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Ammanda 

Bir lngiliz harp tayvaresi 
düşerek parçalanmıştır 

Başvekalet Vekili ve Vekiller H;;;ti ile Genel Kurm B k v k t l d ay aş anımız 
e omu an arımızı a dün Nazillide büyük merasimde bulundular --....... ________ _ 

'' n n 
'' 

Cumhurigetin kurduğu dokuma ve iplik 
fabrikalarından bir görünüş 

.: 'azilli, Y (Bu u i muhabiri· t' '' ı· - d 1 .,..,.. ıbı gece ı guu üz ü mesoının 'lre· ... ızdeıı) ·ıı · t r b es ese arıııagıın etmek lilfünde 
l - ıu:ı 1 ınıımn ıa ri· r~!.nli ve feyizli neticelcrilc nziz ~ •eının açılma tl.ireoi binlerce bal· 'l urk yurdu baştnnbaşa ııezcnnu~tu. !ttı!~~fl!t.kları.. i~.in.JJih·i\f.-~f Jı:ı.J;Jn. 
ın candan tezahüratı arasında )B• Şimdi ~u dakikada açılma töreni arkaıla~larınıt ' azilli halkı adına 

l>tlını~tır. yapılmakta olan kombina 0 mesud tekrar tekrar şiikraıılanmı arzeder· ken, bugünkü törene huzurlnrile 

il ant l 3,30 da Başvekil \'ekili haşanlar sil!ilesine taç olacak de· ziynet vrren bütün yurddaolarıma do 
ıi Celal Bayar ve icra Vekilleri ğilııe bile ek olabilecek ,.e mubi· te~ekkürü bir borç bilirim. 
lt eycti, Kamutay heyeti bnsu&i timize refah ,·e saadet getirecek Yaeaeın Atatürk .. Yaşasın Türk 

tııle geldiler. yeni bir ean'at obiılesidir. llu iti· milleti .. ,, 
C Manevra sahasında bulunan barla bLte böyle kıymetli bir mü· - Sonu 4 cü sahifede -
~ile} Kuroıay Başkanı Jare~al =====~==-==-====--==--------
C kmak, Asbıı~kan Orgeneral Aııım 1 Hazin bir yıldönümü 
fı!lldüı, ordu uıüfettiei Orgeneral 1 
ıe cddin çaıışıar ,.e diğer General· Kral Aleksandır 

r ayni saate ' azilli istasyonuna 

111 
saat 14 de Atatürk.Ü hamil ı·ç·ın ihtifaller yapıldı @tldiler. 

& •ıı ha usi tren 'azillİ)t: ı;eldi. 
t 6> ük Şefe İsmet İuöoü ve Pro· 
~or Bn Aret refakat ediyorlardı. 

~li l~tasyondn başta Başvekil ve· 

16 
Celal Bayar olduCu halde bü· 

il " k'll •- • .. ı_ 'c ı er, ne .. cr1 umcra, say· 
~'tlar ve on binlerce halk tarafından 

taretle knroılandılnl'. 

l lki oıuray ile fabrikayı eeref· 
tııdirdileı. 
~ lo'abrika j taayomındn ümcr· 
•tı1t ı'd ,. • . • ~ f llt\ . are mec ısı reı ı a a, ge· 

Ilı dırcktör "uroll b E at Sum• 

11 
tr, Fabrika direktörü, Trak)u 

tııllııııui mufetti.i Kilzıru Dirik , 
C:cı~huat müwe illeri ve daha lıir 

tc,•at tarafaodon karşılandı . 
~il Binlerce balkm randan teza
lıı ratı arıısıııda direktörlük bina ı· 

ltret lendir<lilcr. 
tt h lıü}ük ef balkonda görünün
lttj ııllcın alkııları ' 'e yaıa avaze

laenıaları çınlattı. 

Paris, Marsilya ve Yugoslavyanın her 
tarafında kralın adı anıldı 

Belgraddan bir görünüş 
tün kiliselerde ruhani ayinler ve 

muazzam ihtifaller yapmıotır. 

M AN Ev R A M iyN ŞTmAK AySmilfDd'A 

Bugün şaf ~kla beraber 
faaliyet artıyor! 

-·------..:. 
Mavi taraf taarruzunda devamdadır. Kısmen mü-

dafaa!!_a olan Kırmızı taraf, süratle toPlanıyor 
nıabalde miımfir olmuşlardır. Bu· 
guu sabahla beraber manevrayı ta· 
kihe La\lı)acaklardır. .l'tazillidco 
hnrekeıirıılt:n sonra lıütürı ıOıer· 

gıibıaki İl!kcldcrde halk, Şefiıniıi 
t" i~ lıll'tle allo~lamı~tır. 

Bugünün ~n f 
büyük derdi: 

Kitap! . 
Çocuklar kitap 

bekliyor 
Melı.teh kitapları bıılırıını, ff'b• 

riuıizıle Je Liiıüıı eiddetile hi ee· 
dilmektcdir. )lektelıleriuden çıkar 
çıkm:ız kütüphaneleri dolduran ta• 
Jebcler, bulundukları sınıflarda 
okudukları kitapların hiç hirini 
~ulı:ı?1.amak:ad!rlar; ~o~ıı:ıo kitap· 
ortaolı'.uıııd ııöu u : -.ıtıt:ın .. -."i'"~-&L. 
fınrla okunulan derelere aid olan• 
lardır. Mesela il&.mcktcbin son ıı· 
oıfına aiıl on kitaptan ancak üçü 
mevcuddur. .. 

Liselerde ise vaziyet büsbütiln 
fecidir. O kadar ki, en mühim 
derelere aiıl kitapların henfi.z biç 
biri basılmamııtır. Bu sınıflarda 
okuyan talf'benin eline, aadere bir 
okuma kitabı ile bir de zehirli 
gaılerden korunma kitaLı '·erile· 
bilmektedir. 

Ô~rendi~imize göre kitapıızlık, 
ba11~ı a<ledleri mühim yekOnlar 
teekıl eden kitapların henüz mal· 
baatarda hazırlanmamıo bulunmaaı 
aebebile daba uzun müddet devam 
edecektir. 

~\üokül vaziyette kalan talebe, 
ıüpbesiz ki bu ıeue derıılerınde 
layık.ile muvaffak olamıyacıık ,.c 

sene sonunda bu hatalar yü7ünclen 
gene imtihan vc~aire gürültüleri 
çık ocaktır. 

~lnarif Vckflletiııiıı lıu bu•ıı la· 
ki ıJll ün~cleri , kitab lıulıranı z:ııl 
oluocıyıı kaılar ne: gibi tcıihırlrr 

alacağı h~ııüz alôkaılarlara lıilıliril· 

nıenıiotir. 

lktıeıııH buhranın oitldl!llı· lıii· 

kiim tıiirılü~ü zamanlarda bin mü,. 
külfit içerisinde çocuğunu ok.utma· 
~a çalışan, diğer bütün ihtiyaçla· 
rınrlan keeerek evladlarına ayırdığı 
para ile alec·ak. kitap bulamıyan 
bahalar, hu hali} bir nihayet veril· 
me ini istiyorlar. Yerılen göğe ka· 
dar da baklan vardır. 

( 

Kahraman Melımedcik 
tJazi/e başında 

Atatürk ve Vekiller Heyeti 
dün akoam manevra mıntakaaı ya· 
kınında kendilerine tahıiı edilen 

K uşnıln ı cenubuoclak.i Karine 
iskcle~indcn çıkarak öke iıtilı •· 
mciinde iJerliyen ve Küçük Men· 
derci! mansabı ile S r.fıı:-ibilnr cenu· 
lın aracındaki kırmızı cebhenio ıoi 
kın:ıdını kırarıık fzıoire varmak. 
iııtiyen mavi kuvvet, zırhlı etomo· 
biller, tanklar ,.e biodirilmit knv· 
vetlcri ile faaliyet halindedir. ya· 
rm abuh, lı.ırmızı kuvvetin, kar~ı· 
sıoa çıkan dağ livası Te ı(hari 

alayı ile daha esa lı bir ıurette 
.l.~t.a &Ut.U• • .. •-••- -- U 

Aydın ve civarında seri ve mun· 
lazam bir tecemmü faaliyeti ıöıc 
çarpmaktadır. Buradaki kuvvetler, 
peyderpey düomam Kuıadaaı ea· 

hillerinde ilk karşılıyan kıt'alan 
takviyeye geçmek üzeredir. Denim 
mıntakaeındaki cumhuriyet riya• 

- Sonu 4 ncü sahifede -

ÇinJapon kıtali 

Japonlar, Çinlilere 
alev saçıyorlar 

-------
IÇin hükumeti, ,Şimali Çine 200,000 ki. 

şilik yeni bir kuvvet gönderiyor 

~•t Naailli belediyesi namına Avu· 
~"l B. Sami a~atıdaki nutku 

I "di: 
r -, Pek 

Ôııd" .- En Büyük Türk ve Yüce 
trııniz· c t 

t\ti • Uoıburiyetin ı azilliye hediye 

letanbul, 9 (Husu i) - Doııt 
ve müttefik Yugoslavya hüküm· 
darı hiiyük Alekeandrın, l\tarailya· 
da feci bir surette öldürüldüğü 
günün üçüncü yıldönümil olmak 
münasebetile, bugün, gerek Yugoe· 
lavyaıla ve gerekse Pariıte ve mü· 
eqaif hadisenin vukubulrluğu 1\lar· 

Çin askerleri seferde 
zene Vergileri Honkon, 9 (Radyo)- Alu yaz meğe kam mm;ıtir. 

japon denizcisi, Bopeo adasını it· Şaoghay, 9 (Radyo) japon 

LSğveditecek mi?. ----• - --- gal eylemiolordir. • orduları, ilk defa olarak Çin iıtih· 

Buhran ve muva- ANADOLU 
t~ttı basma fabrikasının açılma 

en· ~trd' ıne y ücc huzurlarile şeref 
titıı.'lclerinden dolayı Ulu Önde· 
tllltıt~ at.illi halkının minnet ve 
ltıtı raıılannı arzetnıcme yüksek 

"•d lerioi dilerim. 
\11

1 
Büyük Türkiye Cumhuriyeti 

~llnı t " • tıı11 e ınıo daima Bil) ük Baş bu· 
tıtr!an aldığı ilham \ ' C direktiflerle 
~ u ve uluau her yönuen ve her 
---~tııdau yOkıehmek, refah ve 

ete kavuıturmak uğrunda earf et• 

ilynda ihtifal yapılmış, Kral Alek· 
11andr ile pederi Kral Birinci 
Petronun heykellerine çelenkler 
konmuştur. 

Yııgo lavyanın Laniei, BRlkan 
sulh "e mü alemetinin en kuvvetli 
mürevvici \ "e Atatürkün dostu hü· 
yük Aleksandrın yük ek batıra mı 

ihya eden aeil Yugoslav milleti, 
bugün bir kete daha gözyatı 

dökerken, müteverfa büyük bil· 
kümdann iıtirabati ruhu için bö· 

lstanbul, 9 (Hususi) - 1 2 büyük sahife japonlar bu adada b;r tayyare Umlmn• ale•l<r pçm•ılar, b;, 
, , k ,,. k 'k QL istasyonu tteiı edeceklerdir. çok Çin neferlerini yakıp kavur· 

Maliye ve aleti ı et ı a.urlarının teveccühlerini göz .. .. 
1 

U Tokyo, 9 (Hadyo) - japonya mutlardır. 

Bürosu, kazanç vergisinin onune a an A~ADOL , yakında 11 . . N ç 12 eabife çıkmak, renkte, klitede arıcıye 1 eı.areti, in-japon ihtiHl· Pekin, 9 (Radyo) - japon 
muafiyetlerinin kaldırılma- fına münhasıran Çinin sebebiyet h d b'ld 1 
mas• mukabilinde, buhran deg;,m;g;, hôr çok gü•;dc •• •e.digioi iddia e•mekıe, ç;o;n kara<gi '

0 

•• ' ;n digiue gl<e, 
münevverlerin yuılarını, yeni ve Sovyet Ruayadan talimat almakta tidıletli ve kanlı bir muharebeden 

ve mavazene t.1ergilerinin büyük roman, tefrika ve bikiye· oldu~unu ileri eilrınt>ktedir. sonra japon kuvvetleri, Çinlileri 
kaldırılması imkanlarını leri temin etmek ıuretile biyük Nankio, 9 (Radyo) - Çin hü· Çotenfo battı üzerinde takib at· 
tetkik etmektedir. bir teUmül geçirecektir. kt1meti ıimali Çine iki yüz bin mektedirler. 8u takib eınHındı 

\....., ____________ .) \.. ___________ .) kitilik bir taluiyt orduıu gönder· iki Çin fırkatı dağtlmııtır. 



-~!Jıora 
Katil talebe ve terbiye sistemi-

mizin iflası 

... 

Daha evclki gün, bir kmm talebe üz_erindeki inzibati ıedbirl~r!n 
aruanlmaaı İcab ettiği ha'kkında bir yaıım çıkmıştı. Dün de, bu fıkır· 
]erimi teYid eden fakat maaleıef çok feci bir hiclisenin haberlerini . ' 
okuduk: 

İki sene ayni sınıfta kalan lC binaenalc}h, mcktebden uzaklaştırıl. 
mu: icab eden l\Ierainli bir t11lebc, tabancasını çekip mckfcbin müılü· 
r\inG öldilrmfiı. 

Bıltüo tembelJiğini, bütün ahmaklık ve ietidadeızlığını bir tabanca 
k.urıunu ile mualliminin bayatı üzerinde telafi etnı k istiyeo bu talebe, 
biç tilpbeıiz ki, baba ve ana öldürmekle milıavi bir şenaatin tükrükle 

boğulacak en eef il unsurlarından biridir. 
Zavallı boca, bilbana son senelerde ne terletici, ne fena vıızi)etle 

k.almı~tır? 
• Muallim evlerinin taşa tutulması, muallimlerin sokak ortasında to· 

katlanması , mmıllime bıçak savurup kurşun sıkılmau gibi lıadiııeler, biç 
de ekeik değildir. Nihayet bunlardan en müdhişioe de şahid olduk. 

Belki sınıftan bir sene geri dönenin iduiaeına bir ataka, ıstırnbınıı 
merhamet gösterilebilir. Fakat ~uru sıra iki sene çivi gibi oldugıı yerde 
aaplaoan bir talebe, bütün şikayet hııkla~nı. k~y~etmiş dcım k_ti~. Onu~ 
yapabileceği en doğru şey, kendisine yenı hır ıstıkamcl verme ıdır: Yanı 
ne kendisini israf etmesi, ne de bir yeri boşu hoşuna do!durup hır mu· 
allimin mesaisinden bir azını çürütmesi doğrudur. 

Hazin olan diğer bir cihet te sözlüye, ikmale kalım veya sınır dönen 
talebenin ebeveyninin de mualliminden şikliyet P.tmesidir. Talebeyi, mü· 
s:ıvi bir şefkat ve alaka ile ihata eden bir muallimin, çalışan ve kaza· 
nan çocuklanmn ekıeriyetini hiç düşünmeden; kendi çocuğumuza gadr 
ettiğini söylerken, ,·icdanımızla insaf ve takdirimizi de dinlesek çok iyı 

~u~ • 
Muallim, bir tao veya tao olmakta ıerıır gösteren bir maddeyı, zoru 

ANADOLU 

Arazi Kömür ve odun ihtiyacı 

tahrir kanunu 
--••• c:ıw:a--

Mecburiyetleri 
ifa etıniyenlerden 
ceza alınacaktır .. 

Kesim için köylüye 
kolayhk gösterilecek 

2901 Numaralı arnzi tahrir 
kanununda yazılı vazife ve 
mecburiyetleri ifa etmiyenler
den alınacak para cezaları 
hakkında Maliye Vekaletinden 
vilayete bir emir gelmiştir. 

Kanunun 14 üncü madde· 
sinde yazıh para cezaları mah· 
keme hükmile tahsili İcab eden 
amme hukuku para cezası ol· 
ması ve hususi idarelere 2871 
numaralı kanunla devredilen 
varidat meyanında da bulun
maması hasebile bu cezalar, 
hazinece irad kaydedilecektir. 
Bu husustaki mecburiyetlerin 
yapılmaması yüzünden tutula-
cak zabıt varakaları, kazalarda 
kaymakamlara verilecek ve 
onlar da müddeiumumi\iklere 
göndereceklerdir. Mahkeme ka
rarındnn sonra cezanın tahsi· 
line teşebbüs edilecektir. 

Ziraat Vekaleti, vilayetimiz.in 
mahrukat ihtiyacını sordu 

Ziraat Vekaleti, vilayet ve etmeleri ve artırmaluın bu 
kaza kış ihtiyacı için mahrukat grubların kendi aralarından 
olarak ne mikdar odun ve kö· seçecekleri kimseler arasında 
mür lazım olduğu, ihtiyacı yapılması da muvafık görül
noksan kalan yerler için ke- müştür. 
sim hususunda ne düşünüldü· Miimkiin oldukça köylülerin 
ğü sorulmuştur. Kazaların ih- artırmıya çıkarılan ormanda 
tiyacı mahallerinden sorul- hep birlikte çalışabilmeleri için 
muştur. Gelecek cevaba göre tek bir grub teşkil etmeleri 
Vekalete malfimat verilecektir. terviç oiunmalıdır. 

Yeni orman kanununa göre Birden ziyade ve yekdiğe· 
buyıl verilen mahrukat ruhsa- rine uzak mahalleleri bulunan 
tiyesinin miktarının az olduğu köylerle büyük köylerde bir 
anlaşılmıştır. grub halinde çalışmıya imkan 

Merkez, mülhakat ve köy- görülmezse her mahalle bir 
lünün zati mahrukat ihtiyacile grub teşkil ederek satışlara 
mahalli ihtiyaç için köylüye iştirak edebilirler. 

l O flkteırin 93T 

Bergamanın Ko
zak ormanların
da yaşıyan halk ___ ....._....., __ 
Vilayete bir heyet 
müracaat etti, di leh. 

lerde bulundu 
Bergamanın Kozak yayla· 

sındaki çam ormanlarından 
köylülnin ne suretle istifade 
edecekleri meselesi üzcrind~ 
tetkikat yapılmaktadır. 

Kozak ormanları, milyon· 
larca çamhstığı ağacile dolu· 
dur. Bunların bir kısmı, tapu 
senedlerile köylüye aittir. Fa
kat mühim bir kısmı da dev· 
letin malıdır. Son zamanda 
ormanların muhafazası, askeri 
teşkilata geçtiği için yeni mu· 
hafızları, ormanlardan bir çırpı 
bile toplattırmamaktadırlar. 
Kozak yaylasında bulunan köy· 
ler namına fzmire gelen bir 
heyet, Vilayete müracaat ede
rek, ormanlarda hayvanlarının 
otlatılmasına, eveldenberi mü-
teneffi oldukları çam ağaçla· 
rından gene eskisi gibi istifade 
etmelerine müsaade edilmesini 
istemiştir. 

Vilayet, şimdiye kadar bu 
ormanlardan istifade etmek 
suretiie geçinen köylülerin or
manlardaki lüzumsuz çalı, çırpı 

zoruna cevher yapmak gibi bir mucizeye tınhib değildir. llu hudiselcrde, 
onun meeuliyeti, binue üç, beşe bile çıkmaz . .llinacnaley h anaca, babaca, 
evlidça karşımıza alıp serzeniş, tenk.id, yururuk, t~kat, bıçak ve t11b~n· 
calarla ona saldırruağa hiç te hakkımız yoktur. Bızc kalırım, mekteb ın· 
zibat ve talebe terbiyesinde, serkeş yaratılışların hütün tecavüzlerini kı· 
rabilecek, daha doğrusu onları bu geniş terbiyeye intibak edememenin Göcmen 
menfi te irlerinden kurtaracak yepyeni, şiddetli bir otorite ve disipJin , 

küçük artırmalar şeklinde ve- 2 - Grupların satışlara 
rilmek üzere hazırlanan keşif iştirak ve orman idaresi ile 
evrakı, orman başmühendis- mukavele akdetmek üzere 
liğince tasdik edilerek mahal- kendi aralarından seçecekleri 
leri orman memurlarına gön- vekiie verecekleri vekaletna· 
derilmiştir. De!hal kesime mü· name örneği gönderilmiştir. 

ve kurumuş odunlardan isti
fadelerine müsaade edilmesi 
hakkında lizımgelenlere emir· 
ler vermiştir. lazımdır. Bugünkü terbiye si teml. kökü, dalı budagı ile i~Jae etmi§tir. k • ı f l 

Hadiselerin k.arşıeında, nazariye ve münakaşanın biç de yerı yoktur. na 1 ya 
saade edilecektir. Bu vekaletname, artırmaya 

Buyıl vilayet ormanlarından müşteri olan grupa dahil köy· 
17095 kental odun ve çırpı lüler tarafından im1alanacak K. Ay top/ant ısı Saime~ Mevsim geçtiğinden 

,,..,.._,.._..,....,,..,.._.......__.._..:x~~~~~~~~-,...,. nakliyata son verildı ve 1835 kental kömor ruhsa- ve ihtiyar heyeti tarafından Hafta için program 
tiyesi verilmiştir ki, bu mikdar ta&dik olunacaktır. hazırlamyor 
geçen yıllar ihtiyacından azdır. Müşterek işletilmesi kabul Kızılay kurumu lzmir mel"' 

'''il l'\Ull... Ull 

Adliye ve zabıta teşkilatının 
son asırda çok mükemmel 
bir şekil aldığını inkar müm
kün değildir; fakat bir çok 
cinayetlerin de cezasız kaldığı 
muhakkaktır. 

Avustralyada Aloy şehrinde 
bundan liç sene evel sokakta 
genç bir kız maktul olarak 
bulunmuştur. ilk tahkikatta ne 
cinayetin faili ve ne de kızın 
hüviyeti anlaşılamamıştır. 

Kızan ceaedi blhnit .edildik
ten sonra büyük bir Olfe içine 
~onmuş ve Sidney tıbbiye 
mektebinin laboratuvarlarına 
yeleştirilmiıtir. 

Cesedi bulunduğu zaman 
kızın üzerinde ipek bir pija· 
ma vardı. Bu sebeple " ipek 
pijamalı kız. adıyla anılan bu 
zavallının hüviyeti Amerika, 
Avrupa ve Avustralya zabı· 
tuının mesaisine rağmen bili 
ar.laşılamamıştır. 

Aynaroz gemisi! 
Evet, Selinik civannda bir 

Aynaroz manasbrı vardır ve 
bu manastırda asırlardanberi 
de icadın yoktur! 

Şimdi bir de kadınsız gemi· 
den bahsedebiliriz: 

Manıf sinema artistlerinden 
Erol Flin, deniz sporuna çok 
meraklıdır.Geçen aeoe mükem· 
mel bir kotra yaptırmış ve 
tanıdıklarından bir çoğunu 
bayanlarile birlikte ilk seyah• 
te davet etmiftir. 

Erol Flin bu sene geçen 
senekinden çok mükemmel 
bir kotıa daha yaptırmış fakat 
ilk seyahat d•vetinde kadın· 
ları istisna etmiştir. 

Anlatılan, geçen sene ka· 
dmlaran mevcudiyni adamca· 
tızın pek boıuna ıitmemiıl 

Bulgaristandan göçmen nak
liyatına son veri)mjştir. Bu 
sene başkaca göçmen getiril· 
miyecek ve önümiizdeki yaz 
mevsiminde tekrar nakliyata 
başlanacaktır. Kmlay Kurumu 
göçmenlerin iaşeleri ne ait muh-

Dün Ziraat Vekaletinden, ve taahhüd olunan bir orman· kez heyeti dün öğleden evel 
mahrukat satışları hakkında da müşteri bulunan her köy- kurumun merkez binasınd• 
vilayete bir emir gelmiştir. lünün ne miktar mahrukat kes- toplanmıştır. Bu tolantıda ga· 
Ormanlardan kat'iyat için köy· meğe ve taşımağa hissedar zetecilerle birçok zevat hazıt 
lüye yeni kolaylıklar göste· bulunduğu isimleri hizasına bulunmuştur. Kızılay haftasınıll 
rilmektedir. kaydolunacaktır. nasıl geçeceği ve bu haftl 

M 1 N 
· . 

17 
mun Eti Mesuttaki deposuna 

ısır ı esımı paşanın .. d . . 
d b. A l d'l gon ermışlır. 

ou t:uıu uc u"uu•ıv• ..... ,, 00, .... ,.... , ... ı .......... uıu i9indo neler yapılacağı halr 
"Orman kanununun 18 ve vekaletnamedeki miktardan kında görüşülmüş, kararlat 

yaşın a ır vusturya ı ı - ----

herle evleneceğini ve kendisinin Listeye ithal edilmi-
muvakkat 7 inci maddelerinin noksan veya fazla olursa mah· alınmıştır. 
ikinci fıkralarına müsteniden rukat talebi miktarlarile mü- Mektebler açıldığı için l(r 

70 yaşı~da. olduğ~n .. u yazmış· yen maddeler 
tık. Bu ızdıvacın nıkah forma· 

ormanlar içerisinde oturan tenasiben taksim olunur. zılay gençlik teşkilatı takviY' 
köylüler ile orman sınırlarına 4 _ Gruplar arasında satış edilecektir. Kızılay haftasındl 

litesi yüzünden bozulduğunu 
da bildirmiştik. 

Son alınan haberlere göre 
mesele yeniden yoluna girmiş· 
tir. Nesimi paşa, müstakbel 
kaympederine hoş görünmek 
için, bütün servetini 17 yaşın· 
daki Mari Hoppere bahşet
miftir. Bu servet 3 milyar 
frank imiş. 

Fransız gazetelerine ıöre 
bu para, Marinin babasını 
tat" in edecek bir miktarda
dır!. 

Amerlk•da yeni bir kanun 
Amerikanın Madison şehri 

çocukların • Cadı geliyor • 
diye lcerkutulmasını bir kanunla 
yHak etmiştir. 

Bu kanunun ihdasına sebep 
ailesi efradı tarafından daima 
• Cadı geliyor! ,, diye korku
tulan on yaşında bir çocuğun 
intihar etmesidir. 

Yaldızların yaşı 
Arz üzerinde bir çok ışsız 

veya tuhaf işlerden zevk alan 
inaaqlar vardır. 

Holivud istihbarat bürosuna 
her gün binlerce mektup gel· 
mektedir. Bu mektupların 
hepsi de filin veya falan yıl
dızın yaşını sormaktadır. Fa· 

kat bunlara cevap verilmemek
tedir. Maamafih yine yıldızlar· 

dan bir kısmının yaşlarım bil· 
diriyoruz: 

Sonya Hemis 25, Simone 
Simon 23, Klark Gelile 36, 
Klodet Kolmer 32, Jan Krav
ford 30, Rober Taylor 26 ya· 
11ndadırl 

Memlekete ithalleri serbest köy ortasından ufki hattı mu"s- kurumun gençlı'k teşkı'laAtı fi' b k ld h ı / icrasında satışa çıkarılacak 
ıra 1 ığı a de 2 7005 sayılı tekim üzerinde beş kilometre l k afiyete geçerek u"ye kayde' 

l · h IA k parti er mi tarının gruplar sa-
gene ıt a at rejimi arama- mesafe dahilinde bulunan ko"y- decektir. Okullarda Kızıl•f 

b 1 yısında az olması lazımdır. 
mcsine ağ 1 iki numaralı lis· lerden geçimleri ötedenberi hakkında en güzel yazıyı ·" · h ı d 'I · dd 5 - Gruplar arasında ya- r 
teye ıt a e ı memış ma e- iç pazalara kendi vasıtalarile zacak talebelere hediyeler "/e' 
1 k 

pılan artırmayı müteakıb üze· 
erin, mez ur kararnamenin getirib sattıkları odun ve kö- rilecek, haftanın son günü 

•· · · ·b· ı rine orman ihale olunan grup 
mer ıyete gırış tarı 1 0 an müre bağlı bulunan ko"ylu"lere büyük bir toplantı ve bir / / vekili ile orman mukavelesi 
15 7 937 tarihinden evel yola ufak partiler halinde yapıl· haricen tanzim edilerek noter- çit resmi yapılarak Kızıt. 
çıkarılmış veya gümrüklere makta olan mahrukat satışla· likte tasdik ettirilecektir. muhtelif yardımlan hakkı 
gelmiş bulunanların bir defaya rında tatbikatta bazı zorluk· 6 _ Mukavelenin müşterek nutuklar söylenecektir. 
mahsus olmak üzere ithallerine }arla kar•ılanmakta ve bu yu-z· · ı · bh d d k .. d d'l h kk k y ış etmey. taa ü e en öy- köylünün daha kolaylıkla 
musaa e e ı mesi a ında i den köylülerı·n bu satışlara 1-ı · ki 
H 

. V k'l ka u erın seçece eri vekiller ile tışlara itlirakini ve m 
eyetı e 1 e rarnamesi i•tirakten kaçınmakta olduk· kd' · k b 1 1 
b T k f 

y a mı mütea ı eve ce a ınaıı azaltılmasını temin etme 
şe rimiz ür o is müdürlü- ları yaptınlan tedkiklerden mukavelede müşteri bulunan 
ğüne bildi~~~tir. anlacılmıştır. Bu sebeble bun· h k" J d k h 

8 
-

24
,0 sayılı 

y er oy. ünün orman a i is- ve eksiltme kanununun 46 
Teftiş dan sonra: seleri esas tutularak bu köy· maddesinin A fıkruı 

Vilayet Hukuk işleri müdiir- 1- Ufak partiler halindeki lülerin ormana girip kat'iyatta hince artırmaya konulma 
lüğü muamelatının teftişine mahrukat satışlarında kanuni bulunabilmeleri için kendile· fayda görülmiyen onn 
başlanmıştır. Ankaradan gelen evsafı haiz ve .ııyni köyden rine birer vesika verilecektir. için kazalarda 200, viliy 
müfetttiş, müdürlük makamın- olan köylülerin birleşerek bir 7 - Bu şekildeki satıştan de 500 liraya kadar sa 
da çalışmaktadır. veya birden ziyade grub teşkil maksat kanuni bak sahibi her pazarlıkla yapılacaktır. 
,--~--~--~------.................................................. ~-~ 

FR~~'J/ı~RJ!tkcH ANTONY ADVERSE 
Tarafından Yaratılan (KALP MUCADELELERI) 

TAYYARE Sinemasında 

Seanslar: Anton 

Büyük Muvaffakıyetle Deva'!! Ediyor 

llıtifla ettili derin mevzuu, aık alranda yapılan bin bir ,,..,...""' 
itibarile laakikaten ıöriilmele deler 6iJg& filim 

AYRICA: 
EDICANTOR 
Tarafından temsil edilen 

Zafer Giinii 
Ve PARAMOUNT JOURNAL 

1,45 • 4,60 • 9 da Zafer OUnU 3,40 • 7 20 de Flatlar: 30 - 40 - 90 
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Pamuk 
istihsalatı . 

... ii!l.,.. ___ =!~!i_i_ll_ Çırçır Fab:ikaları 
C - --; · t · ı p iması Faaliyete geçti. um urıye çı er, · a b.:ı:~.,:~'.'"To:~::~ ~~:1~ 

b b d t t • ı pamuklarının Çırçır fabrikala-

0 m ar ıman e 1 er rınd~ toh~ml~rdan temi1len· 
mesı amelıyesıne de her ta· -----------

Rusyanın Londra sefiri, ltalyanın, Kadikse 15,000 
kişilik bir kuvvet gönderdiğini bildiriyor 

rafta başlanmış bulunuluyor. 
Havalar, pamukların toplan

masına çok müsaid devam 
ettiğinden pamuk müstahsilleri 
memnundurlar. Çünkü topla
ma mevsiminde havanın kurak 
geçmesi lazımdır. Bu havalr.ır, 

kozaların açılmasına ve pamu· 
ğun temiz bir şekilde toplan
masına yaramaktadır. Yalnız 
zeriyat için bu sırada yatmura 
şiddetle ihtiyaç vardır. 

Paris, 9 (Radyo) - Cum· 
huriyetçi ispanyaya mensup 
tayyarelerden bir filo; bugün 
ihtilalcilerin elinde bulunan 
Palmas limanına gelerek limanı 
ve Palmas şehrini bombar· 
dıman etmiştir. Diişen bom· 
balardan bir kısmı, lngiliz 
konsoloshanesi civarına ve li· 
ınanda bulunan bir İngiliz tor· 
pidosunun yanına düşmüştür. 

Londra, 9 (Radyo) - Sov
Yet Rusyamn bura sef areth~· 
nesi tarafından neşrolunan bır 
resmi tebliğe göre, ltalyanlar, 
Kadikse onbeş bin kişilik bir 
kuvvet çıkarmışlardır. 

Neşrolunan resmi tebliğde, 
buna dair lngilterenin elinde 
kafi deredede delail meucut 
olduğu kaydedilmektedir. 

lngiltere Hariciye Nezareti, 
derhal mukabil bir tebliğ çı· 
karmış ve Sovyet sefaretha· 
nesinin bahsettiği delailden 
lngiliz hükumetinin haberdar 
olmadığını bildirmiştir. 

Paris, 9 (Radyo) - Havas 
Ajansının verdiği haberlere 
iöre, Asturya cephesinde, G. 
Davilanın kumandasındaki 
Ordu, Emol gölünü geçtikten 
•onra Syera Komadonka hava· 
liaini temizlemişler ve Astur
Y•laları püskürterek, Tanko· . 
lelato şehrini zapteylemiş· 
ltrdir. 

Asturyalılar, bu muharebe
de büyük zayiat vermişlerdir. 

ihtilalciler, Enifyestonun ce
nubunda da ilerlemişler ve 
Endones köyünü işgal eyledik· 
ten sonra, üç koldan Gihona 
dotru yol almışlardır. 
-----------
1\.adıhöyünde 
bir cinayet 

.. lstanbul, 9 (Hususi) - Bu· 
tiin Kadıköyünde bir cinayet 
0!rrıuş, kasap lslam adında 
~ şahıs sarhoşlukla arkadaşı 

•ap Hüseyini öldürmüştür. 

Amerika da 
"•Ptlacak Rus zırhhları 

Nevyork, 9 (Radyo) -Sov
)~t Rusyanın, Amerikadan 60 
ıa.ılyon dolarlık bir kredi te· 
'-lirı ettiği söylenmektedir. 

Rusya bu kredi ile Ameri· 
ttzgahlarında büyük bir zırhlı 

~Ptıracak ve donanmasını 
lb~\'iye edecek daha bazı ge· 
ıler İnşa eyliyecektir. 

Günlük siy;sal gazete 

S "p ve baıyazganı 
{Jliıydar Rüşdü ÔKTEM 
&f~Utni neşriyat ve yazı işleri 
~llrü: lla~üzhet Çançar 

İat~nesi: 
C. Qa.n İkinci Beyler sokağı 
't Ualk. Partisi binan içinde 

l'1:ıt!gr.f: İzmir - ANADOJ,U 
tfon: 2776 - Posta kutusu 405 

tllıt ABONE ŞERAiTi 
la 1200, altı &) lığı 700. üç 

~~ ylıgı 500 kuru~tur. 
~ ınemleketler için senelik 
•uoııe ücreti 27 liradır 
8eı yerde S kuruıtur -8eçınif nöahalar 25 kuruştnı 

4l'iA.DoLu MATBAASINDA 
BASIUUŞTIR 

Feci bir çarpışma 

Sibirya 
tren 

hattında 
çarpşıtı 

iki 

-------Dün ahşama hadar enha.z altından 
58 ölü çıkarılmıştır. 

Paris, 9 (Radyo) - Son gelen haberlere göre, Sibiıyada 
Katet Minski şimendifer istasyonunda feci bir tren çarpışması 
olmuştur. Çarpışma, yanlış sinyal verilmesinden vukua gelmiş, 
bir yolcu treni ile Uzak Şark ekspresi, biribirine çarparak, 
her iki trenin vagonlarından birçoğu parçalanmıştır. 

Uzak Şark ekspresindeki vagonların bir kısmında infilak 
vuku bulmuştur. 

Alınan haberlere göre, akşama kadar kaza mahallinden 58 
kişinin cesedi eri parçalanmış olarak çıkarılmıştır. : aralılar 
çoktur. Bunların bir kısmı, civar kasabalar hasta.ne~e.rıne sevk 
edilmiştir. Alakadarlar, ölülerin, çok olduğunu bıldırıyorlar. 

lstanbulda 
Son günlerde fazla albn 

mUbayea ediliyor .. 
fstanbul, 9 (Hususi) - Son 

günlerde fazla altın mübayea 
edilmektedir. Hükumet, bunun 
sebebini anlamak için tetkikata 
başlamış bulunuyor. 

48 Saatlih 
Çahşma maddesi tatbik 

mevkiine giriyor .• 
lstanbul, 9 (Hususi) - iş 

kanununun 48 saatlik çalışma 
maddesi, yarın (bugün) tatbik 
mevkiine giriyor. 

Paris sefirimiz 
B. Delbosla konuştu 
Paris, 9 (Radyo) - Fransa 

Hariciye Nazırı B. lvon Del
bos, bugüıı Türkiye sefiri B. 
Suad Davazı kabul etmiş ve 
kendisile uzun müddet konuş· 
muştur. 

Bir İngiliz harb 
tayyaresi düştü 

Taggarenin içinde bulunan 
üç zabit parçalandı 

Paris, 9 (Radyo) - Am· 
mandan alınan haberlere göre, 
Maverayi Şeriada bir lngiliz 
harb tayyaresi düşmüş ve için· 
de bulunan üç zabitle bera· 
ber parçalanmıştır. Tayyare· 
nin ne suretle düştüğü hak
kında tahkikat yapılmaktadır. 

ltalya 
Cevap verdi 

Roma, 9 (Radyo) - ltalya 
Hariciye Nazırı Kont Ciano 
(Sict) sarayında kabul ettiği 

lngiliz ve Fransız maslahatgü· 
zarlarına halyanın üçler kon 
feransı hakkındaki müşterek 
notalarına ltalyanın cevabi no· 
tasını vermiştir. Notanın metni 
lngiliz ve Fransız Hariciye 
nezaretlerince tetkik edilme· 
den evel neşredilmiyecektir. 

Tahtelbahir 
Batırılmış mı? 

İstanbul, 9 (Radyo) - Yu
nan gazeteleri, geçenlerde in· 
giliz torpidosuna hücum eden 
meçhul denizaltı gemısının 
batırıldığım yazıyorlar. 

[Anadolu - Bu haber rad
yo telgraflarımızda lngiliz bi· 
rind Lordluğunun r~smi bit' 
tebliğile tekzib olunuyor.] 

B. Şakir 
lktısat Vekili mi oluyor? 

Ankara, 9 (Hususi) - fktı
sat Vekaletine, Ziraat Vekili 
Bay Şakir Kcsebirin getirile
ceği ve yerine de, Ziraat Ve
kaleti siyasi müsteşarı Bay 
Tahsinin geçeceği söyleniyor. 

Libyaya giden ltal
yan orduıu 

ltalya, Mısıra teminat verdi 
Roma, 9 (Radyo) - ltalya 

hükumeti, Mısır hükumetine 
verdiji bir notada, Libyaya 
gönderilen 20 inci ltalyan kol· 
ordusunun, ·Mısır aleyhine vu· 
kubulmuş bir hareket olmak· 
tan uzak bulunduğunu bildir· 
miş ve bu ordunun, çoktan· 
beri Libyaya sevki takarrür 
etmiş bulunduğunu ve yeni 
bir tedbir olmadığım ilave 
eyledikten sonra, ltalyamn, 
Mısırla daimi bir dostluk için· 
de yaşamak istediğini kaydey· 
lem iştir. / 

Roma, 9 (Radyo) - bugün 
bir vapurla Trablusgaraba da· 
ha 41 subay ve 1795 asker 
sevkedilmiştir. 

Ak deni .z vaziyeti 
Paris, 9 (Radyo) - ispanya 

hadiselerini tahlil eden Fransız 
gazetelerinden Ôvr diyor ki: 

"Akdeniz vaziyeti yüz sene· 
denberi düzeltilememiştir. Fa· 
kat artık lngiltere ve Fransa, 
bu vaziyeti düzeltmeğe mec· 
burdurlar." 

Eko dö Pari gazetesi, hal· 
yanın, ispanya meselesinde 
hüsnüniyetten uzak hareket 
ettiğini yazarak şu sualleri so· 
ruyor: 

- ltalya, işgal ettij'i sev· 
külceyş noktalannı tahliye ede· 
cek midir, . etmiyecek midir? 

Düh dö Vintsor 
Bir daha lngiltereye 

dönmiyecek 
Londra, 9 (Radyo) - Dük 

dö Vintsörün, bir daha lngil· 
tereye gitmemeğe karar ver· 
diği ve aksine olarak dönen 
bütün şayiaların yalan olduğu 
bildiriliyor. 

Dük dö Vintsör, pazartesi 
günü Düşes ile birlikte Ber· 
line gidecek ve müteakıben, 
ilkbara kadar orada kalmak 
üzere Amerikanın ·( Onolol ) 
şehrine hareket edecektir. 

Sey _;ahlar memnun 
oldular 

29 Eylulde limanımızı ziya· 
ret ederek beş yüz seyyah 
getiren Alman bandırah Mil
vake Transatlantiğinin men· 
sub olduğu Hamburg·Amerika 
Layu kumpanyası şehrimiz 
Türkofiı şubesine bir teşek· 
kür mektubu göndermiştir. 

Mektubda, seyyahların ge· 
zintilerinin tertibinde tam bir 
muvaffakıyet gösterildiğ, gemi 
idaresinin ve seyyahların ge· 
rek lzmirden gerekse Berga
ma·Efezden çok kıymetlı ha· 
tıralarla ayrıldıkları tebarüz 
ettirilmekte ve mektub şu 
cümlelerle bitirilmektedir: 

•Ziyaretçilere büyük bir ne· 
zaket, bilgi ve misafiperverlik 
gösteren bayan ve baylara 
kumpanyamız en derin teşek· 
kürlerini arzeder. ,. 

imtihan sona erdi 
C. H. Partisi tarafından 

yurda alınacak talebeler için 
açılan imtihan dün sona er· 
miştir. imtihan evrakı yarın 
bir heyet tarafından tetkik 
edilecek ve kazanan talebeler 
tesbit olunarak derhal yurda 
alınacaklardır. 

Bozuk yolun yapıl
maaın a karar verildi 

Birincikordondaki eski itfa· 
iye binası önünden stadyoma 
kadar olan ve belediye ile li· 
man işletme müdürlüğü ara· 
sında çıkan itilaf neticesinde 
bir türlü yapılamıyan yolun 
beton ve parke olarak inşası 
nihayet kararlaştırılmıştır. 

Belediye, şurayı devletin 
vereceği kararı beklemeden 
yolun çok perişan bir halde 
bulunan bu kısmını derhal · 
yaptıracak, bilahare verilecek 
karara göre Liman işletmt
idaresi ile anlaşacaktır. Bu 
yol, şimdiki parkenin nihayet 
bulduğu yerden başlanacak 
ve yarısı beton, yarısı da par· 
ke olarak stadyomun önüne 
kadar uzatılacaktır. Yolan iki 
kenarında geniş yı.ya kaldı· 
rımları yapılacak, buralara da 
Kordonda oldutu gibi burma 
ağaçları dikilecektir. • 

iskan mUdUrlUl)UnUn 
. nakli 

iskan mfi<türlüğü yarından 
itibaren ikinci Beyler soka· 
ğında 21 numaralı binada ça
lışacaktır. HükOmet konatında 
iskan müdürlütüne mahsus 
odalar,. son kadro teşkilatına 
göte iskan müdürlüiü için 
dar gelmekte idi. Yeni bina 
kiralanmış ve dün iskin mü
dürlüğüne aid masa, dolap, 
tlosya vesaire kiralanan bi
naya taşınmıştır. 

/ Bay Çem~erlaynı'!. mühim bir nrıtlNı 

lngiltere kuvveUenmek
te devam ediyor: 

Bugünkü adaletsizlik devam ederae, hiç 
bir millet taarruzdan masun· kaiam•z 

Sgaroorough. 9 (A.A.) - Mu
hafazakar parti kongresinin zon 
içtimaında dilo akoarn bir nutuk 
söyliyan Çemberlayn. lngilterenin 
dahili ve harici siyaseti hakkıoda 

izahat vermiş ve pek nazik ab\·al 
ve şerait dairesinde çalışan Eden· 
den takdir ve sitayitle bahset· 
mi~tir. 

Aalibazırdaki korkunç mese· 
leler koromnda dilnyaoın vaziye· 
tini tahlil eden Çemberlayn açık 
bir tekilde ilanı barb edilmemi, 
olmakla beraber iki harb karı18ın· 
da bulundugunu kaydetmiştir. Bun 
lar f ıpaoya ve Çin harbleridir. Hu 
ha1'blerde kullanılan bombardıman 
tayyareleri harbe iotirak etmiyen· 
leri de öldürmekte ve s11kaılamak· 

" tadır. 

B. Çemberlagn ve re/ilcası 
Hatib, in9aoi duygulan isyan 

etril'en bu gibi hareketlerden mu· 
barebe umaolaraoda içtinab edile
miyeceğini beyau etmiıtir. Binaen
aleyh biuat muahedelerle giritilen 
laahbildlere rağmen mevcud ibti· 
llfın ıulben halli için müzakereye 
giriımeden evel konote müracaat 
etmek uıuhlne karı• iıyan etmek 
l&ıımdar. 

Hatib, Runeltin nutkunu ha· 
tırlatarak bu nutkun tam vaktinde 
ıöylcnmiı olduğunu tebarüz ettir· 
mio ve ıöyle devam etmiılir: 

Şimdiye kadar Amerikanın 
açık bir tecerrüd siyaseti ta· 
kib edeceği zannedilmekte idi. 
Halbuki Ruzvelt dünyaya arız 
olan adaletsizlik hastalığının 
yaytlmasına müsaade edildiği 
takdirde hiçbir milletin taar· 
ruzdan masun kalmıyacağını 
görmüştür. Ruzvelt, verilen 
sözde durulacağına ve mua
hedelerin kudsiyetine inanmak 
siyasetine avdet etmelC lazım· 
geldiğini söylemekle f ngiltere 
ve Amerikanın kanaatlerine 
tercüman olmuştur. Sulhun 

1 idamesi için birleşerek gayret 
sarfedilmcsi hususundaki tek· 
life de lngiltere bütün kalbi 
ile iştirak eder. 

Çemberliyn, Amerika~m 
dokuz devlet konferansına ış· 
tirak edeceğinden emin oldu
ğunu ve lngiltere namına vak· 
tinden evel taahhüde girmek 
istememekle beraber bu dev· 
letin yegane gayesi sulhun te
sisi olduğunu söyliyebileceğini 
ve İngiltere hükumetinin de 
bu maksatla hazırlanacak her 
türlü planın tatbikine iştirak 
edeceğini beyan etmiştir. 

ispanya hakkında hatip, ade
mi müdahaleyi müeısir kılacak 

yeni müzakerelere başlanaca
ğını ümit ettiren ltalya ile ya· 
pılan itiliftan memnuniyetle 
bahsetmiş lngilterenin dav~ 
tine lcarşı ltalya tarafından 
verilecek cevabın her hususta 
bir ahenk temin edecetini 
ümit ettiğini söylemiştir. 

Hatip o zaman Muuotini 
ile teati ettigi mektublann 
mevzuunu teşkil eden müza
kerelere yol açılacağını iliYe 
etmiştir. 

Çemberlayn halihazırda tek
rar silahlanmanın durdurulma· 
ması lizımgeldiğini ve istib
salitın pek seri bir tempo ile 
başladığını kaydetmiştir. 

Kara ordusu tamamile tec· 
hiz edildikten sonra vuifesini 
yapabilecek bir bale gelecek· 
tir. Di~r cihetten bahriye 
mevcut gemilere ilave edilmek 
üzere inşa edilmekt'e olan ge· 
milerin mecmu tonilatosu 
500,000 tondan fazladır. Bah· 
riye ıabit ve efradının mik· 
tarı da artırılmıştır. Tayyare-
cilik faaliyeti sür'atle ioki~ 
etmektedir. 

ÇcmberJayn son iki sene 
zarfmda ana vatandaki kuv-
vetlerin üç misline iblağ edil
diğini tasrih etmişttr. 

Hatip, bu senenin ille altı 
ayındaki endütri istibsalifının 
1931 senesinin ayhi devreaine 
nazaran yüzde 50 nisbctinde 
artmış oldutunu ve bu seyrin 
devam etmiyeceğinc dair or· 
tada hiçbir emmarc mevcut 
olmadıtmı ilave eylemiştir. 

Romanya hucludları 
Kolayca zaptedllemaz.. 
Bükreş, 9 (Radyo) - Ro .. 

manya Bqvekili B. T atareako, 
bugün Tranıilvanyamn Rade· 
maro şehrinde mühim ve si
yasi bir töylev vermiş ve ez
cümle şunları söylemiştir: 

- Hududlaramız, kaya ve 
demirden mamul kuvvetli bir 
çemberle muhattar. 

Romanya, bu derece biV-
vetli olduğu halde, herkesle 
dost geçinmek emelinde 
bul~nmakta ve hayati menfa
atlarile ahenktar olmak şattile 
her sulh teşebbüsümln difer 
aevletlcrle teşrikim~sai l:aftul 
etmektedir. 

Romanya hükumeti, kendi 
hududları içinde balunın a.d
liyetlere her suretle y8'dım 
etmeğe ve bunların her tiirli 
haklannı tanımata onı.. tam 
bir serbeatiyet vermete ima· 
dedir. 

Tü.rkofis mlJJıJrlJ 
Ankaradan dllndD 

lktısat Vekaletince Ank•ra· 
ya davet edilen Türkofi*' ntü· 
dürü 8. Cemal Ziya, evd1ki 
gün şehrimize dönmüş vi va
zifesine başlamıştır. 
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Belediyenin getirt-Mıntakamız, en mesud 
günlerini yaşıyor 

- Baıı 1 inci Nlıi/ede -
Bunu Baıvekil vekilimizin 

ıu nutku takip etti: 
• Büyük Reiıicumburumuz, 

ıaym Bayanlar, Baylar; 
Milletine liyık oldutu ıe· 

refli adı ve milletinin tabii 
tomayiillerine hakiki istikamet 
voren Büyük Halilkir Atıtür· 
kiin irtat ve iıaretile lnönü 
bikametinin tatbik ettiti bi· 
rinci bet ıenelik endüıtrileşme 
prorramımııda yer alan Na
zilli baıma fabrikuınm kurul· 
muı •e iıletilmeıini Sümer· 
banka emanet etmiıtik. Ban· 
kamız fabrikayı kurmak için 
Sovyet endüstrisile teşrilcime
ui etti. Ve şimdi yakından 

ıörecetimiz bu büyüle ve mo· 
dem fabrikayı vücude getirdi. 

Sümerbankın çok kıymetli 
mesaisini ve Türk mühendis 
ve itçilerinin gayret ve ehli· 
yetlerini burada takdirle ıev· 
ıile yadederken Sovyet tek· 
nisyenlerinin bizimle umimi 
iıbirlifini tebarüz ettirmekten 
zevk duyarım. 

Fabrika makinelerinin ve 
tecbjzabnın ekseriyeti yakın 
lcompamuz ve dostumuz Sov· 
yet Rusyadan almmışbr. Sov· 
yeti• cumhuriyetleri birlitile 
ekonomik işbirliğimizin yeni 
bir ifadesi olan bu fabrikanın 
iıletmiye açılmasında bilbusa 
bir Sovyet teşekkülü olan 
Tiirkatroy idueıinin mesaisini 
de (memnuniyetle batırlamatı 
vazife bilirim. 

Fabrika 18 ayda kurulmuş· 
tur. Bina ve makineleri dahil 
oldutu halde altı milyon liraya 
malolmuştur. Sümerbank fab
rikaya ayrıca birbuçuk milyon 
liralık bir mütedavil sermaye 
kdymuştur. Fabrika her sene 
E1re pamuk havzasından üç 
m=•von liralık pamuk alarak 
iıliyecektir. Fabrika 28 bin iğ 
ve 800 otomatik tezıih ile 
çalıtacak ve iki milyon 400 
bin kilo iplik istihsal edecek· 
tir. Bununla yirmi milyon metre 
buma imal edecek ayni za· 
manda eıki bir el ve ev sana· 
yii yatatı olan bu muhitin de 
iplik ihtiyacını temin eyliye
cektir. 

Fabrika senede on beı bin 
ton kömür yakacaktır. Her 
gün vuati 2400 ioçi çalıştır&· 
cak ve ücret olarak vatandaı· 
lara senede bir milyon lira 
ödiyecektir. 

Anlatılıyor ki, muhitin it 
hacmine fabrika dotrudan 
dotruya ve bilva11ta her sene 
bet milyon lirayı geçen yeni 
bir hareket ve kazanç ilave 
etmit olacaktır. 

Nazilli buma fabrika11 ilk 
Türk basma fabrika11 olmakla 
tarihi bir ıeref taşıyor. Fakat 
bu fabrika o ıereften daha 
üstün ve emaalinin erişemedi
ti daha büyük bir maıhariye· 
te maliktir. Atatürk, Büyük 
Halülcir açılıı törenine yük· 
selt huzurlarile weref bahıet· 
miıler ve riyaset buyurmuı· 
lardır. 

Kendilerine hüldlmet, bütün 
mesai arkadqla11m ve phsım 
namını derin · ıükranlarımı ve 
minnetlerimi an eylerim. 

Siddetle alkıılanan Celil 
Bayann söylevini müteakıp 
Nazilli sporculan ile kadm· 
erkek fabrika iıçileri bir ıe
çid resmi yapblar. 

Büyük Şef, relJDİ geçidi 
taib buJurdaktan IODra fab-

rikanın iplik, dokuma, hallaç 
dairesi kapısına ıeldiler. Bu
rada Sümerbank umum mü· 
dürü tarafından kendilerine 
verilen altın anahtarı aldılar. 

Şef, tam bu sırada karfıya 
isabet eden elektrik dairesi 
duvarında kendi büstlerini gö· 
rerek tetkik etmek üzere yak· 
laıtılar ve büstü çok beten
diler. Fabrika direktörü Bay 
Fazlı Şefe hitaben: 

- Dünya durdukça büstü· 
nüz de kalacaktır. 

Dedi. 
Şef; direktörü arkalarını 

okşamak ıuretile iltifatlara 
mazhar buyurdu ve kapıyı 

açtı . . Fabrikanın her kısmını 

birer birer ıezerek tetkik etti 
ve direktör B. Fazlı Turgeden 
her makine başında uzun uza· 

dıya izahat aldılar ve saat 
16 da fabrikadan çıktılar. 
Kendilerini büyük bir kala· 
balık takib ediyordu. Manzara 
hakikaten çok cazibdi. 

Atatürk, refakatlerinde Bat· 
vekil lnönü ve değerli profe· 
sörümüz Bayan Afet olduğu 
halde fabrika önünde otomo· 
billerine bindiler ve ıiddetli 

alkıılar arasında otoraylann 
bulunduğu yere gittiler. Oto· 
rayla Nazilliye geçerek hususi 
trenlerile manevr.t sabasına 
doğru ayrıldılar. Hareketleri 

saat 16,15 te vukubuldu. On 
binlerce vatandaş, senelerden
beri baretini çektiği ve i•ti· 
yakla beklediği şefini aynlır· 
ken de hararetle alkışladı ve: 

- Varol Atatürk, sağol 
Atatürk. 

Avazelerile uturladı. 
Vekiller heyeti ve general· 

ler yarım saat sonra hususi 
trenle Nazilliden hareket et
mişlerdir. 

lbralıim Ôztlel 

Manevra aahasında 
- B111ı 1 inci salıi/etle -
eeti muh•f•sa alayının d• takviyeli 
olarak gelmeıi beklenmektedir. 
!ıılari taraf aabil yaJunınd• tutun· 
muıtur Te r •• uyeti, mefraz bir 
doaauma ateıi himayesi •ltında 

Takubulmaktadır. Fn büyGk çar· 

pıımalann p1121arteei •eya Hlı gilnG 
vukubalmaeı muhtemeldir. 

Bfttda kunetlerde bariz bir 
zindegi Te Defe hOkftm ıflrmek· 

tedir. 
Maoenayı Bftyftk Şefimizle 

benber B•ıbakan General lımfDt 

f nönO, Baı•ekilet vekili Bay Celil 
S.yar, diğer Vekiller, Genel Kor· 
may Bat.kanımız Mıreıal Feni 
Çakmak, Or •e Korgenerallerle di· 
ter Generaller eaylnylar, diger 
duetliler bu g6n çok yaluııdın tı· 
kibe bıtlıyıcıklardır. 

Söke, 9 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Genel Kurmay 

Başkanı Mareşal Fevzi Çak
mak, bu sabah Sökeye gele· 
rek kıt' alan teftiı etti. iki ta· 

raf komutanlanna meseleler 
bu akıam verildi. Şafakla be· 
raber Maviler taarruza geçe· 
cektir. Atatürk, lnönü, Vekil· 
ler sabahtan itibaren manev· 
ralırı takibe bqlıyacaklardır. 

REŞAT 

Ankaradaki 
YUkaek emniyet kursuna 

gidenler 
Ankarada Polis Enıtitüsün

de açllan yüksek emniyet amir· 
liti kursuntı takip edecek olan 
bqkomiser B. lbrahim Ülgen 
ve deniz başkomiseri B. Faik 
Nart, bugün Ankarayı hareket 
edeceklerdir. 

tili otobüsler 
Pazartesi gümrükten 

çıkarıhyor 

Belediyenin, Kordon hattın· 
da işletmek üzere Avrupadan 
getirttiği on iki otobüsün güm· 
rük muamelesine başlanmıştır. 
Otobüsler, Pazartesi günü pey
derp~y gümrükten çıkarılacak 
ve ilk tecrübeleri yapıldıktan 
sonra bu ayın on beşinden 
itibaren seferlere başlayacaktır. 
Yeni arabalar, otuıar kişilik 

oldutundan, normal zaman
larda on iki otobüs ile bu hat 
idare edilebilecek, fevkalade 
günlerde de diğer servislerde 
işliycn otobüslerden istifade 
edilecektir. 

Kordon otobüsleri faaliyete 
geçtikten sonra şimdi mevcut 
durak mahallerinin araları sey
rekleştirilecektir. 8elediye oto-
büsleri, Konak veya Alsan
caktan hareket edince, şimdi 
olduğu gibi yollarda durarak 
müşteri çıkmasını beklemiye· 
cekler. Duraklarda otobüs bek· 
liyen müşterileri alıb derhal 
yollarına devam edeceklerdir. 
Sabah, öğleyin ve akşam bü-
tün arabalar faaliyete geçiri· 
lecek, sair zamanlarda ise fa· 
sılalı seferler yapılacaktır. 

Halen Alsancak-Konak ara· 
sında işlemekte olan ve birkaç 
şahsa aid bulunan ptobüsler, 
şehrin diğer semtlerine tahsis 
edilecektir. Bu suretle Buca, 
Burnava, Karşıyaka, Eırefpaşa 
ve Tepecik arasında da sık sık 
ve muntazam otobüs servisleri 
temin edilmiş olacaktır. Bele· 
diye otobüslerinde çalışacak 
şoför ve biletçilerle kontro· 
lörler şimdiden tesbit edilmiş 
bulunmaktadırlar. 

Bazilk torpitoıu 
Taarruza uQramış deQlldir 

Londra, 9 (Radyo) - lngil· 
tere bahriye birinci Lortluğu· 
nun neşrettiği resmi bir teb· 
liğe göre, Bazilk adındaki in· 
giliz torpidosuna hiçbir taar· 
ruz vukubulmuş değildir. Şim· 
diye kadar bu hususta çıkan 
bütün haberler, asıl ve esastan 
iridir. 

Elcezirede grev 
Paris, 9 (Radyo) - Elcezi· 

rede, bütün müesseıelerin me· 
mur ve müstahdemleri, baya· 
tın pahalılığını ileri sürerek 
bugün umumi grev ilin etmiş
lerdir. 

Grevciler, maaş ve yevmi· 
yelerinin ziyadeleştirilmeıini 
istiyorlar. ----

B. Ali Emre 
lzmir ihracat kontrolörlU· 

QUne tayin edildi 
lktısad Vekaletinin, lzmir 

ihracat kontrolörlüğü ıeflitine 
B. Ali Emre tayin edilmiı ve 
vazifeıine başlamıştır. Kısa 
bir zamanda kendisini herkese 
sevdiren B. Ali Emreyi tebrik 
eder, muvaffakıyetler dileriz. 

Manisa ve Dikilinin 
Mahrukat ihtiyacı meselesi 

lzmir ve Manisa mıntaka 
birinci sınıf orman mühendisi 
B. Emin Çokgür Manisa mer· 
kezi halkının mahrukat ibtiya· 
cını temin için Be~gamadan 
Manisayı gitmiıtir. 

Dikili kazasının kışlık mah· 
rukat ihtiyacını temin için 
Kupduı orman kondoktörü 
B. Feyzullah Yollu acele Di
kili kazasına gönderilmiıtir. 

B. Kemal GökcedaO 
Ziraat Vekaleti orman umum 

müdürlüAü ıefliğine tayin edi
len lzmir orman mühendisi 
B. Kemal Cökcedat Ankaraya 
ıitmiıtir. 

Filiıtinde tedhif harekatı 

Arap-Yahud= boğazlaş
masının içyüzü .. 

-------------• 
lngiliz ve Yahudi şeflerine niçin 

suikast/er yapılıyor .. 
Filiıtinde vazi-

yet, her zaman· 
dan çok daha fazla 
geriin ve korkunç· 
tur. 

lnıiltere hüku
meti mandater sı- • 
fatile ve asayişin 

temini için şid- ,. 
detli ve mühim 
tedbirlere başvur· ~ 

muş bulunmatadır. 

O kadar ki, Ca· 
mıı Ômere ilti· 
caya mecbur kalan Kudüs 
başmüftüsünü ali İslam komi· 
tesile Arap komitesi reisliğin· 
den de azletmiştir. 

Bundan başka 200 den fazla 
arap şefi tevkif edilmiştir. 
Tevkif edilen bu araplar da, 
idari bir kararla muhtelif yer· 
lere sürülmüşlerdir. 

Vakıa, dört, beş aydanberi 
İngiliz veya Yahudi şeflerine 
karşı yapılan suikasd ve teca· 
vüzler durmuş gibi idi. O ka
dar ki İngiliz manda idaresi 
Filistinde tabii halin avdet 
ettiğini sanmıştı. Fakat bu zan 
birdenbire sukut etmiş, 26 Ey· 
lulde lngiliz şeflerine suikastler 
yapılmıştır. 

Son talılcilc lcomisgona reisi 
General Al lenbi 

Nazarettelci kiliseden çık· 
makta jken lngiliz kumandan· 
lanndan Mister Andrao ve 
polis müdürü Miıter Mak 
Ev~n üç arap tarafından kat· 
ledilmiıler, polis amirlerinden 
Miıter Piri Gardon bir harika 
nev'inden ölümden kurtul· 
muştur. 

Katiller de iz bırakmadan 
kaçmışlardır. lıte; birkaç gün 
içinde 200 den fazla tevkifat 
ve nefi bu suikast üzerine ya· 
pılmıştır. Buna rağmen tedhiş · 
harekatile alakadar olanlardan 
hiçbir kimsenin tevkif edil
memiı olduğu kanaati umu· 
midir. Taymis gazetesi de 
bu kanaattedir. 

lngilizlerin mukabil tedhi· 
şine rağmen suikastlerin ar· 
kası keıilmemiıtir. lngiliz amir· 
)erinin katlini müteakıp bir 
hıristiyan arap zenginile emlak 
sahibi Müslüman bir arap, 
Yahudilere arazi ıattıkları için 
tedhitÇiler tarafından katledil
mişlerdir. 

Arabların tedhiş planında 
çok büyük bir deA'işiklik a-öze 
çarpmaktadır. Tedhiş komite· 
sinin evelce faeliyeti en ziyade 
Yahudilerin aleyhine idi. Fa· 
kat son ay içinde tedhiı ha
reketleri Yahudilere değil, 
doğrudan dotruya hıristiyan 
veya Müslüman Arablara tev· 

Kudüs müftüsü 
cih edilmektedir. Bu suretle 
katledilen Arabların cürmü, 
vatani işlerde lakayıdlık gös· 
termek, tedhiş komitesine pa· 
ra vermemektir. 

Bazı İngiliz gazeteleri Na· 
zaret kilisesi önünde yapılan 
suikasdin Arab komitesi ve 

müftü tarafından hoş görül· 
mediğini yazmaktadırlar. Ted-

hiş hareketi o kadar şiddetli 
ve müessirdir ki, bu suretle 

Filistin mukaclderatı en müş
kül safhasına girmiş olmak-

tadır. Ayni zamanda Mister 
Androv, Arab rüesasile çok 

iyi geçinen, Arab dostu yük
sek bir lngiliz memuru idi. 

Hatta krali tetkik komisyonu 
nezdinde Mister Androv bil· 
hassa Arab hukukunu hem de 
şiddetle müdafaa etmiştir. 

Krali tetkik komisyonu ra· 
porlanndan birisinde •müftü 

tedhiş harekatından dotrudan 
doğruya veya bilvasıta her 
zaman mesuldür. demiıtir. 

Fakat Taymis diyor ki: 

.. Bu mesuliyetin sadece 
Arabların omuzlanna yükletil· 
mesine imkan yoktur. Mister 
Androv Filiıtinde en yüksek 
rütbeli bir memur olmak iti· 
barile Britanya hükumetinin 
vazife ve meıuliyetlerini de 
tesbit etmiştir. Mesai komi
seri olmak itibarile de arazisi 
Yahudilerin eline geçmiş 
Arablarm vaziyetini ıslah için 
çok iyi çalıımııtır. 

Filistin ahvaline tamamile 
vıkıf, Arabları çok iyi tanı· 
yan bir lngiliz idi. Maamafib 
Arab • Yahudi botuşmasının 
önüne geçmek için Filistinin 
taksimi lüzumuna ıiddetle 
kani idi.. 

Mekteb 
kitabları 

Yavuz Kitabevi 
Sahibi Fahri Kitabçı getirttif 

Bütün mekteb ki. 
tablarını en müsaid 
şartlarla satışa çıkardığını 
sayın öğretmenlerle müşte
rı lerine arzeder. 

FotoOr 
1 N 0 N 0 Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör if ler 

Temiz çabuk 
ucuz ya ılır 
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lzmir sicim ti
caret memur
luğundan 

Tescil edilmiş olan lzmir 
memurları istihlak kooperatifi 
ıirketinin 30-9-937 tarihile 
tasdikli ıirküleri ticaret kanu· 
nu hükümlerine ıöre ıicilin 
2092 numaraaına kayd ve 
teıcil edilditi ilin olunur. 

lzmir sicicilli ticaret me
murlutu reımi mührü ve 

F. Tenik imzası 

1-Sirküler 
Kooperatifimizin 9·6·937 

tarihli sirkülerinde imzaıı bu
lunan Müdür Bay Muıtafa Çe· 
lehinin vukuu iıtifasına mebni 
kendisindeki imza selihlyeti 
refedilmiştir. ld.,e heyetinin 
22·9·937 tarihli jçtimaında 
ayni derecede imza ıelibiyeti 
uumumi kitip bay Rahmi ile 
beraber olarak muhasebeci· 
miz bay AVNi DEREKOY 
oGLUNA VERILDIGINDEN 
aşağıdaki imzaıımn nazarı 
dikkate alınmasını rica ederiz. 

idare heyeti reisi 
C. Ünver 

Bay AVNi DiREKôYOGL 
şu şekilde imza edecektir. 

lzmir memurları iıtihlik 
kooperatifi 

A. Dereköyotlu 
Umumi No. 7836 
işbu varaka arkaıında ya· 

zılı 30 Eylul 937 tarilııli sir· 
küler altındaki imzaların zat 
ve hüviyetleri dairece mıruf 
ve lzmir memurları istiblik 
kooperatifi idare heyeti reisi 
vali muavini bay Cavit Ünveren 
ile heyeti idarenin fevkalade 
içtimaında verilen ve bir sr 
reti daire vesaik dosyuındı 
hıfıohman 22·9·937 tarihi 

· kararı mucibince lzmir memur
ları istihlak kooperatifi mir 
dürlüğüne tayin olunan mu~ 
sebeci Avni Dereköyoğlunu' 
imzaları olup taraflanndd 
bizzat vazolundağu anlatd" 
makla tasdik kılındı. Bin d4" 
kuz yiz otuz yedi yılı Eyi 
ayının otuzuncu perıem 

günü. 
T. C. lzmir Birinci notflfİ 

resmi mührü ve M. it 
Bayraktaroğlu imza11 

Umumi No. 7836 
lıbu sirküler nusbuı, ~ 

rede saklı 30-9-937 tarih 
7836 numarah aslına uy 
oldutu taıdik kılındı; Bin 
kuz yüz otuz yedi yılı E 
ayının otuzuncu 
günü. 

lımir Birinci noteri 
mührü ve M. R. Ba 

tarotlu imzası 

Zayi 
Ödemişin Zeybekler m 

lesi Ziyaeddin sokağın 
evimizin tapusu kaybold 
dan yenisini çıkarcağız. 
nin hükmü yoktur. 
Ôdemiıde Süleyman evi 

ve eıı 

Zayi 
1335 senesi Alaşehir • 

sinden aldığım tudikn 
zayi eyledim. Yenisini 
tımdan eskisinin hükmü 

Adres : lzmir Kestelli 
mazı 7 5 numaralı 
Osmaniyeli SOleymao 

lbrabim 
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Mingal .. 
Eter aşk tekkesi varsa; bu 

icadın onun rahibesidir) Fakat 
herşeyden evel zevk ve aşk 
llyesinde ekmetini kazanan 
bir kadındır.. irice bir burnu 
Vardır; çok dekolte elbise gi· 
Yer, çünkü gayet güzel omuz 
Ve arkaları vardır. Brestte Eri· 
lajda çok dekolte, beyaz ve 
ince ipekten, çok iyi dikilmiş 
elbiscıile döner dolaşır; bazı 
da eteklerini öyle çek~r ki, 
bütün erkekleri bu hareketile 
Çaldırtırmış ... 

Minga 
Bir akşam, civarda bir bira· 

~hecinin oğlu olan bir deli
qnlıyı görmüş ve: 

- Aman ne güzel erkek! 
Diye haykırmıştır. 
kendiıi gibi aşk ve zevkle 

~ele kazanan kadınlar Minga 
~~ alay etmeğe başlamışlar 
~t o biç aldırmadan deli· 
lr.ııtının yanına gitmiş ve: 
.: - Benimle danıeder mı· 
-.niz?. 

Demiştir. 

0,_Diğer kadınlar ihtiyarsız 
•ak: 
- Ne cesaret, ne cesareti 

lll ~~-mekten kendilerini alama· 
...... dır. 

q 1' oınbul, güzel, cazip bir 
dın olduğu için birahane 

"hibinin oğlu dansı kabul et-
11a· 

lf, dansetmişler, daha dan· 
lederke.a ıevişmiıler, hayatla
~~· birleıtirerek Breıtten Or· 
ııqna kaçmıılardır. 
at· Burada üç ay kalmışlardır. 
~nıa. burada Süzi adlı ve 
hri lc~o aevditi bir kadının 

nı almıfbr, 

C. 2 tahtelbahrile 
kumandanı 

Birahane sahibi Orleana ka· 
dar gelmiş oğlunu almak iste· 
miş, Minga tarafından redde· 
dilmiştir. Fakat bar sahibinin 
zevcesi geldiği vakit Minga 
bu kadının ricasını kabul et-
miştir. 

Yalnız kalan Minga yeniden 
Breste, Ermitaja dönmüş, bu· 
rada kumandan F errando ile 
tanışmıştır. Kumandan Ferran· 
do, Allahtan sonra C. 2 İs
panyol tahtelbahrinin kuman· 
damdır! Bu kadını görünce: 

- Ne?. Senin adın Mih
go mı? 

Fakat Minga, Dominganın 
muhaffefidir. 

Demiştir. 

- Eveti. Böyledir. 
- Şu halde İspanyolsunuz! 
- Hayır, İtalyanım! Fakat 

ne ehemmiyeti var. Esasen 
Monpelyede büyüdüm. lngi· 
lizce de bilirim! 

Nihayet kumandan: 
-Y o. te gusto hoşuma iidi

yonun? 
Demiş ve: 
- Seni ıcviyoruml Ccva· 

hım almıştır! 
• • * 

Bu maceradan sonra gemi 
nihayet tamir için Breıt limanı· 
na iltica etmiş ve beynelmilel, 
kanunlar mucibince ıilihların· 

lpdikJer1ni ~O oltUMUf•mfZ(ftnı UVNdtJt~l~fim~2 ~re 
dan tccrid edilerek ambarıoya şöjt~ (fıİJ'ör: l nsm • v ıud? , , cakrr.~ v~ ,\~ş,- Yıi\_ma~ 
tabi tutul•uş C. 2. lspanyol _ Dü~y•; ılfltünJıbe,aıiyet l~.SJt'?fu,ı ~~L1sx 9~1n ~A 
tahtclbalarinin kaçırılması şek- için halk ·~~JsSenıetıler Jıu~~k*1-ıaın'Jb clQmif~'!ifiqJ 
lini almıştır. Hatırlarda ola· milletler araılnöfa 1Mvrk btıJ·u lyruvacakl1 ar; aaha'dan galiö
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k k 1 kt h .;; mı ~~oo 1 vr,'O mı 
o tarafına kaçırma istemiş, o aca ır. -tr'.fR ar RJıl~~n sonraC"sa-

muvaffak olamamış. Bu mantığa: ne buyurursu· at 13,3Q la"Ate~~Ji}ftı~~fa"r· u 
Ve tabiatile Ferranko ile nuz? Milletler için tatbik edil- spor eki;f~rr~fn'<k,rş~:§*~il~' 

daha birçok kimseler ve Min- mek istenen şu fikri, kaldırıp başlıyacaktır. E~leıdeno:ra fi~ 
ga tevkif edilmişlerdir. da ferdlere de tatbik ederse· mırın en kuvvetli cı t~k~~1'irJu 

M F k . b d l l 126d.S inganın ne ran odan, nız, uyurun cenaze namazına. arasın a yer a mış o an ve 
ne de Valansiyadan haberi Ben bunu okuyunca: kuvvetli elemanlara malik bu-
olmad1ğı anlaşılmıştır. O: - Galiba -diye düşündüm- lunan bu iki takımın karşılaş· 

- Ben kumandanı seviyo- bu adam, bir nevi komünist ması yeni başlıyan fudbol se
rum, münasebetim ancak bun· olmuş da farkında değil. zonunun en mühim spor te· 
dan ibarettir. Frankoyu bil- Malum ya, komünizmin de masını teşkil edecektir. Çün· 

ıervet hususundaki iddiası k k ı miyoruml ü her iki ta ım e eman iti· 
Bizim münasebetlerimiz ara· böyledir ve müsavatsızlıta is· barile müsavidir. 

yan etmiş oldutunu söyler. 
sında böyle bir isim yoktur. Binaenaleyh 

Şu hale nazaran, atalarımızın 
Hem sizi temin ederim ki Capon ve Moskof dedikleri vete malik olan bu iki takı· 

ayni kuv· 

kumandan kahraman ve- merd şu tarihi eski düşmanlar, can mm bugünkü karşılaşmaları 
'l)i;-adamdı;:-§aelı--o~ü;eıc ciğer, kuzu sarmaıı olarak pek çok enteresan geçecektir. 
veremem! Demiıtir. ili anlaşabilirler.. -------====== === = = =----- --

• * • Bence, dünyada bir adalet· Şehirler. arası telefonu 
Minga bu hadiseden çabuk sizlik olduğu muhakkaktır. Fa

ve ucuz kurtulmuştur. Gene kat bu adaleti yaratmak veya 
Brestte ve Eritajın en sadık tanzim etmek için, mutlak 
müdavimlerindendir. Fakat olarak zayıfın ezilmesi icab 
şimdi Franko kimdir? Valin· edeceği hakkında da herhanfİ 

d ? 
bir mantık yoktur. Dünyanın 

siya ne ir Artık öğrenmiş ıerveti adilane taksim edilme· 
bulunmaktadır! 
------ miştir, diyt ltalyanın paçaları 

M aniaa.Balılıeıir sıvayıp Habeşistanı bir ham· 
le~ isti?a etmesine nasıl hak 

muhteliti verilemezse, ayni suretle Ja· 
Maniıadan yazılıyor: ponyanın harekete ıelip Çini 
"Geçen pazar rünü bir maç yutmasına cevaz yoktur. Çün

için Balıkesire giden Manisa kü orada da millet vardır. 
muhteliti, 4-1 mağlub olarak Adalet lazımdır, muhakkak. 
avdet etmiştir. Sporcular, ha· Fakat bu adaleti her ferd , her 
k min tarafgirlik yaptığını vt-; millet kendi baıına bccermeğe 
daima Manisa aleyhine hare· kalkarsa, kimbilir dünyamız 
ket ettiğini söylemektedirler. ne hale gelir? 

Bahkesire giden muhtelit, insanın: 
esas itibarile iyi teşkil edil· - Koırışum zengindir, onun· 

la benim servetim arasında memiş, noksan bir kadro ile 
gidilmiştir. Bu maçın revanşı müsavat yoktur, hele ıu he· 
Manisada yapılacak ve takı· rifi kıvırıp servetinin yarısını 

alayım. 
mımız muha.kkak ki galib ge· 
lecektir. Demesine imkan var mıdır? 
------ Japon diplomatının sözü, 
Devrim aşağı yukan, böyle bir şeyi 

hatırlatıyor .. 
Kitabevi Bununla beraber maksadım, 

Sahı.bı·.· M/T' AT "biri yer, biri bakar, kıyamet 
l"l ondan kopar,, ıeklindeki ata 

Bütün mektep kitaplarını 
en müsait şartlarla satışa ça· 
kardığını sayın öğretmenlerle 
müşterilerine arzeder. 

Adres: ikinci Beyler soka· 
ğında 58 numara. 

sözünü unutmuş değilim. De· 
ğilim, amma her şeyin yolu 

· var, yöntemi vardar. 
Yoksa, dünyanın çıtırdan 

çıkmasını hiç de fazla g~rme· 
melidir. Çimdik 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
icar No. Lira 

243 Bumava Mersinli Sulu hancı mevkiinde 2 taj 20 
numaralı tarla. 

244 Karşıyaka Soğukkuyu Medeniyet sokak No. 48 ev 33 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icanna 15gün müddetle ar· 

tırmaya konulmuştur. ihalesi 25 /10/937 pazartesi günü saat 
15 tedir. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne müraca· 
atları. 1 O 19 3571 ,. ' 

Türk Maarif Cemiyetinin 
Büyük Eşya Piyangosu 

ikramiye 15400 Lira 
Çekillt 7 ;12/937 Bir bilet bir lira 

Biletler: Cemiyet merkez ve şubelerile Yeni postahane 
karŞlsında Erzurum hanında ilin işleri bürosunda ve pi· 

•·---• yango biyilerinde satılır. (6553) ____ .. 

Kuranportör makinesi 
eski ve harabmış --Halkın ıikayetlerini dinliyerek ve çektili 

sıkıntıyı görerek tedbir almak ldzımdır 
lzmir · İstanbul ve İzmir - ------, 

Ankara arasında şehirler arası OORSA 
telefonlarına birer devre daha 
ilave edilerek müşterilerin kar-
şılıklı ve ikişer kişi görüşmesi 
için santrala bir Kuranportör 
makinesi ilave cdilcceğ·ini ve 

bu makinenin Ankaradan gel· 
diiini yazmıştık. Aylardanberi 
kurulamıyan bu mühim makine 
hakkında dün tetkikler yaptık. 
Aldığımız malumata göre Ku· 
ranportör makinesinin tesisata 
ilave edilmemesinin sebebi, 
lzmire gönderilen makinenin 
fevkalade eski ve kullanılamı· 
yacak derecede harap halde 
olmaaıdır .. 

Bu makineden istifade müm· 
kün olmadıtı anlaşıldığı için 
tesisata ilavesine imkan görül
memektedir. 

lzmir için Avrupadan yeni 
bir Kuranportör makinesi 2e· 
tirtilmesi ve tesisata ilave edi· 
lerek şehirler araıı telefon 
devresinin şimdikinin birkaç 
misline çıkarılması lazımdı. 

Nedense ihmal edilmektedir. 
Bundan sonra ne kadar müd
det daha ihmal edileceği de 
malum değildir . 

Fakat şehirler arası telefo· 
nu ile bir, iki, hatta üç saat 
beklemeden istenilen yerle 
görüşmek, hemen hemen da· 
ima imkansız ve gece yarısın· 
dan ıonra mümkün olabilmek· 
tedir. Onun için Ankara • Is· 
tanbul telefonunda olduğu 
gibi lzmir·lstanbul ve Ankara 
telefonunda da böyle bir ma· 
kineye kat'i ihtiyaç vardır. 
Bilhassa ihracat mevsiminde 
Tüccarların ne kadar zorluk 
çektikleri yapılacak en küçük 
tahkikatla meydana çıkar. 

Nafıa Vekaletinin, lzmirin 
bu mühim ihtiyacile yakından 
alakadar olmasını iıteriz. 

Ozum sallşları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

518 Ü. Kurumu 15 50 20 
515 inhisar ida. 13 50 16 75 
294 Jiro ve şü. 15 50 18 50 
176 Esnaf Ban. 12 50 16 

150 K. Taner 14 15 50 
95 A. R. Üzüm. 16 17 25 
58 H. Besim 15 15 18 50 
42 S. Öktem 15 15 
38 M. J. Taran. 15 75 15 7S 
37 Beşikçi z. 14 15 SO 
34 A. H. Nazh 14 25 14 2S 
32 Ş. Bencuyo 15 17 
30 D. Arditi 16 16 75 
20 M. Arditi 15 25 15 25 
13 S. Erkin 17 50 17 50 
10 Zahi. H. lb. 14 875 14 87S 
25 J. Kohen 15 17 2S 
2087 

96456 
98543 

incir ••t19lar1 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

916 Tütsü ile t. 6 14 
540 Ş. Rıza H. 6 7 625 
174 M. j. Taran. 6 25 6 25 
76 H. Şeşbeş 9 14 SO 
23 F. Solari 13 13 SO 
1729 

83645 
85374 

Zahire satışları 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 

2386 Buğday 5 25 6 
100 Susam 16 SO 
20 Ton Nohut S 25 5 SO 
87 Nohut S 25 5 50 

314 Bakla 4 
30 Ton Bakla 4 

2470 Kilo T. B. içi 81 
551 Ken. Pala. 390 515 
'l44 B. Pamuk 38 47 

• 
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Mes'uliyeti Mahdüdeye tabi llzmir Sicili T" -
lzm·r Memurlar-_ KoopeYa ifn caret e ı ur_u· 
Şirkef

0

nden: lğundan: 

Doğan, · ırininir1 mektubunu merak, 
heyacan ve ıstırabla okumuştu. 

Kooperatifin 9110/ 937 tarihindeki toplantıda kanuni nisap 
hasıl olmadığından sayın ortakiarm 27/ 10/937 tarıhine müsa
dif çarşamba günü saat 17,50 de üçüncü defa yapılacak top
lantıda hazır bulunmaları rica olunur. 

Ruzname: 
1 Şirketin umumi vaziyetinin ve bilhaua iermaye 

ve iyetinin tetkiki, 

Tescil edilmiş olan İzmir 
Memurları isfhlak kooperatifi 
şirketinin 21 6-937 tarihinde 
adiyen toplanan umumi heyeti 
zabıtnamesi ticaret kanunu 
hüuümlerine göre sicilin 2091 
numarasına kayt ve tescil edil
diği ilan olunur. 

Sana hakikati söyliyeyim mi 
Doğan! 

Eğer kendisi ile olan dost
luğumun, sana bir faydası ol· 
oJmıyacağını bilseydim, o da
kikada bu maskara Doka bo-
zuntusunun yüzüne tükürmekte 
tereddüt bile göstermezdim. 

Fakat düşündüm ki, belki 
bir gün bu dostluğun muhtacı 
kalabiliriz. 

Bu mükalemeden sonra ken
disine, Mehlikayı görmek iste
diğimi söyledim. Çok düşün
dü ve sonra muvafakat etmedi. 
Fakat benim darıldığımı gö
rünce kendisinin huzurunda 
konuşabileceğimizi söyledi ve 
ben de kabule mecbur kaldım. 

Mehlika çok muztarib .. Beni 
görünce boynuma sarıldı. Do
ka, tuhaf bir vaziyet karşısında 
kaldı. Çünkü kocasını seven 
ve hakikati gizlemek için se
beb görmiyen bir kadın kar
tısında idi. 

Mehlikanın ilk suali şu oldu: 
- Kocam nerede? Kocam 

nasılt. 
Kendisini teskin ettim. Bir

denbire Dokaya döndü: 
- Bu yaptığınız cinayet ne 

vakte kadar devam edecektir. 
Diye bağırdı. Doka sapsarı 

keıilmişti. Mehlikayı zorla sus
turdum. Mehlika; kulağıma: 

- Fakat -dedi- bilir misin ki, 
hamile yim. Sevdiğim ve ko
cam olan erkeğin varlığını 

timdi karnımda hissediyorum. 
Doğan bu satırları okuyunca 

büyük bir heyecanla geriye 
döndü, eve girdi. Kıpkırmızı 
olmuştu. Sevinci, kalbini dol
duracak kadar kuvvetli idi .. 

Satırları tekrar okudu. Evet, 
yanlış görmüyordu. Çünkü 
mektub şöyle devam ediyordu: 

"intihar etmeği göze alabi
lirdim. Fakat karnımdaki bir 
ya vrunun hayatına karşı bunu 
yapamam. Bilhassa anne ola· 
bileceğimi anladıktan sonra 
daha çok ve mutlaka yaşamağı 
kararlaştırdım. Kocama ihtiya
cım ise, bugün artık her za
mankinden daha fazladır. 

İşte Doğan, Mehlikanın ba
na fısıldıyarak söyledikleri .. 

Ben de kendisinin kolağına: 
-Doğanla ben, seni herhalde 
kurtaracağız. Merak etme 
yavrum .. 

Dedim. Mehlika, odada dana 
fazla durmadı. Doka, bizim 
gizlice konuşmakhğımıza mani 
olmak üzere bir hareket ya
pacaktı, fakat imkan bulamadı. 
Mehlika çıktıktan sonra Doka 
ile bir müddet daha konuş
tum. Kendisine, aklı s.elim tav
siye ettim. Nasıl olsa unutul
muş gitmiş ve halk arasında 
silinmiş bir maceranın yeniden 
tazelenmesinin doğru olamıya
cağını söyledim: 

- Unutma ki, Meblikanın 
kocası, senden çok kuvvetlidir. 

Dedim. Tekrar görüşmek 
üzere ayrıldık. Ben mümkün 
olduğu kadar kibar ve mülte
fit davranıyordum. Bilmem 
bu fedakarlıklarımı ne ile öde· 
yeceksin?. Hayır, şaka söylü
yorum .. Senin saadetine bir 
parçacık olsun hizmet ettiğimi 
iÖrÜnce, bilmezsin ben de ne 
kadar seviniyorum? Tıbkı ço-

çul<ça bir his beni ihata edi- lüğünü anlamıştı. Başını sallı-
yor.. yarak yutkundu: 

Şimdi sarayımda yapayalnı- - O takdirde de herifi, 
zım. Şunları da ilave edeyim: şu meşhur ve maruf Venedik 

Akşamki yaralı ile konuş- dokasını kaçıracağım. 
tum. Kendisi de, bizim mey· Kararı karardı. Belki dünya, 
haneci de vaziyeti iyi görü- bu hadisenin akisleri ile çın-
yorlar. Bir müddet yerinden lıyacaktı. Belki Venedik do-
kımıldıyamıyacaktır. Tahmi- nanması ortalığı altüst ede· 
nim gayet doğru imiş. Hadise, cekti. Fakat her ne olursa 
şu eski generallerden birinin olsun, hiç bir kimse Dokayı 
kızı olan Stela yüzünden doğ- bulamıyacaktı. 
muş. Fakat fec\ olan cihet, Doğan bunu müteakıb, be-
bu gencin anasının, Stelanın yaz gemiye haber gönderdi. 
babası tarafından öldüriılmüş Beyaz gemi, Venedik sahille-
ve gencin de ya bizzat katili, rinde bir köy önünde demir-
yahut da onun en yakinini, !emişti. Guya bazı sakatlıkları 
en sevdiğini öldürmek için vardı ve onu tamir ediyorlardı. 
yemin etmiş bulunmasıdır. - SONU VAR -
Ben, o hadiseyi gayet iyi bi- -kmir birinci icra memur!~~ 
lirim. 

ğundan: 
Gencin anaıının katili, Ste· 

lanın babasıdır. 

Bu general ise ölmüştür ve 
binaenaleyh, Stela, mahkum
dur. Onu ölümden, ancak ya
ralı gencin ölümü kurtarabilir. 
Ben, delikanlının hem ıstıra

bına, 
1

hem de kalbine hürmet 
ederek, fikirlerinin yanlış ol
duğunu söyledim: 

- Senin ananın katili o 
değildir. 

Dedim. Gerçi bu genç kı
zın taş kalbinde bir yumuşak· 
lık olacağına kani değilsem de, 
nihayet yaralı bir genci büs
bütün meyus ve böyle fena 
vaziyette bırakmak ta doğru 

doğru değildir. Bu ciheti ay
rıca kararlaştıralım. Canım 
çok sıkıldığı için, bu hadise 
ile de meşgul olmak ve im
kan bulursam, bu iki genci 
biribirıne yaklaştırmak istiyo
rum .. Seni bu akşam sarayda 
bekliyeceğim, gelir misin?" 

Mektubu okuduktan sonra, 
Doğan bir koltuğa oturdu. 

Kafası karmakarışık olmu~tu. 
Karısının hamileliğini hiç um-

madığı zamanda haber almıştı. 
Biliyordu ki, Mehlikayı korta-

ramazsa, bu çocuğun başına da 
bir felaket gelmesi muhakkak 
ve mukadderdi. Doka denilen 
biiyük cani, zorla herhangi 
bir iliç içirtib yavruyu düşür
tebilir ve belki daha ileri gi
debilirdi. 

Beyhancısı fsmailin Balçova 
köyünde Derbetli Maksud oğ-
lu Osman ve kansı Fatmada 
alacağı olan 1100 liranın te· 
mini istifası zımnında tahtı 
hacizde bulunan Balçova Ilıca
altı mevkiinde kain tahminen 
1000 metre murabbamda 4Q0 
lira kıymeti muhammineli bir 
kıt'a bostan tarlasile Balçova 
Dereyol mevkii namıdiğer köy· 
önü mevkiinde kain 3800 
metre murabbaında 400 Jira 
kıymeti muhammineli bir kıt'a 
bağ Ziraat bankasına olan 
ipotek fazlasına şamil olmak 
üzere 9 1111 937 tarihine mü-
1adif salı günü saat 10 da 
açık artırma suretile satılığa 
çıkarılacaktır. Bu artırmada 
utış bedeli kıymeti muham
minesinin yüzde 75 ini bulma· 
dığı takdirde en çok artıran 
taliplisinin taahhüdü baki kal
mak üzere satış 15 gün daha 
uzatılarak .ikinci artırması 

24 / 11/ 937 tarihine müsadif 
çarşamba günü ıaat 1 O da 
yapılacaktır. Bu artırmada dahi 
satış bedeli muhammen kıy
metin yüzde 75 ini bulmadığı 

takdirde satış 2280 numaralı 
kanuna tevfikan tecil oluna
caktır. işbu gayri menkul üze
rinde her hungi bir şekilde 
hak talebinde bulunanların 
işbu ilanın neşri tarihinden 
itibaren 20 gün zarfında elle
rindeki vesaikle birlikte da
iremize müracaatları lazımdır. 
Aksi takdirde haklan tapu 
sicilile sabit olmıyanlar para-

2 Atisi hakkında karar ittihazı. 
idare Heyeti 

Askeri Fabrikala r Umum 
Müdürlüğünden: 

148 Kalem Muhtelif Çelik 
Tahmin edilen bedeli 37,500 lira olan yukarda miktarı ve 

cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü sa· 
tın alma komisyonunca 21/10/937 Perşembe günü saat 15 de 
pazarlık ile ihale edilecektir. Şartname 1 Lira 88 Kuruş mu
kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan 2812 Lira 88 Kuruş ve 2490 No.lu kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komis-
yona müracaatları. 10 12 14 3534 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden: 
3000 Ton Lavamarin Kömürü 

Tahmin edilen bedeli 39,000 Lira olan yukarda miktarı ve 
cinsi yazılı kömür Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 4/11/937 Perşembe günü saat 15 de ka-
palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 1 Lira 95 Kuruş mu
kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan 2925 Lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 
14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
No.lu kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkilr 
gün ve saatte komisyona muracaatları . 10-13-15 -17 3513 

Devlet Demiryollarından: 
Ege büyük manevraları münasebetile t 5 Birinciteşrin 937 

Cuma iÜnü Germencik cıvarında yapılacak geçit resmi sayın 
halkın görebilmesini temin için lzmirden iki, Naıilli ve Ay
dından da ayrı ayrı birer hususi tren tahrik edilecektir. Bi-
rinci tren Alsancaktan 6,45 de ikinci tren de 7 ,50 de hare
ket edecektir. 

Nazilliden kaldırılacak tren 8,30 da, Aydından kaldırılacak 
tren de 12, 15 de hareket edeceklerdir. Avdet trenleri de her 
iki istikamet için Germencikten saat 18 iJe 19 arasında tah
rik olunacaklardır. Gidiş. dönüş bilet almak şartile ücretler-
de tenzilat yapılmıştır. Bu trenlere Kemer~en yolcu kubul edil
miyecek. Yalnızca Alsancaktan kabul edilecektir. 3561 

Manisa Vilayeti Daimi En
cümeninden: 

1 Manisa Vilayeti Telefon şebekesi için 1974 Lira kıy
metinde dokuz kalem malzeme satın alınacaktır. 

2 Bu malzemenin cins, miktar, evsaf ve eksiltme şera· 
itini Öğrenmek istiyenler Encümeni Viliyet kalemine 
mürace,at ederler. 

3 - Muvakkat teminat 148 Lira 05 Kuruıtur. 
4 - İhalesi 15/10/937 Cuma günü saat on birde Vilayet 

Daimi Encümeninde açık eksiltme suretile yapıla-
caktır. 3468 

tarın paylaşmasından hariç bı
rakılacaklardır. Şartname 9/10/ 
937 tarihinen itibaren herkese 
açık bulundurulacaktır. Satış 
peşin para ile olup yüzde iki 
buçuk dellaliye müşteriye ait
tir. Müterakim vergi ve tanzi
fiyeden olan belediye rusumu 

artırma bedelinden tenzil olu
nur. Taliplerin yüzde yedi bu
~uk pey akçesini veya milli 
bank itibar mektubunu hamil 
bulunarak birinci icra daire
sinin 937/10205 dosyasına ve 
icra münadisine müracaatları 
lüzumu ilan olunur. 

Bu fikir, onu çıldırtmak için 
kafi geldi. Derhal yerinden 
fırladı. Gerilmiş bir yay gibi 
idi. Doğan şu dakikada her 
şeyi yapabilecek dudrette idi. 

Mektubu getiren adam, ka-
pıda duruyordu. Ona: 

l2mir Gümrük Muhafaza Tabµru Satın ~i
ma Komisyonundan: 

- Akşam geleceğimi söyle! 
Dedi ve süratle yürüdü .. 
O gün akşama kada epeyce 

işler gördü. Evvela Cezayirli 
gemi kaptanı ile uzun uzadıya 
konuştu. Kaptan, bu tehlikeli 
teşebbüsü sezdirmemek için 
o gece, bütün tayfaları Vene
dik meyhanelerine gön<lermeği 
kararlaştırmıştı.. Doğan da 
derhal, mahud meyhaneyi tav
siye etti ve kenCli parolasının 
verilmesini bil<lirdi. Bu suretle 
Doğan tayfaya bir ziyafet ver
miş oluyordu. Evvela bunu, 
yani yangın pombasını tecrübe 
edecekti. 

Bunun muvaffak olmaması 
takdirinde de ... 

Doğan, düşüncesinin büyük-

Muhammen Muvakka t 
Pazarlık 

tarihi 
151101931 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Gün 
Cuma 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

İzmır Sicili Ticaret me· 
ınurluğu resmi mührü 

ve F. Tenik imzası 
1 - Zabıtname 

İzmir memurları istihlak ko
operatifinin 21-6-937 tarihinde 
ikinci defa olarak toplanan 
alelade içtimaına ait zabıtname 
h ü lasası dır. 

lzmir memurları istihlak ko
operatifi ikinci alelade toplan-
tısı 21-6-937 de saat 17,30 da 
ilan edildiği veçhile halkevin-
de yapıldı. İktısat Vekaletini 
temsilen hazır bulunan borsa 
komiseri Bay Şevki ortaklara 
yapılan tebligatın esas muka· 
velenameye ve ticaret kanunu 
hükiimlerine uygun olduğunu 
ve (1192 lira 50 kuruş) ser
mayeyi temsil eden 42 hisse
dar hazır bulunduğundan mü
zakereye başlanabileceğini be-
yan etmesi üzerine toplantıyı 
idare heyeti reis vekili bay 
Kemal Tükel açtı. Usulen ara 
camiliğine Kemal Alkut ve 
~~azım Culun ve heyeti umu
miye katipliklerine Cevat ve 
Şerafettin seçildiler. 

Ruznamenin birinci madde
sini teşkil eden idaı e heyeti 
raporu ve müteakiben ikinci 
maddeyi teşkil eden murakip 
raporu okundu ve müttefikan 
tasvip edildi. 936 bilançosu 
ve kar ve zarar hesabı okunup 
tetkik edildi ve müttefikan 
kabul ve tasvip edilerek idare 
heyeti ibra olundu ve bilan-
çoda görülen zararın ihtiyat 
sermayeden mahsubunun icrası 
kararlaştırıldı. Sonra ruzname
nin beşinci maddesini teşkil 
eden idare heyeti jntihabı işine 
geçildi. Esas mukc.vele muci
bince çekilen kura neticesinde 
idare heyeti azasından Sami 
ve Atıf ipka oJunaular. Diğer 
Öeş azanın seçimi yapıldı ve 
müttefikan eski idare lieyeti 
azaları Cavit, Asım, Kemal, 
Salahittin ve Ralimi seçildiler. 
Ondan sonra ruznamenin al· 
tıncı maddesini teşkil eden 
murakıp intihabı Ja geçildi ve 
murakılığa vilayet muhasebe 
müdürü lbrahim, iş bankası 
ikinci müdürü Cahit ve sorgu 
hakimi H. Basri müttefikan 
seçildiler. Sonra idare heyeti 
azalarile murakiplere verilecek 
ücret geçen senekinin ayni 
olarak müttefikan kararlaştı-
rıldı. Esas mukavelename hü
kümleri dairesinde senesi zar
fında münhal idare heyeti 
azalıklarına idare heyetince 
tayin edilmiş olan Cavit, Ke
mal ve Salahittinin tayinleri 
tasdik edilecek ve heyeti umu
miye namına zabıtlaruı imza 
salahiyeti riyaset divanına ve· 
rilerek konnşulacak başka bir 
şey olmadığından içtimaa nı
hayet verildi. 

21-6-937 
10 kuruşluk damga pulu 

Kemal Tükel 
İmzalar okunamadı 

··--~--11!1!1~ ........ 
Satılık ev 
Güzelyalı tramvay cad

desi 1027 numaralı 6 odalı 
ve bütün konforü havi de-

l 
nize nazır ev satılıktır. Ta
liplerin mezkur ~ve müra· 

caatları ilan olunu~. 1 



ANADOLU 

....___ lzmir Levazım amirlifi ilanları 
iz.mir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 

~iktarı 
Tahmin Muvakkat 

Tutarı edilen fi. teminatı Müddeti 
Kilo Lira K. Kuruş San. Lira Kr. Ay 

224000 29120 13 2184 12 
S60oo 11200 20 840 12 
12000 2640 22 198 12 
12000 960 8 72 12 
15000 2250 15 168 50 12 
9000 1980 22 184 50 12 

24000 2880 12 '.ı16 12 
66000 3300 5 247 50 11 
66000 3300 5 247 50 11 

Tarih Gün Saat 

9/11/937 Salı 16 
9/11/937 Salı 17 
8/11/937 Pazartesi 16 
8/111937 16 

" 8/11 /937 
" 

16 
10/11/937 Çarşamba 16 
10/11/937 ,, 16 
11/11/937 Perşembe 15 
111111937 

" 
15 

Münakasanın 

şekli 

Kapalı 

" 30 Açık 
30 ,, 
30 

" 30 
" 

30 
" ,, 

" 

Cinsi 

Un 
Sığır eti 
Pirinç 
Nohut 
Kurufasulya 
Makarna 
Bulgur 
ATpa 
Yulaf) hangisi uygun gö· 

Tülürse onun mukavelesi 
36000 720 2 54 11 12/11/937 Cuma 16 30 ,, Saman yapılacaktır. 
44000 1980 

216000 4320 
4 50 148 50 11 12/11/937 ., 16 30 ,, Kuru ot 

212000 2650 
2 324 12 12/11/937 ,, 16 ~30 ,, Odun 
1 25 198 75 12 12/11/937 ,, 16 30 ,, Maden kömürü 

1 - Kırkağaçta 
konmuştur. 

kıtaatı askeriyenin ihtiyacı olan iki kapalı on bir açık olarak şarnamelerinde yazıhğı gibi münakasaya 

2 - ihale gün, tarih ve saatleri hizalarında yazılı olmakla Kırkağaçtaki piyade alay satın alma komisyon binasında 
yapılacaktır. 

3 - Şartnamelerini her gün komisyonda bedelsiz olarak görülür yalnız kapalı zarf usulılile olanlar 250 kuruş mukabilinde 
gönderiliyor. 

4 - isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göstermeleri mecburidir. 
5 - Eksiltmeye iştrak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerindeki vesikalarile kapalı 

zarf usulür.e tabi olanlar ihale saatinden bir saat evel kapalı zarflarile teminat makbuzlarını ve teklif mektuplarını 
mühürlü olarak, açık eksiltmesi yapılacakların teminat mektup veya makbuzlannı ihale zamanından evel komisyona 
vereceklerdir. 13 19 23 29 (3570) 

.....__--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_..:....~__;_~~~ 

İzmir Lv. amirliği Sa.t. Al. Ko. Rs. den: pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli on sekiz bin 
1 - fzmir Gaziemirde yaptırılacak bir F. tipi hangar ile yüz kırk üç lira kırk kuruşt-ur. ilk teminah bin üçyüz altmış lira 

bir erat pavyonu ve bir hela inşaatı kapalı zarfla ek· yetmişaltı kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda görüle· 
siltmeye konulmuştur. bilir. isteklilerin kanuni belgelerile belli saatte komisyona ~el· 

2 - Hepisinin keşif bedeli 167 bin 755 lira 67 kuruştur. meleri. 7 10 
3 - İhalesi 25 Birinciteşrin 937 Pazartesi günü saa 15-

dedir. 
4 - ilk teminatı 9637 lira 79 kuruştur. Şartname keşif ve 

projeleri 839 kuruşa M.M.V. satın alma komisyonun· 
dan alınır. 

S - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikarlarla 
idari şartnamenin dördüncü maddesinin F. fıkrasında 
yazılı vesikalarla birlikte teklif mektuplarını ihale sa-
atinden behemhal bir saat evel M.M.V. satın alma 

.............__ komisyonuna vermeleri. 5 10 15 20 _________ ;_. __________________________________ _ 
lzmir Lv. amirliği Sat. AL Ko. Rs. den: 

1 - Beher kilosuna tahmin edilen fiat 245 iki yüz kırk 
beş kuruş olan 15000 ila 20000 kilo yirmi bin kilo 
yün çorap ipliği kapalı zarf usulile ahncaktır. 

2 - ihalesi 25/10/937 Pazartesi günü saat 15 tedir. 
3 - lık teminat 3675 üçbin altıyüz yetmiş beş liradır. 
4 - Şartname bedeli 245 kuruş mukabilinde M.M. V. satn 

alma komisyonundan alınır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3ün· 
cü maddelerinde gösterilen vesikalarile birlikte temi· 
~ teklif mektuplarile ihale saatinden en az bir saat 
evel M. M. V. satın alma komisyonuna vermelerı. 

'--------~~~~~~~~5~__.;10;.._..~1_5~_2_0~~ 
lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 

1 - Bir tanesine tahmin edilen fiyatı 350 kuruş olan 
50,000 ellibin tane kilim kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - lhales· 3/10/937 cumartesi günü saat l 1 dedir. 
3 - ilk teminatı 10,000 liradır. 
4 - Şartname bedeli 875 kuruştur. M. M. V. satın alma 

komisyonundan alınır. 
S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanu~un 2 v~ 3 

üncü maddelerinde yazılı vesikalarile birlıkte temınat 
ve teklif mektuplarile ihale saatinden evvel komisyona 

'--... vermeleri. 5 10 15 20 

İzmir L. v. amirliği sat. al. ko. rs· den: 
1 - lzmir Mst. Mv. Seferihisar mıntakası kıtaatının 42000 

kilo sığır eti ihtiyacı kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. 

2 - ihalesi 16 Birinciteşrin 937 cumartesi günü saat 12 de 
fzmirde kışlada lzmir Levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 10500 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 787 lira 50 kuruştur. 
S - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika gölermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ev 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika· 
larile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacak· 

'-----. lardır. 30 5 10 14 

A lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
çift sker'i okulları için alınacak olan yirmi yedi bin altıyüz kırk 
2ö . .ri~ .. ~orabın kapalı zarfla eksiltmesinde verilen fiat bahalı 
h/u;ugunden 13-10-937 Çarşamba günü saat 14,30 da Top· 
Pa ne e lstanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda 
lir Z~rlık:a eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin edilen bedeli 15202 
ne:· 1~· I~ teminatı 1140 lira 15 kuruştur. Şartname ve nümu· 
lta~te 0:ıs~onda görülebilir. isteklilerin kanuni belgelerile belli 
~ omısyona gelmeleri. 3526 7 10 

.<\s lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 

ltka kcr~ okulları için alıncak olan elli dört bin dokuz yüz 
fiat ~:hçıft P.~~uk .. ç~rabın kapalı zarfla . eksiltmesinde verilen 
1'opb alı gorulduğunden 13· 10-937 Çarşamba günü saat 15te 

•nede lıJtanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda 

• 

--
lzmir Levaüım amirliği satın alma ko. reislığinden: 

300 bin ila 350 bin metre portatif çadır bezine istekliler 
tarafından beher metresine teklif edilen 75 kuruş fiat Veka· 
letçe gali görülerek pazarlığa konulmuştur. Pazarlığı 25/10/937 
Pazartesi günü saat 15 dedir. ilk teminatı 14250 liradır. 
Şartname bedeli 1313 kuruş mukabilinde M.M.V. sahn alma 
komisyönundan alınır. Pazarlığa gireceklerin belli gün ve sa· 
ntinde 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya~ılı 
vejiikalarile ve ilk teminatlaTile birlikte komisyona gelmelerı. 

5 10 15 20 

İzmir Lv. amirliği Sat. AL Ko. Rs. den: 
1 - Bir metresine tahmin edilen fiati 36,5 otuz altı buçuk 

kuruş olan 250000 iki yüz elli bin metre kılıflık bez 
kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 457 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
• istiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - ilk teminat mikdarı 5812,5 beş bin sekiz yüz on iki 
buçuk liradır. 

4 - ihalesi 15-10-937 cuma günü saat 15 dedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

mcıddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlarile birlikte 
teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evel 
Milli Müdafaa Vekaleti satın alma komisyonuna ver· 
meleri. 3347 25 30 5 1 O 

lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko Rs. den: 
26/1. Teş./937 salı günü saat onbeş buçukta lzmirde kış· 

lada Levazım amirliği satın alma komisyonunda kapalı zarfla 
ihalesi yapılacağı Anadolu gazetesinin 8/1. Teş.1937 tarihli 
nüshasile ilan edilen (16498) lira 20 kuruş bedeli keşifli 12120 
metre uzunlukta telefon hattı inşasının görülen lüzum üzerine 
mürıakasadan kaldırıldığı ilan olunur. 

İzmir harici askeri satın alma ilanları 
Orman koruma genet Sat. Al. komisyonundan: 

1 - Orman koruma genel komutanlık kıtaatları ihtiyacı 
için 17886,5 metre kışlık elbiselik bez kapalı zarf usu· 
lile satın alınacaktır. 

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

3 - Muhammen bedeli 51370 lira 85 kurnş muvakkat te· 
minatı 3843 lira 54 kurustur. 

4 - Şartnamesi 260 kuruş mukabilinde komisyondan her 

5 

1 

gün alınabilir. 
isteklilerin şartnamde yazılı vcsikalarile beraber teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat eveline kadar 
komisyona vermeleri ilan olunur. 26 30 5 10 

Orman koruma genel Sat. AL komisyonundan: 
Orman koruma genel komutanlık kıtaları ihtiyacı için 
(6955) metre yazlık elbiselik kumaş açık eksiltme 
usulile ihalesi 13 1. teşrin/937 Çarşamba günü ıaat 
11 de Ankarada Yenişehirde kamotanlık binasında 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

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

3 - Şartnamesi her gün pırastz olarak komisyonda gö· 
rülebilir. · 

4 - f steklilerin muvakkat teminat makbuzu şartnemesindeki 
vesikalarla belli gün ve saatte komisyona müracaatları 
ilan olunur. 26 30 5 10 

1 -
Orman koruma genel Sal. Al Ko. dan! 
Orman koruma genel komutanlık kıtaatları ihtiyacı 
için 8582 metre kaputluk kumaşın kapalı zarf usulile 

10 

'" ' Türk Hava rumu 
Büyük · a gosu 
5 inci keşide 11 Teşrinievel 1937dedir 

Büyük ikramiye 200,000liradır 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye· 

ferle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 
.. ~yrıca: .P~~OO). lirad~n b~şlıyarak (20) liraya kadar 

buyuk ve kuçuk bırçok ıkramıyelerle amortileri havi olan 
bu zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan 
çekinmeyiniz. 

lzmir Gümrük uhafaza ta
buru Satın Alma Komisyo
nundan: 

1 - lzmir Gümrük Muhafaza taburu ihtiyacı için 200 ton 
Levamarin maden kömürü ile 3856 kilo kuru fasulye ayrı ayrı 
şartnamelerle açık eksiltmeye konulmuştur. Kömürün umum 
tahmin tutarı 2760 lira, muvakkat teminatı 207 liradır. Fa· 
sulyenin umum tahmin tntan 472 lira 40 kııruş, muvakkat 
teminatı 36 liradır. Şartnameleri her gün komisyonda görü· 
lebilir. 

2 - Kömürün ihalesi 25/ 10/937 Pazartesi günü saat 15 
de ve kuru fasulyenin ayni gün saat 15,30 dadır. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad-
desinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla, muvakkat temınat 

makbuz veya banka mektuplarile birlikte ihale saatinde İzmir 
Al sancak, Birincik<\'don 364 numarada tabur -satın alma ko
misyonuna müracaatları. 10 14 19 24 3574 

Istanbu NafıaMüd .. rlüğün
den: 

25/ 10/937 Pazartesi gunu saat 15 de lstanbulda Nafıa 
Müdürlüğü binasında 52646,50 Lira keşif bedelli Üsküdar 
'! aldebağı Prevantoryomu talebe ve ö~rretmen sanatoryomu 
mşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme Bayındırhk işleri genel, hususi ve fenni 
şartnameleri, proje, keşif huJasasile buna müteferri diğer ev· 
rak 264 Kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 3883 Liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını ve en az 50,000 Liralık bu 

İşe benzer iş yaptığına dair Nafıa Vekaletinden almış olduğu 
müteahhitlik ve Ticaret odası vesikalarını havi kapalı zart· 
larını 25/10/937 Pazartesi günü saat 14 e kadar Nafıa Mü
dürlüğüne vermeleri. 30 3 10 15 6353/3321 

Bergama Şarbaylığından: 
1 - Muhammen bedeli 55820 lira olan Bergama Elektrik 

tesisatına talip çıkmamasından 2490 sayıli kanunun 40 ıncı 
maddesi mucibince pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Pazarlık 22/10/937 Cuma günü sa!lt 16 da belediye 
encümeni tarafından yapılacaktır. 

3 - Bu işe girmek istiyenler tesisata ait fenni tarifname, 
fenni şartname ve projeleri Ankara, lstanbul, lzmir ve Ber· 
gama belediyelerinde görebilecekleri gibi beş lira mukabi
linde Bergama belediyelerinden istiyebilirler. 

4 - istekliler 4041 Lira muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikaları ve Nafıa Vekale· 
tinden musaddak ehliyet ve müteahhitlik vesikasını hamilen 
yukarıda yazılı gün ve saatte Bergama belediye encümenine 
buaş vurmaları ilan olunur. 6 11 16 20 6639/3467 

lzmir memleket hastanesi baş
tabibliğinden: 

lzmir memleket hastanesinde 1/4/937 tarihinden 30/6/937 
tarihine kadar vefat eden eşhasın eşyaları 7/10/937 tarihinden 
27/10/937 tarihine kadar 20 gün müddetle ve açık artıTmağa 
çıkarılmıştır. Artırma günü 27 / 10/937 tarihine rastlıyan çar· 
şamba günü saat 9 dan 12 ye kadar memleket hastanesinde 
heyet huzurunda satılacaktır. 

isteklilerin mezkur gün ve saatte hastaneye müracaatları 
ilan olunur. 6 11 15 19 3520 

Buldan belediye reisliğinden 
Projesine göre yapılacak olan 24963 lira 15 kuruş bedeli 

keşifli içme su yolunun boru ferşi ve sair inşaatı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konularak 29 Eylı11 937 çarşamba günü 
ihale edilecektir. Müşteri çıkmadığından ·pazarlıkla yaptırıl· 
ması kararlaşmıştı. Taliplerin 1 Teşrinisani 937 pazartesi 
günü saat 15 şe kadar Buldan belediyesine ve Denizli vila
yeti Nafıa müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

6 10 14 19 3478 

ihalesi 13 1.teşrjn/937 Çarşamba günü saat 10 da 
Ankarada Yenişehirde komutanlık binasında satın 
alma komisyonunda yapılacakhr. 

2 - Muhammen bedeli 27033 lira 30 kuruş muvakkat te· 
minatı 2027 lira 50 kuruştur . 

3 - Şartnamesi 135 kuruş mukabilinde her giin komisyon· 
dan alınabilir. 

4 - isteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evclinc ka" 
dar komisyona vermeleri. 26 30 S 10 

1 



Sayfa 8 

manlarına yük alarak han·· 
ket edecektir. 

"DEUCALON,, vapuru 26 
10/937 de ROTTERDAM. AMS

TERDAM ve HAMBURG li-

"D lambalarını 
" alırsanız : 

- Eksiltmeye konulan iş: Denizli vilayet inin Güney ka· 
sa basının (:30) hektar meskun ve (1 O) hektar gayri 
meskun kısmının halihazır haritasının alınmasıdır. 
Meskun kısmın beher hektarı 30 ve gayri meskun 

Hem bol ışık almış kısmın beher hektarı 15 lira olmak üzere muhammen 
olur, hem iktısat et- keşif bedeli (1050) liradır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
miş olur, hem lamba 

manlarına yük alarak hareket A - Eksiltme şartnamesi, 
edecektir. değiştirmekten kurtu- B - Mukavele projesi, 

"HERMES., vapuru 27/10 L L u lur, hem de sarfiya- C - Nafıa Vekaletinin şehirler ve kasabaların hali-
937 de BURGAS, VARNA tınızın eksildiğini ilk hazlr haritalarının alınmasına ait şartname, 
ve KÖSTENCE limanlarına faturada görürsünüz. lstiyenler evrakı ve bu şartnameleri Denizli 
yük alarak hareket edecektir. Nafıa müdürlbğünde ve Güney belediye· 

SVENSKA ORIENT c f • k B k t El kt • k t / f sinde görüp inceleyebilirler. 
LINIEN ev 1 ay en e rı. • e e on 3 - Eksiltme 20/ 10/ 1937 tarihinde çarşamba günü saat 

"BARDALAND,, motörü mafzemesı deposu. 17 de Güney belediyesinde teşekkül edecek belediye 

16-10-937 de ROTTERDAM, Siemens fabrikaları mümessilii 4 - Ek~~l:~~eh~~~:b~!~ı!~~iı~a~:;etklilerin 78 lira 75 ku· 
HAMBURG, DANTZlG, GD- ruş muvakkat teminat vermesi, bundan başka Nafıa 
YNIA, DANMARKA, İSVE.Ç, Vekaletinden şehir ve kasabaların hali hazır haritala· 

NORVEÇ ve BALTIK liman· "-lllJIJ~ Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri rının alınmasına ait müteahhitlik vesikasını haiz bu· 
larına hareket edecektir. lunması şarttır. 
"VİKİNGLAND,, motörü = Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında = 5 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

l-11-937 de ROTTERDAM, 
0 0 0 

- 6 - Teklif mektuplan yukarı,ja üçüncü maddede yazılı 
HAMBURG, DANZIG, GDY- - H §) m <§) o N y ~Dilet r@). (fi) r <§1 lr = saatten bir saat evveline kadar Güney belediye da-
NIA, DANMARKA, [SVEÇ V V - iresine getirilecek eksiltme komisyonu n•islığine mak· 

ve BALTIK limanlarına ha- 1 s ·at Ecz.ahan es o--_ buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gö!lderiiccck 
rcket edecektir. • • mektupların nihayet üç.üncü maddede yazılı saate 

- kadar gelmış olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
SERViCE MARITIME _ t..._ iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak ge· 

ROUMAIN - _ 
"ALBA JULIA,, vapuru 1 d b 1 = cikmeler kabul e,<!.ilm.;_z~--..... 28-2 6-10 337,1_ 

11-10·937de MAıTA, CENO. n e u unur. = r- D h·ı· M .. t h 
VA MARSIL YA ve ORAN -lllllllilllllllllllllllllllltlllllllll~~lllllUUlllllll!l!ll~ll!l!lllllllllJ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 , llllll:ıı i l a I I y eDok:r e aSSISI 
limanlarına hakrekket edecektir. Orman Mudurlugunden: . C: I " I y k 
Yolcu ve yü abul ederler. e a ar 1 n 
ZEGLUGA POLSKA S.A. Beher kentalinin 

Teminatı muhammen bedeli 
·LEWANT" motörü 2-ll Kuruş Kuruş Kental Cinsi Köyün ve ormanın iımi 

937 de ANVERS, GDYNIA 23 5 638 Pırnar çalısı Seydiköyün Çatalkaya 
İzmir - Memleket hastanesi dahili hastalıklar seririyyat şefı 
Pazardan maada hergün hastalarını muayene ve tedavi eder. 

ve DANZlG limanlarına hare- 65 6 144 ket edecektir. Kuru çam odunu Bulgurcanın Kapaklı aarnıç Muayenehane : ikinci Beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3956 

İlanlardaki hareket tarihlerile 89 5 237 Çalı Pınarbaşının Tenhelli 
, navlunlardaki değişikliklerden 22375 45 68286 Mahlat odun Balçovanın ılıca deresi Evi : Göztepe tramvay caddesi No. 2018 

Pımar çalıSl Pınarbaşının Meryem suyu Telefon ; 2545 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin- 216 5 577 ,, ,, Tahtalının Merseki E G E TA KS ı• 
ci kordonda FRATELLİ SPER 516 28 246 Mahlut kömür Palamut arası Çakaltepe deresi - -
CO vapur acentalığına mü- 647 28 308 ,, " ,, " Hacı Ali tepeai 
racaat edilmesi rica olunur. 587 36 217 Meşe kömürü Kara çamın mezar boynu TEL. 3 2 7 O 
T f / / / 63 270 36 100 Kuru derenin deliklitaf 

ele on: 4111 4142 4221 26 481 28 229 Ma,hlfit kÖmür Çiçeklinin Karagöz En Lüks OLDSMOBIL Otomobilleri _... 

Olivier ve İzmir ~erkez ilçesin~ yukarıda :a~~ı Devle~:~~~nl:r~~dan hizal;rında gö;terilen meşe ve • . 11111111111111111111111111111.. Doktor AllllllUllllHlllllUtlllllllll 

Şu •• r. eka""' Si mahlut kömürler, kuru çam odunu ve mahlUt odun ve pırnar çalısının 27/9/937 tarihinden = A. Kemal Ton ay 1 
itibaren onbeş gün müddetle açık artırma ile satışa çıkarılmışbr. = ~ 

Limited Mukavele ve şartname projeleri Orman başmühendisliğinden parasız alınır. ihale 11/10/937 = ~ 
i Bakteriyolog ue bulaşıcı, salgın: hastalıkları ~ Vapur Acentası tarihine müsadif pazartesi günü saat onda zmir Orman başmühendisliğinde yapılacağı ilan - ~ 

oıunur. 6 1 9 10 3498 = Birinci Sınıf Mutahassısı ;:::ı 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"POLO,, vapuru limanı
mızda olup 28 Eylule kadar 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

"PHILOMEL,, vapuru 29 
EylOlden 8 Birinciteşrine ka
dar LONDRA, için yük ala
eaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 12 Bi
rinciteşrinde LONDRA, ve 
HULL için yük çıkaracaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
.. MARDINIAN,, vapuru 29 

Eylulden 6 Birinciteşrine ka· 
dar LIVERPOOL ve GLAS
GOW için yük alacaktır. 

BRISTOL LEITH ve NE-W 
GASTLE HATTI 

"JOHANNE,, vapuru 28 
lylı1le kadar doğru BRISTOL 
için yük alacaktır. 

"ARABIAN PRINCE,, va-
puru 10 Birinciteşrinde gele
cek LEITH ve NEWGASTE-
LE için alacaktır. 

Tarih ve navlunlardakide
ğişikliklerden acenta mes'u
tlive kabul etmez. 

----- ---------- ------ - ------------= ( Ver em ve saire) ~ DEUTSCHE LEV ANTE rinciteşrinde PIREden BOS- DEN NORSKE MIDDEL· ~ Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başında 30 sayılı ~ 
LINlE TON ve NEVYORK İçin ha- HAVSLINJE §§ ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akşam saat 6 ya ~ 

"THE~s!ı:~ H~apuru 6 rek~E~~~~*· MÜDDETi 11BAAL~E~,,L ~otö ü 27 illlllllllllllllllllllllllllllllıiMiln"ijltlililmfüttiıiıil ~:ieJon: 4115 llllllf 
llkteşrinde bekleniyor. HAM- PiRE - BOSTON 16 gün Eylfilde bekleniyor. DIEPPE, Askeri fabrikalar umum mü-
BURG ve BREMEN liman· PiRE - NEVYORK 18 gün DÜNKERK v~ NORVEÇ 
!arından yük çıkaracaktır. 

"ARKADIA,, vapuru 6 Bi
rinciteşrinde bekleniyor. ROT· 

-TERDAM,- HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük 
alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LI· 
NES 

The EXPORT STEAMSHJP 
CORPORA TION 

"EXIRIA,, vapuru 28 Ey
liilde bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

"E..\'.AMELIA,, vapuru 3 
Birinciteşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

EXECUTIVE,, vapuru 10 
Birinciteşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

"EXCHANGE,, vapuru 18 
Birinciteşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktıı. 

SERViCE MARITIME umum limanları için yük ala- dürlüg"' nüden: 
ROUMAIN caktır. 

BUCAREST 
"DUROSTOR" vapuru 26 

Birinciteşrinde bekleniyor. 
KÖSTENGE, SULINA GA
LA TZ ve GALA TZ aktar-
ması TUNA limanları için 
yük alacaktır . 

STE ROY ALE HONGRO
lSE DANUBE MARITIME 

"DUNA,, vapuru 18 Bir 
rinciteşrinde bekleniyor. BEL
GRADE, NOVISAD, COMA
RNO, BUDAPEŞTE, BRA
TISLA VA, VIY ANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
"DROMORE,, vapuru 10 

Birincfü. şrinde bekleniyor. 
LIVERPOOL ve ANVERS 
limanlarından yük çıkaracak 

"BAYARD,, motörü 24Bi- 3000 tOD )avamarİD kÖmÜriİ 
rinciteşrinde bekleniyor. Dl
EPPE, DÜNKERK ve NOR
VEÇ limanları için yük ala
caktır. 

ARMEMENT H SCHULDT 
HAMBURG 

"MARITZA,, vapuru 28 
Birinciteşrinde bek !eniyor. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
HAMBURG ve BREMEN li
manlarına yük alacaktır. 

İlanlardaki hareket tarihle
rile navlunlardaki deyişiklik

lerden acente mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için Bi
rinci kordonda W. F. HENRY 
VAN DERZE & Co. N. V. 
vapur acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: No. 2007/2008 

Tahmin edilen bedeli 39,000 lira olan yukarda miktarı ve 
cinsi yazılı kömür askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 1-11-937 pazartesi günü saat 15 de ka' 
palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 1 lira 95 kuruş rrıu· 
kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan 2025 lirayı havi teklif mektublarını mezkiir günde sast 
14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkı'.il 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 3480 8 10 12 J,-

r 

lzmir Vilayeti Muhasebei hu
susiye müdürlüğünden; 
Senei sabık 

ıcan 

Lira K. Yeri Cinsi 
21 Narlıderede eski mezarlık mevkii 4 dönüm baA' 
,, Emrezde ,, ,, ,, 8 ağaç zeytin 
,, Altındağda 48 ,, ,, 
l O Kavaklı pınar caddesinde 20 dönüm tarla vs 
75 Balçova ılıca mevkii 376 ağaç rneY 

J 

1 Göz Hekimi · 

"CARLTON,, vapuru 22 
Bir~nciteşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için' yük alacaktır. 

"EXMINSTER,. vapuru 28 
Birinciteşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

ve BURGAZ, VARNA, KÖS
TENCE, SULİNA, GALATZ 
ve İBRAİL limanları için yük 
alacaktır. 

- I LAN-
mahsulu. 

ldarei hususiye akaratından olup yukarda yer ve cinsi .. gos; l 
terilen akar şeraiti müzayede mucibince kiraya verilmek uıer " 

1 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan so
kağı No. 23 , 

1 
Kabul saatleri: Öğleden evel 

saat 10-12 öğleden sonra 

1 15,30 - 17 Tele. 3434 .................... 

THE E.APORT STEAM
SHIP CORPORATION 

PiRE AKTARMASI 
SERi SEFERLER 

"EXETER,, vapuru 8 Bi-

ARMEMEI..JT DEPPE · 
ANVERS 

"ESPAGNE" vapuru Ey
lul sonunda bekleniyor. AN-
VERS için yük alacaktır. 

7 Aylık bir çocuğa bak-
mak üzere ehliyetli bir da
dıya ihtiyaç vardır. Talip
lerin bonservislerini hami-
len Karşıyaka Salih paşa 

caddesinde 43 Numaraya 

- müracaatları. -

10 gün müddetle temdiden açık artırmaya çıkarılmıştır. ·re 
Şartlar' öğrenmek istiyenlerin her gün Muhasebei Husus; rı 

varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü 0 -~o 
18/10/937 Pazartesi günü saat 10 dan 12 ye kadar dep0~1'~., makbuzlarile birlikte Vilayet encümenine müracaatları 1 1 

olunur. 8 10 12 14 3541 


