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Vekilimizin Anadolu Ajansına mühim beyanatı İnebolu da 
Meçhul bir de
nizaltı gemisi 
görünmüş 

lstanbal, 3 (Hususi) -

~~~-----~--·-----~~ nezdinde bloke edilmiş Almanyada Rayhş:Bank 
30 milyon 447,894 

lnebola açıklarında, Vatan 
vapurunun önüne meçhul 
bir denizaltı gemisi çıktığı 
ve sonra denize dalarak 

liramız mevcuddur kaybolduğu bildirilmek-

lktısad Vekilimiz B. Celal Bayar 
Ankara, 3 (A.A.) - iktısad l'tlerkez Ban~al'llnda . 28,672,800 

Vekilili B. Celal Bayu Anadolu Türk liralık hır hlokaı kayd~tm~k· 
Ajansı muhabirine dıt ticaretimizin tedir. Alakadar memleketlerın Tur· 
bugünkü va?.iyeti bak.kında aşağı· kiyey~ veresiye . sattıklal'~ mall.ann 
daki beyanatta bulunmuılardır: bedelı de 6,363,836 Tw.k lıras1 

- lhracat mevsiminin başında tntmaktadır. Vadeleri geldikçe he· 
bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın dış delleri Cumhotiyet Merkez Banka· 
ticaretimizin içinde bulunduğn va· sma yatırılacaktır. Bu yekfuıda 
ziyeti yakından bilmelerine ihtiyaç altı aya kadar vade He miibayaa 
vardır. Buı.ıa binaen Cumhuriyet edilmiş olan mallann bedeli 

' k..ıiıniz~ vnt>~iyc satılan mel be· tedir. 
: - Sonu 6 ırıcı sahi/.~e=d~e:_-=~\...~~~~~;:=-----.J 

Hariciye Vekilimiz dün hareket etti 

Seyahat, Cenevreye ka
dar temassız geçecek ---Bay Tevfik Rüşdü Aras, ikincikanunda 
Mısıra giderek görüşmelerde bulunacak ----· Lıtaıı 11111, J (il ıı~ııl'İ) H ari· llariciye ı.iyaııi müsteşarı ~uman 

ciye \'ek.ili' Iİ !iİ)a;,İ WÜ!ltt·~ıırı n. .Mcoemendoğlu, ecnebi sefirler ve 
N unııın Uilot l\1ı•neıııt' ncİoglıı, gıı· dalıa bir~ok mllmtaz zevat tarafın. 

zeıecilrre beyanaı ıncla: dan uğurlanmıştır. 
- Darici}e \ ckilioıiz, hal ya ( ----, 

yolu ile Cenevreye gidiyor. Fakat Kliring hesapları 
yolda, kimse ile temaıı etmiyecektir. 

B. Tevfik Rütdil Arasın, Ulus· hakkında /ktısad 
lar sosyetesi konseyinde söz söyle· 1 T k [ 
yip ııöyleruemesi, tabii şeylerden- ye a etinden neş. 
dir. Hariciye Vekilimiz, Cenevre· rolunan tebliğ 3 CÜ 
den sonra lstanbula dönec k ve 
ikincikAnonda Mısıra gidecek ve sahifemizdedir. 
Mıınr ricaUle temaslardı buluna• \... .J 
cakıır. 

tııtanhuı, 3 [A.A.[ - Hariciye Halaydan gelen 
Vekili Dr. Rüştü ArH bu sabah b • 
saat 10 da Rodi vaparo ile ve Ve· fT yumurta 
nedik tarik.ile Cenevreye hareket 
etmiştir. 

Vekil rıhtımda Gumhar riyase· 
timiz umumi kitibi Basan Rıza, 

Demir kafeste teş. 
hir ediliyor Merkez bankasınca tutulan kliring l,5?4,747 Türk lirasıdu. Memle· 

heaaplanmızın vaziyetini umumi ---------============:::::;=~-------

efklra muntuan arzetmf'ği karar· 1 z m ·ı r ı ·ı ı er'. 
laştırdık. Ok.uyncolar bu hesaplan 
bütün laf eilA t ve te ferrüa ti y 1 e ced vel ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;illiiiilliiillmiiill;;;;;;ı 
halinde göreceklerdir. Bundan böy· 
le ayni hesap vaziyetleri Vekaletin 
çıkardığı enformasyon bülteninde 
her on beş günde bir neşroluneca• 
ğı gibi ayrıca Tilrkofis şubelerine, 
Ticaret Odalanoa ve matbuata bil· 

BAYRAMA HAZIRLANINIZ! 

Hataydan gönderilen etrafı de· 
mir kafesle çevrilmit bir yumurta 
İzmir fuar komiteıi reisliğine gel· 
mittir. HRtaydan bir Türk san'at· 
kar tarafından gönderilen bu yu· 
mortada Hatay Türklerinin vaziye· 
tini gösteren bir mana gizlidir. Bu 
yumurta. Tilrkiye Ticaret od11ları 
paviyononda teşhir edilecektir. 

dirilecektir. 

28-S.l 937 tai:'ihindeki kliring 
hesaplan bakiyeleri Cumhuriyet 

9 Eyini yaklaşıyor. Bu tarihin, 
bütün memleket için husuıi bir 
ifadesi vardır. Fakat İzmir, yani 
r.ııaret çekmiı, istikltil ve hürriye• 
tin dayanılmaz hasreti içinde kıv· 
ranmış olan İzmir, bu ifadeyi da· 
ha baıka tiırlü kavrar. 

Çin.Japon harbi 

Topçu ateşi bütün 
ce devam etti 

ge-

-- . 16 numaralı Japon destruyeri, Amerı~an 
tütün depolarını bombardıman ettı 

olarak Şaoghayda harekete geçtiği 
hakkında ecnebiler tarafından ya· 
pılan tcfs~rleri tekzib etmi~tir. 

Nazır beyanatına ıöyle devam 

etmiştir: 

Kurtuloı bayramı hazırlıktan, 
komite tal'afından yavsı yavaş ik· 
mal ediliyor. Bu eene bayramı, o 
günün mana ve ruhu ile mütena· 
Bib bir parlaklık içinde klllluluya• 
ca&ız. Bu, bir tarih günüdür ve 
onun yaoablmaaı, bugünkil doat· 
lokla kat'iyyen tezad teşkil etmez. 
Her milletin böyle bilyük günleri· 
ne yer vermesi, milli vazifesi ica· 
hıdır. Komitenin hazırlıkları ile 
muvazi olarak ııen de, ha)Tam gü.· 
nün için hazırlan!.. Bayrağım, evi· 
nin, müessesenin ııık tel'tibahnı, 

mersin dallannı, herıeyioi diltün! 

Japonya 
Bir Cengiz imparatorlu
Ou kurmak istiyormuş .. 

f stanbul, 3 (Hususi) - Sa· 
bık İngiliz Başvekillerinden 
Loid Corç, Çin·-Japon ihtilafı 
münaseberile yazdığı bir ma
kalede. Japonyanın, bir (Cen· 
giz imparatorluğu) kurmak ni
yetinde olduğunu ileri sürü
yor. 

Jngiliz denizcileri 

Bugün Taksim abidesi
ne çelenk koydular 

,,-----------------------------------~ 

lngiltere 
Bir Akdeniz konferansı icin 

teklifte bulundu ' 

Pazar günü havacılık bayramı var 

Türkkuşu uçmanları dün 
şehrimize geldiler ·----Atatü~k . kızı Bayan Sabiha Gökçenin de 

şehrımıze gelerek pazar günkü hava 
gösterilerine iştiraki muhtemeldir 

Dün şehrimize gelen Türkkuşu uçman/arı 
Hnacılık haftaeıınn eon günü sün kumanda etmektedir. B. Veci· 

olan 5 eylt'il pazar günü, oebrimiz· hi, Tevfik, Muammer Said, Nev· 
de bnacılık bayramı yapılacaktır. raz Ergök, Abdullah Karacaova 
Türk Hava Kurumu, bayram için :Ferid, İzzeddin ve Bn. İzmirli Yıl: 
zengin hir program hazırlamııtır. dız ile 1ıtanbullu Naciye filo ile 

Havacılık bayramına iştirak gelmi§lerdir. 
edecek Türkkuou motörlü tayyare Hava Korumu, ıayyarecilere 
ve tayyarecileri de dün şehrimize öğle ziyafeti vermİ§, müteakıbon 

gelmişlerdir. Çarşamba güoil Anka· bava gösterilerinin yapılacağı Haı. 
radan havalanan Tilrkkuou tayyare· kapınar meydanlığt geillmiıtir. 
cileri, ayni gün İetanbula movaııa· Dünkü Ankara treni ile, hava gös· 
lat ederek iki gece k.almıılar ve terilerine iştirak edecek G. 9 pli· 
dün eabah yedide Yeıilköy bava nörü de gelmiştir. 
istasyonundan fzmire hareket et• Hazırlanan programa göre, ha• 
mişlerdir. va bayramı Halkapınar meydanlı· 

6 tayyare ve on üç tayyareci· ğında olacak ve paraoüt atlamalan. 
den mürekkep filo. lstanbuldan akrobasi hareketler, motörlil tay· 
Boreaya gelml,, şehir üzerinde yare uçuşları yapılacaktır. 
gösteri uçoıo yaparak. havacılık Haber. aldığımıza. g~re. ilk ka· 
hakkında beyannameler attıktan dın aekera . tayy~~ecım.ız Atatürk 
sonra bir müddet Bıırsada kalmıo· kızı Bn. Sabth~ Gokçenın de pazar 
tır. Tayyarecilerimiz, buradaıı Ba· sabahı tayyaresıle lstanbuldan şeh· 
lıkesire geçmişler, orada da göste· ~t?ize gelmesi . ve hava bayramını 
n"Jer ı d 8 d ıştırak eylemesı muhtemeldir 

yapmış er ır. ıın an sonra . . . · 
sahil ve iç Anadalo şehir ve k.8!1&• Toyyarecı .B. Vecıhı, İıtanbul· 
balım üzerinde uçuşlar yapılarak Bursa • B~lı.k~sır. İzmir ıeyabatioin 
ve beyannameler atılarak ııaıtt tam na.sıl geçtığım .~oran. b~r mnhBl'riri. 

ı . . . . mıze şunları eoylemıotır: 
12 de zmıre geJınmııtır. s h"ll d h b . . - a ı er e ava ulutlo idi. 

Her tarafta milletan lıüyük iç Anadoluda enfos bir hava, gil· 
alakaııı ile karşılanan tayyarecileri· zel bir tabiat, güneş içinde artan 
miz, Gaziemir hava istasyonunda nPşemizle halkımızın yüksek alA· 
Türk Ilava Koromn başkanı , Hava kasını ve teveccühlerini daima ha· 
Korumu İzmir ıubesi müdürü Şev• tırlıyarak yolumuza devam ettik. 

ki Demir. . a~keri ta~yar.ecile~miz Sizin de gördüğünüz gibi, program 
tarafından ıetıkbal cdılmıılerdır. mucibince muayyen vakitte Gazi· 

Filoya. yüa:baıı B. Zeki Gül· emire indik. 

lzmirde spor hareketleri 

Rumen tenisçileri iyi 
neticeler aldılar 

.. :r'okyo. 3 (A.A.1 - Diyet mec• 
lisının fevkalade içtimaırun arife· 
sinde ecnebi gazetecilere beyanatta 
h~~lunan Hariciye Nazın Hitota, 
Çın lıüktlmeti samimiyetini isbat 
ederek japonyaya karıı tarzı hare· 
k~lini değittirdiği takdirde japon 
hük" .. 

_ japonya diplomatik. ç~re· 

Ierle meselenin sulben hallınc 
gayret etmiştfr. Muhasamatın ha~· 
lamaeına sebeb Çinin 1932 de 
ı;;anghayda aktedilen mütarekename 
hilafına olarak memnu mıntakaya 
asker eevkedib japonlara açıkça 
meydan okumasıdır. 

/ngili:ıt'amirali, amiralimizi davet ediyor. M ht ı·t t k l . k l 
Filo kumandanı cok memnun u .e .'

1 
a .ım maç ~r~ gerı adı. Yarın 

umetının seferi kuvvetlerini 
geri çekmeğe ve Çine elini uzata· 
rak iki memleket arasındaki dost· 
luğn ihya etmeğe daima hazır hu· 
lunacağını eöylemiıtir. 

Nazır demiıtir ki: 
- Bütün milletlerin uyuşması 

v~ teıriki mesai etmesi japon ha· 
nci siyasetinin baılıca prensibi 
olarak kalacaktır. Çinle japonya 
arasında · d'k' .. f . şım ı ı şayanı teessu 
;;;ı)etten bahseden Hirota ibti· 

kı? nıenoeine temas etmekten 
çe ı · 
d 

. nmıı rakat japon hükumetinin 
aıma nı l . 

isted. . . ese cyı eulben halletmek 
ıllını ka't·d t . . tı , e mı~tır. 
Nazır "h ·ı· 

b . • 1 tı af büvür büyümez 
ertüdü h&d' / 

. . . ıeelere mani olmak 
ıçın J•pon 
ı . d byanın birçok Çin şehir· 
erın e ul 

Ye8
• • . Unan tebaasının tahH· 
ını enıret · 

nı , . ınıı oldu~unu baurlat· 
ıe \e Japonya b' . 

zab't' il b' ınn ır babrıye 
ı ı e ır · 

l"l Japon tayfasının Çin· 
ı er tarafından öld b' örülmesi üzerine 
ır mukabelei bilmisil. tedpirl 

Hirota, şimdiki ihtilafın sebeb· 
lerioi Çin ricalinin japon aleyhtar· 
lığı hislerine atfetmektedir. 

Şangbay. 3 [A.A.J - Paot~D~·. 
deki Çin bataryalarının obüelen ıki 
kere jopon kosolo~banesine isabet 

etmittir. 
Tokyo, 3 [A.A.] - Royter 

Ajansından: , 
Domei Ajansı, diln ~anghay 

cebhesine 72 Sovyet tayyaresinin 

geldiğini iddia f'tmektedir. 
Tokyo, 3 (A.A.j - Maliye Na. 

zırı 20·22 milyon yenlik bir mun· 
zam büdçenin meclise verileceğini 
söylemiştir Bu paradan 1422 m~· 
yonu Harbiye Nezaretine. 350 mil· 
yonu Bahriye Nezaretine ve 2:>0 

- Sonu 3 ncii sahifede -

----~·--- ıhı zmır muhtelıtı karşılaşacak 
Akdenizdeki vaziyet entresandır ı .Fuaır mübnalsebetile, oehrimizde - Alsancoktan Hilmi, Ali, Enver, 

lstanbul, 3 (Husasi) -Dün 
buraya gelen ingiliz filosu 
kumandanı, ingilterenin Ak
deniz filosu amirali tarafından 
amiralimiz Şükür Okana gön
derilen bir mektuhu vermiştir. 
Bu mektubda, İngiliz amiralı, 
amiralimizi Akdenizde avlan-
mağa davet etmektedir. 

İngiliz filosu kumandanı, 
gazetecilere beyanatında: 

-lstanbulda gördüğümüz hüs
nü kabulden son derece mem· 
nunuz. Siz, donanmanızın Malta 
ziyaretinde bizim yaptı~ımız
dan çok üstün ve misafırper· 
verane hareketlerle kalbimizi 

teshir ettiniz. 

1920 senesinde lstanbula 
bir kere daha gelmiştim. O 
zaman gördüklerimle şimdiki 
lllÜşahedatım arasında hayrete 
şayan farklar vardır. 

İngiliz filosu kumandanı, 
Akdenizde görülen meçhul , 
denizaltı gemilerinden de bahs 
ederek demiştir ki: 

- Bu vaziyet, çok enteres· 
sandır. Fakat tehlikeli değildir. 

Meçhul denizaltı gemilerin· 
nin taarruzlarından bir tek 
müessif hadise kaydedilmiştir. 
O da, vapur şirketlerinin, si
gorta ücretlerini arttırmala

ndır.,, 

ıımır, stan u , Ankara muhtelit· Basri, Hakkı Saim D ı. 11.,1 ı · d • • 0 0 an. u 0 • 
erı arasın a yapılacak müııabaka· zaf fer, Mebmed, Fethi, İlyas· 

lann bu pazar Anlı.ara-lzınir maçı Ü kt N · · ' 
ile başJıyacağını yazmıotık. ço an c;ad, Adıl, Said, Zi· 

Gerek İetanbul, gerekse Anka· ya. Necdet, Mustafa. Kemal; 

ra mobtelitleri hazırlaoamamıı bu· Doğanspordan Fuad, Hakkı 
londuklanndan maçlann, ayın ıı, Fethi, Mehmd, İrfan; ' 

12 ve H düne taliki zarureti ha· Ateşspordan Adnan Nur ıı h 
ılı Ö 

,1 na. 
s o muo, her iki ~ehrin alakadar Şeref, mer; 
spor teoekkülleri ile o suretle mu· Yamanlarapordan t il Hik 
tabık kalınmııtır. Gene ayın 11 ve met Hidayet Sül ama M• . • 
12 · j · ' • eyman, elih 

ııınde zmır gençler muhteliti Hasan. • 
ile Üçüncü mıntaka umumi mü- D • .. 
fettitlik takımı çarpışacaklardır. . enız musabakaları 

Maamarih aradaki pazardan l el~en müsabakaları ayın 11 
istifa.de ederek her iki İzmir muh· ve ~2 sınde. kürek yarışları ayın 
teliti arasında bir ekzersis tertibi 11 ınde, yüzme müeabakalnrı ayın 
suretile kadroların yeniden tetkik l6 sında olacaktır. Karııyaka ban· 
olunması muvafık görülmllttür, Bu yolan araetnda hazırlanan yüzme 
İtibarla paıı:ar gilnü İÇİn aoağıdalci ı havozu O Takte kadar bitecek Vt 

oyuncular Alaancak ısahasında hu· l yüzmeler borada geçecektir. 

lunmağa davet edilıoiperdir: - Sonıı 3 ncü sahifede 



Sayfa 2 

T ayyareciliğimiz 
1 (Irk h:nar.ılı ının iui~i açıl.: bur \l' ııı<' ıı l ufuklar itıikç<' e· 

ni~liv.ır, •ittikç~ hcrrakl ı) or. SnLilıa C.okçt·u, kauatllıırını kı ıruk gokten 
yere annken At:ıturk gibi mılli ' .... tarihi lıir k ıyınct tnrafnıd an kıırş1· 

:anmak ııııadeıine cri~i) or. Hu nııdeı, onun nh İ) eti içinılen sıyrılarak 

tamamen 1 tirk kadıolığına şamildir. l çan, abiha Gökçen değil, l'ürk 
._ ılınını temsil eden oy le hir unsurdur ki, on ela, genç knclın ve kızları· 
mızın milıtakbel kanadlarını görııyor gibi olu} o ruz. 

llilnkü gazetf'ile, l iirk lıavacıhk tarihine gomıılen uç kınk knnııılm 
(J.t"llıı, uri H: Sa lıkırı) lıa)nlıuı okurktn föı:lf'riııı }R nrıııı .. ıı. A)tıİ 

nuebııda )f'llİ lR) arcler al hgımızı, Atalürkıın lıu lnpıırderi lef ti elti· 
ğini, ~alıihıı Gokı,:eııin f~ınnlıuldıı Fr<' iııtrkı>n At türk ıarnfınılnıı kar~ı· 
1 ınılı~ıııı okurken llı• 11111! Lir lıeH·rıııılıı ı r enılı·ılıııı vı~ güıı iıııı k ılı:tnl·. 

Cllrııe ini lıilen millet, ya~:ımıık hakkın li)akat kf' lıetnıi, <l nwktir. 
1 t.'llıi ile Sadıkın Ş<'lıid ılu~tııklt'rİ ııulı•rde çok küçClkı!ıııı O hırilı· 

lt'nl" n[;abf'~İm, ultaui) e (le\ ,ın cdi)ordu. llı:r nkşaın uzeri, onun \f' 

nrkaılııfl rın n oknktn hazin hazin, l etlıi \f' a ]ık iı;in lı ıeleııeıı n 
pnrçıl\ ı eıi\ ledıklerini i.iıirdiır.: 

] elli turna giLı ı,:ıktıL ) ll\ dan 
Dedim sııklıı kötıi gozdeıı ) aradan 
Günler geçti. aylar geçti aradnıı 

Hı p gidenler geldi bftl ı gelmedin 
JJir haber okuyle sinem delmedin. 

Saime Sadi 

ihtiyarlık nereden başlar? Bu profesöre rakip bir Bul-
Bir alime göre insan 40 ya- gar varmış, bunun da ad1 Por-

şına geldiği zaman, kendisini kiyefmiş ve Amerikada bulu-
artık bitmiş farzetmelidir. 40 nuyormuş. 
yaşına gelmiş bir insan artık Porkiyef de 34 dil bilf!lek· 
ihtiyarlık devrine girmiş de- teymişl 

mektir. K A-1. . 
Bu kararı veren kırklıkların hiç ara lYl 
de hoşuna gitmiyecek :Olan "ld., l 
doktor, lngilizdir ve adt da o uren er 
Tomas Rayttir. Bu doktor di- • .... ___ _ 

yor ki: Bir şahit, Kara Ali-
"lnsanın en mükemmel devri nin kalbine bıçak 

14 yaşındaki zamanıdır. Yirmi 
yaşına kadar bu mükemmeli- saplıyanı görmüş 
yet devam eder. Bundan sonra Menemen kazasının Ulucak 
kırk yaşına kadar derece, de- köyünde Kara Aliyi öldürmekle 
rece azalır.,, maznun Salih, kardeşi Abdul· 

Ne güzel usull lah ve oğlu Halilin muhake-
Brezi)yadaki kırmızı derili melerine dün Ağırceza mah-

insanların çok güzel bir usul- kemesinde devam edilmiştir. 
(._ .. ; vardır: Kayınvalidelerin Bu celsede Müddeiumumi, suç-
paı .. atla görüşmesi ve yanyana )ular hakkındaki iddiasını ser· 
gelmesi kat'i surette yasaktır. dedecekti. Maznunlar ve vekil-
0 kadar ki, fevkalade bir se- leri, söz alarak bazı müdafaa 
heple yolda bile damadına şahitleri göstereceklerini söy-
tesadüf eden bir ka}nana, he· lemişler ve maktul Kara Ali-
men geri dönmeğe veya yo- nin köyde herkese çatan, her-
lunu değiştirmeğe mecburdur! kesle kavga eden bir şahıs 

Bu usul sayesinde Brezilya olduğunu ve bunları bilen şa-
kırmızı derililerinde gelin-kay- bitler bulunduğunu bildirmiş-
nana kava-ası yoktur! ler, bunların dinlenmelerini 
Şekspirin meyhanesil istemişlerdir. Kara Ali vere-
Merak ve endişeye mahal sesi Vekili de söz alarak tah

yok. Şekspir ömründe meyha- kikatın tekemmül etmiş olma
necilik etmemiştir; fakat kafi sına rağmen müdafaa şahitleri 
derece meyhane müdavimliği dinletilmesinin doğru olmadı
yapmışhr. Bizim de bahsede- ğını, mahkemece bu şahitler 
ceğimiz Şckspirin içki içtiği dinlenecek olursa Naciye is· 
meyhanedir. Bu meyhane 1645 minde bir şahidin de dinlen-
Londra yangınında yanmıştır. mesini istemiş ve demiştir ki: 
"Şekspiri sevenler cemiyeti,, _ Bu şahit, burada bulu-
artık yapacak İş kalmamış gibi nan maznunlardan Salihin, bı-
bu meyhane yerini tesbit et· çağanı Kara Alinin kalbine 
miş ve eski tarzda bir mey- sapladığını görmüştür. Bu şa
hane vücude getirmeğe karar hit te getirilsin, hakikati söy· 
vermiştir! liyecektir. 

Tuhaf bir reklAml Mahkemece iki tarafın gös-
Son günlerde Londraya Bre· terdiği bu şahitlerin celblerine 

zilyadan gelen mektuplarda karar verilmiş ve muhakeme-
güzel bir kahve kokusu his- nin devamı başka bir güne 
sedilmiştir. Mektupların bu bırakılmıştır. 
kahve kokusu İngilizlerin o ka- /ptidai _m_a_d __ _ 
dar hoşuna gitmiş, Brezilyanın 
lngiltereye kahve ihracatı his- deler komisyonu .. 
sedilecek derece artmıştır! Cenevre, 3 (Radyo) - ipti· 

Brezilyalılar, kahvelerini in· dai maddeler komisyonu, bu-
gilizlere bu suretle mükemme- gün toplanmış ve uzun müza-
len tanıtmışlardır. kerelerde bulunmuştur. 
35 Dil bilen profesör! Belçika delegesi B. Frer, 
Yugoslavyada profesör Milan Avrupanın birçok şehirlerinde 

Yobantaviç adlı bir adam he- bu iş için tetkikat yaptığından, 
nüz 40 yaşında olmasına rağ- komisyona izahat verecektir. 
men 35 dil bilmekte ve ko- Komisyon, bugünlerde tek· 
nutmaktaymııl rar toplanacaktır. 

ANADOLU 

Buca hayvan • • 
sergısı kapandı ------Kazanan hayvanlara ikramiveleri de dağıtıldı 

Kazanan at ve kısraklar 
Buca, 3 (Hususi) · - Bugün öğleye doğru Bucada kurulan Hayvan sergisi vali Bay Fazlı 

·Güleç tarafından açılmıştır. 

Valimiz kurdeleyi kesmeden önce orada birikenlere kısa, fakat özlü söylevle serginin fayda
sından bahsetmiştir. Sergiye civar köy, nahiye ve kazalardan bir sürü hayvan getirilmiştir. 
Ekseriyeti eşek ve atlar teşkil ediyordu. Birkaç gündenberi ölçüleri alınan hayvanlara bugün 
kaçıncı oldukları bildirilmiş ve birinci gelenlere 70 er lira ikramiye verilmiştir. Birinci 2clenler 
arasında Evliyazade Bay Nejatın Yetimesi, Yüzbaşı Bay Halilin kısrağı ve tayı vardı. 

Sergiye iştirak edenler bugün akşam üzeri yerlerine dönmiişlerdir. 
··~·~·~·~ ............ ~ ..................... ~·~· .... ·~·~·~·~·~···· ....................................... ~ .................... ~ ...... ~ .............. . 
Göçmen köyleri ____ ....... ___ _ 
Torbalı ve Çandar
lıda inşa ediliyor 
Sıhhat ve içtimai Muavenet 

Vekaletince göçmenler için 
vilayetimizde inşa ettirilecek 
evlerin inşasına başlanmak 
üzeredir İskan müdürlüğünde 
toplanan komisyon, Torbalı, 
kazasında 100 evli ve Çan-

darlı nahiyesinde 40 evli iki göç· 
men köyü inşasını kararlaştır

mış ve bu köylerin inşası 
müteahhitlere ihale edilmiştir. 
Yakında diğer kazalardaki 
göçmenlerin evlerinin inşaatı 

da ihale olunacaktır. 

Bir kaza 
iki kişi yaralandı .• 

Cumaovası nahiyesinde Ke
malpaşa mahallesinde B. Re· 
şadın bahçesinde su kuyusu 
temizletilirken bir kaza olmuş
tur. 

Kuyuyu temizlemekte olan 
Ruşen isminde biri, kuyu üze· 
rindeki su dolabı ile kuyunun 
içine inerken dolabın kırılması 
yüzünden on metre yüksekten 
kuyu içine düşmüş ve vücudü
nün muhtelif yerlerinden yara
lanmıştır. Ayni kuyuda çalışan 
amele Konyalı lbrahim oğlu 
Mehmet de sol kaşı üzerinden 
yaralanmıştır. Yaralılar, lzmir 
Memleket hastanesine kaldı
rılmışlardır. 

314 - 326 lı 

Belediyenin 
otobüsleri 

Bir otobüs şehrimize 
getirildi 

Belediyenin Almanyadan sa· 
tın aldığı otobüslerden biri, 

şehrimize getirilmiştir. Dün 
vapurdan çıkarılan bu mazotlu, 

şık ve güzel otobüsü, birçok 
halk görmüştür. Otobüs, ra· 
hat ve konforlu bir arabadır. 

Bugün tecrübelerinin yapılması 
muhtemeldir. Diğer otobüs

lerin de bu ay sonunda ta
mamen getirileceği ve bele-

diyece derhal Birincikordonda 
işletilmeğe başlanacağı haber 

alanmıştır. lzınir halkı, yakında 
bu konforlu ve şık otobüslere 
kavuşacaktır. ----Gümrüklerde kalan 

Lüzumsuz eşya .. 

Gümrük ve inhisarlar Veka
letinden gümrük başmüdürlü· 

ğüne gelen bir tamimde, güm· 
rüklerde kullanılmıyan lüzum-

suz eşyaların satılması için 
İstanbul levazım ambarına gön
derilmekte olduğu, halbuki bu 

eşyalardan bazılarının nakliye 
masrafını dahi karşıhyamadığı 
kaydolunmakta, bundan böyle 
bu gibi eşyaların ihtiyaç olan 
en yakın diğer bir gümrüğe 
gönderilmesi, hiçbir işe yara· 
mıyanların da usulü dairesinde 
yok edilerek keyfiyetin usulü 
dairesinde levazım müdürlü

bildirilmek-y arsubaylar ~:;i~. yazılması 
şubeye davet ediliyor Yeni neşriyat: 
lzmir Askerlik Şubesinden: .. • 

Piyade Yarsubaylarm Endustrı 
314 (dahil) 326 (dahil) Memleketin bu yirmi yıllık 
doOumlularm 6 · 9 • 937 emektar san'at mecmuasanın 
Pazartesi gUnU öl)leden son sayısı da zengin münde-
evel behemehal şubeye ricatla intişar etmiştir. Okur-
gelmeleri ilin olunur. larımıza tavsiye ederiz. 

Tr.en kazası __ ....... ~···--
Maznunlar mahke. 

meye verildiler 
Deniıliden gelen ve Kemer 

istasyonunda bir yük vago· 
nuna çarparak gardfren B. 
Mustafanın yaralanmasına ve 
ölmesine sebebiyet vermekle 
maznun 1810 numaralı katar 
makinisti B. Nuri ile sinyal 
memuru B. Şerafeddin, dün 
müddeiumumiliğe ve oradan 
da Asliye üçüncü ceza mah· 
kemesine verilmişlerdir. Maz· 
nunlar, fevkalade lcaranlık 
olan gecede vukuagelen kaza
da hiçbir suçları bulunmadı

ğını söylemişlerdir. 
Müddeiumumilik, maznun

ları dikkatsizlik ve tedbirsizlik 
neticesi ölüme sebebiyet ver
mek suçundan malık-emeye 
vermişti. Neticede maznunla
rın gayrimevkuf olarak muha
kemelerine devam edilmesine 
ve ölenin veresesinin tesbitine 
karar verilmiş, muhakeme 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Gelenler çofalıyor 
Fuar ve 9 Eylul bayramı 

için şehrimize gelenler hergün 

artmaktadır. Dün de dahilden 
gelenle-rden başka bir ltalyan 

vapurile 27 Yugoslav seyyah 
gelmiıtir. Şimdiye kadar ge
lenler, 61,637 kişiyi bulmuştur. 
14 gün zarfında fuan gezen· 
ler 241,023 kişidir. Fuar, bu 
yıl geçen senelerden daha 
fazla alaka görmektedir. 

Mısırlı 
Kadm gazeteci Fuarı 

beGendi •• 
Şehrimizde iktısadi tetkikler 

yapmakta olan Mısırlı kadın 
gazeteci, dün vali ve belediye 
reisini ziyaret etmiıtir. M11ırlı 
gazeteci, fuarı fevkalade bul
duğunu söylemektedir. 

._ İzmirlilere Müjde 

FUAR GAZDNOSUNDA 

Büyük Varyete 
Peşteden getirtilen artistlerin nefis numaraları • Macar köpeklerinin hay

rete şayan marifetleri - dünya bisiklet şampiyonunun akılları durdu· 
racak cambazhkları. 

Bütün bunları örmek i in Fuar azinoıuna ko unuz! 

4 Eyl6193T 

{ "\ 
Parti ve lzmirliler -··---

Belediye riyasetinden, Zafer 
bayramı münasebetile Parti 
Genel Sekreterine çekilen tel· 
grafa şu cevap gelmiştir: 

C. Büyük zaferimizin on 
beşinci yıldönümünde Türk 
milletinin güven ve başar11ını 
bir daha gösteren kutlamalar 
dolayısile Parti hakkında iz
har edilen güzel duygulara 
teşekkür eder tebrik ve sev· 
gilerinıi sunır1m. 

Dahiliye Vekili C. H. P. 
Genel Sekreteri 

Ş. Kaya tan 
\.. ..) l 

incir satııları ıA 
Fiatlerin, bugünlerde yük· 

selmeai bekleniyor 
inhisarlar idaresinin hurda 

incir mübayaatma batlaldime, il 
piyasa üzerinde tesirini göı· 
termiş, dün de incir sabfları 
hararetli geçmiştir. iyi kalite· 
ler fiatlerinde bugünlerde te· ıve 
reffü başlayacağı tahmin edil· ~n 
mektedir. ea 

inhisarlar idaresi, Selçuk 
mmtakuından 4 kurut S san• 
tim, Ödemiş mmtab.ndan 
da 3 kuruş 90 santimden mü H 
bayaat yapmaktadır. Aydın ~ 
mıntıkasında da faaliyete re· ~i 
~imişti~ ut 

Hurda incir 0 

inhisarlar Başmüdürlütün· 1~ 
den: 

G . . b .. k"' 7297 ~ıı azetenızın ugun u yl 
sayılı nüshasında, (üzüm ve 

incir fiyatlan yükseliyor) bat- ~ 
lığı albndaki yazınızda idare· ' 
mizin Ödemişte ilan ettiği bur· 
da incir fiyatımızın 3 kuruş 10 
santim olduğu yazılmıştır. Hal· 
buki, Ödemiş için idaremizin 
ilin ettiği mübayaa fiyatı (3 
kuruş 90 santim) olduğundan 
keyfiyetin yarınki nüıbanızda 
o yolda tashih buyurulmaıını 
dilerim. Saygılar .. 

Tütün eluperlili 
imtihanda kazananlara 

ehliyetname verildi 
Tütün eksperliti için açılan 

imtihana girenler arasında m~ 
vaffak olanlara, eksperlik eh· 
liyetnameai verilmipir. imtihan 
Alsancak tütün Lş~inde, ha 
susi komisyonun huzurile ya· 
pılmışbr. 

4281 sayılı eksperlik niza 
namesine göre, 936' yılıac:m.. 
beri Ege bölgesi için tütün o 
eksperliği ehliyetnameıi alan· 
)arın sayısı, son imtihanda ka· 
zananlarla beraber 226 ıkiıife' 
baliğ olmuıtur. 

U ıakta kiJylüniJ.n 
bayramı 

Uşak, (Hususi) - Utak te
ker fabrika11nın bu yılki kam· 
panyası dolayısile civar köy-
lülerimizin katılmasile büyiilr 
bir bayram yapılmıftır. 

Pancann ilk sökümü dola 
yısile şeker fabrikası çayınnda 
şehirli ve köylü yüzlerce va• 
tandaşın iıtirak ettiti bu bay· 
ram çok heyecanlı ve duygulu 
olmuıtur. 

ilk sökülen pancarlar ara.,. 
balula ve büyük törenle falJ. 
rikaya getirilmiı ve ka....._. 
dökülmüflür. 

Öğleyn çağınlılara yem•k 
verilmiı ve çayırlıktalci etlen• 
celere başlanmııtır. Şehirden 
Halkevimize menıub köycü· 
lük şubeıi üyeleri, ilçebay, ku· 
rum ve müeueaeler müıner 
silleri köylümüzün bu sevyıçli 
gününe kahlmışlardır. 

Ulusal oyunlar oynanmıt 
ve bayram çok güzel ıeç· 
mittir. 
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ngıltere, Akdeniz konf e--: 
ransına bizi de çağırıyor 

~- Akdeniz konferansında en mdhim meseleler görüşülecektir. 
P. ita/yanın iştirak edip etmiyeceği belli delildir . 

lstanbul, 3 (Hususi) - lngiltere hükumeti; Fransa, İtalya, Türkiye, Yugoslavya ve Yunanıs· 
tanı, bir Akdeniz konferansına davet etmektedir. 

_.) İtalyanın, bu davete iştirak edip etmiyeceği henüz belli değildir. . 
İstanbul, 3 (Hususi) - Bir Akdeniz konferansı için lngiltere t~~afınd~n vu.ku.bulan tekhf 

Avrupa hüsnütelakki edilmiştir. Konferansın nerede toplanacağı henuz beUı değıldır. 
Akdeniz konferansı, en mühim ve alakalı meseleler üzerinde müzakerelerde bulunacaktır. ------·--

a ırak 
1
' Filistin meselesinde biz

den yardım istiyor 
lstanbul, 3 (Hususi)- frak 

sefiri B. Naci, sabık Irak Baş· 
vekili B. Süleyman Hikmetin 
An~ara sefaretine tayin edile
ceğı hakkındaki haberin, Su-

uk riye gazeteleri tarafından hu
n· ıusi maksatlarla uydurulduğu
an nu söylemiştir. 
ü· B. Naci, hareketinden evel 

Hariciye Vekilimiz B. Tevfik 
ın 

e· R~~l~ ~rası ziyaret etmiş ve, 
Falıstının taksimine muarız ol· 
duğunu bir nota ile Uluslar 
Sosyetesine bildirmiş ola.n Irak 
hükumetinin bu noktai ı.aza· 

O• b rına izim de yardımcı olma-
97 mızı, hükumeti namına rica 

eylemiştir. 
ve 
ş- Ertuğrul Muhsin 

re· I stija ettiyse de kabul 
ur· edilmedi 
10 lstanhul, 3 (Hususi)- Şehir 
al· tiyatrosu rejisörü Ertuğrul 
in Muhsin istifa etmiş ise de isti
(3 fası kabul edilmemiş ve ken· 
an disine bir müddet mezuniyet 
da verilmiştir. 

Şehir tiyatrosunun operet 
kısmı lağvedilmiştir. 

lngiliz denizcileri 
a Taksim abidesine çelenk 

koydular .. 
lan . lstanbul, 3 (A.A.) - Şeh· 

rımizde bulunan misafir lngi· 
~· liz bahriyelileri bu sabah saat 

e · 10,25 te Taksim abidesine 
an merasimle çelenk koymuşlar· 

hu• dır. Amiral Vells çelengi biz· 
ya· zat abide önüne koymuş ve 

ınüteakıben evvela Türk ban· 
m· dosu tarafından lngiliz marşı 
an• ondan sonra da lngiliz ban· 
tün dosu· tarafından istiklal marşı 

n· çalınmıştır. 
ka· .. Bu merasimde Amiral Şü
iye lcur Okan, istanbul komutanı, 

Merkez komutanı, İngiliz se· 
farethanesi erkanı ve daha 
b' k 
ı arço zevat hazır bulunmuş· 
ardır. 

~e· I ~~rşlar çalındıktan sonra 
m· n~ılız ve Türk silahendaz 
öy· kı~ aları Amiraller önünden geç· 
•ük ~ış, rnerasime de bu suretle 

nıhayet verilmiştir. 

~·~ ANADOLU .. , 
ay· - Günlük siy;sal gazete 
lu Sah' ıp ve başyazganı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Umumi n . 

MU.diirü. e~rıyat ve yazı işleri 
· Hamdi Nüzhet Çançar 

ara İdarehanesi . --
İzmir 1kin · 
C. llalk Pa~ . ~eyler sokağı 

T 1 f 
1 

tısı binası içinde 
e gra : zın· 

'l'elefon: 2776 ır - ANADOLU 
ABO ·· Posta kutusu 405 

Yıllıtra 1200 NE. ŞE.RAITI 
e • altı ayl lh 700 .. 

ylıg1 500 ı.. •o• • uç 
Y b 

aL.Uruştur. 
a ancı memleketi r . . . 

abone ücret. 
2
e ı~ın senelik 

1 7 lıradır 
Heı yerde 5 k 

~ ... uruştur 

1
1111 ~tt geçmiş niisbalar 25 '-
~ ~ e.:uruştr.ır 

eç· ANADOLU MATBAASIND = 
tr BASILMIŞTIR A 
......... iiiiiij ......... . 

Bir Rus vapuru 
daha batırıldı. 

-------------
Rusyanın, Ulusl~r sosyetesi nez-

dinde protestoda bulunacağı 
söylenmektedir .. 

İstanbul, 3 (Hususi) - Balankayf adında bir Rus vapuru, 
Yuııan adaları civarında meçhul bir deni~altı ~emisi tarafından 
batırılınıştn. Bu hadise, Moskovada, derın akısler yapmıştır. 

Rusyanın, birbirini takip eden bu torpillenme hadisesinden 
dolayı Uluslar sosyetesi nezdinde protestoda bulunacağı söy
leniyor. 

lzmirde spor hareketleri 
- JJaşı 1 inci sahifede - )anacaktır. Balkan devletleri 
Türkiye gel ken ve yüzme güreş müsabası, Valinin kısa 

birincilikleri bir söylevile açılacak; Türk· 
Türkiye yelken ve kürek Spor kurumu Asbaşkanı Adnan 

birincilikleri bu sene İzmirde misafirleri selamlıyacaktır. 
yapılacaktır. Ellerinde bayraklar olduğu 

Yelken birinciliklerine f stan· halde sahada yer alacak gü· 
bullu şarpiciler ve lzmirden reşçiler, Balkan olimpiyat marşı 
Refik, Hakkı, Malkoç iştirak ve her devletin milli marşmı 
edeceklerdir. Şarpi müsaba- dinliyecekler, müsabakalara 
katarına 10 eylul cuma günü bundan sonra başlanacaktır. 
başlanacak, 11 1 12 cylul gün- Beşinci Balkan güreş 
!erinde devam edilecektir. 11 kungresi 
eylUl cumartesi günü sabahle- Beşinci Balkan güreş kon· 
yin, kürek müsabakaları da gresi, bazı Balkan devleti gü· 
yapılacaktır. reş federasyonları reislerinin 

Yüzme yarışları 12 eylı.il iştirakile 16 Ey'ulde şehrimiz· 
pazar günü, Karşıyakada inşa de toplanacaktır. Kongre, sa· 
olunan yüzme havuzunda ola· bahleyin saat 1 O da, Halkevi 
caktır. binasında aktedilecektir. 

Balkan gUreş müsa- Dünkü tenis maçlarrnln 
bakaları neticeleri .. 

Balkan güreş müsabakaları Türkspor Kurumu tenis fe· 
için hazırlıklara devam edil· derasyonu tarafından tertib 
mektedir. Alsancak stadının edilen lzmir enternasyonal fu· 
ortasına kurulmak üzere, bin an tenis turnuvasına, dün İz· 
kişilik muvakkat bir tribün mir Tenis kulübü kortlarmda 
hazırlanmıştır. başlanmıştır._ Turnuva, Rumen, 

Türk, Rumen, Yugoslav ve İstanbul ve lzmirli tenisçiler 
Bulgar güreşçileri, 15 Eylül arasında yopılmıştır. Müsaba· 
akşamı Bandırma trenile şeb· kalara bugün ve yarın da de· 
rimize gelecekler ve Basmane vam edilecektir. Bugünkü maç· 
istasyonunda merasimle karşı· }ardan üçünü Rumenler, biri· 
}anacaklardır. Bando, takımla· sini de İzmirliler kazanmışlar· 
rın milli marşlarını çalacaktır. 

O gün Pireden bir vapurla dırBu turnuvadan istifade edi
gelecek olan Yunanlı güreşçi· 
ler de ayni merasimle karşıla· lerek, lzmirli tenisçiler arasın· 
nacaklardır. da müsabakalar yapılmışlar. 

Güreşçiler 16 Eylulde şehri Maçların teknik neticelerini 
gezecekler, müsabakalara 17 aşağıdaki tablomuzda bula· 
Eyliilde mutad merasimle baş· caksınız: 

Dünkü karşılaşmanın teknik neticeleri: 
Tek Kadınlar: Singl . 

1 - Bn. Gorodetsko (lstanbul), Bn. M. Giraudya 6/0-6/0 ga~:P· 
2 " E G' d _ " A. Giraudya 6/2-6/0 

- . ırau " Guysa 6/1·4/6-9/5" 
3- "Resmor 

Tek erkekler: Singl 
6/0-6/1 1 - Ciraud - Dermaud 

2 - R. Reggio • J. Giraudya 612-416 

3 _ Botez (Rumen)-Melihe (lstabul)6/0·6/0 
4 - Angauys· İ. Hakkıya 611•613 

5 - Lachner- Vedat Urasa 6/l-6/0 

Galip 
" 
" ,, 

" .. 
6 - H. Giraud·Seggioya 612·612 
7 - E. Lochner (İzmir). Suat'a (İsta~bul) 612-6/2-6/3 Galip 

(f ) 6/0-6/0 .. 
8 - Jaan (Rumen) · Aliottiye zmır " 
9 - Bodez (Rumen). Angauys'a(lzmir) 6/0-612 

KaBdınF· ehr.kek: DHabGl iraud-Bn. Resmo veDermauda6/3·6/lga. 
1- n. a ıreve · 1 . d 6/26/3" 
2 - Bn. Mhotsall ve Angau) s· " A. Giraud ve . Gırau ya . .. 

B M G. d ve Unz· Bn E. Giraud ve Hakkıyı 2/6-6/4.6/0 3 - n. . ırau 

Çin-Japon harbi 
bütün şiddetile 
devam ediyor 

- Başı 1 inci sahi/etle -
milyonu Maliye Mezaretine ayrıla· 

caktır. 

Diyet meclisi yeni büdçeyi 
kuvveti bir ihtimalle gelecek hafta 
tasdik edecektir. 

Tokyo, 3 (A.A.)- Tebliğ: 

Şanghayın dış mahallesi 
olan Sapeideki Çin kıt' aları 
2 eylUlde fecir vakti beynel-
milel mıntakamn hududunda 
müdafaa vaziyetinde duran 
Japon deniz kıt'alarına taarruz 
etmişlerdir. 

Japon bahriyelileri donan· 
ma bataryaları ve tayyarele· 
rinin yardtmı ile Çin kıt' ala
rını ağır zayiatla geri püskürt· 
müşlerdir. 

1 Eyh1lde Paosanı işgal et· 
miş olan kıt'alar taarruı:larına 

devam ederek 2 cyh1l saat 
17 de Sihtzu Lin istihkamını 

işgal etmişlerdir. Bu istihkam 
Voosungun 9 kilometre şimali 
garbisinde Y angtse sahilinde 
bulunmaktadır. istihkamın üç 
kilometre cenubundaki Yuch· 
posen kasabası da Japonlar 
tarafından işgal edilmiştir. 

Tokyo, 3 (Radyo)- Bütün 
Japon siyasi partileri topla· 
narak hükumetin Çin siyase· 
tini tasvib etmişler ve harbin 

devamına taraftar olduklarını 
ilan etmişlerdir. Bu esas da-

hilinde hazırlanan takrir res· 
men neşredilmiş ve Tokyoda· 
ki sefirlere de verilmiştir. 

Tokyo, 3 (Radyo) - Domei 
_Ajansına göre, Rusya Çin 
hükumetine 702 tayyare ve 
150 tayyareci göndermiştir. 

Tokyo, 2 (A.A.) - Tebliğ: 

Vousoungu işgal etmiş olan 
Japon kıtaatı 1 eylUl sabahı 

bu şehrin 4 kilometre şimalin· 
de kain Paochana girmişler· 

dir. Çinliler ricat ederken 1500 
cesed bırakmışlardır. 

Şanghayın şimalinde karaya 
çıkarılmış olan Japon kıtaatın· 
dan bir müfreze Eylulün bi
rinde beynelmilel imtiyazlı 

mıntakaya girmiş ve Japon 
bahriye efradı ile iltisakın& te• 
min etmiştir. Bu müfrezenin 
muvasalatı ICendisini alkışlarla 
karşılamış olan Japon koloni· 
sinin emniyetini ziman altına 
almıştır. 

Muhasematın bidayetinden· 
beri Japon orduları Çinliler 
tarafından kullanılmakta olan 
Dum·dum kurşunlarına maruz 
kalmışlardır. 

Kuangtunun Japon ordusu 
Halgana girmiş ve 31 Akustos 
ta 20,000 dum·dum k ırşunu 
ele geçirmiştir. 

Şanghay, 3 (Radyo) - 16 
numaralı Japon Destroyeri, 
dün buradaki Amerikan tütün 
depolarına ateş açmış Vt: bir 
hayli mermi atmıştır. Bu yüz· 
den yangınlar çıkmıştır. 

Şanghay, 3 (A.A.) -Bütün 
gece iki taraftanda kesik kesik 
topçu ateşi yapılmış, Japon 
harb gemileri de hazan bu 
ateşe iştirak etmiştir. Çin tay· 
yareleri Şanghay civarına ge· 
lememişler ve bu suretle mey· 
danı Japon tayyareleri için 
boş bırakmışlardır. Japon 
tayyareleri de Çin mevzilerini 
bombardıman ettikleri gibi 
Japon topçusuna işaret ver· 
mek maksadile tenvir bom· 
baları atmışlardır. 

Resmi tebliğ 
Merkez Bankasının kliring hesabları, 

bakıyeleri ve taahhüdler yekunu 
Ankara, 

miştir: 
--·-3 ( A.A. ) - lktısad Vekaletinden tebliğ edil· 

~ürkiye Cu.~huriyet Merkez Bankasından alınan hesap 
hul~saları.na go~~' 28/8/1937 tarihindeki k1iring hesapları 
bakıyelerı taahhutler yekunu: 

Cetvel 
1 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankastndaki blokajlar: 
Memleket Mik<lar 
Avusturya 2,789,000 
Belçika 142,400 

Türk liras 

Bulgaristan 1,800 
Çekoslovakya 2,402,800 
Estonya 7 ,800 
Finlandiya 840,500 
Frana 4;581,000 
Hollanda 1, 112,000 
lngilter~ 8, 152, 100 
İspanya 383,700 
lsveç 1,685,800 
lsviçre 1, 139,400 
halya 1,937 ,300 

" " 
" " . 
JI " 
" " ,, 

" 
" " 
" " 
" ,, 

" ,, 

" 
" il 

" Lehistan 55,800 
Macaristan 653,000 " 

" " Norveç 47 5,000 
Romanya 2,020,800 " " ,, 

" Ruen Turiam 117,500 
Yugoslavya 162,200 ,, 
Yunan.isten 12,900 
Yekun 28,672,800 

,, 
" 

" " Cetvel 
2 

Muhtelif memleketler merkc-z bankalarındak blokajlar: 
Reicbs bank Berlindeki blokaj yekunu: 
A - Hesabı 19,064,259 Türk lirası 
B - " 8,170,396 11 11 

c - " 3,213,239 " " 
Almanyadaki umumi blokaj yekunu: 

Cetvel 
3 

30,447 ,894 Türk lirası 

Muhtelif memleketlerden kredili olarak yapılmış olan mü· 
bayeata aid taıhhüdler yekunleri: 

Resmi daireler Hususi şahıslar Yekun 
Almanya 22.459,174 T.L. 11,727,995 34,187,169 
Avusturya 56,792 T.L. 343,377 400,169 
Belçika 27 ,408 27 ,408 
Çekoslovakya 607,955 T.L. 528,504 l,136,457 
Estonya 24,351 24,351 
Finlandiya 187 T.L. 31,333 31,520 
Fransa 9,963 T.L. 202,518 212,481 
Hollanda 141,602 T.L. 74,302 315,904 
İngiltere 189,739 T.L. 433,772 623,511 
ispanya 32,213 T.L. 42,746 74,959 
İsveç 1,605,879 T.L. 265,769 1,871,648 
İsviçre 50,200 T.L. 325,146 375,346 
ltalya 399 T.L. 285, 103 285,502 
Lehistan 22,208 T.L. 5,735 27,943 
Macaristan 701,074 T.L. 182,269 883,343 
Norveç 22,859 T .L. 62, 164 85,023 
Yugoslavya 7,923 T.L. 23,077 31,000 
Yunanistan 57,321 57,321 
Yekun 3,448,991 T.L. 2,914,895 6,363,86 

1 - Siparişi mukaveleye baklanmış olduğu halde, henüı: 
idbal edilmemiş olan mallar bedelleri yukarıdaki yekönlere 
dahil dekildir. · 

2 - Almanyaya aid yukarıdaki yekünde dahil bulunan 
altı aya kadar vadeli mübayeat : 

Resmi daireler Hususi şahıslar Y ckün 
3,314,322 T. L. 5,516,092 8,830,414 
Bakiye daha uzun veya başka vadeli mübayeata ait taah· 

hüdler yekununu ifade eder. 
3 - Almanyadan gayri diğer memleketlere aid yukardaki 

umumi yelciina dahil altı aya kadar vadeli mübayaat: 
Resmi daireler Hususi şahıslar Yekun 

566,730 1,967,917 2,534,747 
Bakiye daha uzun veya daha başka vadeli mübayaata ait 

taahhütler yekunu ifade eder. 
4 - Her memleketin kredili taahhüdlerimiz de dahil olmak 

hesaben alacaklı bulunacağı meblağ tesbit edilebilmek için bir 
nu~a~~lı ce_tvelde o meml~ket için . gösterilmiş olan blokaj 
yekunune aıt memlekete aıt olarak ışbu üç numaralı cetvelde 
münderiç taahhüdler yekunüne ilave edilmesi icab eder. 

,--------------------...---·~ Halk Opereti 
Bu akşam 

Fuar Tiyatrosunda 
Zozo Dalmas1n iştirakile 

HALiME 
Operet 3 perde 
Orkestra Bale ................... iiiil.ıiiiiiii..-.._ __ __ 



Sayfa 4 ANADOLU 

Atinada bir cinayet: ' lnamımıyacak şeyler a Son Akdeniz mes' eleleri ve 

Telgrafiyenbuse yabancı gazetelerin fikirleri Bir koca, kartsını 40 ye-
Olur mu, 

oldu 
demeyin 

bile! .. 

Nevyorkta bazı kablo ve 
telgraf şirketleri mühim bir 
karar vermişlerdir: Bundan 
böyle bu müesseselerin kişe· 
terinde "telgrafiyen buse,, de 
ne demektir? Diye hayret 
edenler şu yazılan okusunlar: 

Amerikada bazı kimseler 
bir telgrafhaneye şöyle bir 
telgraf çekmektedirler: 

11Nevyorkta, 1 S6 ıncı cad· 
dede 208 numaralı dairede 
Bayan Villiyi temiz, genç fa
kat esmer bir müvezzi vas1ta
sile nam ve hesabıma Öp· 
türünüz!,, 

Bu telgrafa daha birçok 
şartlar da ilave edilebil· 
mektedir. 

Telgrafhane bu telgraf1 alır, 
evvela telgraf ücretini hesab· 
)ar, buna bire iki olmak üze· 
re buse harcı da ilave eder 
ve paranın tediyesinden sonra 
telgrafı çekerl 

Bu telgraf farkı San Fran· 
siskodan Nevyorka gider, ora· 
da tarife göre bir müvezzi tel· 
iraf1 ahr, sahibini bulur ve 
muvazzaf olduğu öpmek va
zifesini görür! Bu usul şimdi 
kaldırılmış demektir. Sebebi 
de şudur: 

Müvezziler bu vazifeyi gör
mekte taallül göstermektedir
ler?. Daha doğrusu eğer öpül
mesi telgrafiyen emredilen ka· 
dın 35 yaşında ise müvezzi· 
ler 5 dolar, 35 den yukarı ise 
1 O dolar öpmek harcı iste· 
mektedirlerl 

Kumpanyalar da bu vaziyet 
karşısında bu usulü kaldır· 
mışlardır. -----

Fransa maarif nazırı 
Moskovaya vardı 

Moskova, 3 (Radyo)-Fran· 
sa Maarif Nazırı B. Jan Je 
Mo!ıkovaya vasıl olmuştur. 

B. Jan Je Sovyet festivaline 
iştirak edecektir. 

lngiltere ile ltalya arasın
da mevcud ihtilaflar 

rinden vurub öldürdü 
-- . ---Akdenizde üçüncü bir devlet 

faaliyette midir, değil midir? 

Çünkü kadın, kocasının yaptığı 
işleri görünce onu terketmiş 

------
Son Akdeniz tahtelbahir ha· tarafından batırılmıştır. Bu tah· 

diseleri münasebetile ecnebi 
matbuatın neşriyatı ve endi
şeleri devamdadır. Bu meyan· 
da Eko de Paris gazetesi di
yor ki: 

" Akdenizde tecavüzler de
vam ede gelmektedir. Bu vazi
yet Akdeniz devletlerini ve 
bilhassa Yunanistan gibi milli 
gemilerini tahtelbahirlere karşı 
himaye için askeri bakım· 
dan kafi derecede mücehhez 
bulunmıyan memleketleri en· 
dişeye düşürmektedir. 

Çanakkale hadiseleri Tür· 
kiye hükumetini müteessir etti 
ve Türkiye hükumeti İcab eden 
bütün tedbirleri almağa hazır· 
!anmaktadır. 

Çanakkalede vaki olan te· 
cavüzler general Frankonun 
tahtelbahirlerine atfolunmak· 
tadır. ve bu tecrim teemmüle 
layık birşeydir. Londra komi
tesinde ispanya hükumetçile· 
rinin bir tahtelbahir filosuna 
malik olduğu, general Franko· 
nun ise yalmz iki tahtelbahiri 
olduğu görülmüştür. General 
Frankonun son zamanlarda 
yeni tahtelbahirler mübayaa 
ettiği ve bu tahtelbahirler sa
yesinde Akdenizde bu kadar 
tam bir polis nezareti teminine 
muvaffak olduğu iddia edile· 
bilir mi? 

Eğer bu iddia varid addo
lunmazsa, avakıbi vahim olan 
diğer faraziyeleri gözönünde 
bulundurmak icab eder. Çünkü 
bu faraziyeler, Jspanyol hükfi
metinin Cenevreye gönderdiği 
notada dahi beyan olunduğu 
veçhile, üçüncü bir devletin 
Akdenizdeki tecavüzlere faal 
bir surette iştirakini kabul 
mecburiyetini husule getirir.,, 

Macar basını: 

telbahirlerin Frankonun deniz 
kuvvetlerine mensubiyeti şüp· 
hesizdir. 

Katil, karısı 
Atina, 2 (Hususi) - Evel· 

ki gün burada gayet feci ve 
tüyler ürpertici bir cinayet ol· 
muş, Psomadopulo admda bir 
şahış, iki çocuklu irini adın· 
daki karısını bıçakla kırk ye· 
rinden ağır surette yaralamak 
suretile öldürmüştür. 

Feci cinayet, Atinada derin 
bir teessür uyandırmıştır. Katil 
zevç, zabıta tarafından yaka· 
lanarak adliyeye verilmiştir. 

Psomadopulo, verdiği ifade
de diyor ki: 

- Zevcemden hiçbir veç
hile müşteki değilim. Hele 
namus ve iffetine diyeceğim 
yoktur. Yalnız biraz dilbazdı. 
Çok defa, onun bu tabiati, 
beni hiddete sürüklüyor ve 
kendisini dövmeğe bile icbar 
ediyordu. Başka bir kusuru 
yoktu. 

Garbi Akdenizde vaziyetin 
bazı tehlikeler gizle_çiiği şüp· 
hesizdir. Beynelmilel bir Ajans 
Frankonun Valancia hükume· 
tine silah taşıdığuıdan : şüphe 
edilecek her gemi üzerine ateş 
açtıracağını İngiliz hukUmetine 
bildirmiş olduğu haberini yay· 
mıştır. Ayni ajanc;ın verdiği 
malumata göre Hendayedeki 
f ngiliz sefiri böyle bir tecavüz 
vukuunda lngiliz harb gemile· 
rinin mütecaviz gemiye karşı 
derhal ateş açacaklarını Fran· 
ko hükumetine bildirmek için 
talimat almıştır. Bu haberle· 
rin hiç birisi inanılır gibi de· 
ğildir. Çünkü aşikardır ki Ak· 
denizdeki ihtila~lan çoğaltmak 
ve büyük deniz devletleri ile 
niza çıkarmak Frankonun men· 
faatlerine uygun değildir. 
Bundan başka düşünmelidir ki 
daha bundan bir kaç gün 
önce Mussolini Palermoda 
söylediği bir nutukta lngiliz -
ltalyan Akdeniz paktından 
bahsederek bu paktır.. Akde· 
nizde seyrisefain yollarının ser· 
bestliğini teyid ettiğini söyle
miştir. 

Palermo nutkunun Roma ile ninin uzlaşmaya amade oldu
Londra arasında henüz mual· ğunu Palermo nutkiyle ifade 
lakta duran meselelerin hal edişini memnuniyetle kaydedi
ve faslı için lngiltere ile baş· yorlarsa da Daily Telgraphde 
lıca müzakerelere girişmek intişar eden F oreign Officeden 
maksadını istihdaf ettiği şüp- telkin ve ilham edilmiş oldu· 
hesiz bulunmakla bilhassa bu ğu anlaşılan bir makalede in
anda f talyanm Akdenizde in· gilterenin Mussolini tarafından 

ileri sürülen ve Akdeniz mmgiliz seyrisefainine müşkülat 
çıkarması akla sığmaz. Fakat takasında bolşevik tesir ve 

nüfusuna müsaade etmiyece· 
böylece ltalya lnglitereye say· ğini tazammun eden teıi be-
i1 göstermek ve Akdenizdeki nimsemiyeceği tebarüz ettiril· 
havayı kabili içtinab her tür· miştir. 
lü karartılardan korumak iste· Ayni zamanda mezkur lngi· 
:,ıince Salamanka hükumetinin liz gazetesi lngiliz telakki nok-
kendi başına ve Akdenizde tai nazarına göre Akdenizde 
kendisi için hayırhah yegane seyrisefain emniyetini şiddetle 
büyük devletin yardımı olmak· tehlikeye maruz bırakan baz1 
sızın Valinsiya sahillerini ab• tezahürlere işaret etmiştir. Bu 
luka etmek gibi hukuku düvel suretle gelecek lngiliz • ltalyan 

ve çocukları 
- O halde niçin öldürdün? 
Sualine karşı katil zevç şu 

cevabı verdi: 
- Ben evi satm1ştım. Fa

kat ev, onun değil, benimdi. 
Evin parasmı kötü kadınlarla 
yidim ve bitirdim. işte bun· 
dan sonra idi ki, karım, ben· 
den soğudu. Bir hafta evel, 
çocuklar1 alarak babasının 
evine gitti. Gelsin, diye haber 
gönderdim, fakat kulak as
madı. Babasını vasıta koydum, 
o da kandıramadı. 

Evelki gün, kendisine rast· 
tadım. Eve gelmesini söyledim, 
lakin ne söyledimse para et· 
medi. Bunun üzerine bıçağı 
çekerek kendisine sapladım. 
Kaç defa vurduğumu ve nere· 
sinden yaraldığımı bilmiyorum. 
Ne yapahm? Bu, menhus bir 
tesadüfün doğurduğu hadi
sedir. 

maksad ve niyet anlaşmaya 
varmaktır. Bunun için telaş 
ve heyecan verici haberler 
karş1smda her iki tarafın mes
ul politikacılarının iyi ümit ve 
niyetlerle başlamış olan anlaş· 

ma teşebbüsünü iyi bir neti
ceye isal için azmetmiş olduk· 
larını sarahatle ifade ettikleri
ni kaydetmek lazımdır. Ve 
hakikaten de son günlerde 
Akdenizde mühim bir hadise 
olmamıştır. Hava heyeti umu· 
miyesile berrak kaldığı müd
detçe şurada, burada topla· 

nan bulutlardan nem kaparak 
yıkıcı bir fırtınanın k~pacağtna 
dair kehanette bulunmak 
doğru beğildir." 

bak1mından doğru olmiyan müzakerelerine tasfiyesi lazım 
bir harekete kalkışmış olması geler. en müşkül nokta göste- Dr. Demir Ali 
da farzedilemez. rilmiş oluyor. Bu meseleyi 

ı ı Kamçı oğlu 
ngiltere ile talya arasında ehemmiyetten ari görmek yan-

bütün fikir ihtilaflarmm bilhas- lış bir hareket olur. Akdeniz· Cilt ve TenasUI hastahk· 
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lngiliz donanması 
Venedikte 

Roma, 3 (Radyo) - Ve
nedik ve Pola limanlarında 
f ngiliz bahriyelilerine ziyafet· 
ler verilmekte ve birçok teza· 
hürat yapılmaktadır. lngiliz 
zabit ve neferleri inşa edil-
mekte olan yeni harb sefine-
lerini gezmişlerdir. Venedikte 
Amiral Kenedinin huzurile bir 
resmi kabul yapılmıştır. ltal· 
yanın Amerika sefiri, Dük dö 
Jen de iştirak etmiştir. 

Cesetler çıkarıldı 
City Of, (Panama) 3 (A.A.) .• 

Triton ismindeki karakol ge-
misi Tarpon vapur müretteLa
tından dokuz kişile 89 yaşmda 
bulunan kaptanın cesedini de· 
nizden çıkarmıştır. 

Deli bir Yahudi 
Paris, 3 (Radyo) - Bugün 

polis dairesinde bir hadise 
olmuştur. Pasaport dairesine 
gelen bir Yahudi, yerlere ben· 
zin dökerek daireyi ateşe ver· 
miştir. 

Yahudi derhal yakalanmış 
ve zabıtrya verdiği ifadede; 
ispanya hadiselerine karşı bü· 
yük devletlerin hareketsiz kal· 
malarını protesto etmek iste· 
diğini, daireyi bu sebeple ateşe 
verdiğini söylemiştir. Müteca
vizin şuurunun bozuk olduğu 
samJmaktadır. 

Prens Şişibu Berli. 
ne de gidecek 

Berlin, 3 (Radyo) - 13 
eylulde Japon imparat<Jrunun 
kardeşi Prens Şisibu Berline 
gelecek ve bir gün kalacaktır. 

Y aşıizümler 
Avrupada iyi sahldı .. 
İstanbul, 3 (Hususi) - f z. 

mirden Avrupaya gönderilen 
yaşüzümlerin, çok iyi satıldığı 
bildiriliyor. 
Yaşüzüm sevkıyatına, bun· 

dan sonra f stanbuldan da te· 
şebbüs olunacaktır. 

Buğday mahsulümüz 
Geçen seneden daha iyidir 

İstanbul, 3 (Hususi) - Zi
raat Vekili B. Şakir, buseneki 
buğday mahsulünün, geçen 
seneninkine nisbetle daha iyi 
ve mebzul olduğunu beyan 
eylemiştir. 

TAKViM 
Rumi - 1353 ı Arabi. 1356 

Ağustos 22 Cem. ahar 27 - Eylül 

~ ~ ~ 
7 7 

Cumartesi -
Fransız nazırı Sovyet ma· 

arif komiscıi tarafından kabul 
edilmiş vesair rical ile de te· 
maslarda bulunmuştur. 

Macar gazetelerine göre, 
Akdenizde seyrisefain meselesi 
beynelmilel efkar1 umumiyeyi 
tekrar ehemmiyetle işgal et
mektedir. Muhtelif milletlere 
mensub gemilerin meçhul tay· 
yareler tarafından bombardı
man edilmesi gibi tehlikeli ha· 
diseler her ne kadar tekerrür 
etmemişse de İngiliz gemileri 
tahtelbahirler ve muhripler ta
rafından tecavüze uğradıklarını 
bildirmişlerdir. Valansiya hü
kumetine aid iki gemi de Ça
nakkale önünde bir tahtelbahir 

sa Akdeniz ve ispanya mese- de ltalya ile lngiltere arasında ları ve elektrik tedavisi 
1 "r B.. · b l k ğ Evkat Ezan Vasat Evkat Ezan V•sat 

lesinden çıktığını zannetmek aydınlatılacak daha birçok me· zmı • ırınct ey er so a ı 
Elhamra Sineması arkasında Güneı 9,26 4,54 ~m 12 18,44 

pek doğru olmaz. Her neka- seleler çıkacaktır. Fakat her Tdefon : 3479 ö&lo 4,51 12,20 yatsı 1,36 20,19 

dar İngiliz gazeteleri Mussoli- ik:ıi ~t:ar~a~ft~a~d:a:.=e:sa~s~1 ~te~ş:k~il~e~d:en~~===========!~~=·=n:di:8:,4:8::16:·:11:i:m:e:llk:8:,5:5:3:,4:0 .............................................................................. 

Ciizli Cihangir 
_49_ Nakleden: F.Şemseddin Benlioölu 

Vücudu yerinden fırlar gibi 
bir hareket yaptı. Şiddetli 
bir elektrik cereyanına kapıl
mış gibi ihtilaçlar içinde kal
dı. Yüzündeki hal, şiddetli 
bir ağrı altında kaldığını da 
gösteriyordu. Koltuğa hare· 
ketsiz bir hald~ diıştü. 

Tröst azası şefin yanına 
koştular. Fakat yanma yak\a· 
şırken hepsi de büyük bir 
korku içinde idi. içlerinden 
en cesuru şefin elini tuttu ve: 

- Yazık.. Fücceten ölmüş! 
Dedi. 

* * * 
Şefin ölümü üzerine, bu 

maliyeciler tröstü arasında 

büyük bir panik başladı. 
Tröstüı1 canı, dimağı bu 
adamdı. Cihan bankalarının 
hepsine de bu adam hakim 
olmuştu. 

Tröstün azası, şeflerinin 
ölümünü mucip olan bu ha· 
rikulade haller ve hadiseler 
karşısında daha fazla ısrar 
edemediler ve tröst azalığın

dan istifaya kırar verdiler ve 
kararlarını da tatbik ettiler. 

Büyük karlar için kurulmuş 
olan altm tröstü, şimdi bir 
çocuk oyuncağı olmuştu. Aza
dan hiçbiri meçhul kudretin 

emri hilafına hareketi düşün- aldı. 
müyordu. İçlerinden bir kıs· Lidya, profesöre mümkünse 
mı da: hemen gelmesini rica edi-

- Hakikat, bizim yaptığı· yordu. 
mız iş caniyane idi. Profesör Roz, Lidyanın ya-
Demeğe başladılar. nına vardığı zaman, genç ka· 
Tröstün altınlarının liyakat dını küçük ve Lüks bir salonda 

sahiblcrine iadesi, tröst aza- buldu. 
lannın müthiş zararını mucib Lidya zayıflamış, uzun ve 
oldu. Bankerlerden ikisi be- ağır bir hastalıktan kalkm1ş 
yinlerine birer kurşun sıkmak· gibi bir halde idi. 
la yaptıkları kötü hareketin Gözleri, o parlak yeşil ren· 
cezasın1 çektiler. Dördü iflas gini kaybetmiş, şimdi mor bir 
ettİi birkaç1 da çok büyük halka içinde derinlere kaç· 
güçlüklerle tutunabildiler. mıştı. Kadının bakışlarından, 

Ve, beşeriyet bu suretle, profesör, fevkalade bir sebeb-
meçhul kuvvet sayesinde bir le davet edildiğini anladı. 
düzine bankerin kurbanı ol· Lidya: 
maktan kurtuldu. - Bay profesör, dedi, sizi 

* * * buraya bana bazı hususlarda 
Profesör Roz bir gün hiç izahat vermenizi rica için davet 

beklcmediii bir sırada Lid· ettim. 
yadan telefonla bir davet - Emrinizı hazırım, bayan. 

O korkunç günden son· 
ra meçhul kuvvetle karş1laşıp 
karşılaşmadığınızı anlamak ıs· 
tiyorum .. 

- Hiç karşılaşmadım. 

- Çok garibi Aradan ol· 
dukça uzun bir zaman geçti. 

- Hakikat şudur bayan: 
Müteveffa General Marsla 
yapmakta olduğumuz araştır· 
tırmalar da, faciadan sonra 
inkıta etmiştir. Ne fayda var 
sanki?. Kuvveti, bütün dehşe· 
tile öğrendik, başım1za birçok 
felaketler geldi. Ben kendi 
hesabıma araştırmalarda artık 
bir mana bulamıyorum. 

Lidya, profesörün sözlerini 
büyük bir dikkatle dinledi. 
Biraz da düşündükten sonra: 

- Yoksa, meçhul kuvvetin 
faaliyetten vazgeçtiğini mi sa· 

nıyorsunuz? Ardenya ile artık 
meşgul olmıyacak mt? Yoksa .. 
Daha korkunç bir vaziyet mi 
var? .. 

Diye sordu. 
Profesör ıstırablı bir halde: 
- Bu suallerinize ne suret· 

le cevab vereceğimi bilmi· 
yorum. 

Dedi ve sonra ilave etti: 
- Ne biliyoruz?. Belki de 

bizi unutmuş görünmekle be· 
raber şu anda görüştüklerimi
zi de dinlemektedir. 

- Ben, çok defalar irade 
kudreti ile bu meçhulü davet 
ettim, fakat hiçbir cevap ala· 
nıadım. Fakat sizi davet et· 
mezden çok az evel bu meç
hul kuvvetin sesirı\ hemen 
kulağımın dibinde duyar gibi 
oldum. 

- Sonu flar -





;,ayra o 

OOPSA 
Ozum satışları 

Ç. Alıcı K. S. 
1329 F. Solaai 15 25 
39.3 M. j. Taran. 13 
266 Ş. Rıza H. 15 75 
209 Ü. Kurumu 13 25 
~rıo M. Arditi 16 75 
191 Atbayrak 16 25 
147 Paterson 15 75 
134 H. Alanyalı 17 75 
120 Harasnn o. 16 75 
87 F. o. Abdul. 16 50 
84 D. Arditi 14 50 
72 M. lzmir l 1 75 
43 A. E. Sipa. 14 

K. S. 
20 50 
21 50 
16 50 
15 50 
21 
16 75 
16 75 
17 75 

Buca otobüsleri 
ve halk 

Buca belediyesi otobüsleri 
serginin önündeki meydana 
kaldırmıştır. 

Karilerimizin söylediklerine 
göre, bu vaziyet otobüs yolcu· 
ları için pek güç ve zahmetli 
olacaktır. Nazarı dikkati cel· 
bederiz. 

Çarpışmalar biribi
rini takib etti 

Londra, 3 (A.A.) - Onlee 
ismindeki sahil muhafaza ge· 
misi hafifce Sufflot kruvazörü· 
ne çarpışmıştır. Kruvazörün 
yaraları ehemmiyetsizdir. 

ANADOLU 
hınir Birinci lcıa Memur· 

luğundan: 

Şaziyenin Emlak ve Eytam 
Bankasından ödünç al<lığı pa· 
raya muk{lbil bankaya ipotek 
eylediği İzmirde Karşıyakada 
Bahariye mahallesinin Soğuk
kuyu caddesinde 50 No. tajh 
hane iki katlı olup ve her ka
tın caddeye ayn ayrı kapısı 

vardır. Dokuz basamak merdi· 
venle açık balkona çıkılarak 
badehu üst kata girildikde ge· 
nişçe bir salon, caddeye nazır 
bir oda, arka taı·afında bir 
oda ve bir mutbak ve nıutba
ğın yanında bir kiler, arkada 
avlu ve avluya hela mevcut· 

lzmir gümrük muhafaza taburu 
komisyonundan: 

Umum tabmiıı Muvakkat 
Mikdarı tutarı leıninntı Münakasa 

satın alma 

Cinsi Kilo Gr. Lr. Kr. Lr. Kr. şekli Tarih Gün Saat 
Nohut 2384 238 40 18 00 Açık eksiltme 20/9/937 Pazarksi 10 
Pirinç 5432 1287 40 97 00 ,, " ,, ,, ,, 10,30 
Makarna 4767 1191 75 90 00 ,, ,, u 11 ,, 11 
K.Mercimek 993 158 90 12 00 ,, ,, ,, ,, ıJ 11,30 
Bulgur 5517 717 21 54 00 ,, ,, ,, " " 14 
Sadeyağı 2115 1850 63 139 00 ,, 'J ,, ,, ,, 14,30 
Zeytinyftğı 996 537 85 41 00 ., ,. ,, ,, ,, ıs 

Sabun 1957 665 38 50 00 ,, ,. " " ,, 15,30 
Un 89034 11129 25 835 00 Kopalı zarf ,, ,, ,. 16 
Salça 774 123 85 10 00 Açık eksiltme 21/9/937 Salı 10 
Patates 6112 418 70 32 00 ,. ,, " ,. ,, 10,30 
Peynir 1986 774 SS 59 00 ,, ,, ,, ,, ,, 11 

39 J. Taranto 13 75 
37 Tikv. Hak. 16 
48 Beşikçi o. 16 

On1ee bundan sonra Do· 
chess ismindeki muhribe de 

16 50 
20 50 .;,;.r111p•m•ı•şt.ır •. -------• 

16 75 
16 75 
17 50 
17 75 
15 25 
15 75 
16 

tur. 2500 lira kıymetinde 
olan bu hanenin mülki· 
yeti açık artırma suretile ve 
844 numaralı Emlak ve Eytam 
Bankası kanunu mucibince bir 
bef'aya mahsus olmak şartile 

artırması 13/ 10/937 çarşamba 
günü saat 11,30 da icra dairemiz 
içinde yapılmak üzere 30 gün 
müddetle satılığa konuldu. 

Zeytin tanesi 1011 313 41 24 00 ,, ,, ,, ,, ,, 11,30 
Ç. üzüm 1261 264 81 20 00 ,, ,, 11 " :, 14 
Gaz 6679 1202 22 91 00 ,, ,. ,, 11 ,, 14,30 

55 A. H. Sar. 20 50 
32 J. Kohen 13 25 
32 S. Erkin 16 50 
29 H. Alberti 20 
28 K. Taner 14 75 
24 A. H. Nazlı 14 50 
22 T. Erman 19 
20 M. B. P. T. 15 
16 A. R. Üzüm. 15 75 
12 Ş. Remzi 13 25 
11 A. Maydo 12 50 
8 Ş. Bencuya 1 S 
7 K. Akyiğit 16 50 
4 H. ibrahi 14 

3699 
23954 
27653 

16 625 
16 50 
21 50 
17 50 
16 50 
19 
15 75 
17 
13 25 
12 50 
15 
16 50 
14 

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

İktısad Vekilimizin 
beyanatı 

- Başı 1 inci sahifede -
dellerini de Cumhuriyet Merkez 
Bankasında lıloke bulunan miktara 
ilave eylediğimi:ı takdirde (dıi po· 
nipiJiteJ yekıinu 35 mil}on küsur 
Tilrk lirasına hali~ olur. Bunun 
ifade ettigi mana alakadarların 
memleketimizden bu miktarda mal 
alıp ilıroç etô1eleri demektir. 

Almanyaya gelince, ayni 
tarihte Almanyada Reichs 
Bank nezdinde 30,447,894 
Türk liralık bloke paramız 
mevcut bulunmaktadır. Bir~aç 
ay eveline gelinciye kadar 
bu rakam 44 milyon küsur 
lirayı bulmuştu. Halen Reiclıs 

Bank nezdindeki 30 küsur mil
yo Türk liralık blokaja mu· 
mukabıl Almanların memleke· 
timiz.:- veresiye sattıkları mal· 
lar bedellerinin yekunu 34 
milyon 187, 169 Türk lirasıdır. 
Bu yekunun 8,830,414 lirası 
altı aya kadar vadeli müba· 
yaslara ait bulunmaktadır. Bu 
miktarlardan vadesi gelenler 
Cumhuriyet merkez bankamıza 
yatırıla.-ak Reichs Bank nez. 
din deki bloke paramıza mah· 
sub olunmaktadır. 

Şurasını da kaydetmek fay· 
dalı olacakhr ki, Almanyadan 
siparişi mukaveleye bağlanmış 
olduğu halde henüz memle· 
kete idhal edilmemiş olan 
mallar bedelleri y1Jkarıki 

34, 187, 169 Türk liralık yekunda 
dahil bulunmamaktadır. 

Almanya ile Berlinde bulu· 
nan murahhas heyetimiz ara· 
sında Reichs bank nezdindeki 
bloke paralarımızın bir an evel 
eritilmesi için cereyan eden 
müzakere, bir protokol imzası 
suretiyle neticelenmiştir. Bu 
protokol 31 Temmuz 1937 
tarihinden itibaren meriyet 
mevkiine girmiştir. 

Her iki hükumetin karşılıklı 
ticaretlerinde muvazene tees-
süsünü samimi bir surette ar· 
zu ettikleri anlaşılmaktadır. 

Berlinde devam edilmekte 
olan ticaret anlaşması müza
kereleri, son safhasına gelmiş 
bulunmaktadır. Müzakereıerin 

neticesini yakında ağrenereği
mizi ümit ediyoruz. Tebeyyün 
edecek neticeye göre dış tica· 
retimiz hakkındaki tedbirleri· 
miz prensip halinde ayrıca 
ilan edilecektir. 

lzmir Birinci icra Memurlu
ğundan: 

Ömer, Ali Osman, Mehmet 
Nailin Emlak ve Eytam Ban· 
kasından ödünç aldığı paraya 
mukabil bankaya ipotek eyle-
diği İzmirde Esnaf .Şeyhi 'Ila· 
hallesinin Başdurak caddesin· 
de yeni 58 No.lu tai 98 No.lu 
eve kapıdan girilince zemini 
klakalı bir sofa, arkada mut· 
bak ve hela, ikinci katta kü· 
çük bir sofa, cephede bir oda, 
arkada mutbağın üstünde di· 
ğer bir oda, üçüncü katta yi· 
ne küçük bir sofa, cephede 
yan duvarı yıkık balkonlu ve 
fakat gayri kabili sükna bir 
oda, arkada bir taraça mevcut 
olan 800 lira kıymetinde olan 
bu evin mülkiyetiaçık arttrıma 
suretile ve 844 numaralı Em· 
lak ve Eytam Bankası kanunu 
mucibince bir bef'aya mahsus 

olmak şartile artırması 13/10/937 
çarşamba günü saat 11 de ic
ra dairemiz içinde yapılmak 

üzere bir ay müddetle satıh· 

ğa konunldu. 
Bu artırma neticesinde satış 

bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödemesi tarihi 2280 
numaralı kanunun nıer'iyete 
girdiği tarihten sonraya müsa
dif olması hasebile klymetine 
bakılmıyarak en çok artıranın 
üzerine ihalesi yepılacaktır. 

Satış 844 numaralı Emlak ve 
Eytam Bankası kanunu hü· 
kümlerine göre yapılacağından 
ikinci artırma yoktur. Satış 
peşin para ile olup müşteriden 
yalnız yüzde iki buçuk della· 
liye masrafı alınır. 

İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve itifak 
hakkı sahiplerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklarını husu· 
siyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev· 
rakı müsbitelerile birlikte me
muriyetimize bildirmeleri İcab 
eder. 

Aksi halde hakları tapu si· 
cilince malfim olmadıkça pay· 
!aşmadan harıç kalırlar. 31101937 
tarihinden itibaren şartname 
herkese açıktır. Talip olanla
rın yüzde yedi buçuk teminat 
akçesi veya milli bir banka 
itibar n'ektubu ve 37/3537 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten sonraya müsa· 
dif olmas1 hasebile kıymetine 
bakılmıyarak en çok artıranın 
üzerine ihalesi yapılacaktır. 
Satış 844 numaralı Emlak ve 
Eytam Bankası kanunu hü
kümlerine göre yapılacağından 
ikinci artırma yoktur. Satış 
peşin para ile olup müşteri
den yalnız yüzde iki buçuk 
dellaliye masrafı alınır. 

İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklarını husu
siyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarmı işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev· 
rakı müsbitelerile birlikte me· 
muriyetimize bildirmeleri İcab 
eder. 

Aapa 34492 1552 ıs 117 00 ,, ,, " ,, ,, ıs 
Saman 16789 419 73 32 00 ,, ,, 11 ,, ,, 15,30 
Kuru ot 21900 985 50 74 00 " ,, ,, ,, ,, 16 
Kuru soğan 328 12 30 1 00 Paıt:arltk 22/9/937 Çarşamba 10 
Çay 22,5 74 25 6 00 ,, ,. ,, ,, 10,30 
Kırmızı büber 110 20 90 2 00 ,, 11 ,, ., 11 
Sirke 50 4 50 1 00 ,, ,, ,, ,, 11,30 
Şeker 1106 301 40 23 00 Açık~ eksiltme 22/9/937 Çarşamba 14 
Odun 130000 2600 00 195 00 ,, ,, ., ,, ,, 14,30 
Kavurma 4840 2976 60 224 00 ,, ,, " ., ,, 15 
Sığır eti 7 590 2315 00 174 00 " ,, ,. ,, ,, 15,30 

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

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

2 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 nci ve 3 ncü maddel~rinde yazılı vesikalarla mu· 

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

lzmir Orman Başmüdürlüğünden: 
Beher kentalin Artırmaya 

muhammen çıkarılan 
Teminatı bedeli miktan 
Lira K. Kuruş Kental Cinse Ormanın ismi Köyün iımi 

1 35 6 300 Kuru Çam odunu Kaplan gedi~i BurnavA 
54 6 120 ., ,, ,. Dede daA-ı ,, 
52 6 116 it ,, ,, Eşen tepesi Bulgurca 
81 6 180 ,, ,, ,. Souk Su Sandı 

2 67 6 592 it ,, ,, Bunarbaşı Bunarbaşı 
2 63 5 700 Pırnal çalısı Çayırlı tepe Naldöken 
2 39 5 638 ,, ,, Çatal kaya Seydiköy 

'( ukarıda yazılı köylere civar devlet ormanlarından hizalarında gösterilen Kuru çam odun· 
lan ıle Pırnal çalısı 27 /8/937 tarihinden itibaren on beş gün müddetle açık artırma ile satışa 
çıkarılmıştır. Mukavale ve şartname projeleri Orman müdüriyetinden parasız alınır. ihale 
10191937 tarihine müsadif Cuma günü saat on dörtte lzmir Orman Başmühendisliğinde y&pı· 
Jacağı ilan olunur. 4 6 8 9 3081 

İzmir harici askeri satın alma ilanları 

Aksi halde hakları tapu si· 
cilince malum olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar. 3-10·937 
tarihinden itibaren şartname 
herkese açıktır. Talip olanla
rın yüzde yedibuçuk teminat 
akçası veya milli bir banka 
itibar mektubu ve 37 /8025 Burna va Tümen Sa. Al. Komisyonundan: 

dosya numarasile iz. birinci icra Cinsi Mahalli M~~::rı • Umut~ta~hmin ~:~:=t~t Mü:ek~fsa Tarih Gün Saat 

memurluğun1a müracaatları ilan L. L. 
olunur. H. ş. No. 934 Un Burnava 90000 11025 827 Kapalı 20/9/937 Pazarteıi 10 

Emlak ve Eytam Un Gaziemir 170000 20825 1562 Kapalı 20/9/937 Pazartesi 11 
Bankasından: Un Aydın 146000 17885 1342 Kapalı 20/9/937 Pazartesi ıs 

Un Tire 150000 18375 1379 Kapalı 20/9/937 Pazartesi 16 
37/8025 lcra dosya numara- Un Söke 64000 7840 588 Kapalı 21/9/937 Salı 10 

siyle satılan, yukarıda evsafı Un Ödemiş 50500 6187 465 Kapalı 2119/937 Salı 11 
yazılı gayrimenkulün alıcısı is· 1 Yukarıda miktar ve mahalleri yazılı unlar kapalı zarf usulile münakasaJ1l .konulmuştur. 
terse, Bankamızca bu gayri-· 2 Münakasaları yukarıda hizalarında yazılı gün ve saatlerde yapılacaktır. 
menkule konulacak kıymetin 3 Umum tahmin tutarları ile muvakkat teminatlan hizalarında yazılıdır. 
yüzde ellisine kadar umumi 4 Şartnameleri komisyonda görülebilir. 
şartlarımız dahilinde ikraz ya· 5 İsteklilerin 2490 sayı kanunun 2,3 ci maddelerinde yazılı vesikalada birlikte teminatı 
pılabilir. 3038 muvakkate ve banka makbuzları ile birlikte teklif mektuplarını mlinakasa saatlerinden 

r \ ---•b•i•r•sa•a•t•e•v•el•B•u•r•nliav•a•d•a•k•i •A•s•k•er•i•S•a•tı•n•a•lm_a.k0o•m•isıiıy•o•nu•n•u-v.erm•e•l•er•i.••4İI .9 .. 11.41.1~1.9_30_7.12• 
Kitapçı Hüseyin j. M. Taranto iflas idare· cıvatalar, perçinler, hurdava- sanda açık. artırma ile satılacak 

Avni sinden: tiye, malzemei inşaiye ve mü· ve ikincı artırmada kiymete 
Her lisandan eski kitablar, ga· Masanın tasfiyesi sebebile teferrik ve demirbaş) gibi yedi bakılmıyarak her kaç kuruş 

zeıe, mecmua ve romanlar alınır satılığa çıkarılan müflise aid muhtelif gruba ayrılarak her olursa olsun satılacaktır. Satış 
ve satılır. Sorulacak suallere veri· emtiai tüccariyenin 3 /6/ 937 birinin kıymetleri ayrı ayrı bedeli peşin ahnır. Delliliye 
lecek cevablar için altı kuruşluk: tarihinde yapılan artırmasında takdir edilmiş olduğundan müşteriye aiddir. Artırmaya 
pul konulması lôzımdu. Hariçten iştirak i9in % yedi buçuk te· 
sipari~ kabul olunur. sürülen peylerin az olmasına mezkür eşyanan ayrı ayrı minat ahmr, mallar mağazada 

Ege kitap evi Ilisarönü ve küçük esnaf tarafından em- 8 191 931 çarşamba günü müf· teslim edilir. 24 saat zarfmda 
dosya numarasile Birinci icra Numara 4·6 tianın muhtelif gruplara tefriki lisin Çivicilerdeki 9 numaralı bedeli ihale ödenerek malan 
memurluğuna müracaatları ilan \... __________ _) halinde cümlesini iştira ede- mağazasında saat 11 de ilk kaldırılması mecburidir. Fazla 
olunur. H. iş. No. 1099 Zayi cekleri yolunda müracaat vaki artırması yapılacaktır. izahat için büyük Kardiçalı 

· k k B t d ·· "l 1 hanında 54 numarada ı'fla"s Emla"k ve Eytam Mutasarrıfı bulunduğum Bur- olmasına ve emtıanın üçü u ar ırma a suru en pey er 
k l idaresi memuru awkat Cemal nava 7 No.lu 5 kişilik Fort aruplar halinde satışı masa· takdir olunan ıymet erin yüz- Ça 

B k J • nçara müracaat edilebilir. an asınuan : tenezzüh otomobilimin bele· nın da menfaatine uygun gö· de yetmiş beşini bulmadığı 
37 /3537 İcra dosya numa- diye ehliyet No. 525 ehliyet- rülmesine binaen 31/8/37 ta· takdirde ikinci artırma 16 r Göz Hekimi 

rasiyle satılan, yukarıda evsafı namemi kazaen Çeşmede zayi rihli Milli Birlik gazeteıinde Eylul 937 perşembe günü 
yazılı gayrimenkulün alıcısı is· ettim. Yenisini çıkaracağımdan 8 19/ 937 gününde yapılacağı 14 ten 19 ve 17 Eylul 937 Milat Orel 
terse, bankamızca bu gayri eskisinin hükmü olmadığım ilan edilmiş olan ikinci artır· cumartesi günü saat 14 ten Adres: Beyler Numan IO· 

menkule konulacak kıymetin ilan ederim. manm yapılmasından sazfına- 19 za ve o günde satışın önü kağı No. 23 
yüzde ellisine kadar umumi Burnava ismet lnönü zar edilerek müflisin mağaza· alınmadığı takdirde 18-eylul-937 Kabul saatleri: Öğleden evel 
şartlarımız dahilinde ikraz ya- caddesi 30 C. sında mevcud bilcümle emtiai cumartesi ıünü saat 10 dan · saat 10-12 öj'leden sonra 
pılabilir. 3039 Molinarı tüccariye (demir boru, eğeler, 13 e kadar müflisin maj'aza· 'lıiııillllllll•Sil,30•·•l•7-T•el•eİI. 1111343ıiıııııııl4._ .. 



ANADOUJ 

1000 
Metre uzağı 

l /zmir KollNllanlılt llftıılan 
~. -l~mir Müstıhkem mevki satan alma kom~undae: gosterir.. diy.e 

yalan soylemı· 
yoruz. Hırsız 

mı kovalayacaksınız? Düşman 
mı tarassut edeceksiniz? Hayır 
değil mi? şu halde size 30 met· 
reyi vazih bir surette gösteren 

JUNIOR 

Fuarda satış yeri TRAKYA pav. 
. ,..onu karşısında 

Sağır dilsiz ve körler müesse· 
sesi miidürlüğünden; 
Demirci ve mobilya ustası 

.. lzmir Karşıyaka sağır dilsiz ve körler m~esse~inde ?S lira 
ucretli demircilik atelyesi şefliği ile 7 5 lira ucretlı mobılya ve 
tahta işleri şefliği için iki ustaya ihtiyaç vardır. . d 

l - Tam teşkilatlı san'at mekteplerinden eyı derece e 
mezun olmak. 

11- Askerliğini yapmış bulunmak ve çalıştığı yerlerden iyi 
hizmet vesikası bulunması. ,. .. 

ili- Hariçte müstakil atölye işletmiş yahut resmı hususı 
büyük san'at müesseselerinde şeflik, ustabaşılık yap· 
mış olanlar tercihen ahnırlar. . . 

iV - Talipler çok olduğu takdirde teknik ve genel bılgı 
üzerinden bir müsabaka açılacaktır. . 

V - isteklilerin 20 Eylule kadar müsbet vesi.katarı_ dıplo· 
ma nüfus bonservis, askeri veya suretlenle muessese 
müdürlüğüne müracaatları. 3070 3 4 

Gümrük muhafaza genel ko
mutanlığı Istanl>ul sabn ahna 
komisyonundan: . . 

1 - 4031 takım yazlık elbisenin kapalı zarfla !k~ıltmesme 
istekli çıkmadığından 9.9.937 perşembe gunu saat 15 
de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 22.170 lira 50 kuruştur. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - isteklilerin ilk temiaat olarak 1663 liralık vezne mak

buzu veya banka mektupları ve kanuni ves1kalarile 
birlikte o gün Galatada eski ithalat gümrüğü bina
sında komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. 

19 24 29 4 525312843 

Cumurbaşkanhğı Filormonik 
OrkestırasıŞefBğPulen: 
Cumurbaşkanhğı Filormonik orkestıruına bağlı• ayni za· 

manda salon orkestırası vazifesini de görmek üzerıe- bir Caz 
heyeti teşkil edilecek ve namzetler kabul imtihanına tabt ~u
tulacaklardır. imtihanda kazananlar çaldı'ı salar!n nevıne 
göre ayda 80 ı. 150 lira ücretle angaje edilecelclerdır-. 

Salon müziği ve caz için 
- Bir Piyanist, bir birinci.-,kemancı . 
- Bir ikinci kemancı (başka bir alet te çalabılece~) 
- Bir Tenor Sakmofon (Bandonion yahut Akordıyon ça· 

labiteeek) 
- Bir Bato.-i 
- Bir K(,ntrbas (başka bir alet te çalacak~ 
- Bir Tromboncu (başka bir alette çalabılec~k) 
- Bir Trompet çalan (başka bir ilet te çalabılecek) 
- alınacaktır. , 

. lıt~kli~erin hüviyet cüzdanları ve elind_e~i sair vesEaikıli ;;;; 
lılcte ımtıhan edilmek üzere 6 Eylulden ıtibaren 11 . :Y • 
cumartesi gününe kadar lstanbulda Galatasaray Li~ne ve 
Anlcarada imtihana girecek namzetlerin ise 15 Ey~lden 2~ 
EylQI pazartesi giinüne kadar Cumurbaşkanlığl Fılarmon 
Orkeıtfall Şefliğine başvurmalan lazımdır. 

Müracaat ve imtihan zamanı ıaat 
1 O -· 13 ara8ındadır 

-- 15 20 25 1 3 7 10 2722/2837 

Ticaret Lisesi 
Direktörlüğünden 

Eski 
lidirler. 

(/kincikordon - Maltdlar) . 
talebeler kayıtlarını 15 Eylule kadar tacdit ettume· 

Kayt ve kabul: 
bulAtatıdaki kısımlara hergün 9 dan 12 ye kadar kayt ve ka· 

yapılnıaJGtadır. 
~ - ~rta kısma: Kız ve erkek ilk okul mezunları. 
3 - ~~ıe kıımına: Kız ve erkek orta okul mezunlan. 
A - Kıcaret: kurslarına: d 

- lı ıımı 2 ıınıfladır. Tedrisat sabahtan öğleye kadar ır. 
B k okul mezunu kız ve erkekler. 

- KEıımı ilci sınıftır. Tedrisat sabahtan öğleye kadarkdleır. 
n az orta okul ikinci sınıfına geçmiş kız ve erke r. 

C - Akşam kura kısmı Devlet ve Ticaret evleri memu..ıa... 
F nna akşam tedrisatı. 

ediı~8. malGmat almak için Okul Direktörlüğüne müra~ 
llllCll. 4 7 9 3086 

1 - Bergama kıtaatı için 5500 kilo kuru sotan aÇJk ek· 
siltme usul ile sabo alınacaktır. 

2 - Maim tahmin bedeli 220 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 16 lira SO kurufhır. 
4 - ihale 18 EylOI 937 cumartesi günü saat 11 de Ber

gama askeri satın alma komisyonun binasında yapı· 
lacakıtr. 

5 - Kuru soğan evsafile teslim mahal ve şartlan şartna
mesinde yazılıdır. 

6 - istekliler muvakkat taminat18Plnı ihale saatında11 evvel 
Bergama Maliye Vf'Znesine teslim edecektir. 

7 - Evsaf ve şeraitini bilmek istiyenler için paza;tesi, çar· 
şamba ye cumartesi günleri komisyonun açık oWutu 
ilin olunur. 31 4 9 14 2963 

lımir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Berııama kltaatl için 400,000 kilo Linit kömürü ka· 

palı zarf usulile satın ahnacalcbr. 
2 - Malın tahmin bedeli 5000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 375 liradır. 
4 - ihale 20 Eylul 937 pazartesi günü saat 10 da Ber· 

gama askeri satın alma komisyonu binasında yapı· 
lacaktır. 

S - Linit kömürü evsafile teılim mahal ve şaıtlan IAl't· 
namesinde yazılıdar. Şartnameler Berrama<Wö alım 
satım komisyonundadar. 

6 - Teklif mektupları 20 Eylul 937 günü saat 10 a kadar 
satın alma komiıyOAuna vermiı olacaktır. Bu saattan 
sonra mektuplar kabul edilmez. 

7 - Şartnamesinin 4 üncü maddesinde istenilen vesikalar 
muvakkat teminatın konulduğu zarf içerisine konu
lacaktar. 

8 - Komisyon haftanın pazartesi, çarşamba ve cumartesi 
günleri açıktır.' 1 4 9 14 296G 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Bergama kıtaab için 320,000 kilo ıatnMt kapah zarf 

usulile satın almacrktır. 
2 - Malın tahmin bedeli 6400 liradır. 
3 - Muvakkat tem;nab 480 liratkr. 
4 - ihale 20 Eylul 937 pazartem garrit saat 9 da Bergama 

askeri satın alma komis)'ODD binuında yapıluaktır. 
S - Saman evsafile teslim mahal ve şartları prtnamesinde 

yazılıdır. Şartnameler Bergamadaki satın alma lromis· 
yonun dadır. 

6 - Teklif mektupları 20 Eylul 937 günü saat 9 a kadar 
satın alma komisyonuna verilmiş olacaktır. Bu saattan 
sonra mektup kabul edilmez. 

1 - Şartnamesinin 4 üncü maddesinde istenilen vesikalar 
movalllcat teminatın kondağ• laf içeriaiae- ke....s.tır. 

8 - Komisyon haftanın p•artesi, çarşamba ve cumartesi 
günleri açıktır. 1 4 9 14 2959 

lzmil' Miiatalrkem mevki ubn. alma kemi~: 
1 - Bergama kıtaatı iç.in 13500 kilo patater açıft. eksiltme 

usulile satın- alaaa ...... 
2 - Mahn tahmin bedeli 1215 liradır. 
3 - Muvakkat te&'Dinatı 91 lira 12 kuraştur. 
4 - ihale ıs- Eylul 937 cumartesi paü uat 1a da Ber

gamadt askert satın alma komi8)'11no binamda ya
pılacaktır. 

5 - Patates evsafite teslim mahlll ve-prtları prttmmeıinde 
yazıhd.r. 

6 - f stektiter muvillai teminatl*mı ihale saatmdan evvel 
Berıama Mtitiye vezn-esine teslinı e4eceitir. 

7 - Evsaf ve şeraitroi bilmek istiyenler için p~, çar
pın ba ve cumartesi giinleri komilyo..nt ~ oldutu 
illft olumır. 31 4 9 14 2958 

lzmir Mustahkem mevki satın alma komisyonundo: 
1 - Bergama kıtaatı için 250',000 ldfo odun açık ekaıltme 

usulile satın alınacaktır. 
2 - Malan tahmin. bedeli. 3751 liradaı .. 
3 - Muvakkat teminatr 281 lira 1S karuwtat. 
4 - ihale 18 Eylül ~31 ca....,..i pnü saat 9 da Berga

mada askeri satın alma. ko•iqonr binaıı•u yapıla· 
caktw. 

S - Od• ewafil .. ıe.Hm mahal v• .-ı1.. prtnamede 
yazılıdu. 

6 - isteklilerin muvakkat teminatlannı ihale aaatiııden 
evvel Bergama Maliye veznesine tealim edecektis. 

7 - Evsaf ve ıeraitini bilmek iatiyenler için pazarteai, çar· 
paha ve cumaateai pnleri komiayenuct açık oldutu 
ilia oı-. 31 4 9 14' 29'i 

lzmir Mst' Mv. K. Sat. Al. Ke. Ra. den: 
ı - 5000- metre bir wtl'ene- tMlnila Nil\;• fiatı 500 

kuruı olaıt kurı••• renkte kaputluk kum.. kapalt 
zufla aboaeakb. 

2 - Şartaameai 12S kurut olmak ve öroetini gö. mek 
isteyenlerin her güa komiıy.oaa gelmeleri. 

3 - ilk tt.minat mikdarı (1375) liradaı. 
4 - ihalesi 23.9.937 P'!'..-be giaü saat 11 dedit. 
S - Münak•saya gireceklerin 2490 sayıla kanunu 2 ve 

3 cii maddelerinde yazıh veaillalan ilk teminatlarile 
teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat 
evvel M. M. Vekileti aatıaalma komisyonuna ver-
meleri. 309J 4 10 ıs 21 

--:o--~~~~~~:-;;---;-----------
lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. RL den: 
ı - Menisa merkezinde bulunan lcıt'at ve müeuesat hay· 

vanlannın senelik ibtiyacı olan (541800) kilo arpa 
veyahut yulaf kapalı zarfla ve ayrı ayn tutnamelerle 
münakasaya konulmuttur. 

2 _ Şartnameleri arpeaının (149) ve yulafın (163) kurut 
mukabilinde Manitada tümen satınalma komisyonun· 
dan alınabilir. 

3 - Münakasaları 24 Eyl61 937 cuma pnii saat 10 da 

arpanın saat 17 de yulafın Manıuda tümen satınalma 
komi.,oauada yapılacak ve· tümeuce arpa veyahut 
yalata teklif edilecek fiyatler üzerinden tahkikat yapı· 
luM birisiain ihalesi yaptlacaktır. 

4 - Muhammen bedellPri arpanın kilosu 5,5 ve yulaf1D 6 
kuruştur. Muvakkat teminatları arpanın (2235) lira 
yulafın (2439) liradır. 

S - ls~kliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 
vesıka goaterecekler ve muvakkat teminatlarile birlikte 
teklif mektuplarını münakasanın yapılacağı belli ıaat
ten en az bir saat evvel komisyona vermiş olacak· 
l•chr. 3094 4 10 16 22 

lzmir memurlar kooperatif ıirkctinden: 
Rvznamede gösterilen bususatı görüşmek üzere 18·9·937 

tarihine miiladif cumartesi günü saat 17 de Halkevinde top· 
lanacak olan fevkalade içtimada bilumum sayın ortald•ın 
hazır bulunmaları rica olunur. 

Ruzname: 

1 - Şirketin umumi vaziyetinin ve bilhaua sermaye vni· 
yetinin tetkiki. 

2 - Atisi hakkında karar ittihazı. 4 5 3018 

lzmir Inlıisarlar Baş mücliirlti
ğiinclen: 

Baş müdürlütümüz yanmdaki depoda mevcut 1280 kilo 
tütün pazarbkla satılacakbr. 

isteklilerin 16-9-937 günü saat lS de baş müdürlütümiizdeki 
komiayona gelmeleri. 4 7 3091 

Kültür Lisesi Müdürlüğnden 
Kız ve erkek öğretmenlere 

(Fuar) münasebetile lzmire gelecek kız ve erkek öğretmen· 
ler (Kültür Lisesi) yatı daireleı;inden istifade edebilirler. 

Alafehir icra dairesinden: dıtı trkdirde üzerinde hıra· 
Alaoaldı: Sakarya M. den kılma yapılmaz ve on beı gün 

Murat otlu Selim ve karısı müddetle ikinci arttırmaya bı· 
Dudu rakılır. 

Borçlu: Sakarya M. den Ka· ikinci arttırma gün, saat ve 
valalı Mümin otlu Süleyman mahalli : Alafehir icra dairesi 

Borç ve müanidab 23·12· önünde 2S-10/937 tarihine 
936- tarih YfJ' 318-417 No. lu rastlayan Pazartesi ginü sat 
ilinde yüz lira ve mahkeme 15 ten 16 ya kadar müddet 
ve icra masraflarile vekalet içinde acık artt1Tma suretile 
ücreti. yapılır. Ve belediye edellilı 

Sablacak G. menkul Alaşe· tarafından yüksek ıeıle üç defa 
birin dikilitaş mevkiinde mart nida ettirildikten sonra en 
933 tarih ve 59 no. lu tapu- fazla arttıran üzerinde bırakı· 
ya merbut beş dönüm batın lır. 
hududları şarkan çalık otlu 1 - işbu gayri menkul 
tarlası, Gar. Murat oiJu Ah· üzerinde irtifak baklan ve faiz 
met, fimalen pomak HaMn iatiyen ve Mir b.._ idclia· 
Ramazaa ceaubea yorgancı anaclr balunıı lu vana taıiln 
ballarlle mabdud batıa ta· ilinden itiberea 20ain itiail• 
mamı evrakı müsbitelerile birlikte 

Vuireti enah f&rlwr Hü· icra deireaine miracaat etme· 
seyin otlu Ak Hum tatla• leri liumdır. Akli halde hak· 
g..,_ MimU. ck)1l ve Ahmet ları tapu sicilinde sabit olma· 
~ balm• tefrik eden yol dıkça arttırma tutamm pay· 
ıiımelea pomek Ha.o otlu laşhnlmundan malınım bıra· 
Ramazan tarla ve batmr ayr kılırlar, 
r... yol cenub.. lwalNtter 2 - Delliliye ve tapu harç· 
o~yln- '*fi ile mahdad lan alıcıya ve vergi borçlan 
biimeMlaa~deUr 24 met- borcluya aittir. Alıcı satq tu· 
re 2S santim olan ve içinde- tannı iıtenildip anda vermeye 
bq adet zeytib atacı mefttlt mecburdur. Vermedifi takdir
bulanan bap bnnamı. de önce koydup bedel üze-

Muhammen K'. maa teferrüat rinden birinci mutteriye teklif 
bata 258 fftı la,met biçilmiftir. olunur Kabul ettiti veya bu 

Birinci arbnna gWt. mahal, miktar bedelle herbanıi istek· 
saati, Alqebir icra dairesi lisi çıktıtı takdirde onun üze
öninde 8-1-0·37 tarihine raat· rinde bırakılır· böyle bir alıcı 
lıyaft cuma günü uat t 4 den çıkmaz ve müşterii evvel de 
16" )'il' katlar middet içinde almata rıza göstermezse üze
açık arttlrma suretile yapıla· rinda bırakılma kararı bozulur 
caklw. ve gayri menkul tekrar lSrün 

Arttırma şartı: Yukarıda ya· 
zılı gayri menkul otuz gün 
müddede- 3/81937 tarihinden 
itibaren satışa çıkanlmıştır. 
Şartname herkesin görebilece
ti icra dıvanbanesine Ye kala
balık yerlere yapıştınlmıştır. 
Atmrmmya it\itd için muham
men kıymetinin % 7 5 nisbe
tinde depo akçesi veya milli 
muteber bir banka mektubu 
tevdi edilmesi şarttır. Gayri· 
menlculu yukanda yazılı mahal 
gün ve saatte sablap çılcanlır. 
Ve belediJCftİn tellih tarafın· 
dan üç defa yüksek sesle nida 
ett!rildikten sonra gayri men· 
kul en fazla isteklisi üzerinde 
bırakılır. Sürülen bedel mu· 
hammen kıymetin % 15 ini 
buldutu takdirde üzerinde bı· 
rakılmı kararı verilir. Bulma-

müddetle arttırmaya çakanlar. 
Gayri menkul muayyen günde 
açık arttırma ile yapılan sa· 
tışta istekli üzerinde takarrur 
eden bedel mukabilinde hıra· 
~ılır. İki arttırma arasındaki 
fıat farkı ve masraf ve yüzde 
beş faiz ihalenin bozulmasına 
sebebiyet veren müşteri ödet· 
tirilir. 

Birinci arttırma ile ikinci 
arttırma arasındaki farkı fiat 
tutan hükme hacet kalmaksı
zın birinci müşteriden ayni 
şekilde tahsil olunur. 

lıbu gayri menkul yukarıda 
yazılı şartlar dairesinde Ala· 
şehir icra ldairesinde aatılaca· 

tından isteklilerin ve fazla ma· 
lumat almak isteyenlerin 937 / 
502 No. lu dosya ile Alaşehir 
icra dairesine müracaatları ilin 
olunur. 3084 
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Fratelli Sperco Pu·· rı·e-n Şahap Tesiri.tabii, eşsiz bir miJ.shi!dir. O kadar zararsızdı~ ki gebelere, kalp, bö6. 
reklerı rahatsız olanlara bıle Doktorlar bunu tausıye ederler. Vapur Acentası.,_. ......... .-.................... _______________________________________ __ 

ROY AL NEERLANDAIS 1 ~IHllll1111UllllllllllflllflllHllUtllllUHlllllHlllllllHlllUlllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllll" lzmir vakıflar müdürlüğün-
KUMPANY ASI :S u • •ıA •dJ • = d 

"HERMES,, vapüru 31-8 = CUZ, taze Ve temiz 1 8Ç ÇeŞI en = en: 
37 de gelip BURGAS, VAR· ::::: el = Kıymeti Cinsi Mevkii No. 
NA ve KôSTENCE limanları E§ Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısın a = Lira 
için yük alacaktır. ~ = 125 harap ev Kantnrcı S. 28-30/20 Yap1cı oğlu 

Vakfı 

d:~ı~~:ioA~;~~iT~'. ~ Ham<dlô NdJ:!iğlJııcot Çaınıçaır ~ : ::;... g::!~1~~·h•nıiçi~-1a ;Jı7ü.~u=~~: 
DAM ve HAMBURG liman- = = 600 ev ve dükan Saraç Ali 2,4 Yapıcı oğlu 
larına hareket edecektir. =s hh E h . = 300 arsa Kestelli çıkmazı 67/69Peksimetçi H. lbrahim 

~{;;;s~E~~5~~tt~~ ~ I at eza an esı~ s~~ ~i.ir.~::EF'~:~:c~~·:,mutlu 9
!.11.13 ~!::;.ı.m 

manian için yük alacaktır. = = 500 harap ev Sürmeli s. 4 
SVENSKA ORIENT ~ nde bulunur. ~ 150 ,, dükkan ,, 39 :: 

,, GD y N ı~.~ı;:örü 2· 9 da İi lllfllllllll lllllllllllllll llllllllllllllllll llllllllllllllf 11111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 200 ~~~~ir~~e .~~ı- ~ :~~ paşa çiçek 2.4•6 Çiçek Mescidi 

ROTTERDAM, HAMBURG 1 V. N. I' .. 300 birbirine mut· Tepecik Altay 23-25 Bezmialem 
oANzıG, covNıA., BALTıK jW F H VAN- ı Türk Hava Kurumu tasıl iki dükkan 
ve DANMARK lımanlarına • • • 300 birbirine mut- Yusuf dede c. 48/ 1.,4812 

ha~eVkAetSeAdLeAceNktDir ... moto•'ru·· 17- 'Der ZEE & co. Bu·· yu·· k pı·yangosu tası! üç arsa bila hela yerı Yapıcı oğlu 
Yukarıda yazılı akarat ve arsaların mülkiyeti peşin para 

9 da ROTTERDAM, HAM- DEUTSCHE LEVANTE • • • ,. • ile satılmak üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 6/9/937 
BURG, DANZIG. GDYNIA, UNlF. 5 ıncı keşıde 11 Eylul 1937 dedır pazartesi günü saat 15 tedir. İsteklilerin Vakıflar idaresine 
NORVEÇ, BALTIK ve DA- G. M. B. H. B" ••k •k • 50 000 ı· d müracaatları. 17 21 4 2852 
NMARK limanlarına hareket "CAlRO,, moto"ru·· 6 Ey- UYU l ramıye , lTQ lT --M-------------------
d k · illi Emlak Müdürlüğünden: e ece tır. illide bekleniyor. 12 Eylılle Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye· İcar No. 

•BIRKALAND,. motörü 2- kadar ROTTERDAM, HAM· lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 223 Tepecik Kağıthane cd. 644 No. lu ev 
lO da ROTTERDAM, HAM- BURG ve BREMEN liman· Ayrıca: (3,000) liradan başhyarak (20) liraya kadar '.224 Karantina Mızraklı dede sokak 21/2 No. ev 

Lira 
90 

6 
30 

BURG, DANZlG, GDYNIA, ı·çı'n yu"k alacaktır. büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan 
227 

K k k k 
8 DANMARK r 1 h arşıya a Bostanlı me tep soka 11 yeni ıman arına a· "ANKARA,, motörü 21 bu zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan No. h dükkan. 

reket edecektir. k' · · 
SERViCE MARITIME Eylı'.llde bekleniyor. 28 Ey- çe ınmeyınız. 228 Darağaç Avcı sokak 13 yeni No. tarla 20 

50 ROUMAIN lule kadar ROTTERDAM, \a 229 (Hasan Hoca Ma. Kara Osman oğ. han için· 
"SUÇEAVA,, vapuru 10-9 HAMBURG ve BREMEN • . Jlllllllllllllllllllllllllllıı. Doktor ,ıllllllllllllllllllHllllllllll' de 28/6 No. mağaza) 

da M .!\.L TA ve MARSIL YA- limanları için yük alacaktır. - § 230 Burna va Kürt Ömer sokak 12 taj No. lu dükkan 
ya hareket edecektir. AMERICAN EXPORT LI- = A. Kemal T onay § 231 Murabit çarşısı çuha bedesteninde 114/116 

18 
24 

ZEGLUGA POLSKA S.A. NES = ~ eski No. dükkan. 
"LEWANT,, motörü 8·9 da The EXPORT STEAMSHIP = Bakterigolog ve bulaşıcı, salgın:lıastalıkları ~ 232 Alsancak Halk sokak 16 eski No. lu ev 148 

ANVERS, DANZIG ve GuY- CORPORATION ~ Birinci Sınıf Mutahassısı s 23.'.i Halkapınar Çatal çeşme kağıthane cd. 284 No. ev 55 
NIA limanlarına hareket ede- "EXPRESS,. vapuru 2 Ey- ~ (Verem ve saire) ~ 235 Alsancak Demir Mehmetçik sokak 7 eski No. arsa 20 
cektir. h11de bekleniyor. NEVYORK ~ Basmahane istasyonu kar§ısındaki Dibek sokak baomda 30 sayıh ~ 236 Karşıyaka Alaybey sütçü sokak 88 yeni No. ev 27 
Yolcu ve yük kabul ederler. için yük alacaktır. ~ ev ve muayenehanesinde sabah eaat 8 den akoam saat 6 ya 5 Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müddetle 

ilandaki hareket tarihlerile "EXMOUTH,, vapuru 21 = flllllllllllllllllllllllfl•Iİıarllllllhalllİmİİıİİİİıiİİıİın ~el fı . 4151 llllllllİi açık arttırmaya konulmuştur. ihaleleri 13-9-937 tarihinde pa-
navlunlardaki değişikliklerden · Eylulde bekleniyor. NEVYORK •111111 e e on. • zartesi günü saat 15 dedir. Taliplerin yevmi mezkurde Mim 
acenta mesuliyet kabul etmez. için yük alacaktır. Kapalı zarf usulile eksılt- Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 29 4 2994 

Daha fazla tafsilat için ikin· "EXIRIA,. vapuru 28 Ey- •ı""' M • •ı""' t• d 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye lule doğru bekleniyor. NEV- me l ani 80158 VI aye ID en: 
binası arkasında FRATELLI YORK için yük alacaktar. "cıpayam Yeşı·ı Yuva şar- 1 -Akhisar. Kırkağaç yolunun 0+000-5+589= 75 inci 
SPERCO vapur acentalığına PiRE AKTARMASI ~"'- kilometreleri arasmdaki kısmının toprak tesviyesi işi 
müracaat edilmesi rica olunur. THE EAPORT STEAM· bayJıg"' ından•. (11344) lira 66 kuruşluk keşifnamesi üzerinden eksilt· 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 SHIP CORPORATION miye konulmuştur. 

Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"BORODINO,, 28 Ağus· 
tosa kadar LONDRA ve için 
yük alacaktır. 

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

"MALVERNIAN,, vapuru 
10 EylUlde gelip 17 Eylule 
kadar LONDRA ve HULL 
için yük alacaktır. 

"MARONIAN,, vapuru Ey
lul ibtidasında LONDRA, 
HULL ve ANVERSTEN ge· 
lip yük çıkaracaktır. 

LlVERPOOL HATTI 
"OPORTO,, vapuru Ağus

tos sonunda LIVERPOOL ve 
SWANSEAdan gelip yük çı· 
karacaktır. 

"OPORTO,, vapuru Kara
deniz ve f stanbuldan avde· 
tinde BELF AST, LIVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala
caktır. 

BRISTOL LEITH ve NEV
GASTELE HATTI 

"JOHANNE,, vapuru Ey
h11 ortasına doğru BRISTOL 
için yük alacaktır. 

DEUTHCHE LEV ANTE 
LINIE 

''MILOS,, vapuru Eylul ib· 
tidasmda HAMBURG, BRE
MEN ve ANVERSten gelip 
yük çıkaracak. 

Tarih ve navlunlardakide· 
ğişikliklerden acenta mes'u· 
yet kabul etmez. 

SERi SEFERLER 1 - 70 hektar meskun 25 liradan 32 hektar gayri mes· 2 - Bu işe aid keşif vesair evrak Manisa Nafıa müdürlü-
"üCHORDA,, vapuru 10 kı'.ln 15 liradan olmak üzere 102 hektardan ibaret ğünden parasız olarak alınabilir. 

Eylulde PlREden BOSTON olan kasabamızın planı kapalı zarf usuliJe eksiltmeye 3 - ihalesi 16·9· 1937 Perşembe günü saat on birde Ma· 
ve NEVYORK için hareket konulmuştur. nisa Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
edecektir. 2 - Keşif bedeli 2230 lira olup muvakkat teminat akçesi 4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 

"EXCALIBUR,, vapuru 24 olarak önceden 168 lira yatırmaları lazımdır. Bu hu· 5 - Muvakkat teminat (850) lira 85 kuruştur. 
Eylı'.llde PIREden BOSTON susta fazla malumat istiyen ve şartnamede yazılı hu· 6 - Talipleri Nafıa Vekaletinden aldıkları ehliyet vesika· 
ve NEVYORK için hareket susatı görmek istiyenler Denizli Bayındırlık dairesine larile bu yıla ait Ticaret odası vesikalarını hamil ol· 
edecektir. müracaat ederler. Parasız olarak görebilirler. dukları halde kapah zarflarını 24'~0 sayılı kanuna ta· 

"EXETER,, vapuru 8 Bi- 2490 sayıh kanunun hükümleri dahilinde yapılacak mamen uygun bir şekilde olmak üzere 16·9· 1937 Per· 
rinciteşrinde PIREden BOS- olan işbu eksiltmeye iştirak edecek olan isteklilerin şembe günü saat ona kadar Manisa valiliğine teslim 
TON ve NEVYORK için ha· ihale tarihi olan 8-9-937 çarşamba günü saat 15 den etmeleri ilin olunur. 1 4 9 14 3044 
reket edecektir. evvel Uray encümenine müracaatları ilan olunur. lzmir Vakıflar müdürlü-

SEY AHAT MÜDDETi 26 29 1 4 2973 

~~~~ ~ ~~~ıg~K 11~ ~: 1 

- Dahiliye Mütehassısı - ğünden: 
D kt Kıymeti Cinsi 

SERViCE MARITIME o or Lira 

ROUMAIN C:elaA 1 Yarkın 700 Mescit yeri ve oda Bülbül hoca 12 Alaca mescit 
B U C A R E S T 300 Ahşap Kırım mescidi Tabak Ahmed bila Kırım mesciti 

"DUROSTOR,, vapuru 27 İzmir. Memleket hastanesi dahili hastalıklar seririyyat şefi 1200 Harap Sarı Hafız Medine yokuşu 6 Sa11 hafız " 
Eylulde bekleniyor. KÖS- Pazardan maada hergün hastalarım muayene ve tedavi eder. Yukarıda yazılı mescitlerin mülkiyeti peşin para ile satıl· 
TENCE, SULINA, GALATZ Muayenehane : ikinci Beyler sokaOı No. 65 mak üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 6/9/937 pazar· 
ve GALATZ aktarması TU- Telefon : 3956 tesi günü saat 16 dadır. isteklilerin Vakıflar idaresine mu· 
NA limanları için yük ala· Evi : Göztepe tramvay caddesi No. 2018 racaatları. 17 21 4 2851 
caktır. Telefon ; 2545 
srE RoYALE HoNcRo- •1"" Devlet Demiryollarından: 
iSE DANUBE MARITIME Açık eksiltme 1 anı Muhammen bedelleri ile bulundukları yer, miktar ve v,.sıf· 

"DUNA,, vapuru 6 Eylul· J • z• t •• d •• ı •• "' •• d ları aşağıda yazılı balastlara talip zuhur etmediğinden dolayı 
de bekleniyor. BELGRAD, zmır ıraa MU Ur UgUD en: 14/9/937 sah günü hizalarında yazılı saatlerde yeniden kapalı 
NOVISAD, COMARNO, 1 - Ziraat Vekaleti namına satın alınacak 10 ton arap zarf usulile Bahkesirde 3 üncü işletme binasında satın alına· 
BUDAPEŞTE, BRATISLAVA sabunu açık eksiltmeye konulmuştur. caktır. 

VIY ANA ve LINZ için yük 2 - Muhammen bedeli 3 bin liradır. Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında miktarları yazılı mu· 
alacaktır. 3 - Muvakkat teminat iki yüz yirmi beş liradır. vakkat teminatlarla kanunun tayin ettiği vesikalara ve resmi 

JOHNSTON WARREN 4 - İhalesi 16-9-937 gününe rastlıyan çarşamba günü sa· gazetenin 1/7 /937 gün 3645 No. lu nüshasında intişar etmiş 
LINES L TD. at 15 de Ziraat müdürlüğünde toplanacak komisyon olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni 

L 1 V E R P O O L tarafından yapılacaktır. gün Muradiye için saat 14.30 ve Sığırcı civarındaki balastlar 
.. AVIEMORE,, vapuru 26 S - Sabunun evsafı Ziraat müdüriyetinden aranılması ilan için saat 15.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

1 olunur. 26 29 4 8 2965 Şartnameler Balıkes'ırde 3 u"ncü işletme müdürlu"ğünde ve Eylülde bekleniyor. L VER-
POOL ve ANVERS limanla- bekleniyor. ANVERS için yük "BOSPHORUS,, motörü Muradiye Sığırcı istasyonlarında parasız dağıtılmaktadır. 
rmdan yük çıkaracak ve BUR- alacaktır. 24 Birinciteşrinde bekleniyor. Muham· Muvak-
GAZ, VARNA, KôSTENCE, DEN NORSKE MIDDEL· DIEPPE, DÜNKERK ve NOR Balastın men kat te-
SULlNA, GALATZ ve IB- HA VSLINJE VEÇ limanları için yük ala· bulundu· Kilometre Cinsi Miktarı bedeli minat ihale 
RAIL limanları için yük ala- O S L O caktır · ğu yer M.3 Lira Lira saatı 
caktır. "BAALBEK,, motö_ü 23 Vapurların isimleri, gelme Muradiye 41-50 Toplama 6000 8880 666 15.30 

ARMEMENT DEPPE Eylulde bekleniyor. DIEPPE, tarihleri ve navlun tarifeleri kırma 
ANVERS DÜNKERK v~ NORVEÇ li· hakkında bir taahhüde girişi· Sıtırcı 328-330 Ocak 

Mevkii No. Vakfı 

6000 7800 585 16.30 
•LYS,, vapuru 28 EylQlde manian için yük alacaktır. lemez. balaatı 27-31-4-8 (2967) 


