 
yolunda yaptlmış olan inkıla
bın amilleri bulunuyorlar. Bu 
iki devlet adamı bu inkılabı 
şahıslarında temsil ediyorlar. 
Bunlar muzaffer olmakla yal· 
nız kendi milletlerini kurtar
makla kalmamışlar aynı za
manda yeni bir Avrupanm da 
esasmı kurmuşlardır. Bunun 
içindir ki iki devlet reisi ara
sıudaki ziyaret hakiki bir sul
hun daha geniş bir tahakku· 
kuna doğru yeni bir merhale 
teşkil edecektir. 

Dutsche Algemeine Zeitung 
gazetesi, Bu mülakat kadar 
pek ender hadiselerin dünya 
nazarı dikkstini üzerine çek· 
miş olduğunu kaydeylemek
tedir. 

Betliner Tagblat, bu müla· 
katın tam bir muvaffakıyetle 
neticelenmesini arzu etmiyen 
tek bir Alman bulunmadığını 

ve fikren bu anda Almanyada 
yaşamıyan tek bir ltalyanın 
mevcut olamıyacağını yazmakta 
ve 110 milyon insanın iki 
devlet reisini arkasında bulun· 
duğunu kaydeylemektedir. 

Germania gazetesi de şoyle 
yazıyor: 

Parlamento demokrasileri 
parlamentolar arası konferans
larda biribirlerine randevu 
veriyorlar. Bir taraftan Nazır· 
lar bir taraftan siyasi partiler 
hududlar üzerinde bazan mem
leketlerinin nefine hazan da 
aleyhine olarak elele veriyor
lar. Fakat bugün Münib de 
vukubulacak mülakat veya bu 
grubun mümessilleri mklakatı 
mahiyetinde değildir. Bu bü
tün bir memleketin istek ifa
desidir. Elele veren bu iki 
devlet adamı bihakkın mem
leketleri adına söz söyledik
lerini iddia edebilir. 

Londra, 25 (A.A.) - Bü
tün Londra gazeteleri Musso· 
lininin Almanyaya gelişi mü
nasebetile uzun makaleler neş· 
retmektedir. 

Times diyor ki: 
Mussolininin Hitlerden bir 

askeri ittifak akdi istiyeceğini 
zannetmiyoruz. Maamafih bu 
mülakatta sadece iki hükumet 
reisleri arasında yapılan ziya
retlerden bambaşka bir ma· 
hiyettedir. 

Son Roma görüşmeleri ve 
ltalyanm şimdi Paris deniz 
mütehassısları arasında akdo
lunacak konferansa iştiraki 
kabul eylemiş bulunması na· 
zarı dikkati celbedecek bir 
hadisedir. Ve iki diktatörün 
sulhu muhafaza yolunda ayni 
müşterek azmi taşıdıklarını 

bir kere daha ızhar etmeleri 
ve diğer rejimlel'le teşriki 
mesaide bulunmak istedikle
rini ilan eylemeleri çok mü
him olacaktır. 

Daily T eJgraf da şöyle ya· 
zıyor: 

"ltalya ile Almanya arasın
da bir ittifak akdi pek muh
temel değildir. Ziyaretin bütün 
gayesi İtalyan - Alman dostlu
ğunu tebarüz ettirmek ve di
ğer devletlere Roma 5 Berlin 
mihverinin mukavemet kud· 
detini ve yapabileceği tesirleri 
göstermekten ibarettir. İngi· 

Üzüm satışları 
Ç. Alıcı K. S. 

lizlerin nazarında bu mihverin 
Avrupa teşrikimesaisi ve sul
hun muhafazası aleyhine tev· 
cih edileceğini zannetmek için 
ortada hiçbir sebep yoktur. 
ltalyan-Alman anlaşması ıı ün
hasıran tedafüi mahiyette ola
cak ve infiradı tazammun et· 
miyecektir. Almanya ve İtalya 
ötedenberi Fransa ve lngiltere 
ile dost olmayı istemişlerdir. 
Berlin-Roma mihveri Paris ve 
Londra ile anlaştığı anda or
tadaki gerginlik kendiliğinden 
zail olacaktır ki, Hitlerin de 
ötedenberi istediği budur.,, 

314 İnhisar ida. 12 50 
270 Ü. Kurumu 15 75 
252 A. R. Üzüm. 15 50 

K. S. 
16 875 
23 

16 875 
19 165 D. Arditi 16 50 

211 Y. i. Talat 16 17 T ve 45 No. lı tapu kaydı 
mucibince Menemen .;arşmnda 72 J. Taranto 15 875 

50 K. Taner 18 50 
33 Ş. Remzi 17 
29 Ş. Rıza H. 14 
25 j. Kohen 16 875 
20 H. Besim 17 50 
17 Albayrak 14 50 
19 S. Kasap o. 19 50 
11 N. Çolak o. 19 
2 K. Akyiğit 18 

1390 
72537 

16 625 
18 625 
18 50 
15 
16 875 
17 50 
16 
20 
19 
18 

arastada sağı yol, solu çiz· 
meci Dimitriden sahibi senede 
geçen arkası şekerci Çelebi-
den Mehmede geçen cephesi 
yol ile mahdud dört metre 

akçesile birlikte icra dai 
gelerek şartnameye pe 

Daily Mail gazetesi de Al
manyanın İtalya, İngiltere ve 
Fransa arasındaki gerginliği 

izale ederek her türlü müza
kereyi memnuniyetle karşıla

yacağım yazmaktadır. 

73927 

M. iki tarafı demir kepenkli 
kargir ve 200 lira kıymeti mu
hammeneli dükkan 14 /6/ 937 
ve 29 /6/ 937 tarihlerinde sa
tılığa çıkartlmış ve talip zu
hur etmedi2'inden satış düş· 
müş ve 2280 No. lı kanun 
mucibince borçlu borcunu tecil 
için müracaat etmediğinden 

meleri ve yüzde iki buçu 
taliye ve pul masrafları 
&"er bilumum belediye v 
ve Maliye verıi borçl 
müşteriye ait oldu~undao 
izahat almak istiyen tali 
936-252 No. lı dos 
görmeleri için icra dai 
uğramaları ilan olunur. 

lnsburck, 25 (A.A.) - B. 
Mussoliniyi hamil olan hususi 
tren Avusturalyah ve ltalyan 
memurlarının idaresi altında 
olarak saat 7 de buraya gel
miş ve Avusturya emniyeti 
umumiye bakanile Avusturya 
jandarma, polis ve asker müf
rezeleri tarafından istasyonda 
selamlanmıştır. Muzıka faşist 
marşını çalmıştır. 

Mussolini hususi vagonunda 
Avusturya delegelerile pek 
dostane bir tarzda görüştük

ten sonra tren Almanyaya 
doğru yoluna devam etmiştir. 

Beyaz Falanj denilen bu 
teşkilat, sefarethanelere ve 
bilhassa Şili sefarethanesine 
iltica etmiş olan iki kişi ta· 
rafmdan idare edilmekte idi. 
Maznunların ifadesine göre, 
Bu teşkilatın erkanıharbiyesi 
Şili sefarethanesinde bulun
maktadır. Neşredilen bir teb
liğde, Nasyonalist Şili teşki

latı reislerinden birinin de 
tevkif edilmiş olduğu ve bu 
şahsın elinde bulunan Brune· 
tein planı ile askeri kuvvet· 
lerin vaziyetlerini gösterir bir 
harita bulunmakla ittiham 
edilmekte olduğu söyleniyor. 

Diğer reisler arasında Ar· 
jantin sefareti memurlarından 
biri vardır. Kendisi henüz 
tevkif edilmemiştir. 

Süveyş kanalında 
.Yeni bir iç limanı 

Kahire, 25 ( A.A.) - Msır 
hükumeti ve Süveyş kanalı 
kumpanyası İsmailiye ile Tuz· 
lugöller üzerinde bir iç limanı 
inşası hakkındaki mukavelena· 
meyi imzalamışlardır. 

İzmitte 
İmar hareketleri 

İzmit, 25 (A.A.) - Yeni 
yapılan plana göre, şehrimizin 
imarına doğru ilk hareketler 
başlamış bulunmaktadır. Bu 
arada belediye şehrin bütün 
sahiline boydanboya güzel 
bir rıhtım yapmıya başlamış· 
tır. Şimdiye kadar yalnız yüz 
metre boyunda kalan bir kı· 

sımdan ancak deniz zevkini 
alabilen İzmit bu rıhtımın ya· 
pılmasile tekmil sahilinden 
denize karşı yüzünü çevirerek 
ve deniz cihetinden körfezi 
kucaklıyan emsalsiz bir gü
zelliğe malik olacakbr. 

Diğer taraftan Kozluk 
mevkiindeki yangın yerleri 
Mimar Y ansen tarafmdan 
yapılmış olan plana göre tak· 
sim edilerek müsait taksitlerle 
satılığa çıkarılmıştır. 

Bu arsalara ıyapılacak olan 
evler; şehirde modern bir ma
halle teşkil edecektir. 

incir satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 
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4 50 
6 75 
5 625 

601 Tütsü ile t. 6 
236 Ş. Rıza Ha. 6 
98 H. Alyoti 4 50 
63 B. Franko 6 25 
32 J. Taranto 5 625 
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14 50 10 S. Beyazit 14 50 
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Piyasa fiatleri 
No. 7 14 50 15 

" 8 15 25 15 75 
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" 
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., 12 22 50 25 50 

FotoOr 
i N ô N Ü Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör işler 

Temiz cabuk 
J 

ucuz yapılır 

Do·ktor Adil Bir 
Bir müddettenberi Avru

pada bulunan İtalyan has· 
tanesi operatoru Doktor 
Adil Bir avdet ederek mua-
yenehanesinde hastalarını 
kabule başlamışt1r. 

rGii~ Hekimi= 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan so
kağı No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden evel 
saat 10-12 öğleden sonra 

15,30 - 17 Tele. 3434 • 

alacaklı umumi hükümler da
iresinde mezkur dükkanın sa· 
tılmasmı taleb etmiş ve satıl
masına karar verildiğinden 
birinci arttırma günü olan 
25 /10/ 937 pazartesi günü 
saat 15 te açık arttırma ile 
satılacaktır. Mezkw ıünde 
mahcuz dükkanın muhammen 
kıymetinin yüzde yetmiş beşi 
elde edilmiyecek olursa satış 
on beş gün daha temdid edi
lerek 10 111/ 937 çarşamba 

lzmir birinci 
den: 

Bir bo:rçtan dQ)ayı 
hacze alınan ve paray 
rilmesine karar verilen b 
100 metre birman açık 
ıurçtile 30 19/ 937 per 
günli ıaıt 11 de Odu 
rında satılacağından tali 
ayni gün ve saatte sa 
rinde hazır bulunmalar 
olunur. 

Izmir vilayeti muhasebei 
susiye müdürlüğünden: 

Senelik 
Bedeli sabıkı 

Lira Kr. 
3 00 

Cinsi Yeri 

71 ağaç datınık 
zeytin. 

10 00 28 ağaç zeytin Buca Üçkuyular 
. ldarci ~ususiy.~ akaratından olup yer ve cinıi yazılı 

kıray• verılmek uzer 16191937 pnünden itibaren ve te 
müşteri ~ı~ınc1ya. kadar arttırmaya cıkanlmıştır. Şartl 
renmek ıstıyenlerın her gün Muhasebei Hususiye mü 
vari~a~ kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de vilaye 
menınm toplandığı her pazartesi ve perşembe günler 
10 dan 12 ye kadar depozito makbuzlarile birlikte En 
müracaatları ilan olunur. 26 28 1 3 3 

Devlet demiryollarınd 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıd 

mallar 8 1101 937 cuma günü saat 15 te açık artırma 
lzmirde Alsancakta 8 inci işletme idare binaımda satıl 
Bu işe girmek istiyenlerin 4725 kurutluk muvakkat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 
maddesi mucibince işe girmeye manii kanuni bir hali 
madığma dair beyannamelerile ayni iftn saat on be 
komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. 

Şartnameler komisyondan parasız alınır. 
Cinsi Mikdarı 

Kapalı kamyon ve ray 
otobüsü 
Kamyon ve ray otobüılere 
ait yedek malzeme 

7 

204 

380 

250 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
C.No. 

153 

Yeri 

Ahmet ağa M. Şamlı çıkmazı S. 

No. su 
Eski Yeni 

Ada 179 parsel 19 35,3511,3512,35/3 
175 

209 

210 

Kasap Hızır M. Palancılar so· 
kak Ada 331 parsel 11 
Karşıyaka Alaybey Hakikat S. 
Ada 8 parsel 8 
Akdeniz Mah. Açık sokak 
Ada 981 parsel 14 

226,258,259 Selimiye mahallesi tramvay 

17 21 

12 

85,22,6 

caddesi. Ada 480 parsel 5 174, 176, 178 
228 ikinci Süleymaniye M. yüzbaşı 

239 

248 

Hasan ağa S. Ada 1232 parsel 21 
Karşıyaka Alaybey M. eski Haya) 
yeni Hakikat S. Ada 16 parsel 38 
Karşıyaka Bahariye M. Y emiıçipaıa 
S. Ada 162 parsel 14 

257 Kakaryalı ikinci Şeref sokak 

73, 7311 

9, 11 

15 

Nev'i 

Ev ı. 

Mağaza 

Ev 

Mat aza 
iki ev on üç odayı rll~ 
temil yahut hane t. 

Ev ve dükkin 

Ev 

Ev 

• Ada 1787 parsel 16 yeni eski 3 9 taj Ev 
izahatı. yukarıda yazıl.~ gayri menkullerin peşin bedelle ihaleleri 29/9/1937 çarı•" 

saat on bırde yapılmak uzere artırmaya konulmuştur. 
. istekli olanlarm ?iza]arında yazılı depozito akçesini veznemize yatırarak artırın•f 

lerı ve yanlarında bırer fotoğraf getirmeleri ilan olunur. 16 26 31 



ANADOLU 

ilcinları kın· I zmir Komutanlıfı 
it Md. M~ K. Sat. ~I. Komisyonundan: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Tahmin edilen 
Kilo miktarı mecmu tutarı Teminatı Cinsi ihale tarihi Saati Münakasa şekli Günü 

Lira K. Lira K. 
na hariç kıtaat 39600 8316 00 623 70 4/10/937 Pazartesi 16,30 Kapalı zarf 

:• tnerkez kıtaatın 35160 7032 00 527 40 4/10/937 ,, ı7 Kapah zarf 
r tnerkez ,, 30000 3450 00 358 75 5/10/937 Salı 16 Açık eksiltme 
bıriç ., 45900 5508 00 413 10 5/10/937 ., 16,30 Kapalı zarf 

1 _ leti. 30000 12000 00 900 00 6/10/937 Çarşamba 16,30 Kapalı zarf 
Zrnır Mst. Mv. kıtaatının yukarıda cins ve mikdarları yazılı beş kalem erzak ve koyun eti bet kata şartname ile ayrı 

2 _ jYrı hizalarında gösterildiği veçhile dört tane kapalı zarf bir tane açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 
haleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saallarda lzmirde kışlada Müstahkem mevki satın aatm alma komisyonunda 

3 _ Yapılacaktır. 

4 ...., ~lrtn~meleri her gün komisyonda görftlebilir. 
S ...., E~e~laler Ticaret odasında kayıtla olduklarına dair vesika göstermen mecburiyetindedirler. 

•ılmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı veıikalarını ka-
~ Palı zarf için teminat ve teklif mektupları ihale saatinden en az bir saat evvel lcomiıyona vermiş bulunacaklardır. 
e ~Açık eksiltme için de ihale saatinden evvel teminatlarile birlikte komısyona müracaatları. '18 22 26 30 

~ 1 , Mat: Mev. Sa. Al. Ko. Rs. nden: s~ta~ alma ~o~ııyonuna vermeleri teklif mektuplarile 
~fl~ar Hava komutanlığına ait (14534) lira bedeli ke- bırhlcte bellı gun ve ıaatinden en az bir aaat evvel. 
fı ı tayyare şehitliğinin ıslah ve imarı kapalı zarf 3199 14 16 20 27 

2 ...., j'ulile eksiltmeye konmuştur. 
I halesi 29-EYL.-937 çarşamba günü saat on yedide 
2k!rde Mst. Mv. satan alma komisyonunda yapıla-

3...., T8 ır. 
4, ~~~inat muvakkat akçesi (1091) liradır. 
S ...., ~amesi her gün komiiyonda görülebilir. 

lıteldiler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
6 ...., ~esi~a göstermek mecburiyetindedirler. 

ı;:.ksıltmeyc iştirak edecekler, 2490 sayılı kanunun 2 
Ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazalı vesi
kaları teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
~n az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacak· 

. ardır 12 16 21 26 

l ~ ~st. Mv. Sa. Al. Ko. Rs. nden: 
azınir Hava kıtaatınm göstereceği yerde (48443) lira 
altnıaş kuruş bedeli keşifli korutma ve ısl&ha kapalı 

....., Zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
Ilı.lesi 28-EYL.-937 salı günü saat 17 de lzmirde 
lcııklada Mıt. MV. satın alma komisyonunda yapıla-

3 ca br. 
1 : ?Şenıinat muvakkat alcçesi (3634) liradır. 

~rtname ve keşifname ve resmi her gun ko
S ....., tnııyonda görülebilir. 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Çanakkale Mst. Mv. birlikleri için kapalı zarfla 242000 

kilo yulaf satın alınacaktır. 
2 - Yulafın beher kilosu (5,5) kuruştan (13310) lira biçil

miştir. 

3 - ihalesi 6 11. Teşrin/937 çarşamba günü ıaat 16 da 
Çanakkale Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

4 - isteklileri ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri olan 
(999) lirayı ve ihale kanununun 2, 3 üncil maddele
rindeki vesailde bir saat evvel komisyona müra· 
caatlan. l 7 22 27 2 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. res. den: 
1 - Çerkez köyünde gösterilecek mahalde bir pavyon ka· 

palı zarfla ihalesi 8/Birinciteşrin/937 Cuma a-ünü saat 
16 da yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 30424 lira 
64 kuruştur. Şartnamesi hergün ötleden evci komis
yonda görülebilir. isteklilerin 2282 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektuplan ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ile beraber ihale 
saatından en az bir saat evveline kadar teklif mek· 
tuplarını fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna 
vermeler. 16 21 26 1 

latekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

fveıikalara ve bu işi yapabileceklerine dair Jzmir Na· lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
ıa fen heyetinden ihaleden laakal sekiz gün evvel 1 - Fiatı vekaletçe pahalı görülen 30,000 ili 40500 kilo 

6 ....._ ~l1a~aldarı vesikalarını göstermek mecburiyetindedirler. pamuk çorap ipliği her bir kilosu 154 kuruı 74 aan· 
&:..1tsıltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 timden olmak üzere pazarlığa konulmuştur. 
Ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazıh vesi- 2 - Şartnamesini 314 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
~arı, teklif mektuplarını, teminat veya makbuzlarını istiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
•hale saatinden en az bir saat evvel komisyona ver· 3 - ilk teminat miktara 4383 lira 39 kuruıtur. 
llleleri. 12 16 21 26 4 - Pazarlıtı 6/10/937 Çal'f8mba günü ... t 16,SO da 

i M devam edecektir. 
1 ~ Mat. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3-ncil 

•niıada Tümen kıtaabnın senelik ihtiyacı için kapalı maddelerinde yazılı vesikaları, ilk teminatlariyle bir· 
Zarfla münakasaya konulan 24 ton sadeyağına teklif Jikte fiat teklifi esnasında Milli Mödafaa Vekileti aa· 
edilen fiat bahalı görülmekle 2490 sav.la kanunun 40 J • tın alma komisyonuna vermeleri. 18 21 26 3 3252 
al ıncı maddesi mucibince bir ay zarfında pazarlıkla 

2 ...._ •nacaktır. Izhıir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
... Ş1artnamcsi bedelsiz olarak Manisada Tümen satın 1 - Ankara garnizon müesseaatı ihtiyacı için 130 ton ko· 
-> , M'!l• komisyonunda her gün görülebilir. yun etinin 18/10/937 Pazartesi günü saat 15 de ka· 

M un~kasası 29 Eylfıl 937 çarşamba günü saat 16 da palı zarfla eksiltmeıi yapılacaktır. 
... ~•sada Tümen satın alma komisyonunda yapıla- 2 - Koyun etinin tutarı 65000 lira olup muvakkıt teminatı 

~....., ~tr. 4875 liradır. Şartnamesi 325 kuruş mukabilinde ko· 
~il~sunun muhammen bedeli 97 kuruş ve muvakkat misyondan verilir. 

S ....., t~.lllınatı 1746 liradır. 3 - isteklilerin kanunun 2-3 üncü maddelerinde yazılı ve-
~.klileı Ticaret odasında mukayyed olduklarına dair ıika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektuplannı 
h tıı~a gösterecekler ve muvakkat teminatlarile birlikte yazalı gün va ıaatten bi.r saat evveline kadar levazım 
,.:!lı gün ve saatte satın alma komisyonuna müra· amirliği satın alma komısyonuna vereceklerdir. 

[ ..... -.. tlara. 11 16 21 26 26 2 7 12 
~ ~---------------~~---:~~..;;... __ ..;... __ .:.:.. __ _ 

1 ....._ 
1 
•r Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 

11
hale günü istekliler tarafından verilen mektupları ka· 1 - lzmir Mst. Mv. kıtaatı hayvanatının açık eksiltme ıu· 

l Unun tarifatı dairesiede hazırlanmadığından reddedi- retile münakasada bulunan saman ihtiyacına verilen 
" ktn iki garaj yapısı inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye fiat bahalı görüldüğünden münakasa on gün uzatıla-
c ....._ l<on~lmuştur. rak ihalesi 28 Eyliil 937 Salı günü saat 16 da lzmirde 
3 ....., ll'~ııf bedeli 32036 lira 84 kuruştur. kıılapa levazım amirliği satın alma komisyonunda ya· 
1 ....._ 1\" !crninab 2402 lira 76 ~kuruştur. pılacaktır. 

S 
aı''lf proje ve şartnameleri parasile inşaat şubesinden 2 - Tahmin edilen mecmu tuan 3390 lira muvakkat temi· 

....._ l ınacaktır. natı 254 lira 25 kuruştur. 
6 ....._ ~l~si 29-Eyl.-937 Çarşamba günü saat 11 dedir. 3 - Şa~namesi her gün komisyonda görülebilir. 

ka aıltmeye girecekler kanuni temiı at ve 2490 sayılı 4 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklanna dair ve· 
b· n~nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle sika göstermek mecburiyetindedirler. 
•rlakte teklif me~ tuplannı ihale saatından en az bir 5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

&aat evci M.M.V. satın alma komisyonuna vermeleri. 3 üncü maddelerinde ve ıartnamesinde yazılı vesika· 

1 
12 17 22 26 ları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saatinden 

l z · evci komisyona müracaatları . 
....._ Q·tnır Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. nden; 

ar rnet · tah · d'I f r 24 k 25 f İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ks. rs. den: 
ota reme mm e 1 en ıa 1 uruş san am Yüz aded büyük bakır kazan, yüz aded küçük bakır katan, 

n 85 santim eninde (120 000) ila (167 000) metre b Çatn ikibin aded bakar karavana iki in aded kapaklı bakır bakraç 
Yü ışırlk bez ile bir tanesine tahmin edilen fiab iki 

2 /Birincateşrin/ 937 euma günü saat 15,30 da Tophanede 
lstanbul Levazım amirliği satım alma komisyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli yirmi beş bin 
•.ekiz Y.Üz altmış liradır. ilk Teminata bin dokuz yüz otuz dokuz 
lıra cila kuruştur. Şartname ve nümuneleri komisyonda görü-
lebilir. isteklilerin kan~nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıla 
belgelerle beraber teklıf mektuplarını ihale saatiRdttn bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 21 26 30 5 

Orman koruma genel Sat. Al. komisyonundan: 
1 - Orman koruma genel komutanlık kıtaatları ihtiyaca 

için 17886,5 metre kışlık elbiselik bez kapalı zarf usu· 
Jile satın alınacaktır. 

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

J - Muhammen bedeli 51370 lira 85 kurnş muvakkat te· 
minab 3843 lira 54 kurustur. 

4 - Şartnamesi 260 kuruş mukabilinde komisyondan her 
gün alınabilir. 

5 - lıteklilerin şartnamde yazılı vesikalarile beraber teklif 
melctuplannı ihale saatinden bir saat eveline kadar 
komisyona vermeleri ilan olunur. 26 30 5 10 

Orman koruma genel Sal. Al Ko. dan: 
1 - ~.rman koruma genel komutanlık kıtaatları ihtiyaca 

ıçın 8582 metre kaputluk kumaşın kapalı zarf usulile 
ihalesi 13 1.te~rin~937 Çarşamba günü saat 10 da 
Ankarada Yenışehırde komutanlık binasında satın 
alma komisyonunda ;yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 27033 lira 30 kuruş muvakkat tc· 
minab 2027 lira 50 kuruştur. 

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

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

Orman koruma genel Sat. Al. komisyonundan: 
1 - Orman koruma genel komutanlık kataları ihtiyaca için 

(6955) metre yazlık lclbiselik kumaş açık eksiltme 
usulile ihalesi 13 1. te~rin~937 Çar~amba günü saat 
11 de Ankarada Y cnışehırde kamotanlık binasında 
aatın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (3825) lira 25 kuruş muvakkat te· 
minatı (286) lira 87 kuruştur. 

3 - Şartnameıi her gün parasız olarak komisyonda gö
rülebilir. 

4 - isteklilerin muvakkat teminat makbuzu şartnemeıindcki 
vesikalarla belli gün ve saatte komisyona müracaatları 
ilin olunur. 26 30 . 5 10 

lzmir vilayeti muhasebei hu
susiye müdürlüğünden: 

N uniaruı Cinsi 
28 Ev 

473 Dükkan 
12 
33 
35 
29 

116 
17 
85181 

477 

" 
Mağaza 

" 
Dolap 
Mataza 

,, 
Fırın 
Dük kin 

Mevkii 
Karşıyaka lktısat ıokatında 
San' atlar mektebi yanında 
Üçüncü karaosman caddHinde 
ikinci belediye caddesinde 

,. " 
Bakır bedesteni 
Peşte malcı tarda 
Bekirpaşa hanında 

" 

Karşıyaka lktısat so. 
Karantina San'atlar 
yanında . 

mektebi 

ldarci Hususiye akaratından olup yukarıda yer vo cinsleri 
yazılı akarat kiraya verilmek üzere 16/9/937 gününden itiba
ren ve temdiden müşteri çıkıncaya kadar açık arttırmaya çıka· 
ralmışbr. Şartlan ötrenmek istiyenlerin her gün Muhasebci 
Hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek istiyen· 
lerin de Vilayet Encümeninin toplandığı her pazartesi ve per· 
ıembe günleri saat 10 dan 12 ye kadar depozito makbuzlarile 
birlikte Encümene müracaatları ilan olunur. 26-28-1-3 3369 

Lira Kr. 
90 00 
20 00 
50 00 

18 00 
24 00 

55 00 

lt·ız elli kuruş olan 15 bin tane yün fanila ve beher İzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 

2 
~osuna 245 kuruş fiat tahmin edilen 15 20000 kilo Cinsi Mikdarı Tutarı Tahmin fiati Muvakkat teminatı Tarih ihale Saati Münakasa 

....._ ç. n Çorap ipliği kapalı zarfla alınacaktır. Kilo Lira K. Kuruş S. L. K. müddeti günü ıekli 
IMekteb 
kitabları Ve hıaıırhk bezin ilk teminatı 3097 lira 32 kuruş ve Arpa 24000 1080 4 50 81 919/37 Salı 15 Açık 

281t•r~namesi 205 kuruş, yün fanilanın ilk teminatı 1 - Kırkağaçtaki kıt'at askeriye ihtiyacı elan bir kalem açık olarak ıartnamesinde yazıl· 
Yii 2 lıra 50 kuruş ve şartname bedeli 188 kuruş, dığa gibi münakasaya konmuştur. 

3 
hın Çorap ipliğinin ilk teminata 367 5 lira ve şartna- 2 - ihale gün tarih ve saati yazalı olmakia Kırkataçtaki piyade alay ıatm alma komisyon ....... ç; hedeli 245 kuruş. binasında yapılacaktır. 
11 ~aşırlık bezin ihalesi 30-9-937 Perşembe günü saat 3 - Şartnamesini herğün komisyonda bedelsiz olarak ıörilebilir. 

i Ve ~ ve yün fanilanın ihalesi ayni günde saat 14 te 4 - isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduldanna dair vesika ıöıtermeleri mecburdur. 
'- lat t~n ~orap ipliğinin ihalesi ayni günde saat 15tedir. 5 - Ekıiltmeye iştirak edecekler 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde ve ıart-

lind ılcran 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele· namelerindeki veıikaları ile ve teminat makbuzlarını ihale ıaatinden evvel komiıyona 
e yazılı ve teminat ve bir saat evvel M. M. V. vereceklerdir. 12 15 21 26 

Yavuz Kitabevi 
Sahibi Fahri Kitabçı getirttiti 

Bütün mekteb ki. 
tablarını en müsaid 
şartlarla satışa çıkardığım 
sayın öğretmenlerle müıte
rılerine arzeder. 



Sayfa ı ANADOLU 26 Eyi· 

Fratelli Sperco Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsi~ bir m'/Jshildir. O kadar uırar81%dır. ki gebelere, ka/j 
ır A t rehleri rahatsız olanlara bile Dohtorlar bunu tavsiye eclerleı-. vapur cen ası ........................................................................................................... .. 

ROY Al:. NEERJ.:ANDAIS -UHlllllHllllllllllllHllllllHllllllllllllllUllHlllllHllllllllllllllllllll llllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll" - E G E TA KS ,. 
KUMPANYASI = u •A •dı • = 

11TRAJANUS" vapuru 25- = CUZ, taze Ve f emİz IBÇ. ÇeŞI eri § 
9-937 de gelip BURGAS, = · := TEL. 3 ~ 7 O 
VARNA ve KôSTENCE li- = Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında = 
manian için yük alacaktır. _ _ 

En Lüks OLDSMOBIL Otomobilleri 

"TRITON"vapuruS-10-937 = HS\m~ao Nn·nc::;;.~e& r.S\~r!S\· n:::a ~ 
deROTTERDAM,AMSTER- = t9J- \YI ~ta:ııU U \b V~U---' U~(S;BU t = - Dahiliye Mütehassısı 
DAM ve HAMBURG liman· = = 
larma hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT 
LINlEN 

.. BIRKALAND.. motörü 2-
10-937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN· 
ZlG, BALTIK ve DANMARK 
limanlarına hareket edecektir. 

"BARDALND" motörü 16· 
10-937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, DANZIG, GDY
NIA, NORVEÇ BAL TIK ve 
DANMARK limanlarına hare· 
ketedecektir. 

0 VJKINGLAND,, motörü 

~Sıilıat Eczalıanesi~ 
= 
~ nde liulunu:r. = 
~ 111111111111 n 1111111111H11111Hn11111111111lIn11111illl111 it l l l l l l l il l l l l il l l l ll l 111111 i ll 11111ı111111H11111111111 il l l l l l l l l 1111111111 J UJIM l l l l l il l ILli 

Sı r.!""!-----~----. ...... --------~------.-..------------------------... = -

EN GÜZEL 

Doktor 

C:eıaı Yarltın 
İzmir· Memleket hastanesi dahili hastalıklar seririy 
Pazardan maada hergün hastalarım muayene ve teda 

Muayenehane : ikinci Beyler sokağı No. 
Telefon : 3956 

Evi : Göztepa tramvay caddesi No. 20 
Telefon ; 2545 -

I Z M l R 

Kültür Lisesi 
Resmi Liselere Muadildir.. 

Talebe kaydlarma devam ediliyor. • 3-11·937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, DANZIG, GDY
NIA, DANMARK limanlarına 
haeket edecektir. 

- -----------------------------------= ._1111111ır11111111rnmı mırı .. Dokt0ırı .. ,rmumrmım 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

.. ALBA JULIA,, vapuru 10-
10·937 de Ml\LTA ve MAR
SILYAya hareket edecektir. 

ZEGLUGA POLSKA S.A. 

--==t == --------------
==~ --::5 

~ ... ~55 ---= 

A. Kemal T:onay · 
Bakteriyolog t1e bulaşıcı, salgın: hastalıkla. 

Birinci Sınıf Mutahassısı 
( Verem va saire ) 

Basmahane istasyonu karol8JDdaki Dibek sokak bqında 30 
ev ve muayenehanesinde sabah aaat 8 den akoam eaat 6 

" LECHIST AN ,, motörü := :E kadar hastalarını kabul eder = mllll 111lr111lllr1111111111rl11111111Hl111Uf11111111111 lfl lf lfl Tela/on: 411 10/10/937 de ANVERS, DAN
ZIG ve GDYNIA limanlarına 
hareket edecektir. = lzmir lise ve orta oliu -
Yolcu ve yük kabul ederler. 
ilandaki hareket tarihJerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
~ alım satım komisyona ~ 

acenta mesuliyet kabul etmez. :: kanlığından: 
Daha fazla tafsilat için ikin· 

ci kordonda Tahmil ve Tahliye 

-=: Kızılçuilu erkek öğretmen okulu elektrik tcıiıatı p 
;: yaptırılacaktır. 

binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahğına 

= Keşif bedeli 4885 lira 40 kuruştur. 
:: Pazarlıktan sonra ihale bedeline göre kati teminat ı 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 -

·' ~ tır. Bu işe ait fenni, hususi şartnamelerile keşif ve 
- hergün Kültür direktörlüğünde görülebilir. 
§§ Pazarlık 28-9-937 tarihinde Salı günü saat 16 dı ................... ~-

Olivier ve ~ ~ yardirektörlüğü odasında yapılacaktır. 
:= Bu işe girmek istiyenler 2490 sayılı kamında yazıl 

Şürekisı~ 
Limited ~ 

• - - i 

fürkiyıl lııliaa~;:· 
= larla beraber nafıa bakanlığmdan eltliyet ruhsatname 
;;;; olmaları ve hu mikyasta işler yaphğına dair vesika 1 
;; lazımdır. 24 25 26 Vapur Acentası ~ 

iirinci kordon Rees binası = 
Tel. 2443 = ~Manisa Vilayeti Daimi 

LONDRA HATTI = -11POLO" vapuru limanı- s ~ Eneümenint --
111ıı:da olup 28 Eylule kadar ----------11119-~-------lm!lmll!l--------.--LONDRA ve HULL için yük DEUTSCHE LEVANTE SERi SEFERLER Eylulde bekleniyor. LIVER-
alacaktır. LlNIE .. EXCALIBUR,, vapuru 24 POOL ve ANVERS limanla-

"PHlLOMEL,, vapuru 29 G. M. B. H. Eylulde PIREden BOSTON rından yük çıkaracak ve BUR-
Eylulden 8 Birinciteşrine ka- "ATHEN" vapuru 25 Ey- ve NEVYORK için hareket GAZ, VARNA, KÖSTENCE, 
dar LONDRA, için yük ala· lulde ROTTERDAM, HAM· edecektir. SULINA, GALATZ ve IB-
ee.ktır. BURG ve BREMEN için ha- "EXETER,, vapuru 8 Bi- RAIL limanlanna yük aJa-

"LESBIAN., vapuru 12 Bi- reket edecektir. rinciteşrinde PIREden BOS- caktır. 
rincitcşrinde LONDRA, ve "THESSALIA" vapuru 6 TON ve NEVYORK için ha- ARMEMENT DEPPE . 
HULL için yük çıkaracaktır. llkteşrinde bekleniyor. HAM· reket edecektir. ANVERS 

LIVERPOOL HATTI BURG ve BREMEN liman· SEYAHAT MÜDDETi "ESPAGNE" vapuru Ey-
"MARDINIAN,, vaparu 29 tarından mal çıkaracaktır. PiRE • BOSTON 16 gün liil sonlannda bekleniyor. AN-

EylOlden 6 Birinciteşrine ka- AMERICAN EXPORT LI· PiRE - NEVYORK 18 gün VERS için yük alacaktır. 
NES SERViCE MARITIME KHEDIVIAL MAIL LINE 

~Ö~ı~:~~ı?;.a;:k~~AS- The EXPORT STEAMSHlP ROUMAIN "ABUKIR" Halen limanı-
BRISTOL LEITH ve NE·W CORPORATION BUCA REST mızda olup PORT SAiD ve 

GASTLE HATTI "EXMOUTH,, vapuru 22 "OlTUZ" vapuru 4 Birinci ISKENDERIYE limanlarına 
.,JOHANNE,, vapuru 

28 
Eylalde bekleniyor. NEVYORK teşrinde bekleniyor. Ayrıi gün yük kabul edecektir. 
için yük alacaktır. KôSTENGE, SULINA GA· DEN NORSKE MIDDEL-

Eyldle kadar doğru BRISTOL "EXIRIA" vapuru 28 Ey- LATZ ve GALATZ aktar- HAVSLINJE 
için yük alacaktır. h1lde bekleniyor. NEVYORK mast TUNA limanlarına hare· O S L O 

"ARABIAN PRINCE,, va- için yük alacaktır. ket edecektir. 11BAALBEK,, motfüü 27 
puro 10 Birinciteşrinde gele- "EAAMELIA" vapuru 3 .. DUROSTOR,, vapuru 27 Ey!Ulde bekleniyor. DIEPPE, 
cclc LEITH ve NEWGASTE· Birinciteşrinde bekleniyor. Eyliilde bekleniyor. KÖS- DÜNKERK ve NORVEÇ 
LE için alacakbr. NEVYORK için yük alacaktır. TENCE, SULINA, GALATZ umum limanları için yük ala· 

Tarih ve navlnnlardaki~e- EXECUTIVF." vapuru 10 ve GALATZ aktarması TU- cakhr. 
tiıikliklerden acenta mes u· Birinciteşrinde bekleniyor. NA limanları için yük ala- "BA YARD" motörü 24 Bi-
tlive kabul etmez. NEVYORK için yük alacaktır. caktır. rinciteşrinde hekleniyOT. Dl-

"EXCHANGE" vapuru 18 STE ROYALE HONGRO- EPPE, DÜNKERK ve NOR-

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt va Tenasül hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir • Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

T ~lefon : 3479 
~--~~'~ 

Birinciteşrinde bekleniyor. iSE DANUBE MARITIME VEÇ limanlarma hareket ede-
NEVYORK için yük alacaktır. "BUDAPEST" motörü 28 ARMEMENT H SCHULDT 

"CARLTON,, vapuru 22 Eyliilde bekleniyor. BELGRA· HAMBURG 
Birinciteşrinde bekleniyor. DE, NOVISAD, COMARNO, ,.MARITZA,, vapuru 28 
NEVYORK için yük alacaktır. BUDAPEŞTE, BRATISLAVA Eylulde bekleniyor. ROTTER-

"EXMINSTER,, vapuru 28 ViYANA ve LINZ limanları DAM; HAMBURG ve BRE-
Birinciteşrinde bekleniyor. için yük kabul eder. MEN için yük alacaktır. 
NEVYORK için yük alacaktır. JOHNSTON WARREN Vapurların isimleri, gelme 
THE E.,\PORT STEAM· LINES LTD. · tarihleri ve navlun tarifeleri 

SHIP CORPORATION L 1 V E R P O O L hakkında bir taahhüde girişi· 
PiRE AKTARMASI .. AVIEMORE" vapuru 26 lemez. 

1 - Manisa· Turgutlu yalunun 1 +074-17 +430 uı 
metreleri arasında yapılacak 92286 lira 49 le 
şifli şose ve sınai inşaat kapalı zarf sureti 
meye konulmuştur. 

2 - Bu inşaata ait keşif vesair evrak 461 kuruş 
linde Manisa Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden a 

3 - Eksiltme Birinciteşrinin yedinci perşembe g 
onbirde Manisa Vilayeti Daimi encümeninde 
cakbr. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulilcdir. 
S - Muvakkat teminat 6921 Lira 49 kuruştur. 
6 - Bu eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletnider 

ehliyet vesikası ile hu yıla ait Ticaret odası 'ti 

ve muvakkat teminata ait makbuzlarını biı 
teklif mektuplarını da ayrı bir zarfa koyara~ 
2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi daires 
zırlıyacakları bir kapalı zarfın içine koyarak 7 
saat 10 a kadar Manisa valiliğine vermeleri · 
ile göndereceklerin mezkur kanunun 34 üncü 
sine riayet etmeleri lüzumu ilan olunur. 

~ 26 ~ 3 32 

lzmir vakıflar müdürlüğüı 
Kıymeti 

Lira 
650 
300 
200 
300 
400 
700 
500 
500 
300 
400 

Mevkii ismi 

Arap fırını caddesinde. 
Faikpaşa mahallesıi 
Namazgah 

" 
lkiçeşmelik 
Uzunyol 
Uluyol 
İngiliz bahçesi üzerinde 
Dolaplı kuyu mahallesi 
Arap hanı içinde 

Arn~vut oklu meı 
Çiçek m1:scidi. 
Balıkçı mescidi 
T ahtah mescid 
Hasanho-.·a mescic 
Akçalı Rumkuş m 
Batçı mescidi. 
Niğbolu mescidi. 
Dolaplı kuyu mesc 
Merzifoni Mustafa 
mescidi. 

Yukarıda yazıh bayratın mülkiyeti peşin para ile 
üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. ihaleleri 9 /10/ 93~ 
teai günü saat 10 da vakıflar idaresinde yapılacağı 

nur. Muvakkat teminat yüzde yedi buçuktur. 23, 26, ' 


