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H. Vekilimiz 
Atinada Yunan Başvekile 

uzun •müddet:konuştu 

Bütün /zmir sevinç içinde bulunuyor 

Başvekilimiz, bugün lzmi- __...;;;._._u _,_ 
Liyonda 

Feci bir tren çar
pıf ması oldu 

va nJ•w İvar! 
Halkapınar sahasında ta 

ri şeref lendirecekler 
General lnönü, derhal fu~rı ziyaret edecekler ve 
Nazilliye kadar giderek kombinayı göreceklerdir 

Başvekilimiz hir yolculukta 

Akdeniz konferansı 

1ııtıınhul, 4 (H usu•i) Başve-
kilimiz General fsnıet lnönii, öğle· 
ılrıı oıırn Ş<'lırinizc nıütel eccilıen 

lıarrkel eltiler. 
Bü)ilk Şef Atatark, BaevekiJi. 

mizi .. alala nlıtırnında Lizıat u~ur· 
Jadılar. \'ckiller, kalabalık bir halk 
kütle i, hazır bulunuyorlıardı. 

Hü) ük Şef, l'loryadan Baf' e· 
kilimizlc birlikte Galata rıhtımına 
kadar gclıuişlerdir. 

Feisicıımbur, aynlışta General 
İsmet lnönüoe i)İ seyahat temen· 
uisinde buluıımu~lardır. 

Başv. kilimiz, Jzmirde 9 C) IUI 
kurtuluo bayramına kadar kalncak· 
lar ve ayıo 12 sinde Ankarada 
bulunacaklardır. 

Alınan mali'ımata göre, Gene· 
ral İımet İnönfi, Ankaradan Kas· 
ta~onuya gidecekler ve orada inşa 
edılmekte olan kendir fabrikaaını 
açhktan sonra, Zonguldak yolile 
1etanbula döneceklerdir. 

Ba§bakıanmızı hfimil 1ımir Ta• 

Sona 3 ncü sahifede _ 

Bir ay içinde on dokuz ta
arruz hadisesi oldu 

Akdeniz konferansına sekiz devlet iştirak ede· 
cektir. Rusyada umumi bir heyecan başgösterdi 

Paris, 4 (Radyo)- Cebclüt· 
tarakla Çanakkale boğazı ara· 

Çin.Japon harbi devam ediyor 

sındaki denizlerde bir ay zar· 1 t d .. n 
fmda meçhul tahtelbahirler . m para or u 
tarafından 19 taarruz vuku· I "'" toyu bulmuştur. Bu yekun, Fran· par amen 
sada heyecan uyandırdığından 
Akdeniz devletleri arasında 
bir konferans akdi teklifi, ev· 
vela Fransa tarafından teklif 
edilmiştir. 

lngiltere hükumeti, Akdeniz 
konferansının, Cenevreden uzak 
bir yerde olmasını ve siyasi 
bir mahiyeti haiz bulunmama· 
sını istemektedir. 

Gerek İngiltere ve gerekse 
Fransa, meçhul tahtelbahirler 
tarafından vukubulan bu taar· 
ruzlardan dolayı Çok hassas 
davranıyorlar. 

açtı 

Ligon, 4 (Radyo) - Bu 
gün, Ka,yonberlebask is
tasgonunda, Liyon trenile 
Moroşondan golen katar 
arasında feci bir çarpışma 
olmuştur. Yanlış sinyal 
vermek neticesinde vuku
bul an bu kaza, utnumf bir 
teessür ugandırmıştır. 

iki trenin, hattan fırla
lamak suretile çarpışma

sından 43 kişi ağır suret
te yaralanmıştır. 

Bunlardan on yedisinin 
hayatı tehlikededir. 

Maarif Vekili 
Dün gece şehrimize 

geldi 

kau, dün gece saat 23 le ADıı.:a11ı 

ekspreaile şehrimize gelmiş ve Kar· 
şı)nka ist&S} onunda \ali B. Fu.lı 
Güleç, Maarif müdürü, maarif mil· 
fettiıleri ve bazı r.evat tarafın· 
dan karşılannnıtır, 

JJ. Saffet Arıkan, istasyondan 
doğruca 1 zmirpalasa inmietir. 

KOltür Bakanına Manisadan, 
Vali B. Lütfi Kırdar İzmire kadar 
refakat etmiştir. 

B. Saf fct Ankao, dün gece 
saat 24 ten ıonra fuara gelmiş ve 
bir müddet fuan gezmiştir. 

Kültür Bakanı, birkaç giin 
tchrimizdc kalacak ve bilhassa ilk 
ve ortaokullar işile meşgul ola• 

l.... .. l 01yare 
ve p anorcü erimiz muhtelif ha-
va hareketleri yapacaklardır .. 

Tayyareci Vecihi bir uçuştan so 
Hava('ılık lınftnsıuıo son günü h . nra 

bugündür. öglcden el el Halka ı· d::a 1 şen.lıklerine ~etirak cdcco~in· 
nar meydauın<.la bil) ük hav p . . zmıre gelemıy eceğini bildir· 
likleri yapılacaktır Bütü işe?' dmıştır. Turkkuşu filosundaki ka· 

b ık . n zmır ın uçmanlan y ld 
a ı, bu şenliklere davetl'd' d mız ı ız ve Naci. 

ı ır. ) e e buuünkü l 
~enlikler saat 9 da ha 1 k d kl ~ uçu~ ara iştirak 
Yü •)aea ve e ece erdır 

zbaşı B. Zekinin kumandasında Ôğl d , 
Türkku~unun 6 tanarcsi muhtelif paraşut e ::ı .s~nra KilltGrparkta 
uçuşlar yaparak halka be) anname· atlamalar e~n en de paraşiltle 
ler atacaklardır. Saat ondan 10,30a yapı =t-ır_. ____ _ 

kadar planörle akrobasi ve yelken B M ı• • 
uçuşları, saat 11,15 e kadar da pa· • USSO iDi 
~a§ütle atlamalar yapılacaktır. Fazla G / k h ızdiham olacağı nazarıdikkaıe eıı. e ece afta Ber-
?arak .•nyyarclerin, bu meydana line gidiyor 
ın~elen doğru görülmemiştir, Be· Roma 4 R d • 
ledıyc, ~enlikler ve bayram münn- Baavekili n' M ( a1· y~). - İtalya 

b ·ı h ı " · u o ınının gelecek 
ae etı e a kımızı Halkapınara \ 'C haf ta Berline gı' deecıı.i 8Ö 1 • 
bayr d 1 b Y enıyor. 
. . om ~onun n zmire ta~mak ~u haber, her ne kadar resmi de· 
ıçın İzmırle Halkapınar arasında ğilse de muhakkaktır. 
ot~b.asler i~letilmeeini temin et· Gerek Berlin ve gerekse bura 
mıştır. Türk Hava Kurumu fzmir matbuatı, B. Mu solinioin aeyahati 
~~kes{\ıJ~~ı.ir bava şenliklerinin haakkkındda uzun makaleler yaz. 

........ m ta ır. 

Kahraman kadın taV) arecimiz leler yazmakta ve bu seyau•m• .,_ 
Bn. Sabiha Gokçen, lstanbuldaki yük ehemmiyet vermektedirler. 

Teniste gene lstanbul
lular ve Rumenler galip -Bugün de fial karşılaşması seyredilecek 

Türk spor 
Kurumu te• 
niı fcderas• 
)OUU tarafın· l 
dan ter ti b 
edilen İzmir 
enternasyonal 

caktır. 
-------ı------1 fuarı turno· 

H • • vaeına diln 
arıcıye de tenis ku· 

1 Tekı·ıı·mı·z ınhü kortla· V ı rıoda devam 
edilmiştir. 

Atinada Yunan Baş- Dilnkü maç• 

l k 
}arda, Humen l 

vekili e onuştu ve İstanbul· ~~-
Atioa, 4 (Hu· lu teni çiler Tenis müsabakalarına iştirak edenler 

suei muhabiri· galip gelmişlerdir. Bu&ün tumova· 

mizden) - 'e· nın finali yapılacak, galiplere be· 
nedik yolu ile di)eler verilecektir. 
Ce ne vr eye git• Dünkü maçların teknik neti· 

Paris, 4 (Radyo) - Figaro 
gazetesi, Ccnevreden uzak bir 
yerde toplanmak şartile ltal· 
yanın, Akdeniz konferansına d tarafından yanlışlıkla bombarbardımanl 
iştirak etmeğc karar verdiğini ıjapon °d~a,nmaAs~erikan muhribi dumanlar içinde 

mekte olen Ba· , celcri ~öyledir: 
rieiye \ ekilimiz Tek kadın: 
Dr. Rüıdü Arae, l - Bn. Gorodetsko lstan. 

bildirmektedir. e ı en J k ' l H h · 
4 

(A.A.) _ Yeni apon ıt a arı oangpou ne rı 
Sonu 6 ıncı sahifede - Şanghay, mansabındaki Cang-Oma-Pang 

Parlamentolar konferansı mevkiine çıkarılmışhr ... su kıt· 
alarm mevcudu malum de-

Be içik a Krah ğili;~uo civarındaki Yuepou 

1 d 
. tem·, mevkii ne karşı Japonlar tara· Leopo un sıs fmdan yapılan şiddetli ~ir hü-

------ h .1 cum tardedilmiş ve ikı taraf 
Pa . . d 1 lü ınundan ba se) e· . t 

1 
na, 4 {Radyo) - Beynelmı kal ın oıası zu da ağır zayıata uğramış ır. 

el parl& " · tir ) J zakereıe:entolar konferansı, mu· mış n"etçika delı-ge i de s~z nlmı~ Şanghay, 4 (A.A .. - ~· 
miıtir. ne hugiln de devam et· ve ılünya iktısadiyaunın duzel~es~ pon tayyareleri Amerıkan sı· 

8 
için Belçika Kralı Leopold~n ıl~r~ lahendaz taburu kumandanlı· 

1 
. u~iinkü içtimada Polonya de· sürdüğü sistemin kabul ~dılrne"aın~ b 1 d ğ mevkie 250 

cges~ •oı süylemio ve iptidai mad· teklif f'ylcmiştir. Bn tekhf ınuna ğının u un u 
delenn, uınnedildiği kadar az eebetile konferauı salonunu doldu· metre yakın gelen toprakla· 
olma~ı~ını yalnıı, bu maddelerin rao delegeler ayağa kalkınıelar ve rına 10 bomba atmışlardır. 
değenn.ı Verenlerin az olduğunu Kral Leopold lehine ter.ahüratt• - Sonu 4 ncii sahifede -
töylemıı, gümriilt tak· yidlerioin bulunmaılardır. 

bugün Pire) e Resmora lzmir 6·0 - 6·0 galip 
uğramı~ ve kara• 2 - Bn. Ed. Giraud lstan. 
ya çıkarak, Luru• .. .. l!'nhireye 3·6-6·2-6·1 galip 
va gelmioıir. Ruşdu Aras 
1 Tek erkekler: 

Dr. Püşdü Aras, Pirede sefiri· 
miz B. Ruşen Eşref ve sefarethane 1 - JOan Rumen· H. Giraudya 

erkll.•ı ve Atinada da Yunan Baş · İzmir 6
·
2

-
6

·
3 

galip 
vekili General Metaksas tarafından 2 - Botez Rumen E. Loch· 

·istikbal edilmiştir. nere İzmir '1·5-6·3 galip 
General l\letaksas ve D. Arae, Çift erkekler: 

Başvekalet binasında uzun müddet l - Uotcz ,;e jonn Rumen. 
görüşmüşlerdir. Bu mülakatta ak· A. Alioui ve Angau) a 6·0- 7-5 

tüel beynelmilel meseleler tetkik galip 
edilmio, Cenevrede Balkan antan· 2 - 1. le B. Giraud Locbncr 
tının takib edeee8i battı hareket ve Reggioya 2·6-6·3-6·3 galip 

mevzubahe olmuıtor. Kadın·erkek: 
Dr. Ara&, akşam Vencdiğe ha· l - Bn. Gorodetsk.o ve Suad 

reket etmiotir. latan.• Do. Vbittal ve Angauyııa 6·0 

- Sonu 6 ıncı sahifede - 1·5 galip 

Uzunboylu /stanbullu Go
rodetsko, diğeri lzmirden 

M. Jironun kızı 
2 - Bn. Fahire ve Giraud· 

Bo. M.Giraud Uıııa 6·2-6-4 galip. 







Sayfa t ANADOLU 

üzüm satışları Jş kongre . ÇinJapon harb::evam ediyor 

ÇOk hararetlendi Nurenberg kongresi imparator dun 
yarın toplqnıyor 1 ~ e toyu açtı 

B d k it • l., ·ı l Roma, 4 (Radyo) - Nu- param n un a re o enın az ıgı amı o - renbeberg kongresinde hazır -- • -

; · t l J • ·d · bulunacak olan ltalyan heyeti Parlamento üç gün müzakerede buluna. 
muştur. ıncır Sa lŞ arı aa lYl iT Hariciye Nezareti müsteşan cak ve harp büd~esini tasdik edecektir 

- B. (Başyanini) nin riyasetinde T 
Son haftalarda üzüm piya- yabancı ülkelere yapılan kuru olmak üzere yarın (bugün) bu· 

aaaında satışlar çok hararet- üzüm ihracatı 307 ,568 tona radan hareket edecektir. Bu 
lenmiştir. Piyasadaki alıcılar varmııtır. heyet, bir çok resmi ve siyasi 
simdiye kadar hiç görülmemiş incir: mehafille alakadar kimseler· 
bir şekilde fazla mübayaat Rapor haftasında kalitesine den müerkkeptir. 
yapmaktadırlar. Bunun sebebi, göre 5-15 kuruş fiyatlarla Berlin, 4 (Radyo) -Alman 
bu seneki üzüm rekoltesinin 13788 çuval incir satılmıştır. Nasyonal Sosyalistlerinin No-
azlığıdır. Üzüm fiatinin daha ilk satış gününden 31/8/937 renbergde toplanacak olan 
yükseleceğinden endiş~ eden akşamına kadar umumi satışı kongresi, önümüzdeki Pazar-
alıcılar, ellerinde fazla mal 19968 çuvala varmıştır. teıi günü açılacaktır. Bu kon· 

b ı d k · · · ··b Fiat mukayesesi: gre, ayın onüçüncü gününe 
u un urma ıçın sera mu a- '--dar devam edecek ve (İş 

k d 1 U.. .. Bu sene Geçen sene l(,A 

yaat yapma ta ır ar. zum konuresi) admı alacaktır. 
k ı d 1 · Süzme 9,75-15 9,50-14 • o 

mınta a arın an zmıre az ispanya ihtilacileri, (Nuren· 
ı k d . B b b Elleme 7,50-12 7,25-11 

üzüm ge me te ır. azı se e • bera) kongresinde hazır bu· 
l l h l l · k 1 Paçal 6,75- 9 6 - 8,75 • 
er e ma su ge mıyece 0 ursa lunmak üzere bugiin Berline 
f l d k Natürel 5 • 6 - 5,50 iat arın şim i ine nazaran bir heyet göndermiclerdir. 

1 • ~ ihracat: v 
nazaran daha yükse eceğı soy· Berlı·n Je 
!eniyor. Rapor haftası içinde 28-8-937 a~ 

Bu seneki mahsulden Lan· akşamına kadar lzmir limanın· 
dra ve Anvene gönderilen 
üzümler, ıerek ambalailarının 
iyiliği, gerek geçen yıllar ya· 
pılan üzüm ihracatına nazaran 
standard tiplere ayrılmış olma· 
larmdan çok beğenilmiştir. 

incir piyasası da çok iyidir. 
Günde 3500 · 4000 çuval ka· 
dar incir ıatalmaktadır. 

lzınir Ticaret ve Sanayi 
odası tarafmdan son 24-31 
Ağustos haftasında lzmir pi
yasmda satılan mahsullerimize 
limanın ihracata hakkında bir 
rapor hazırlanmıştır. Bu ra
poru yazıyoruz: 

Piyasa: 
Rapor haftası içinde gerek 

kuru üzüm, gerek incir mah
sullerinin satıı vaziyeti müsaid 
bir şekilde inkişaf etmiştir. 
LJ __ !L! --L-.. 1 :.:- _::.-L-.l-

edilen kuvvetli istekler, satış
ları hararetlendirmiş ve bafta
nm son günlerindeki 1atıtlar 

piyasada memnun edici bir 
durum uyandırmıştır. 

Fiyat mukayesesi: 
Borsa kayıtlanna nazaran 

hafta içinde kurv üzüm keli· 
tesine göre 11 ·22,25 kuruş 
fiyatlarla 11876 çuval sabl
mıştır. 

20-31 Ağustos 937 akşa

ınma kadar olan satış 15429 
çuvala baliğ olmuştur. 

Numara Busene Geçen sene 
7 12,25-13,50 8,S0-9,625 
8 13 -15,125 9 ·11,875 
9 14,50-17,25 11 ·13,75 

10 17 ·20,50 13 ·17,50 
11 20 ·22,25 16 -19 

Geçen senenin bu mevsim 
satışı 41209 çuval oldu~u he· 
sablanmıştır. 

ihracat: 
Mevsim başından 28/8/937 

akşamına kadar Jimammızdan 

dan yabancı ülkelere yapılan 
incir ihracatı 528,675 tondan 
ibarettir. 

Mevsim başındaa rapor ta· 
rihini taşıyan güne kadar lnhi· 
sarlar idaresi 1449, Üzüm Ku~ 
rumu 672 çuval üzüm müba
yea etmiflerdir. 
~~~~~--~~~~~ 

lzmir memurları 
/. kooperatifi 

işlere genişlik verilecktir .. 
lzmir memurları istihlak ko· 

operatifinin mali durumu çok 
iyidir. Kooperatif müdürü B. 
Mustafa istifa ederek çekildi· 
ğinden yerine yeni bir müdür 
tayin olunması muvafık görül· 
müştür. Vali muavini B. Cavid 
Onverin riyasetinde toplanan 
kooperatif idare heyeti, hesab
ıarı u~Lıc.tK ecmış ve 1ıtuçux oa-
zı yolsuz işler sebebile alaka
darlar hakkında tanzim edilen 
tahkikat evrakını Adliyeye 
vermiştir. 

Hükumetimizin, kooperatif· 
)ere fevka1ade büyük ehemmi
yet atfettiği şu sırada lzmir 
memurlan istihlak kooperati· 
finin azami muzaheret ve ko
laylık göreceğinden emin bu· 
lunuyoruz. Memuılar koopera
tifi de daha geniş işler yapa· 
caktır. 

Bari Fuarı 
DUn açıldt .. 

Bari 4 (Radyo) ltalya ve· 
liahdı prens Onberto, bugün 
saat 1 O da (Bari) fuarmı me· 
ra!imle açmıştır. 

ZiraT tetkikler 
Vilayet Ziraat müdürü Bay 

Nadir Uysal, bugün Ödemişe 
gidecek ve orada zirai bazı 
tetkikler yaptıktan sonra Tire 
kazasına geçecektir. 

Ciizli Cihangir 
-50- Nakleden: F.Şemseddin BenlioOl.u 

Hayır, muhakkak surette 
duydum. 

Profesör Roz, Lidyaya, san
ki bu kadmı ilk defa görü
yormuş gibi hayretle baktı. 

Lidya sözüne devam etti: 
- Hayret etmeyiniz, meç· 

bul kuvvet bana çok defalar 
yakın gelmiş ve nezaketten 
aynlmamıştı. Eskiden olduğu 
gibi bana çok munis muamele 
yapıyordu. 

- Size neler söylediğini 
sormak nezaketsizlik olmaz mı? 

- Bilmiyorum. Fakat siz· 
den saklıyacak, gizliyecek 
hiçbir şeyim yoktur. Zaten 

hakkımda pek çok şeyler bil
mektesiniz. Size karşı tavazzuh 
etmemiş bir sırrım var mı?. 
Evet benim de, mukaddes 
bir sır gibi sakladığım, hiçbir 
kimseye bildirmek istemedi· 
ğim bir hayat sırrım vardır. 
Evet, bir sırrım var, meçhul 
kuvveti sade bir noktadan 
hiçbir zaman affetmiyeceğ!m. 

Lidya sustu; çok yorgun 
bir halde idi. Ve birdenbire 
kendisini topladı: 

- Ah .. Ben ne diyordum. 
Ha aklıma geldi, siz benden 
meçhul kuvvetin bana neler 
söylediğini sordunuz, değil mi? 

Tayyare manevrala
rı yapılacak 

Berlin, 4 ( Radyo ) - Bu 
ayın 20 nci gününden 26 ncı 
günü akşamına kadar devam 
etmek üzere tayyare manera
lan olacakbr. 
Yunanistan. 

Arnavutluk 
Ticaret mualıedesi uzatıldı 

Atina, 4 (Radyo) - Yuna
nistanla Arnavutluk arasında 
mün'akit ticaret muahedesi, üç 
ay daha uzatılmıştır. 

Amerika 
Ticaretten kaybediyor 
Vaşington, 4 (Radyo)-Ya· 

pılan lkbsadi bir istatistiğe 
göre, Amerika umumi ticareti 
yedi ay içinde 11 O milyon 
dolar kaybetmiştir. 

Bir ziyafet 
Atina, 4 (Radyo) - Yuna· 

nistan Bahriye Nazırı Amiral 
(Papa Vasilyo) Pire limanında 
bulunmakta olan Yugoslavya 
filosn kumandanı ile maiyeti 
erkanma mükellef bir ziyafet 
vermiştir. 

Fransız destroyeri 
Ansızın ateş aldı 

Tolon, 4 (Radyo)- (Entro
pid) adındaki Fransız destro· 
yeri, dün ansızm ateş almıştır. 
Bu geminin tamiri için hafta. 
lara ihtiyaç vardır. Bu müna· 
sebetle yerine (Valmi) destro· 
yeri gönderilmiştir. 

öz He mi 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan so
kağı No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden evel 
saat 10-12 öğleden sonra 

15,30 · 17 Tele. 3434 

~ Evet.. 
- Bana, beni terkettijin

den dolayı çok pişman oldu
ğunu söyledi. Bütün muvaffa
kıyetlerine, fevkalade bir kud
ret elde etmiş olmasına rağ· 
men mustarib ve nevmid ol· 
duğunu da bildirdi. Beni ya· 
nma davet etti. 

- Çok uzakta değil mi? 
- Evet. Hem de pek çok 

uzaktal. Birçok defalar yanım
da imiş gibi hadiseler oldu. 
Beni kucakladığını, öptüğünü 
hisseder gibi oldum. Dahası 
var, beraber yattığımı da bi
liyorum. Fakat bu onu tatmin 
etmiyordu. Kendisini ruhumla 
sevmemi istiyordu. Benim 
ruhum ise, Viktora bağlanmış 
bulunuyordu. 

Lidya sustu; gözlerini ka· 
patb; bir. müddet böylece 

- Başı 1 inci sahifede -
Amerikan tabur kumandan· 

lığının bulunduğu Block Havs 
şar~nel parçalarile örtülmüş
tür. Yaralı yoktur. 

Bir Japon zabiti Block 
Havsı ııiyaret ederek itizar et· 
miştir. 

Bir Japon tayyaresi Çin 
miralyözleri tarafından düşü
rülmüştür. 

Şanghay, 3 (A.A.) - Bir 
kadın tarafından idare edil· 
mekte olan ve içinde 12 ka
dar sivil kimse bulunan bir 
sandal bu sabah ldzumo Ja· 
pon Amiral gemisine yanlaş· 
mıştır. Sandaldakiler gemiye 
ateş açmışlardır. Bundan son
ra erkekler denize atılmışlar 
kadın da sandalı Poutounga 
götür'Il üş tür. 

ldzumonun bir sandalı Po· 
utounga bir düzine kadar 
bahriyeli çıkarmışbr. Bunlar, 
Çinlilere ateş etmişlerdir. Ja· 
pon gemileri müteakıben bu 
mıntakayı bombardıman ede
rek yangın çıkarmışlardır. 

Şanghay, 3 (A.A.) - Roy· 
ter Ajansı bildiriyor: 

Öğleden biraz sonra Japon 
Amiral gemisi, ldzumo Poo· 
tung polis dumbazma ateş a~
mak ıuretile topçu düellosuna 
iştirak etmiştir. Çinliler bu 
dumbazm üzerinde karadaki 
mevzilerle muharebe etmekte 
idiler. ' 

Ayni 7.amanda büyük bir 
nakliye gemisi Japon konso· 
losbanesi civarında demir ata
rak bir Japon muhribiyle be
raber Vangpunun karşı sahi· 
!indeki binalara ateş açarak, 
bunlann birkaç tanesinde yan· 
gın çıkarmışlardır. 

Pootungdaki topçular yavaş 
yavaş ateflerini tanzim ettik· 
leri ve obüslerin de Japon 
konsoloshanesine yaklaşarak 
Vangpuya düştükleri sırada su 
sütunlarının ldzumonun ve Ja· 
pon muhribinin etrafında yük
seldiğini gören sahildeki Çin
liler, sevinçle el çırpmağa, ba
ğırmağa başlamışlrdır. 

Tokyo, 4 (A.A.) - Pecha
dores adalarındaki Japon de
niz kumandanlığı dün bir Ja
pon torpido filotillasının A· 
moy limanına gelerek istih· 
kamları bombardıman ettiğini 
ve mühim hasarlar husule 
getirdiğini bildirmektedir. 

Tokyo, 4 (A.A.) - iyi ha· 

kaldıktan sonra profesör Roz 
kendisine şu suali sordu: 

- Şimdi bayan, ne yapmak 
fikrindesiniz? 

- Meçhul kudreti tekrar 
görmek ve hatta yanına git
mek istiyorum. 

Profesör genç kadına dik
katle baktı. Lidya: 

- Neden hayret ediyorsu
nuı -diye sordu- burada artık 
yapacak bir işim kalmadı ki .. 

- Fakat, ben öyle sanı· 
yorum ki .. 

- Ne demek istediğinizi 
anlıyorum. Evli olduğumu, 
bahriye nazmmn nikahlı karısı 
bulunduğumu ve buna benzer 
birçok şeyler söyliyeceğinizi 

biliyorum. Adet ve kanunlar 
belki böyledir. Fakat ben 
size hayabmda adet ve kanun 

ber alan mahfiller lngiltere· 
nin Çindeki büyük elçisinin 
otomobiline taarruz eden tay· 
yarecinin milliyeti hakkında 
en büyük şüpheleri izhar et· 
mektedirler. 

Söylendiğine göre, muhtelif 
Japon tayyare üslerinde ya
pılan tahkikat taarruzdan 
mesul olan tayyarecinin teş· 
bisi hususunda bir netice ver· 
memiştir. Şimdiye kadar ya· 
pılan bütün taharriyata esas 
teşkil eden ve otomobil tara· 
fından takib edildiği zannedi
len yolun hakikatta başka bir 
yol olduğu anlaşıldığından Ja
pon makamatı '. tahkikata yeni 
baştan ba~lanması için emir 
vermiştir. 

Şanghay, 4 ( A.A. ) - - Bu 
sabah 9 Japon tayyaresi şimal 
istasyonu mıntakasındaki Çin 
mevzilerini bombardıman ede· 
rek büyük hasarlar ika et· 
miştir. 

Tokyo, 4 (Radyo) - Ja· 
pooya parlamentosile ayan 
meclisi, fevkalade surette bir 
arada toplanmıştır. Celse, im· 
parator tarafından açılmışbr. 

imparator, Mareşal ünifor
masile parlamentoya gelmişti. 

Uzun bir nutuk irad eden 
imparator, ezcümle demiş
tir ki: 

"-Çine karş1 daima müsa
adekarane davrandık. Hüku
metim; Çinden ıorduiu birçok 
meseleler hakkında ekseriya 
cevap alamamıştır. 

ihtilafın bugünkü vaziyete 
dökülmesinden müteessiriz. 

Fakat buna sebebiyet veren 
Çin hükumetidir.,, 

imparator, Japon ordosu· 
nun cansiparane mücadelesin
den de bahsederek orduyu ve 
Japon kumandanlannı sitayişle 
yad eylemiştir. 

Japonya parlamentosu, üç 
gün mnzakerelerde bulunacak ve 

üçüncü gün harbiye büdçe~ini 
tasdik edecektir. Bu büdçeye, 
(Çin hadiseleri büdçesi ) Adı 
verilecektir. 

Japonya Harbiye Nazırı General 
Sujijama, parlamentodan çı· 
karken beyanatta bulunarak: 

- Çin • Japon ihtilifmm 
süratle halli için bir çare kal· 
mıştır: 

Askeri harekata büyüle bir 
azimle devam etmek ve üçün· 
cü bir devletin müdahalesine 
müsaade etmeden, Çinlilerin 

tanımadıA-ımı söylemedim mi? 
Herşeyden evel ben vanm, 
sonra adetler ve kanunlar ... 
Evet, bay profesör, herşeyi 
düşündüm, hem de iyi ve de
rin olarak düşündüm, kararımı 
verdim, bu kat'idir. 

Ve Borisi aramak, bulmak 
üzere hemen hareket edeceğim. 
Borisin nerede olduğunu bil
mesem bile, cehennemlere 
kadar gideı:eğim ve onu bu· 
la cağım. 

Lidya bu sözleri büyük bir 
heyecanla söylüyordu. Profe· 
sör Roz: 

- Size müfid olamıyaca· 
ğım için çok müteessirim ba
yanı. 

Dedi. 
- Anlıyorum, bena aciz 

bir mahlnk ail>i acıyorsunuz. 

------- - -
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Paris sefirimiz 
Hariciye Nazırile konustu 

Paris, 4 (Radyo) - Fransa 
Hariciye Nazm Bay lvon Del
bos, bu sabah Türkiyenin 
bura sefiri Bay Suad Davazı 
kabul etmiş ve uzun müddet 
konuşmuştur. 

Anlaştılar 
Romanya, Yugoslavya ve 

ltalya hava hattl 
Roma, 4 (Radyo) - ltalya, 

Yugoslavya ve Romanya ara· 
sıoda bir hava battı te isi için 
başlıyan konuşmalar sona er
miştir. Bu münasebetle iiç mem· 
leket arasında müşterek bir 
hava hattı tesis olunacaktır. 
~ ................. .. 

yola gelmesini sür'atle temin 
eylemek. 

Şanghay, 4 ( Radyo ) ~ 
Fransa, İngiltere ve Amerika 
konsolosları, belediye reisine 
bir muhtıra vermişler ve Çin 

bataryalarile Japon donanması· 
nın bombardımanları yüzün· 
den imtiyazlı mmtakada ha
sarat vukubulduğunu bildir· 
mişler, bu gibi müessif hadi· 
selerden sakınılmasını iste
mişlerdir. 

Dün, Fransız mm takasına 
düşen bir takım mermilerden 
bir kişi ölmüş ve 21 kişi de 
yaralanmıştır. Bunların hepsi 
de Çinlidir. 
• Beynelmilel imtiyazlı mın
takaya düşen m~rmilerden de 
ayrıca 20 kişi yaralanmıştır. 

Şimal istasyonundaki Japon 
kuvvetlerinin attıkları menni· 
lerden biri Amerika ve diğe· 
ri de lngiliz mıntakalarana 
düşmüş ise de hasarat yap· 
mamıştır. 

Son gelen haberlere göre, 
Japon destroyerleri, dün bütün 
Çin bataryalarile Anoyii ttay· 
yare istasyonunu ve müstah
kem mevkilerini bombardıman 
etmişlerdir. 

Çin istihkimlarından atılan 
mermilerden biri, bir Japon 
destoriyerine düşmüş ve ge· 
miyi hasara uğratmıştır. 
Salıarda maflaklcat lıülcu· 

met teşkil edildi 
Kalgm, 4 (A.A.) - Umumi 

teşkilata mensub yüze yakm 
mümessilin hazır bulunduğu 
konferanstan sonra burada Sa· 
har vilayeti için movakkat 
muhtar bir hükilmet teşkil 

edilmiftir. 
Konferansça yeni hükUınet 

için prensib olaralt kabul edi· 
len noktalar şunlardır: 

Sulh ve nizamın muhafazası, 
_endüstrinin inkişafı ve kültür 
işlerinde ıslahat .. 

Konferans üç kişiden mü· 
rekkeb icrai bir komite teşkil 
etmiştir. Bundan başka ko· 
mitede iki müşavir buluna· 
caktır. 

Ben sizden başka şeyler bek
liyordum, profespr. 

Lidya bu sözleri söylerken 
güzel gözlerini profesörün 
gözlerinin içine dikti. Profesör 
Roz: 

- Şu halde size ne gibi 
hususatta müfid olahilirim ba
yanl. 

Diye sormıya mecbur kaldı. 
- Borisi bulmak için bana 

yardım etmenizi rica ederim. 

- Hangi hususlarda ve ne 
şekilde? 

- Siz bunlan bilirsiniz. 
Sizin yüksek vukuf ve ilminiz 
bana çok yardım edebilir. 
Zannıma göre, bu kanaatim 
yanlış değildir. 

Profesör Roz biraz düşün
dükten sonra: 

- Sonıı """ -
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K. Lombard ve Klark Gabelin 
yekdiğerine muziplikleri 

~--~----------___. K. Lombard senede 5 MI. Dolar kazanır 

.. 

arz mı oluyor?. Diye bağırdı; 
pencereye koştu. 

Caddede, otomobillerin bü
yük dedesi denecek bir acube 
vardı; Şimdiki güzel, lüks ve 
mümkün mertebe küçültülmüş 
otomoibllerin yanında bu kab· 
lettarih zamanlar arabası bir 
dev gibi duruyordu. Ve.. ls
temiyerek bir kahkaha daha 
saldı. Bu defa oyunu Klark 
kazanmıştı! 

Klark Gabelin bu otomobil 
tenezzühü için aldığı kıyafet te 
enfes idi: Eski zamanların şo· 
förleri klyafeti ... 

Holivudun bu iki yıldızı, 
raja götürdü. işte böyle biribirlerine müte· 

Klark Gabel çok memnun madiyen oyunlar yaparlar. 
oldu. Fakat beş metre yoldan Onlar sevişiyorlar mı; buna 
sonra kendisine nasıl bir oyun hiç şüphe yokl Maamafih, Ka
oynandığmı anladı. Müthiş su· rol Lombard, kendi hürriye· 
rette atlamıştı. tine her şeyden ziyade aşıktır. 

Evet, Karol oyunu kazan· Son zamanlarda: 
mıştı. Fakat bu oyunun birinci 

b - Artık kendi kendime perdesi demekti! Bundan ir 
Karol Lombard, Kalifomi· müddet sonra Klark Gabel, sahih olmağa başladım.. Be· 

yadaki otomobil mezarlığında Karol Lombarddan bir ran· yaz perdede bana karışan 
"henüz yola tahammül edecek devu istedi. yokturf 
halde,, bulunan bir Fordu gö· - Maalmemnuniye! diye Demektedir. Hakkı da yok 
rünce bütün Kaliforniyada meş· cevab verdi. Ve bir çok ta değill Çünkü bu dilber, senede 
bur olan kahkahasını salıverdi: tekliflerde bulundu. Klark Ga- beş milyon dolar kazanmak· 

- Ne ali! dedi, bunu Klark bel her şeyi kabul etti. tadır. 
Gabele hediye ederim, o oto· Karol, randevu günü ayna Şunu da söylemekte fayda 
mobil kolleksiyoncusudurl. karşısında tuvaletini · hem de vardır sanırız: 

Ve öyle yaptı; Klark Gabele~ itina ile· yaparken müthiş bir Karo! Lombardın sol yana· 
- Senin için bir sürpriz gürültü duydu ve: ğmda bir kaza eseri olarak 

hazırladım, dedi. Ve onu ga· - Aman yarabbi, hareketi· bir yara nişanesi vardır! 

Beyaz perde 
yıldızlarının kalçaları 

Sağda ayakta, Germaine Aussey, solda Gail Petrick 
güzel vücudü ile 

...... Bazı kadınlar iri ve geniş Ve, bugün beyaz sahne 
kalçalara malik olmağı bir şöhretlerinin hepsi de muvaf· 
kusur addederler ve bunlar fakiyet ve şöhretlerini kalça· 
hep kalçasız, dümdüz arkaya larına medyundurlarl 
malik olan kadınlardan mü- Greta Garboyu kalçasız sa· 
rekkeptirl Vakıa bir zamanlar nanlar pek çoktur; halbuki 
kadınların mefkuresi küçük Gretanın kalçalarının çevresi· 

nin doksan dokuz santimetre göğüsler, uzun oyluklar ve 
dar kalçalar idi. olduğunu söylersek, hayret 

Tabiat noktasından uzun edilir değil mi? Maamafih, bu-
gün moda sistemleri fazla iri 

bacaklara malik ve iri bir ka· kalçaları örtecek şekildedir. 
dmın toparlak kalçalara malik Bu senenin modası ise, bil
olması şıklık ve güzelliğini hassa bel ve kalça şekillerini 
arttırır! gösteren emprimelerdir. 

Kuzu gibi munis 
insanlar 

Madridden 
son treni 

Bazı tipler 
Vapur ağır ağır, Karşıyaka

ya doğru ilerliyor. Güverte
deyim. Burada, benden başka 
ta karşımda iki kişi daha 
oturuyor. Bizim şu maruf ve 
meşhur vapurların ışık kuvvet
leri malüm; yüzlerini layıkile 
seçemiyordum. 

içlerinden biri: 

- Aaaaah · dedi • ben bir 
belediye reisi olaydım .. 
~urup dururken, belediye 

malıhulyasını kuran bir meç
hul zat, hiç şüphesiz, entere
san bazı fikirJere malik ola· 
caktı. Diğeri sordu: 

- Ne yapardın? 
- Ne mi yapardım; evvela 

belediye reisini azlederdim. 
Sonra belediye dairesine gi· 
der, otururdum. Daha sonra .. 
Otomobile binerdim, Kemer· 
altından şöyle, günde yüz 
defa geçer, kendimi tanıtır· 
dım .. Dur yahu, vapur salla
nıyor galiba!. Dalga geldi, 
hooop, batıyoruz. Ve dalia 
gelince, vapuru kaldırır, altına 
tekerlekler koydurur, otobüs
lere rekabet olsun diye, ka
radan Karşıyakaya scvkcder
dim. 

Yavaş yavaş gülm1;ğe baş· 
ladım. Biletçi yanıma 2eldi. 

- Gördün mü bayım-dedi
daJgada herif, dalgada .. Çek
m~ş esrarı; hulyaya dalıp git
mış. 

Bu adamın, şu gülünç hali, 
bana, esrar çekmeden, rakı 
içmeden, hayat boyunca mali
hulyalar peşinde, muhayyel 
merdivenlerle yedi kat gök-
lo•o b•manıp "'l..ctu l..i\'aı çlcı J 
hatırlattı. ....................... ~ .................................................. ~ ............. ~ .... ._. ..... ~ ........................... ~.~· .... ...,. ..... ~.~·~~ 

Amerikadan bu filim üzerine 
verilen bir habere göre, "Mad· 
ridden son tren,, filmi, hüku
metçilerin aleyhine ve faşist 
partizanı bir filimdir. Maama· 
fih, filmin ilCinci bir unvanı 
bir ne~i bitaraflık temin et
etmektedir. Yani muharrirlerin 
bitaraflığı! 

Aç tavuğun en tatlı rüyası, 
hiç şüphesiz, büyük bir arpa 
ambarının içinde yapayalnız 
hertürlü müdahaleden azade 
olarak dolaşmasıdır. 

" Marlen Ditrich usulünce 
güzel olmC!k~ san'atl! ,, 

Evvela zekaıa __ V!!__~üsnü intihaba malik olmak, 
-SÖnra erkeklerin zevkini hesaplamak lazımdır .. 

Makaleyi yazan artist, yazı· 
sına şöyle başlıyor: 

Epeyce zamandanberi tanı· 
dı~ım bir kadm üzerine bu 
makalemi yazarken korkuyo
rum doğrusu. Maamafib, güzel
liğinden bahsedeceğim kadının 
heni affedeceğini umuyorum! 

Makalenin serlevhasından da 
anlaşıldığı üzere mevzu Marlen 
Ditrichdir. 

Bundan yedi sene evel Ho· 
livuda geldiği zaman Marlen 
Ditricble ayni filimde rol al· 
mıştım. Son zamanlarda da 
en son bir filim olan "Melek,, 
filinıinde birlikte rol almış bu· 
lunuyorum ve ne garip tesa· 
düftür ki, beriki filimde benim 
rolüm, Marlenin zevci rolü 
Qlmuştur. 

Marlen Ditrich bu yedi se· 
~ede çok de~işti mi? Evet, 

H
em. db sarih surette değişti. 
epım· 

d .. ız de senel~r geçtikçe 
eğ~şıyoruz. Ve senelerin geç· 

~esıh" dd.enıek, hoŞll gitmiyen 
r ır ~ ıseyi zikretmek demek
~r. d~lbuki Marlen Ditrich 
~ ~e ı senede gittihçe daha 

~zt· !olmuştur; daha gençleş· 
mış ır 

Bu nası] harikadır? 
Marlen Ditrich: 

Bu harika d ğ.l b h . e -ı, ana 
ma .sus hır meharet ve haki-
kattnl Eğer yedi d b 
ıan'atı .. sene e u ox.renm · 6 emış olursatn, 

Birçok büyük /ilimlerin eşsiz yıldızı 
Marlenin bir pozu 

bana hayvan demek lazım! 
Diyor! 
Bence, Marlen Ditrich ha· 

kiki bir güzellik feylesofudur. 
Kendisince de, güzelliği tama· 
men bir fen eseridir! 

Bu fenne, bu san'ata bir de 
Mar]en Ditrichin çok zeki ve 
hüsnütabiat sahibi olduğunu 
ilave lazımdır. 

O, yüzünün, vücudünün da· 
ha güzel, en güzel olmak için 
nelere muhtaç olduğunu kendi 
zeka ve hüsnü intihabile tayin 
eder. Sonra.. Erkeklerin de 
gözünde bir kadmm nelerle 
kıymet peyda edecekini çok 
iyi anlamıştır. 

işte Marlen Ditrichin ıırrı, 

fenni, güzellikil. 

Janet Makdonald da kendi
sine çatılınca bir kenara 
çekilir, uslu ve munis bir 

çocuk gibi oturur 
Şüphe yok, ki beyaz sehne· 

de hüküm süren yıldızların 

çoğU kuzCJ gibi munis dilber· 
lerdir. Senede milyonlar kaza-

nan, her zaman alkışlanan, 
hergün binbir ilanıaşk mektu· 

bu alan yıldızların şımank, 
sert ve haşin olacaklarını sa· 
nanlar çoktur. 

Halbuki hakikat böyle de· 
ğildir. Mesela Klark Gabi 

herhangi bir partener önünde 
bir kuzudan farksızdır. 

Vallas Behi, vakıa çok söy· 
ler, biribiri arkasına ylizlerce 

kelime sarfeder, fakat kötü 
bir kelimenin ağzından çıktı· 

ğım duyan ve bilen yoktur. 

Kendisi de küfür ve kötü söz 

nedir zaten bilmez ki .. 

Greta Garbo, ufalC tefeK 

yanlışlıklara veya aksiliklere 

hiç ehemmiyet vermez ve ro

lüne devam eder. 

Lionel Barrimor, aksilikler 

karşısında yalnız asabi, asabi 
güler! 

Karo1 Lobard de, hiç bir 
şey olmamış gibi rolüne de· 

vama çalışır. Fakat asabileş

mekten kendisini alamaz. 

Asıl hakıkat büsbütün baş· 
kadır: Madrid kadrosu dahi· 
linde gösterilen sahnelerdeki 
kadm ve erkeklerde bir ideo
leji rengi ve kokusu yoktur. 
İşte bu noktadan bu filim 
Frankocuların hoşuna gitmiye· 
cektir. 

Ceymis Hoganın bu filmi, 

Fil imden bir sahne 
eğer siyasi fikir ve nazariye
lerden tecrid edilirse, fena 
bir filim değildir. Başlıca rol· 
ler ve şahsiyetler bunlardır: 

Lev Ayres Amerikalı bir 
gazetecidir• Fransız Olimp 
Brada iie sevişmiştir. Filimde 
genç ve taze Doroti Lamur, 
Karen Mor ley, Helen Mark, 
Jilber Rolan vardır. 

Kitapçı Hüseyin "\ 
Avni 

Keza, aç bakkal, eski def
terleri yoklrr. Bu hem bir ha
yal kuruluşu, hem bir tesel· 
lidir. 

Afrika çöllerinde, meçhul 
uzak Atlantik adalarında de: 
fine aramağa çıkanı biç ayıp· 
lamıyalım. Fakat bacaklarını 
uzatarak yan geldikleri viran 
köşeden dünyaya ferman ya§'
dıranın divaneliği için, doktor 
raporuna hiçte ihtiyaç yoktur. 

Henüz bir salon yüzü gör· 
memiş olan, omuzları dolgu-
lu, yüzleri kremli, elleri eldi
venli, fakat cepleri ezeli ve 
ebedi boş olan züppelerin, 
hatta kart züppelerin şam
panya kadehleri altındaki aşk 
masalını dinliyemem .. 

Eğer "beyhude,, ve "abes 
denilen şeyleri saymak lazı~ 
gelse, hepsinden önce bu ha· 
yal kuruntularını bahse mevzu 
etmek lazımgelir. Benim kü
çüklükte bir arkadaşım ~ardı. 
Ona sorardık: 

- Ne olacaksın? 

~' .her gün ayrı bir cevab 
verırdı: 

Bugün .. ~~r ~.dib, yarın bir 
banger, uçuncu gün bir kap· 
tan, dördüncü gün bir kim· 
yager, başka bir gün musiki· 
şinas, asker, kahraman, hatta 
polisleri şaşırtan bir hırsız 
ves~ire vesaire olacağını söy-

Her lisandan eski kitablar, ga. lerdı. Babası çiftçi idi. Altı 
zete, mecmua ve romanlar alınır a.y evel, anamı ziyarete git-
ve satılır. Sorulacak suallere veri· O 
lecek cevablar için altı kuruşluk tım. nu da iÖrdüm, bir garib 
pul konulması ltiııımdır. llariçteu hicab ile yüzüme baktı: 
sipariş kabul olunur. -· Gördün mü • dedi • çok 

E,e kitap e~i Biııarönd şeyler kurdum amma, babam 
\. Numara 4-6 kadar hile çiftçi olamadım .. , ______ , __ .) Çimdik 

• 
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Numara·- 83 Yazan: M. Ayh; n Bir ay içinde on 
taarruz hadisesi 

dokuz Hariciye Vekilimiz 
- Başı 1 inci sahifede -

Q 1 d U İstanbul, 4 (Hususi) - Ha-
riciye Vekilimiz B. Tevfik 
Rüşdü Arasın Atinada Yunan 
Başvekili B. Metaksas tarafın
dan karşılanmış ve şerefine 

verilen ziyafette hazır bulun· 
muştur. 

- Başı 1 inci sahifede - ' 

Doğan, Yaman reisin gösterdiği ta- ~. 

~ 

Paris, 4 (Radyo) - Akde· 
niz konferansının toplanacağı 

yer ve tarih hakkında Fransa 
ile İngiltere arasında müzake
relere devam olunuyor. Şim· 
diye kadar vukubulan konuş
malarda, konferansın, bu ayın 
16 sile 20 si arasında toplan
ması için söz geçmiştir. 

rafa bakınca üç gemi daha gördü -------··\ Güzel Kiyara, şimdi daha 
mesud ve tam toprağını bul· 
muş bir gül gibi daha renkli, 
daha şuh ve ferahlı idi. Bu· 
lunduğu yerden, muhteşem bir 
tnblo gibi gözüküyordu. 

ilk ayrılış dakikalarının, onu 
çok şaşırttığı muhakkaktt. Çün· 
kü meçhul mukadderatın ce
reyanına kapılıyordu. Büyüdü· 
ğü, alıştığı, yaşadığı Venedik
ten, tanıdıklarından, dostların
dan, akrabalarından, çocukluk 
ve gençlik hatıralarına aid 
şeylerden uzaklaşıyor, Türk ve 
Müslüman bir erkeğin kolla
rında uçsuz bucaksız, bazan 
fırtınalı ve kudurmuş, bazan 
tertemiz ve sakin denizlere 
gidiyordu. Bu gidiş iyi mi idi, 
değil miydi? İstikbali tayin 
edebilmek imkansızhğı karşı· 
smda, meçhul bir endişenin 
kalbini sıktığını duymuştu. 

Fakat seviyordu. Aşkın de· 
diğini yapacaktı. Aşk mantık 
ve ihtiyat istemezdi. Esasen 
saadet bile bunlara muhtaç 
değildi. Saadet bazan, en teh· 
likeli, en korkunç hareketlere 
rağmen gene gelirdi ve bann 
da, ne kadar uğraşılsa, etra· 
fına ne kadar ağ örülürse 
örülsün yaklaşmazdı. 

Yalnız İrini biraz tereddüd 
etmişti: 

- Benim ayrılışım şüphe
yı muc1b olacak! 

Fakat öyle şartlar altında 
kalmışlardı ki, Dorotanın hiz· 
metçisinin bile onlarla bera· 
her şehirden uzaklaşması la· 
zım gelmişti. Bunu, Doğan da 
istemişti. Çünkü şehirde kal· 
ması takdirinde, bir takım 
sırların duyulması ihtimali 
vardı. Gerçi artık ona da iti
madı vardı, fakat ihtiyatı el
den bırakmamak gerekti. 

Doğan, esasen her tedbiri 
al-ıstı. iyi bir hava ile yedi 
saa~ içinde, gemisine yetişe

bilecekti. Gene kendi adamla
rının itimad ettiği hafif ve 
seri bir kayık geceli gündüzlü, 
liman ağzında bekliyordu. Do
ğanın gendi kendine gülerek 
söylediği yegane şey şu idi: 

- Her üç kadın da beni 
seviyor. Gerçi bunların ikisi 
artık haklarını kaybetmişlerdir. 
Fakat herhangi delice bir kıs· 
kançlık başıma bir iş çıkarırsa!. 

Doğan, Dokanın da boş 
durmıyarak, kendisir den şüphe 
edebileceğini, bir taraftan şe· 

birde taharriyat yapmakla be· 
raber, diğer taraftan da do· 
nanmadan bazı parçaları açık
lara göndereceğini tahmin et· 
mişti. Ve, işte bu düşünce ile, 
Venedik donanmasının normal 
bir seferle gece vakti nerede 
bulunabileceğini de hesapla
mış, mahut boş gemi oyununu 
oynamıştı. O bu oyunu vak
tile, azılı bir Yunan korsanı· 
na da oynamış ve herifi ya
kalıyarak granda direğinde 

asmıştı. 

Fakat Doğan, gene bilmi
yordu ki, donanmanın diğer 
parçaları da onu takib ede
ceklerdi. Bırakıb gitmeğ~ bir 
şerefsizlik sayıyordu. O, ancak 
toprakta iken bunu yapabi
lirdi. fakat denizin üst~nde 

dalgalanan şöhreti, bir kaç nın gemısıne rampa eder et· 
Venedik donanmasına bile fe· mez, Doğanın gür sesi işitildi: 
da edemiyecek kadar gururu - Aslanlarım, avımız ken-

Konferansın içtima edeceği 
yer hakkında da bazı şehirle
rin isimleri mevzubahs ol
muştur. Bu şehirler, Lozan, 
Oşi ve Montrödür. 

vardı. Bilhassa, yanında sev· di geldi. 
diği kız bulunuyordu. Onun Ve birdenbire, yerinden fır-
gözleri önünde, böyle bir arı ladı. Kancalar hazırdı. Tay· 
nasıl irtikab edebilirdi? falar, ilk narayı basmışlardı; 

Birdenbire, Yaman reısın 
sesi duyuldu: 

- Kaptan!.. Soluna bak! 
Doğan, Kiyarayı kollarından 

bırakmadan başını çevirdi. Ki· 
yara da oraya baktı ve gizli· 
yemediği bir telaşla: 

- Belki de Venedik gemi
leri -dedi- bizi takib ediyorlar. 
Doğan onu bağrında sıktı 

ve iki sevgilinin dudakları bi
ribirini buldu. Mukaddes bir 
yemin harareti ve derinliği 

içinde; biri birine, 
- Seni şeviyorum; 
Dediler. Doğan onu bir kuş 

gibi kaldırdı: 
- Haydi yavrum, sen doğru 

kamarana git, ben gelmeyince 
hiç biriniz yukarı çıkmıyacak
sınız.. Kiyaranın sesi titredi: 

- Fakat sana bir şeyler 

olursa .. 
Doğan onu tekrar öptü: 
- Hayır, hayır!.. Allah, 

her zaman benimle beraberdir. 
Haydi. Sen müsterih ol... 

Ve onu anbarın ağzına ka
dar götürdükten sonra kendisi 
derhal fırladı ve kaptan köp· 
rU.sUnJt!u l>uğuJJ: 

- Yelkenler açılsın. Herkes 
iş başına .. 

Gemiler birdenbire kımılda
dılar. Karşıdan yaklaşanlar, 
üç gemi idi. Doğan bağırdı: 

Yaman!.. Bu gece, o tec
rüboyi yapacaksın.. Sancağa 
geçi.. 

Ve üçüncü gemiye de ha· 
ğırdı: 

- Açıl!.. Topal Ahmed, 
açıl.. Yamanın peşinden git. 

Bu, Doğanın kendi müda
faa şekli idi. Üç gemi ile ol
duğu zamanlarda, hiç bir de
nizcinin bilmediği bu sistemi 
tatbik ediyordu. Asıl mesele, 
Yamana verdiği emirde idi. 
Bir tecrübe yapılacaktı. Fakat 
ne tecrübesi?. 

Ta uzakta başka ışıklar da 
gözüküyordu. 

Her iki tarafın hiç bir top 
ateşi yapmadan doğrudan 

doğruya bilek, hançer, balta 
ve kılıç kuvveti ile iş görmek 
istedikleri aşikardı. 

Doğanın kuvveti altmış kişi 
kadardı. Gelen gemiler mü
rettebatının ise yüz elliyi ge
çeceği muhakkaktı. Maamafih, 
Doğanın kendi kırmızı gemi· 
sjnin manevra kabiliyeti çok 
fazla olduğu için, böyle hare
ketlerde yarı yarıya vaziyetin 
kendi lehine olacağını bili
yordu. 

Venedikliler: 
- Heeeey, uğursuzlar! 
Avazelerile geliyorlardı. Do-

ğanın tayfalarında jse en kü
çük bir ses, bir hareket yok
tu. Yaman reisin gemisi sol
dan ilerliyor ve Topal Ah
med reis te, bir hattı müsta
kim üstünden onu taklb edi-: 
yordu. 

Üç Venedik gemisinden bi
risi, sancak tarafından Doğa· 

- Bize Akdenizin martıları 
derler. Dayanın hey Venedik 
köpekleri!.. Ve birdenbire bir 
karışıklık koptu. Doğan, başlı 
başına görülecek bir manzara 
yaratıyordu: 

Karanlığın içinde kolu ve 
pençelerinin içindeki kılıç, 
mütemadiyen kalkıp iniyordu. 
Üç tekmede üç Venedikliyi 
denize atmıştı. Doğan, evvela 
düşmanın bir kısmmın gemiye 
girmesini kabul etmiş ve on
ları beş dakika içinde tama· 
mile ezip çiğner çiğnemez ba· 
ğırmıştı: 

- Şimdi de onlara!. Şim· 
di de oraya! 

- Sonu Var -..................... 

OOPSA 
Üzüm satlşları 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
1518 Jiro ve şü. 15 50 20 75 
419 A. R. Üzüm. 14 75 19 
351 M. J. Taran. 13 22 
340 Vitel 14 50 18 50 
?7Q M. Arcfüi 15 50 21 50 
267 D. Arditi 14 875 16 625 
256 Albayrak 16 18 50 
165 Ha. Alan 17 21 50 
144 Üzüm Kuru. 13 75 18 25 
117 J. Kohen 13 25 20 25 
107 Paterson 15 17 
101 Fesçi Ahdul. 16 50 17 50 
105 K. Taner 17 SO 21 
94 Ş. Rıza 15 19 
99 C. Bluzi 17 50 21 
78 A. Alberti 15 21 
64 H. M. Umut. 18 75 21 50 
65 M. B. Ban. 15 50 15 75 
65 P. Paci 18 75 20 50 
55 F. Solari 17 25 18 50 
21 Talat Er. 17 17 
17 Ka. Nişli 16 25 17 25 
9 K. O. Ahmet 14 50 19 
5 Etem Kan. 14 17 75 
2 A. Moyda 21 21 

4743 Yekun 
27653 Eski ye. 
32396 Umum ye. 

Borsa Üzüm mümeyyiz he
yetinin 4.9.937 cumartesi gü· 
nü tesbit olunan üzüm fiati. 

No. 7 14 50 15 25 
" 8 15 50 16 25 
" 9 16 75 17 50 
" 1 o 18 50 19 50 
" 11 21 50 22 50 
" 12 24 00 25 00 

Akdeniz konferansına; İn
giltere, Fransa, Türkiye, ltalya, 
Yunanistan, Yugoslavya, Su
riye, Mısır ve Arnavudluk iş
tirak edeceklerdir. Cumhuri
yetçi ve ihtilalci ispanyanın 
davet edilmemeleri muvafık 
görülmüştür. 

Davet, Fransa Hariciye Neza· 
reti tarafından vukubulacaktır. 

Fransa; meçhul denizaltı ge
mileri tarafından müteaddid 
Rus vapurlan lbatırıldığmdan 
Rusyanm da ve hatta muva· 
sala ile münasebettar olma
sından dolayı Romanyanın da 
konferansa davet edilmesini 
iltizam eylemektedir. 

Maahaza, meçhul denizaltı 
gemilerine mukabil beynel· 
mile) bir takib filosu teşkili 
değil her devletin, ayrı ayrı 

tedbirler alması lüzumu mev· 
zubahs olacağından, bu son 
iki devletin konferansa işti
raki lüzumsuz görülmektedir. 

Berlinden gelen son haber
lere göre, Almanya, Akdeniz 
konferansının akdine tama· 
men muhaliftir. 

Paris, 4 (Radyo)- Mosko· 
vadan alman son haberlere 
göre, Rus vapurlarının, meç
hul denizaltı gemileri tarafın
dan sık sık taarruza uğrama
lan, Rus umumi ef1·arını ve 
Karadeniz Rus donanması ef
radını heyecana düşürmüştür. 

Donanma efradı, meçhul 
denizaltı gemilerinin takibi 
için dunanmaya müsaade edil· 
mesini hükumetten istemiştir. 

Rus hükumeti, bunun için 
henüz hiç bir karar almış de
ğildir. 

Moskova, 3 (A.A.) - Tas 
Ajansı bildiriyor: 

Timiriazev Sovyet gemisinin 
faşist korsanları tarafından 
Akdenizde batırılması haberi 
Sovyetler Birliği halkı üzerinde 
derin bir nefret hissi uyandır-
mış ve bütün şehirlerde, fab
rikalarda, askeri birliklerde ve 
kolkozlarda bu çirkin tahrik 
hadisesini protesto eden mi-
tingler yapılmıştır. . 
Fransız gazetelerinin yaz-

dıkları 
Paris, 4 (A.A.) - Petit 

Journal gazetesi yazıyor: 
Denizlerin serbestisini te-

mine uğraşmak zamanı çoktan 
incir satışları 

Çu. Alıcı K. S. 
530 M. J. Taran. 8 50 
208 S. B. Halef. 6 50 
104 F. Ke. C. 10 
100 D. M. Arditi 8 

' gelmiştir. Çünkü 27 Temmuz· 
K. S. danberi Akdenizde taarruza 
10 50 uğrıyan gemilerin sayısı 20 den 
12 eksik değildir. Fransa ile İn-
18 75 gilterenin Akdeniz konferansı 
8 huzuruna çıkmalarım temenni 
8 75 etmektedir. Bu muvaffakıyetin 

13 50 başlıca şartıdır. ltalya konfe-
7 25 ransı akamete uğratmak için 

100 Paji 8 75 
78 A. Muhtar 7 
63 Benmayor 6 25 
50 Ş. Remzi 12 
1233 Yekun 

27 698 Eski ye. 
26931 Umum ye. 

Zahire satıtları 

12 herşeyi yapacaktır. Fakat Fran· 
sa ile lngiltere arasındaki po· 
litika birliği tamam olunca 
diğer bütün devletler onlara 
iltihak edeceklerdir." 

Ç. Cinsi S. K. K. S. Madam Tabouis Övr gaze
tesinde şöyle yazıyor: 108 Buğday 6 3125 

268 B. Yapak 54 "Valansiya hükumeti, Akde· 

niz konferansına çağırılıniya

cağından haberdar edilmiştir. 
lngiltere hzkumeti, Valansiyayı 
davet ettiği takdirde italyanm 
mukakkak surette red cevabı 
ile karşılaşacağım takdir et· 
miştir. Fakat ltalya hükumeti, 
bundan başka konferansa iş· 
tirak şartı olarak Frankoya 
muharibJik hakkının tanınma· 
sını istiyecektir. İngiltere Ha
riciye Nezareti böyle bir şartı 
kat'iyyen kabul etmiyecektir. 

Her halde Cenevrede söy
lendiğine göre, Bkdeniz koq
feransı bu ayın 15 ve 16 sın· 
da toplanacaktır. ,, 

Amerika da alakadar olugor 
Vaşington, 4 (A.A.)- Bah

riye Nezareti memurları Av-

rupadaki Amerikan filosunun 
Akdenizdeki torpilleme hadi-

seleri neticesinde hasıl olan 
gerginlik yüzünden uyanık va· 

ziyette bulunduklarını beyan 
etmişlerdir. 

Hatırlatıldığına göre, Ame
rika bu meselelerde alakasız 

ve bitaraf olmakla beraber 
taarruz vaki olduğu takdirde 
bütün f ngiliz torpido ve muh· 
ribleri gibi Amerikan donan
masına menub bütün gemi
leri de ateş edeceklerdir. 

Amerikan gemileri mülteci
leri nakil için vazife aldıkları 

zamanlar müstesna olmak üzere 
Fransız vesair bitaraf liman
larda bulunacaklardır. 

Moskovada lıegecanlı bir 
miting 

lstanbul, 4 (Hususi) - Bu 
gün, Moskovada çok heye· 
canlı bir miting yapılmış ve 
Sovyet gemilerinin, Akdenizde 

meçhul tahtelbahirler tarafın
dan uğradıkları müteaddid 
tecavüzler şiddetle protesto 
edilmiştir. 

lstanbul, 4 (Hususi) - in· 
gilizler, Akdeniz konferansı
nın, 14 Eylıllde toplanmasını 
istiyorlar. 

Balkan antantı 
iktisadi konseyi BOkreşte 

toplanacak 
Belgrad, 4 (Radyo)-Balkan 

antantı iktısadi konseyi, bu ay 
içinde Bükreşte toplanacaktır. 

Kudüste 
Oç Yahudi yakalandı 
Kudüs, 4 (Radyo) - Ma

halli hükumet zabıtası, ortalığı 
karıştırmak istiyen Yahudiler
den üç şahsı tevkif eylemiştir. 
~ 

Hariciye Vekilimiz akşam 
üzeri, ayni vapura binen Yu
nan Hariciye müsteşarı ile 
birlikte Atinadan ayrılmış Ce
nevreye doğru yoluna devam 
eylemiştir. 

Yunan gazeteleri, Hariciye 
Vekilimizle Yunan Başvekili 
arasında cereyan eden konuş
malar neticesinde iki devlet 
adamının tam bir mutabakat 
ve görüş birliği ile meşbu ol
duklarını yazmaktadırlar.: 

Kaçakçılık 
Ankara, 3 (A.A.) - Geçen 

bir hafta içinde gümrük mu· 
hafaza teşkilata ikisi ölü 40 
kaçakçı, 861 kilo gümrük ka· 
çağı, 26 kilo inhisar kaçağı, 
1 tüfek, 8 mermi, 41 Türk 
lirası ile 8 kaçakçı hayvanı 

ele geçirmiştir. 

Mazarik 
Evelki geceyi rahat 

geçirmittir .. 
Prag, 4 (Radyo) - Bugün 

neşredilen tebliğe göre, Bay 
Maıariğin sıhhi durumunda 
tebeddülat yoktur. Hasta ge-
ceyi rahat geçirmiş, birkaç 
saat fasılasız uyumuştur. 

Musıolininin seya
hat programı 

Berlin, 4 (A.A.) - Yarı 
resmi bir Alman kaynağından 
bildirildiğine göre, Mussolini 
Hitleri ziyareti esnasında bü
yük manevralarda hazır bulu
nacak ve ağlebiihtimal ondan 
sonra Berline gidecektir. 

Ziyaret proğramı kat'i su· 
rette tesbit edilmiş değildir. 
Bundan dolayı Musaolininin 
ziyaretini bildiren resmi teb
liğde bu tafsilat zikredilme· 
mektedir. 

İstanbul, 4 (Hususi) - ltal
ya Başvekili Mussolininin Al
manya seyahatinde Mareıal 
Badoglionun refakat edeceği 
söyleniyor. 

Birinci Sınıf Mutahasaıı 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk 
ları ve elektrik tedavisi 
İzmir · Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

~ er- 1000 
Metre uzağı 
gösterir diye 
yalan söylemi
yoruz. Hırsız ..... ...., 

crs:: 
~ c: 
PJ: 

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

JUNIOR c: 
~ Yelek cebi fenerlerini 

tavsiye ediyorum 
Türkiye umumi satış hakkı: lsmaU Ômer lıçen 

Galata Haraççı sokak No. 5 

Fuarda satış yeri TRAKYA pav. 
yonu karşısında 

lzmir memurlar kooperatif şirketinden: 
Ruznamede gösterilen hususatı görüşmek üzere 20-9-937 

tarihine müsadif pazartesi günü saat l 7 de Halkcvinde top· 
lanacak olan fevkalade içtimada bilumum sayın ortakların 
hazır bulunmaları rica olunur. 

Ruzname: 
1 - Şirketin umumi vaziyetinin ve bilha11a ıermaye vazi· 

yetinin tetkiki. 
2 - Atisi hakkmda karar ittihazı. 4 5 3078 
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...._ 5 EyltU. 937 ANADOLU : 

............. lzmir Komutanlığı ilanları 
İzmi ı MST N V SAT. AL KO. RS. nJen: 
1 - Çatalcada gösterilecek mahalde bir pavyon içi~~ _i_ha~.e 

günü te-klif edilen fiat komisyonca pahalı goruldu· 

lzmir Orman Başmüdürlüğünden: 
Beher kentalin .r \ rtıı maya 

Denizyollaı ı işletme müdür
lüğünden: 

lzmir fuarı münasebebife 
Ankara vapuru 

-

ğün<len ihalesi tekrar kapalı zarfla 13·EYL./937 Pa· 
zartesi günü saat 16 da yapılacaktır. Muhamm~n ke
şif bedeli (30424) lira 64 kuruştur. Şartnamesı. he.r· 
gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. lstklılerın 
(2282) liralık ilk teminat makbuz veya mektuplarile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya~ılı 
vesikalarile beraber ihaleden en az bir saat evvelıne 
kadar teklif mektuplarını Fındıklıda satın alma ko· 
misyonuna vermeleri. 21 26 31 5 

lzmir. MST. MV. K. SAT. AL. KO. RS. 
1 - Bir metresine tahmin edilen fiatı (315) kur~ş olan 

(180000) metre kaputluk kumaş ile bir metresıne ta~
min edilen fiatı 290 kuruş olan (230000) kışlık elbı-
selik kumaş kapalı zarfla ayrı ayrı alınacaktır. . 

2 - Kaputluk kumaşın şartnamesini 2835 kuruşa ve dbı
selik kumaşın şartnamesini 3 .. 35 kuruşa aln:ak ve 
örneklerini görmek istiyenlerin her gün komısyona 

3 
gelmeleri. . 
Kaputluk kumaşın ilk teminatı 26430 yirmi ~ltıb.~n 
dörtyüz otuz ve elbisel1ğin de 30430 otuzbin dortyu:_ 
liradır .. 
Kaputluk kumaşın ihalesi 17 / EYL./ 9~7 cuma gü?~ 
saat 11 de, elbisdik kumaşın ihalesı 18/EYL./93 
cumartesi günü saat l 1 dedir. 
Münakasalara gireceklerin 3490 sayılı kanunu~ 2

1 
ve 

3 üncü maddelerinde yazılı vesıkaları ilk temınat arı 
ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatleri.nden en 
az bir saat evvel Mst. Mv. Sa. Al. Komısyonuna 

muhammen cıkarılan 
Teminatı bedeli miktarı 
Lira K. Kuruş Kental Cinse Ormanın ismi Köyün ismi 

1 35 6 300 Kuru Çam odunu Kaplan gediği Burnavl\ 
54 6 120 ,. ,, " Dede dağı ,, 
52 6 116 ,, ,. ., Eşen tepesi Bulgurca 
81 6 180 ,, ,, .. Souk Su Sandı 

2 67 6 592 ,, ,, ,, Bunarb '\ŞI Bunarbaşı 
2 63 5 700 Pırnal çalısı Çayırlı tepe Naldöken 
2 39 5 638 ,, " Çatal kaya Seydiköy 

Yukarıda yazılı köylere civar devlet ormanlarından hizalarında gösterilen Kuru çam odun· 
l ·ı Pırnal çalısı 27 /8/937 tarihinden itibaren on beş gün müddetle açık artırma ile satışa 
arı ı e "d" · · d l ih l k lmıştır. Mukavale ve şartname projeleri Orman mu unyetın en parasız a ınır. a e 
çı arı d ·· t · O B .. h d' ı·ğ· d 10191937 tarihine müsadif Cuma günü saat on ortte zmır rman aşmu en ısı ın e yapı-
lacağı ilan olunur. 4 6 8 9 3081 

lzmir Müstahkem Mevki Satın alma komisyonundan: ması lazımdır. 

Eylulün ikisinden itibaren 
fuarın açık bulunduğu müd
detçe otel olarak lzmirde ka· 
lacaktır. 

Bir gecelik yatak ücreti 
Birinci mevkide lüks kama· 

ra hariç 125·150 Kr. ikinci 
mevkide 90 Kr. Üçüncü mev· 
kide 70 Kr. 

Yemek ve içkiler nefis ve 
ucuzdur. 

Gemide yatmıyanlar da lo· 

1 

kanta v~ gazinodan istifade 
edebilirler, 

Bu müstesna fırsatı kaçırmaym1z 

idareleri İstanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat için 5 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
60 altmış ton toz şeker 13/ 9/ 937 Pazartesi günü saat 15,30 da üncü maddelerinde yazılı vesikalarla ihale saatinde kış-
Tophanede İstanbul Levazlm amirliti satın a~ma komisyonunda lada satın alma komisyonuna müracaatları. 
kapalı zarfla eksiltm,si yapılacaktır. Tahmın bedelı 16020 21 26 31 5 
liradır. İlk teminatı 1201 lira 50 kuruştur. Şartname ve numu· lzmir MST. MV. K. SAT. AL. KO. RS. den: 
nesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 sayıh kanunu~ 1 - Çanakkale MST. MV. birlikleri için kapalı zarfla 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle ber.aber teklıf (65000) kilo sığır eti satın alınacaktır. 
mektuplannı ıhale saatından bir saat evvel komısyona ver- 2 - Sığır etinin beher kilosu (30) kuruştan (19500) lira 
meleri. 27 31 5 10 2988 biçilmiştir. 

fzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 3 - İhalesi 24·9-937 tarih cuma günü saat (16) da Ça-
l - Dört adet muhtelif tezgah kapalı zarfla münakasaya nakkale MST. MV. satın alma komisyonunda yapı· 

konmuştur. lacaktır. 

_ vermeleri. 2 5 1 O 16 ,3064 
2 _ Tahmin edilen bedeli 18500 on sekiz bin beş yüz _. İsteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri 

lira olup ilk teminat parası 2387 lira 50 kuruştur. olan (1463) lirayı ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü 
3 _ ihalesi 7-Eylul-937 salı günü saat 15 tedir. maddelerinde vesaik ile bir saat evvel komisyona lzınir Mst. Mv. sa. al. ko. reisliğinden: .. 

1 - lzmir Müstahaem mevki merkez kıtaah ihtiyacı ıçın 
kapalı zarfla eksiltmeye konulan ve 23/18/93(JsK)a~artesi günü saat 17 de ihalesi yapılacak o an on 

4 - Muhabere ile şartname gönderilemez. __ müracaatları. 5 11 16 21 3095 
S - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı ~a~unu~ 2 ve .~ .~ü lzmir MST. MV. SAT: AL. KO. RS. den: 

linyit maden kömürüne istekli çıkınadığı~1dan . ~490 
maddelerinde istenilen belgelerle bırlıkte ıhale gunun- 1 - lstanbul komutanlığına bağlı Haydarpaşa hastanesi 
den en geç bir saat evveline kadar teminat ve teklif için sekiz yüz ton Türk antrasit kömürü kapalı zarf-

· ·· bır ay ıçınde sayılı kanunun 40 ıncı maddesıne go~~ .. .. .h l · 
intac edilmek üzere pazarlığa dokulmuş 1 a esı 

mektuplarını M. M. V. satın alma komisyonuna ver· la ihalesi 24 EYL. 937 cuma günü saat 15 de yapı· 
meleri. 22 6 21 5 2486 lacaktır. Muhammen tutarı (36750) liradır. lık teminatı 

11/9/937 cumartesi günü saat 11 de kışlada satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. .. .. . . 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 2756 liradır. Şartnamesi hergün öğleden evvel ko· 
Ordu ihtiyacı için 150 adet büyük ve 100 adet küçük por· misyonda görülebilir. isteklilerin ilk teminat makbuz 

2 - Şartnamesi hergün komisyonda gorulebılır. . 
3 - Muhammen bedeli (7880) lira muvakkat temınatı 491 

liradır. 

tatif yazı makinesi 7 llkteşrin 937 perşembe günü saat 10,30 veya mektupları ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
da Tophanede lst. Levazım amirliği satın alma komisyonunda maddelerinde yazılı vesikaları ile beraber ihale saa· 

4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olması şarlttr. 
kapah zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli tinden en az bir saat evveline kadar teklif mektup-
24500 liradır. ilk teminatı 1837 buçuk liradır. lannı Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna 

S - isteklilerin 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
lerinde yazılı belgelerle teminat makbuz veya banka 

Şartnamesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı ka· vermeleri. 5 10 15 19 3102 

mektuplariyle birlikte ihale saatinde satın alma ko· 
misyonuna müracaatlart. 25 31 5 10 2956 

lzmirMst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. nden: 
1 - lzmir Mst. Mv. merkez kıtaatı ihtiyacı ıçın kapalı 

zarfla eksiltmede bulanan ve 24·8-937 Salı günü saat 
16 da ihalesi yabılacak olan (110200) kilo sığır etinin 
İstanbul levazım amirliği sabo alma komisyonundan 
ilan edildiğine dair telgraf gelmediğinden ihalesi yapı-
lamamış ve yeniden kapalı zarf usulile 13-9-937 ~a
zartesi günü saat 16,30 da kışlada satın alma komıs-
yonunda yapılacaktır. . . . . . . 

z - Şartnamesi 152 kuruş muka~ılın~7 tedarık edılebılır. 
Arzu edenler komisyonda gorebılırler. . . 

3 - Muhammen bedeli (30305) lira olup ılk temmatı 
(2273) liradır. 

4 isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olması şarttır. 
5 1 t kl ·ı . 2400 l kanunun 2 ve 3 cü maddele-s e ı erın sayı ı . kbuzu ve 

rinde yazılı vesikaları muvakkat temınat ma 
· d az bir saat ev-teklif mektuplarım ihale saatın en en 

6 11 1 _ vel komisyona vermiş bulunmalaır 27 

lzmir Mst. Mv. sat. al. ko. reisliğin~en: l 
200 1 - Bir metresine tahmin edilen fıatı 36,5 ku~uş 1/n k.l 

bin ila 250 bin metre minder kılıfı bez ıle . 1~ ,.. 1 o-

2 

suna tahmin edilen fiatı 160 kuruş olan 3o hın ıla 40 
bin beşyüz pamuk çorap ipliği kapalı zarfla ayrı ayrı 
alınacaktır. . 

1
. · t 

. . 436 ve ıp ııc..m şar -Minder kılıflık bezin şartnamesını . . .. ~ k · 
·· kl m gorme ıs-namesini 324 kuruşa almak ve orne e.rı 

tiyenlerin her gün komisyona gelmelerı. 
3 581 2 5 lira ve ipli· - Minder kılıflık bezin ilk teminatı • 

ğin iık teminatı 4490 liradır. .. .. t 
4 - Minder kılıflık bezin ihalesi 10/9/937 cuma gunu saa 

on birde ve ipliğin ihalesi 10/9/937 cuma günü saat 
15 tedir. 

S - Münakasalara gireceklerin 2490 . sayılı .1kan~nu~n?tı:r~ 3 üncü maddelerinde yazılı vesıkaları ı e emı • 
ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatları~dan en 
a:ı bir saat ("Vvel M. M. V. Satın alma komısy~;~;a 
vermeleri. 25 31 5 8 -

nunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı belgelerle beraber tek-
lif mektuplarını ihale saatından bir saat evvel komisyona ver· 
meleri. 19 5 19 4 2885 

İzmir Müstahkmem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Kütahyada yaptırılacak meydan tesviye işinin ihale 

günü istekli çıkmadığından yeniden kapalı zarfla ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 61796 lira 99 kuruştur. 
3 - eksiltmesi 7 EylüJ 937 Salı günü saat 15 dedir. 
4 - Şartname keşif ve projeleri 309 kuruşa M. M. satın 

alma komisyonundan satın alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 ncü maddesinin F. fıkrasında yazılı 
vesikalarla birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal bir saat eveJ M. M. V. satın alma komiı· 
yonuna vermeleri. 21 26 31 5 2890 

lzmir Mustakem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Her bir kilosuna tahmin edilen fiatı yüz seks~n ku~uş 

olan 60000 altmış bin ila 80000 seksen oın kılo 
sarı sabunlu kösele kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 720 kuruş~ almak ve örn~klerini görmek 
istiyenlerin hergün komısyona gelmelerı. 

3 - ilk teminat mektubu 8450 sekiz: bin dört yüz elli 
liradır. 

4 - lhelesi 15 Eylul 937 çarşamba günü saat 11 dedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı ~anunu~ 2 ve 

3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ılk temınatları 
ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden en aı .bir 
saat cvel M.M;V. satın alma komisyonuna vermelerı. 

29 31 5 12 3015 

lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
ı - Deniz komutanlığı ihtiyacı için (700) kilo k?yun ~ti 

(5200) kilo sığır eti (800) kilo kuzu açık eks1ltme ıle 
alınacaktır. İhalesi 6/9/937 Pazartesi günü saat 16,30 da 
kışlada satın alma komisyonunda yapıla:aktır. . 

2 _ Muhammen bedeli (1747) lira olub temınatı (131) hra 
50 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol-

l:zmir Mat. Mv. ~t. Al. Ko. nundan: ihalesi Nereye ait 
Cinsi Mikdarı Fiati Tutarı Temi~atı Sa. olduğu ihale şekilleri 

Kilo Kuruş Lira kuruş Lira :ş 16/9/937 16 Çanakkale Kapalı zarf usulile 
Ma~~rna 62000 23 14260 00 1070 00 16/9/937 16 Gelibolu Açık pazarlık ile 
K 8100 23 1863 00 14o 16;9/937 16 Çanakkale Kapalı zarf usulile 

uru fasulya 45600 15 6840 00 513 og 16/9/937 11 " " " " 

" " 45600 15 6840 00 5l3 O 16;9/937 11 Galibolu Açık pazarlık usulile 
" '' 11400 15 1710 00 129 OO 'h ati nereye ait olduğu ve ihale ~ekilleri, yukarıda yazıl· 

1 - Cin · t · t ihale tarı ve sa ' k ı k · d 1 .. sı, mikdarı, muhammen tutarı, emına ı, 1 Çanakkale Müstahkem mev i satın ama omısyonun a a ı· 
dıgı veçhile makarna kuru fasulye ayrı ayrı şartnameler e 
nacaktır Ş~rtnameleri komisyonda görülebilir. 2 

- isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olması şarttır. . d 1 belgelerle teminat makbuz veya banka mektupları 
3 1 t kl'I · 3 ·· ·· ddelerın e yazı 1 

- s e 
1 erın 2490 sayılı kanunun 2 ve uncu ma 'h 1 tlerinden bir saat evvel ve açık eksiltmeye girecekler 

~e teklifnameleri ile beraber kapalı zarfa gir.ecekler 1 ı a k :;,vonuna mür•cıatları. 31 S 10 lj 
ıhale saatlerinde Çanakkale Müstahkem Mevkı satın • ma 0 ı 

:$İMDİ ARTI~ 
ISTEDll(LEQIMI 
ALA8iLIRiM 

YEili 
HALLAD PAZADLARI 
/. 10 TENZiLATLA 
SATIŞ YAPIYOR 

Izmir Tayyare Alayı Komu
tanlığından: 

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

1 Kontrol Ustabaşısı. 
,. Motörcü Ustabaşısı. 
,, Haruri muamele atelyesi Ustabaşısı . 
" Yıkama postası Ustabaşısı. 
,, Demontaj atelyesi Ustabaşısı. 
,, Tesviye Ustabaşısı. 
,, Kazancı Ustabaşısı . 
., Tahta işleri Ustabaşısı. 
,, Laborant 

11 Ressam. 
,, Fen memuru. 

1, Kctlf memuru. 13 



Sayfa 8 ANADOLU s Eyldl 937 

Fratelli Sperco Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eısiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb. 
1r A t rehleri ralıatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 
rapur cen ası .............................. -.. ................ , .................................................. -.. ......................... . 

ROY AL NEERLANDAIS ~IHlllHlllllllllllllllHllllllHlllllfllllllllUlltllllllllHllllUllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ B i R i N c ı· 
KUMPANYASI =z 

"HERMES., vapuru 31-8 = Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri - B F t• ı · 
37 de gelip BURGAS, VAR- = - Ursa es ıva 1 
7ç~ v;ü~?1~~a\~~E limanları = Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında = Üç gün devam etmek üzere ( 10 EylOI 1937 cuma) 

"MEROPE., vapuru 5.9.37 - günü başlıyor. 
de ROTTERDAM, AMSTER· = H a m <dl ö N cUı ~ Uıı IS\t r .5\ nı==\'\ ~ .!S\ lr = 10 Eglul 1937 Cuma Dağ günü 
DAM ve HAMBURG liman· = \S' V(6;U U U ~(9J § 11 Eylul 1937 Cumartesi Su günü 
larına hareket edecektir. = = 12 Eglul 1937 Pazar Deniz günüdür. 

"HERMES., vapuru 20-9- -_Sıhhat Eczahan esı· § Banyolarda, otellerde, lokantalarda tenzilat yapılmıştır. 
37 de ROTTERDAM, AMS· Bursa Festivali gelenlere renk, güzellik ve sonsuz bir eğ· 
TERDAM ve HAMBURG li· lence sunacaktır. 
manları için yük alacaktır. = = Bu fırsat sizlere eğlenceden başka: 

SVENSKA ORIENT ~ nde buf UDU.r • ;; Tarih şehri Bursayı, dünya cenneti Uludağı tanıtacak ve 

uGDYNI~1,~~~örü 2-9 da İillllfllfllllflllfllflllllllllffllllllllllllllllllllHlflllffllffllf lllllllflllllllf llfllllfl llf lllfllllllflflflllfllflllllllllHlllllllllllllf llllllllf lllU• ~:~eş~?; ;~~~ ~~:~a~:kt~~ğup, baltlğı Marmarada unutul· 

ROTTERDAM, HAMBURG V. N. # ' Bursa Festival komitesi 
DANZ•G. GDYNIA, BALTIK w 1 .. k H K 
ve DANMARK limanlarına • F. H. v AN- ur ava urumu Bergama Şarbaylıg"' ından: 
hareket edecektir. B •• •• k • 

"VASALAND .. motörü 17· Der ZEE& co. uyu pıyangosu 1 - Muhammen bedeli 55820 lira olan Bergama kasabası 
9 da ROTTEROAM, HAM- DEUTSCHE LEVANTE elektrik tesisatı 22-9-937 Çarşamba günü saat 16 da 
BURG, DANZIG, GDYNIA, LlNIE 5 inci keşide 11 Eylül 1937 dedir Bergama Belediye Encümeninde kapalı zarf usulile 
NORVEÇ, BAL TIK ve DA· ihalesi yapılmak üzere 2490 sayılı kanuna tevfikan 
NMARK limanlarına hareket G. M. B. H. Büvük ikramive 50,000 liradır eksiltmeye çıkarılmıştır. 
edecektir. "CAIRO,, motörü 6 Ey· .., .., 2 - Bu işe girmek istiyenlerin 4041 lira muvakkat teminat 

"BIRKALAND .. motörü 2- lulde bekleniyor. 12 Eylule Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye· ile kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesika· 
10 da ROTTERDAM, HAM· kadar ROTTERDAM, HAM· lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. ları ve Nafia Vekaletinden musaddak ehliyet ve mü· 
BURG, DANZIG, GDYNIA, BURG ve BREMEN liman· Ayrıca: (3,000) liradan başhyarak (20) liraya kadar teahhitlik vesikasını ayni günün saat 15 ine kadar 
DANMARK limanlarına ha· için yük alacaktır. büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan belediye encümen reisliğine vermeleri lazımdır. 
rcket edecektir. "ANKARA,, motörü 21 bu zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan 3 - istekliler fenni tarifname, keşifname, fenni şartname 

SERViCE MARITIME Eylulde bekleniyor. 28 Ey· çekinmeyiniz. ve projeleri Ankara, lstanbul, lzmir Bergama beledi· 
ROUMAIN Hile kadar ROTTERDAM, '9 fi yelerinde görebilecekleri gibi beş lira mukabilinde 

"SUCEAVA,, vapuru 10-9 HAMBURG ve BREMEN • llllllllllllllllllllllllllllıe. Doktor ,ıflllllllllllllllllHlllllllllll suretlerini de Bergama belediyesinden alabilirler. 
da MA.LTA ve MARSILYA· limanları için yük alacaktır. = § 4 - ihale günü saat 15 den sonra gelecek teklif evrakı 
ya hareket edecektir. AMERICAN EXPORT LI· = A. Kemal Tonay s posta iecikmesinden dahi olsa kabul edilmez. 

ZEGLUGA POLSKA S.A. NES - s 1 5 10 15 5575/3001 
•LEWANT,, moto"ru- 8-9 da The EXPORT STEAMSHIP = Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın 1,hastalıklal'I :::.. J • S h•J S hb• k • 

ANVERS, DANZIG ve GtJY· CORPORATION ~ Birinci Sınıf Mutahassısı = zmır ~ 1 1 ıye mer ezı 
NIA limanlarına hareket ede- •EXPRESS 2 E - ( V · ) - b t b •bı•..,, • d 
cektir. lulde bekleniy~r. v~;~;,ORk ~ 8aımaha.oe ieıaıyonu k~~~8rn~~~r:kak baıında ao uyılı § aş a 1 lgill en: 
Yolcu ve yük kabul ederler. için yük alacaktır. 5 e• n muayenehaneeinde eabah eaat 8 den akoam saat 6 ya = Keşif bedeli 1653 lira 35 kuruş olan lzmir Sahil Sıhhiye 

ilandaki hareket tarihlerile •EXMOUTH vapuru 21 =: kadar hastalanın kabul eder E: merkezi binasında yapılacak kalorifer tesisatı arttırma ve ek· 
navlunlardaki değişikliklerden Eylülde bekleniy;r. NEVYORK •llfllfllllllllf lllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllll Telef on: 4151 lllllllli siltme kanununa tevfikan 29-8-937 tarihinden itibaren 15 gün 
•centa mesuliyet kabuı etmez. için yük atacaktır. Kültür Lisesi Müdürlüg"' nden müddetle münakasaya konulmuştur. isteklilerin keşif plenıarı 

Daha fazla tafsilat için ikin· .. EXIRIA" vapuru 28 Ey- ile fenni şartnameyi görmek Üzere Pasaportta Sahil Sıhhiye 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye lule doğru bekleniyor. NEV- Kız ve erkek o"g., retmenle .. e merkezine müracaatları. Eksiltmeye iştirak edeceklerin % 7,5 
binası arkasında FRA TELLi ' ' teminat parası olan 124 lirayı merkezimiz veznesine yatırma· 
SPERCO 1 ğ YORK için yük alacaktır. (F ) - b t·ı 1 · 1 k k k k -ğ 1 M.. k .. .. 1 15 E 1-1 937 Ça b vapur acenta ı ına PiRE AKTARMASI uar munase e ı e zmıre ge ece ız ve er e o retmen· arı. una asa gunu o an y u rşam a günü saat 
müracaat edilmesi rica olunur. THE E.lPORT STEAM· ler (Kültür Lisesi) yatı dairelerinden istifade edebilirler. 15 de dairemizde toplanacak komisyonda bu ışi yapacaklarına 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 G•• ••k h f J k dair ehliyetname ve diğer vesaikle birlikte hazır bulunmaları. 

SHIP CORPORATION umru mu a aza gene o- 29 2 6 10 3030 
SERi SEFERLER Olivier ve 

Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
lirinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

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

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

"MALVERNIAN,, vapuru 
10 Eylôlde gelip 17 EylUle 
kadar LONDRA ve HULL 
için yük alacaktır. 

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

LIVERPOOL HATTI 
"OPORTO,, vapuru Ağus

tos sonunda LIVERPOOL ve 
SWANSEAdan gelip yük çı· 
karacaktır. 

"OPORTO,, vapuru Kara· 
deniz ve lstanbuldan avde
tinde BELFAST, LIVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala
caktır. 

BRISTOL LEITH ve NEV· 
GASTELE HATTI 

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

DEUTHCHE LEV ANTE 
LINIE 

"MILOS., vapuru Eyliil ib· 
tidasında HAMBURG, BRE· 
MEN ve ANVERSten gelip 
yük çıkaracak. 

Tarih ve navlunlardakide· 
j'iıikliklerden acenta meı'u· 

yet kabul etmez. 

•f.ACHORDA" vapuru 10 mutanlığı Istanbul satın alma Gümrük Muhafaza genel Ko-
Eylulde PlREden BOSTON k • d J ..,, 1 b J f 
ve NEVYORK için hareket Omısyonun an mutan lgl Stan U S&tlD 8 m8 
edecektir. k • d 1 - 367 tane eyer takımının kapalı zarfla eksiltmesine İS· omısyonun an· 

•EXCALIBUR,, vapuru 24 tekli çıkmadığından 10-9 937 cuma günü saat 15 de • 
Eylülde PIREden BOSTON pazarlığı yapılacaktır. 1 - Fort marka 9 kamyonun 22-9-937 Çarşamba günü 
ve NEVYORK için hareket 2 - Tasınlanan tutarı 20919 liradır. saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
edecektir. 3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 2 - Tasınlanan tutarı 23400 liradır. 

"EXETER" vapuru 8 Bi- 4 _ Jsteklilerin ilk teminat olarak 1569 liralık vezne mak· 3 - Şartname ve evsaf komisyondadır görülebilir. 
rinciteşrinde PIREden BOS· buzu veya banka mektuplan ve kanuni vesikalarile 4 - isteklilerin ilk teminat olarak 1755 liralık vezne mak· 
TON ve NEVYORK için ha- birlikte o gun Galata eski ithalat gümrüğü binasın- buzu veya banka mektupları ve kanuni vesikalarile 
reket edecektir. daki komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. birlikte o gün saat 14 e kadar teklif mektuplarını Ga· 

SEYAHAT MÜDDETi 21 26 31 5 5288/2892 lata eski ithalat gümrüğü binasındaki komutanlık satın 
PiRE • BOSTON 16 gün M • C H p (1 •• k J alma komisyonuna vermeleri. l S 10 17 
PIRE _ NEvvoRK 18 gün anısa • • • yon uru s63Bt34o 

sERvıcE MARırıME başkanlığından: Gümrük muhafaza genel ko-
B Jglf:1tkNs T 1 - Manisada yapılacak stadyum tribünleri inşaatına talip mutanJıgw I )stanbu) satın a)m& 

çıkmadığından bu iş bir ay içinde pazarlık suretile 
"DUROSTOR,, vapuru 27 talibine verilecektir. k • d 

Eylülde bekleniyor. KÖS· 2 - inşaatın keşif bedeli 29222 lira 80 kuruştur. OmlSYODUn 8 D: 
TENCE, SULINA, GALA TZ 3 - iş kimin üzerine ihale olunursa mütaahhitten yüzde on 1 - Gümrük Muaf aza ördügü için 3730 tane portatif ça 
ve GALA TZ aktarması TU· beş hesabi le kat'i teminat alınacaktır. dırın 17.9.937 cuma günü saat 15 de kapalı zarflı 
NA limanları için yük ala· 4 - Keşif evrakını görmek ve fazla malumat almak isti· eksiltmesi yapılacaktır. 
caktır. yenlerin C. H. P. llyönkurul bürosuna müracaatlan 2 - Tasınlanan tutarı 34403 liradır. 
STE ROY ALE HONGRO- ilan oluAur. 1 6 12 17 3000 3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. 173 kuruş muk• 
iSE DANUBE MARITIME - bilinde verilir. 

"DUNAn vapuru 6 Eylul· - Dahiliye MütehaSSISI 4 - isteklilerin ilk teminat olarak 2581 liralık ve7.ne mak 
de bekleniyor. BELGRAD, Doktor buzu veya banka mektupları ve kanuni vesikalarill 

O
v s co birlikte teklif mektuplarını o gün saat 14 e kadat 

N 1 AD, MARNO, c: ı A ı y k Galatada eski ithaJat gümrüğü binasındaki komutan• 
BUDAPEŞTE, BRATISLAVA e a ar 1 n k 6 VIY ANA ve LINZ için yük lık satın alma omisyonuna vermeleri. 26·31·5·12 292;1 

alacaktır. lzmir - Memleket hastanesi dahili hastalıklar seririyyat şefi lzmir Defterdarlıg"' ından : 
JOHNSTON W ARREN Pazardan maada hergün hastalarını muayene ve tedavi eder. 

LINES LTD. Muayenehane : ikinci Beyler sokanı No. 65 Yapılacak iş: Balıkhane binasının olbaptaki keşifnamesine 
L ı VER p o O L Telefon : 3956 göre tamiratı muhammen bedeli: 734 lira, muvakkat teminat: 

Evi : Göztepe tramvay caddesi No. 2018 50 Lira 50 kuruş ihalesi 19/9/937 Tarihinde saat IS de Def· 
"AVIEMORE" vapuru 26 

Eyliılde bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla· 
rından yük çıkaracak ve BUR· 
GAZ, VARNA, KOSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve IB
RAIL limanları için yük ala
caktır. 

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

"LYS,. vapuru 28 Eylulde 

Telefon ; 2545 terdarlıkta toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. Bil 
bekleniyor. ANVERS için yük "BOSPHORUS,, motörü iş hakkında malumat edinmek istiyenlerin Defterdarlıkta Ati 
alacaktır. 24 Birinciteşrinde bekleniyor. vergileri masasına müracaatları ilan olunur. 5 11 18 3090 ~ 
DEN NORSKE MIDDEL· DIEPPE, DÜNKERK ve NOR Milli Emlak Müdürlüğünden: 

HAVSLINJE VEÇ limanları için yük ala- icra No. Lira 
O S L O caktır. 220 Şehitler ikinci alttn No. 3 tajlı ev 60 

0 BAALBEK,, motö ü 23 Vapurların isimleri, gelme Yukarda yazılı evin senelik icarma haddi layikiyle talip 
Eylulde bekleniyor. DIEPPE, tarihleri ve navlun tarifeleri çıkmadığından 2/9/937 tarihinden itibaren on gün müddetle 
DONKERK ve NORVEÇ li· hakkında bir taahhüde girişi- uzatılmıştır. ihalesi 13/9/937 Pazartesi günü saat 15 dedir 
manian için yük alacaktır. lemez. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 3100 


