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Sayın misafirimiz, Ankarada bazı müesseselerimizi ziyaret etti 

General Metaksas B. Celal Baycirlcl 
mühim temaslarda bulundu 

----------.--491--------
Başvekalet vekili 8. Celal Bayar, Ankarada bulunmakta 

Yunan gazetecilerine mühim b~yanatta bulundu 
olan 

Ankara, 20 (Hususi muha- den dolayı iftihar edebilirler. 

birimi1den) - Memleketimi· Başvekil B. Metaksas çok 

2in değerli misafiri Yunan nadir görülen vüsatte bir 
Başbakanı General Metaksas devlet adamı buldum. Ma-

Şer~fine bugün Hariciye Veki- jeste kralın kendisine dost 
lirniz B. Rüştü Aras tarafın· memlekette işgal ettiği yük-
dan Marmara köşkünde bir sek mevkii tevdi etmiş olma· 

Öğle z iyafeti verilmiştir. sını pek güzel anlıyorum. Yu-
Yunan Başbakanı, şehri ve nan milletinin de kendisine 

bazı müessesel '! rİ gezd ı kten hududsuz bir itimad besleme· 
sonra Başbakan vekili B. Ce- sini de keza anlıyorum. Dost 

lal Bayarla siyasi ve müh im ve müttefik Yunanistan mu· 
temas ve müzakerelerde bu- fahham hükümdarının dira· 
lundu. yetli ve bir refah ve günden 

Gece, saat 20,30 da Yuna· güne artan bir kuvvet yolun: 
nistanın Ankara elçisi B. Re- da inkişaf edeceğine emin 

fae) ve refikası tarafından An· • olabilir. 
karapalasta Generel Metaksas Başvekil B. Metaksasın tıpkı 
Şerefine bir ziyafet verildi ve A . benim gibi Türk-Yunan dost-

Sayın misafirimiz, B. Tevfik Rüşdü Aras ve tına luğu davasına sıkı sıkıya bağlı 
saat 22,30 da ziyafeti bir res· sefirimiz B. Ruşen Eşrefle bir arada olduğunu bilirim. Ve bugünkü 

mi kabul takib etti. menfaatleri nef'ine olarak de· vafuku ve yekdiğerine olan noktai nazar teatilerinden son-
Başbakan General Metak-

vamlı surette gösterdiği deJil- tabii temayülleri sayesinde ra bir kere baha bundan mem· sas, istirahat için mezun bu· 

ltalya 
Libyaya 80 bin kişilik bir ordu 

yerleştirmiş bulunuyor 

Hepinizin sevgi ve takdirle
rine layık bir gazete oluyor 

12 BüyUk sahife 
------~--Türkiyenin en mütekamil gazetelerinden biri ol-

mağı kararlaştıran ANADOLU, bütün 'varlığında, 
gerek elemanlarını artırmak, gerek muhitin ve mem
leketin bir çok kıymetli şahsigetlerinin gardımlarını 
temin etmek su_retile yakında, çok zengin ve olgun 
olarak çıkacaktır. 

Tarihi lefrikalarında güzel üslubu ve tarihe hak
kını verişi itibarile hepiniz in takdirlerini toplıyan 
değerli arkadaşımız M. Ayhan şu eserini veriyor: 

u eli 
Edebi romanlarda bütün mem leket in tanıdığı Kadircan 

Kaflı da ANADOLU ailesi içinded ir. Y eni n eşredeceğimiz 
romanı : 

EK e EYTAN 
Ayrıca Alt"ksandr Dumanın~şaheserlerinden biri .... Ve: 

Bir zabıta romanı 
Yazan kim biliyor musunuz? Maruf 

bir devlet reisi... Yakında! .. ______ , ________________________ J 

Balkan Antantı lunan Başbakan General Is- lerle mezkur münasebatın da- -:-k_u_r_u_la_b_i_le_n __ m_u_ .. k=e=m=m=e=I =es=e=r=-===n=u:=.;n=o::iy=e:;;:t~d-u_:y_d_u_m_. -----

llıet lnönünü evinde ziyaret ha b~~ü~ biri resanetinlt~mdaodğa· r;n.Japon harbi ErkaA nı harplerı· Anka-
cderek kendisile görüşmüştür. ru mussır o masın. ı ~ 

Ankara, 20 (A.A.) _ Baş- müstenid ve kardeşçe teşriki J 1 ç • 1 

"ekil vekili Celal Bayar An- mesai siyasetinin hararetli apon ar, ın raya geliyorlar: 
kab rapalasta yapılan resmi ka· taraftarıyım. Ve bu hususta h • • d 1 

ulde Yunan gazetecilerine her şeyde olduğu gibi uzağı cep esını yar 1 ar R B b k -B T k _J 

aşağıdaki beyanatta bulun- görmesını ve müşkülat içeri· • omanya aş a anı . · ı atares o aa ge. 
ttıuştur: sinde başarmasını bilen Bü· !Çinlilerden 200 casus kurşuna dizildi. liyor. Bayrama kadar kalacaklar 
-Dost ve müttefik memleke- yük Şefimin çizdiği yolda yü· 
tin hükumet reisini kabul et· rüyr>rum. Rus-Jıfongol misakı feshediliyor 
llıek ve Bay Metaksas gibi Türk - Yunan dostloğu bu 
iÜzide ve çok sempatik. bir tahakkuklardan biridir. Ve 
Şahsiyeti tanımak fırsatını bul- biriblrine kardeşçe birleşen 
duğum bugünkü kutlu günün iki millet yüksek anlayışları 
so~unda size şunu demek is· ve bilhassa menfaatlerinin te· 
tcrım ki. ifürkiye ile Yunanis· 
tanı biribirine bağlıyan dostluk r 
tarif mümkün olmadığı gibi yeni kabine 
her hangi bir t eyide de ihti· 
Yar; göstermemektedir. Bayra;;;;- kadar te

sekh ül etmiş bu-.. 
lunacak 

Sizin vasıtanı7.la bütün Yu· 
nan)ılara gönderdiği m kardeş
çe dostluk selamları alakayı 
Yelbetmesi İcab eder ki Türk· l eıaıılıul. 211 (llu~us) ) - Ha ~· 

Unan <lostluğun ıı n bariz 'ııldil !' ı ' cl..ıli B. Cı· l iıl B.ıyn ı-. 
"asf1 onun d i namikliğinde Cuııılıuriyı t , lı.ıyraırııua k ad a r ) t· ııi 
ııı.. kalıiırnyi tc~kiJ etmiş hulııııat"aL.tır. 

l!ndemiçtir . Münasebatımızın B. Gdul Bayar, .kdlıİn<')C gi· 
eriştiği seviyeye rağmen gün 

1 

recek ze\·atla çimdiden isıimzaç-
t~Çıniyor ki bu feyizli dina· lara başlamı' bulunuyor. 
~ iki memleketin yüksek \.. - .1 

Palamut nizamnamesi 

lhracatçllar geç kahndı
ğını söylüyorlar 

€vvela müstahsillerden başlanmadıfın
dQ,.,, bu sene ecnebi maddeleri ayırmak 

zor olacak deniliyor. 
Jııı) fıttısad Vekfiletince hazulanau -lunmakta ve hu yüzden taııbbüd· 
'•d~rnuı nizamnamesi, bir teşrini· l~rini ifa ede~iyeceklerioden eu· 
r •deı:ı itibarı n meriyete b>'İrecek· dışe eylem~ktedırler. 
.. 't. Kontrolörlük dairesi, bo işte Haber aldığımıza göre, pala
:!•t•cak altı kontrolörü teshil et- mut ihracatçıları, kendilerine ya· 

•ttir Bı·r l . - 'd 't.b ııılan bütün teklifleri, bu sebch· 
ıı l · eşrınısaoı e 11 ı ı aren 
• •ınut 1·b d k t - 1 den dolayı reddetmekte ve hiçbir 

ttı 1 raç e ece uccar ar, hb d . . k d' 1 • ların h 1 tea il c gırıomeme te ır er. 
t l ı azır adıktan sonra kont· . 

<> Ôtlilk d . . .. · ._ Palamut ıbracatçılannıo kana· 
iL, aıresıne muracaal edere-. . . . 
q •ca h atlerine göre yem nızamnameoın 

llı•ll aı.ır \'aziyelte bulunan a tatbikine bu sene için imU.n gö· 
}'.. tının kontrol edilmesini isti· 
"l:eld rülmemektedir. Çünkü nizamoa-

•l• er ve muayeneden sonrıs 
_ Ciıklan nuwara ile malı ilmıcat menin geç çıkmış ve işe müstab-
e"lbtiJ ailden başlımmadığından, mahsul· 

Mnden geçirebileceklerdir. deki mevaddı ecncbiyeyi nizamna-
lliıı Ancak bazı , ihracaıçılıtr, yeoi me bükümleri mucibince yüzde 
tı~:llınaoıe hilkilmlerinin tatbika· yarımll indirmek çok güçtür. Çiln· 
~ baolandıktan ıonra palamut kft mabıul temialemek için hiç 

•tttanın duraca&ı kanaaıinde bu- veeıit yoktur. 

Japon askerleri Şanghay kapılarında 
Şangbay, 20 (Radyo) - Şaog· -------

haym cenubunda, iki gündenberi Negüs 
başlıyan muharebe, şiddetle devam Davayı kaybetti 
ediyor. . 

japon kuvvetleri, Çin cebheın· 
oi yarmak ve dü~mKnı rfoate icbar 
etmek için kazanın oimalinde bü· 
yük kuvvetlerle yükleniyorlar. 

Tokyo, 20 (Radyo) - l\foako
vadan alınan haberlere göre, B. 
Stalin, dıo l\tongolistanla Rusya 
arasında mevcud muahedeyi . fes· 
hetmeğe karar vermiotir. 

Bu takdirde, dıo Mongolistan 
derhal Çinlilerle birleşecek ve ja· 
ponlar aleyhine harbe iştirak ede· 
ccktir. 

Şangbay, 20 (Radyo) - japon• 
ya lehine casusluktan sabit olan 
iki yüz Çinlinin mulıakemeei bit· 

~mio ve hepsi idama mabküm ol· 
muetor. Caııuılar, Honaoın muhte· 
lif kasabalarında kurşuna dizil· 
ıoişlerdir. 

Tokyo, 20 (A.A.) - Tt:bliğ: 

Şimali Çinde Pekin-Hankov 
demiryolu üzerinde bir japon kıt'aeı 
zırhlı trenle düomanı takib etmio 
ve' 18 ilkle~rinde saat 16 da Hopei 
ve Honar eyaletleri hududunda 
Sbuuteaoıo 95 kilometre cenubun· 
da Hin Ferglocbni tehrioi iogal 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

Negüs 
Londra, 20 (Radyo) - Ha

beşistan imparatoru ~~egüsün, 
Adis·Ababa radyo müe~sesesi 
aleyhine ikame ettiği dava, 
bugün sona ermiştir. 

Mahkeme; Negüsün, artık 
Habeşistanla hiç bir alakası 
olmadığına karar vermiş ve 

davayı rcddeylemi~tir. 

Mareşalımız, Romanya Erkô:nılıarblerile bir arada 
f stanbul, 20 ( l:lusuei) - Bal· rad.ı ' e gcrekl'e Ankaruda bü~ ük: 

kan devletleri Erkanıbarbiyei Umu- merasimle karşılaoacaklarıl ır. 

miye Reisleri, Ankarada ıııutad f laobul, 20 (llu ı; u~i) _ Ro· 

toplantıya iştirak için yarından iti· manya Başvekili B. Tatııreeko, 

haren gelmeğe baolıyorlar. Cumhuriyet •bayramımızda Anka· 
Y unanietan, ){oman ya ve Y ıı 

goslavya Erkaıııbarbiyei Umum iye 
Reisleri, boradan Ankaraya hare· 
ket edecekler ve Cumhuriyet bay· 
ramımıza kadar orada kalacaklardır. 

Dost ' 'e müttefik devletler Ge
nel Kurmay Başkanları, gerek bu. 

radn bulunmak Ü.zere pazarte~i gü· 
nü Köstenceden bir Uumen torpi· 
dosuna binecek ve f stanbııla hare· 
ket edecektir. 

Karadenizde bulunan fırtına 

o güne kadar sükünel bulmaz a, 
ll. Tataresko trenle gelecektir. 

Tehlikeyi ·atlattılar 

Gemicilere bolca 
erzak yetiştirildi 

Yelkenliler, dalgalarla mücadele ederek 
'havanın düzelmesini bekliyorlar ______ , ____ _ 

İstanbul, 20 (Hususi muba- olmuştur. Yelkenlilerdeki tay-
birimizden) - Bundan yirmi f alar, karaya uzak mesafede 
gün evel lstanbula odun ve demirliyerek fırtınanın geçme· 

kömür getirmek üzere fğneada sini beklediklerinden ve buna 
ve Midyey·e giden ve son de- !11.ecbur. olduklarından tehlike 
faki müthiş fırtınalardan dal- ıçındedırler. 
galar arasında mahsur kalan Ayni za~~nda açlık~ ve su· 
yelkenliler hakkında bugün suzluktan olume mahkum bu-

yeni malumat almak mümkün (Sonu 6 ıncı sahi/ede) 

• 



Sa1fa 2 

Kritik ve otokritik: 

Stoyadinoviçin seyahati 
\ ugo Ja~ya Ba~bııknnı Stoyadiııoviç, Avrupa politiknsıııın çok nazik 

bir sııfhaya girdiği şu günlerde. Paris ve Londraya uğrıyarak Fransız 

,.e lngiliz devlet adamlarile ehemmiyetli temaslar yapmıştır. Pari te, 
:Fransız • Yugoslav Jostluk paktı tazelenmiştir. J,ondradn ise, Başbakan, 

Eden, Cbamberlain ve bizzat 'kral tarafından kabul edilmiştir. Stoyadi· 
no\için bu seyafiatini, hlr yılın ba~laogıcındo. Polonyaoın en. nat iz şah· 
siyetlerinden ve Mareşal Pil<ıdııkynin halefi telukki olunan Mnreial 
Hydr,.Smiglynin Parise ynpmı{! olduğu s~yabaıle mukayese edebiliriz. Bıı 

seyahat de diğeri gihi, lıir e!ki dargın tlostu yt'nideu k:ıınnmak ga)eeini 
giltmr.ktcdir. 

Stoyadinoviç. eyıılıutinden 11vdet ettikten soııra, kiiçiik anı:mıın 

gerek Macoı istaua kar1ı gerek Anupa me~eleleriude olan 'aziyeıi c;ok 
daha tarn:.mlı etmi~ olacaktır. Macaıisıan ile lıir anla~ma, bf'ldenmekte• 
ılir. Zaten Çekoslovak}a ve Avusturya arasında d:ı en iyi komşuluk nıü· 
nascbetlerinin mevcud olduğu, cümlenin ın:ılümndur. Bütün bu aksiyo· 
ııun Laolangıcını, filen ihtiyar Austen Clıamberlainin \ iyana<laki ıızun 

ikamet de nesine kadar irca edebiliriz. İngiltere ile k ransanm, orın \ V· 

rupadaki tehlikeli nilfazları ayıklıyarak, kiiçük antantı 1\laı•nri~tnn ile 
Avu~turyayıı yaklaştırma kararlnrı o zaman 'erilwiş rn ihtiyar lnf:."İliz 
d 'ilet adamı bu Lüyiik hareketin temellerini atınağa nıenııır edilıni .. ıi. 

Guzümüzü kararlan politika bulutlarının aıkasın<la, Aınerika-lııgihere· 
Fransa arasında gayet mühim Lir ekonomik taarruz buzırlnnınnktad1r. 

Uundan nıaksad <·ilıan tİ<'-arctini yeniden tanzim esa•ına dayanacak yeni 
bir .~ihau ekonomisini meydana getirmek ve bıı suretle politika gergin· 
likleri gevşetmektir. Bu pHina muarız olanlar. şimdilik Alman) a ve 
halyadır. Biıyük demokrasiler ve bunların artık devlet enıri dinleme· 
sini me) dana getirıuek öğrenen mali merkezlere, ilk kalkınma hareketi· 
nin içine, Avruı)ada, orta Avrupap almak icıtiyorlar. Bir }andaa küçük 
antantııı bir yandau da .Macarietan ve Avusturyaoın gözlerini kamuitıran 
ve her iki tarafı ela karşılıkh anla~malara doğru ııilrükliycn kunet, ge· 
len prosperityden en önce ve en çok kendilerinin istifade ettirileceği 
\adidir. Stoyadinoviçio seyahati, hu vadiden Yugoslavyayı istifade ettir· 
mck mcselesile alakadardır. Çünkü unutmamak lfizımdır ki, ) ugoslavya, 
Alman kliriııgi ile en çok alakadar olan devletlerden biridir. Amerika· 
Jugiltere-Frıınsanın büyük mali ve ekonomik tnarrıizıı ise, kendilerile 
ııt'l ~mak arzusunu gösterecek memleketleri sun'i ve zoraki istihAal ve 
ve .oubadcle uı:ıullerindcn dövizli ve mültilateral takaslara me ağ \eren 
yen· ticun:t, iktısaıl ve maliye "(·ennet,, ine sokmaktır. 

Bu Lahse, Uuıveltin nutk.u milnaeebetile vadetmiş olduğumuz poli· 
tika yaıılan serisinde, tekrar avdet eıleccğiz. 

Bir aşk sadakati! 
Son günlerde İngilterede 

dikkate layık bir evlenme ha· 
disesi olmuştur. 

Mis Katlin Vayker adında 
bir kızla Nadid Vilyamis adlı 
bir delikanlı epey zamandan 
evel nişanlanmışlardır. 

İki nişanlı birçok arkadaş· 
larile birlikte tilki avına çık
mışlardır. Tilki avında, avcı

lar atlarile ayrılırlar ve bir 
nevi sürekavı yaparlar. Bun· 
lar da böyle yapmışlar. Fakat 
Mis Katlin muayyen zaman· 
da dönmemiştir. Bir müddet 
sonra Misin ah dönmüştür. 
Bunun uzerıne bir facianın 
vukuageldiğine hükmedilmiş 

ve avcılar Mis Katlini arama· 
ğa çıkmışlardır. Nihayet g~nç 
kızı attan düşerek ağır surette 
yaralanmış bir halde bulmuş
lar ve hastaneye kaldırmış· 

lardır. 
Mis Katlinin beli kırılmış 

ve ebediyen kölürüm kalmağa 
mahkum olmuştur. Fakat bu
na rağmen delikanlı nişanlısını 
nikahlamış ve zevce olarak 
almıştır. 

Delikanlı: 

- Sıhhatte ve sağlam iken 
sevdiğim kadım malul olduğu 
zaman terkedemem, '"kendisinı 
şimdi daha fazla seviyorum! 
Demiştir. 

Erkeklere mahsus gü· 
zellik müesseseleri 

Londrada münteşir Sunday 
Dispaç gazetesi, erkeklerin de 
kadınlar kadar güzellık •mü
esseselerine para yedirdiklerini 
yazmaktadır! Erk,.kler artık 

pudra, allık ve siirme kullan· 
masını ayıb saymamaktadırlaı 1 

Londralı gazete, son za. 
manlarda Amerikada, Avrupa
nın birçok büyük şehirlerinde 
erkeklere mahsus güzellik 
müesseseleri açıldığım haber 

rmektedirl 

Ruzvelt nakdi cezaya 
çarptı! 

Amerikada birçok garib 
usuller vardır. Cani ve cina· 
yeti en çok olan bir memle· 
ket olmasına rağmen, kanun-

larda hiçbir istisna kabul edilmez. 
Hatta Cumhurreisi bile her· 
kes gibi kanunlara ayni şe· 

kilde bağlıdır! 

Mesela, B. Ruzvelt geçen 
sene tamam 9,600 dolar pul 
cezası vermiştir. Amerika 
Cumhurı-eisine her gün binler· 
ce mektub gelir; bunların 
birçoğu da pulsuzdur. İşte B. 
Ruzvelt bu pulsuz mektubların 
taksi bedellerini ödemiştir. 

Duçenin bildiği diller 
1934 te Hitler Duçeyi ziya

ret ettiği zaman, Duçe Fran· 
sızca konuşmuş idi. Fakat 

Hitler F rc..nsızcadan lhiçbir zaman 
memnun değildir. Bereket ki 
Mussolini Fransızcayı İtalyan 
şivesile görüşür! İngilizceyi de 
iyi bilen Mussolini biraz Al· 
manca da bilir. Bu defa Al· 
manyayı ziyaretinde Hitlerle 
Almanca görüşmüştür. 

Arzm en kllçUk adamı 
Şimdiye kadar arzın en kü· 

çük adamı cüce Tini Tini 
sanılıyordu. Bu cüce 50 ya
şında olduğu halde ancak üç 
karış boya maliktir. 

Çinlilere göre, en küçük ve 
kısa adam halen Çinde bu· 
lunmaktadır. Ve Si-Yan-Ti 
adını taşıyan bu adamcağız 
ancak 35 santimetre boya 
malik imişi 

Nüfus müdürü 
B. Halim Alanya 
kaymakamı oldu. 

İzmir Nüfus müdiirü B. Ha
lim Doğru, Alanya kaymakam· 
l ığına tayin edilmiş ve bu ta· 
yin yüksek tasdika iktiran et· 
miotir. 

---------------------- ------J - - - - - --- - - -

ANADOLU 21 flkte~rin 937 

Cumhuriyet 
bayramı 

---c-·•· ... --

Bütün gelir kaynakları 
elinden alınan Balçova~ 

-nfr belediyesi hlidüClu 
içine · ahnnlahdır. -

~----4---...~~----~~-~ 

950,000 kilo 
•• •• 

yaş uzum ---···---Şaraba l tahvil edilCJ 
İnhisarlar idaresi bu•yt1 ·İz 

mir civarındaki bağcılardar 

950,000 kilo şaraplık yaş üzün 
almış ve bunların hepsin 
kendi imalathanesinde şarabı 
tahvil etmiştir. 

parti başkanılığı par
tililere bir mek

tub gönderdi 
Cumhuriyet bayramının par

lak bir şekilde kutlulanması 

İnciraltı, Çakalburnu ve Balçova 
İzmir belediyesinindir .• 

Buseneki üzümlerdan fev 
kalade nefis şaraplar ima 

ılıcası edilmiştir. Bu şaraplar, mah· 
zenlerde bekletilecek ve bila 

için mühim hazırlıklar yapıl· 
maktadır. Zengin bir prog
ramla Cumhuriyetin 14 iincü 

yıldöniimü Cumhuriyet hayra· 
mında yapılacak büyük bir 
toplantı ile kutlulanacak ve 
ordu ile mektebliler büyük 
geçid resmi yapacaklardır. iz· 
mir Cumhuriyet Halk Partisi 
başkanlığı tarafından bütün 
partili arkadaşlara aşağıdaki 
mektub gönderilmiştir: 

"Aziz ve sayın vatandaş; 

Cumhuriyetimizin on dör 
düncü bayramına ermek üze· 
reyiz. Sevincimize son yok. 
içimizde en feyizli baharların 
kokulu çiçekleri açıyor. Yaş· 
lılarımızın geçtiği karanlık yol· 
tarı tanımadan gözlerini bu 
baharın rengine açan çocuk· 
larımızın sevincinde bize eski 
acılarımızı unutturan engin bir 
saadet manzarası göreceğiz. 

Bahtımızın bize en büyük ar· 
mağanı olan bu yavrulara ar· 
mağanlarımızın en büyüğünü 
vermek için Cumhuriyet bay
ramından büyük gün olmaz. 

Çocuklarımızı, yerlerin ve 
göklerin sevinç gününde oyun· 
cakların, kitapların, elbiselerin, 
iltifatların en kıymetlilerile se· 
vindirmenizi onlar adına ister 
ve büyük bayramınızı şimdi
den kutlularım. ,, 

--------- .h~:_satışa çıkarılacaktır. 
İnciraltı ve Çakalburnu mev- Balçova köy idaresi, dün 

kilerindeki gazino ve banyo- vilayete bir mazbata gönder- Beynelmilel 
larla mezbaha ve Balçova miş ve bütün gelir kaynakları 
Ilıcaları evelce Balçova köyü elinden alınmış, İzmir bele- artırma günü 
hududu• dahilinde idi. Şehir diyesine verilmiş olan Balçova;.. Yurddaş; 
meclisince alınan bir kararla köyünün de lzmir bele~iyesi 
b · ] a e ba l 31 Birinciteşrin "Beynelmi 

u gazıno, 1 ıc v ny•) ar hududu dahiline alınması is· 
İzmir belediyesi hududu dahi- lel artırma günü,,dür.Yurddaı 

lenmiştir. d' ı l d line alınmıştır. Şehir meclisi· o gün ığer u us ar an ger 
nin bu kararının tatbikine baş· Balçovalılar, bu dileklerinde kalmamız için bankaya az dı 
landığ1 için Balçova oyü ida- çok haklıdırlar. Bütün gelir olsa para yatır. 
resinin bütün varidat kaynak· kaynakları ve arazısı İzmir 
lan elinden alınmış bulunuyor. belediyesi hududu içine alın· 
Bundan evd Balçovalılar iz- dıktan sonra bir köyün, kup· 
mir Şehir meclisinin bu ka. kuru vaziyette tekbaşına hıra· 
rarının kaltlırılması için Dev· kılması doğru bir hareket 
let Şurasına müracaat ede· değildir. Balçova, lzmir bele· 

ceklerdi. Fakat nedense bun· diyesinin bir Jnahallesi olursa 
dan vazgeçmişlerdir. Çünkü halk, lzmirin istifade ettiği 
İzmir şehir hududunun Yeni- her türlü medeni nakil vasıta· 
kale civarına kadar uzatılması !arından istifade edebilecektir. 
hakkındaki karar Vilayetçe ve Vilayet, Balçovalıların bu 
bilahare de Dahiliye Vekale- teşebbüsü üzerine belediye· 
tince tasdik ve iade edilmiştir. den mütalea istemi~tir. 

Hurda incir 

B~yük depo ve imalathanenin 
inşasına başlanıyor 

Altındağ ve Işıklar köylerinde 
kilo nefis tütün var .. 

İnhisarlar idaresi tarafından 
incir istihsal mıntakalarında 
müstahsil elindeki hurda incir· 

25,000 

ihtilafı 
Şehir Meclisi 

halledecek 
Kız San'at enstitüsünün Va 

sıf Çınar bulvarındaki arsasın 
da temizleme işi sona ermiş 

tir. Fakat belediye ile binamı 
planını hazırlıyan mühendisle 
arasındaki yol ihtilatı henü 
halledilememiş bulunduğunda 
tahsisat gelmiş olduğu haldı 

inşaata başlanamamaktadır. 
Vilayet, Nafıa Vekaletiniı 

emri üzerine ihtilafın halli içiı 
tavassutta bulunmuş, ancal 
ihtilafın Şehir Meclisi karar 
ile halli lazım geldiğindeı 

hiç bir netice elde edileme 
miştir. 

Şehir Me~lisinin önümüzde 
ki içtima devresinde bu me 

"\ !erin mübayaasına devam edil· 
mektedir. Şimdiye kadar lda· 
renin müstahsilden satın aldığı 
hurda incir, iki buçuk milyon 
kilodan fazladır. Hurda incir 
mübayaasında bazı şikayetler 
duyulmuşsa da yaptığımız tah· 
kikata göre bunlar asılsızdır. 

civarında inşa edilecek mo
dern tütün depo ve- imalat· 
hanesinin inşaatına yakında 
başlanacaktır. Haber aldığı· 
mıza göre, inşaat planında 

mühim değişiklikler yapılmış 
ve yakında temel inşaatı için 
bir münakasa açılması karar· 
laştırılmıştır. 

sele de gorüşülecck, yolun ens 
titü arsasına ilavesi veya ip 
kası hakkında bir karar veri 
lecektir. Şehir Meclisinin ka 
rarı menfi olduğu takdird 
enstitü binası için hazırlanaı 
plan değiştirilecek ve inşaat 
planda yapılacak tadilattaı 
sonra başlanacaktır. 

Yurddaş 
Üzerinde, beyaz zemin üze· 

rine kırmızı aylı bir bayrak 
yükselen müessese gördüğün 
zaman tereddüt etmeden içe· 
riye gir, doktoruna muayene 
ol, yaranı sardır. Kapıdan 

çıkarken senden menfaat is· 
temiyecekler. Gözlerinde pa· 
rıldıyan sevgi onlara kafidir. 

Nerede felaket varsa orada ı 

Kızılayı bulursun. 
Kızılayın eli, ağlıyanın göz 

yaşını siler. 
Kızılay kimsesizlerin kim

. sesidir. 
Kızılaya vereceğin yardım 

parası, döner dolaşır gene 
senın iyiliğine harcanır. 

Şikayetle bulunanlar, istihsal 
mıntakasından Jl!Ühim miktar· 
da hurda incir mübayaa eden 
ve bunları İnhisar idaresine 
satmak istiyen mutavassıtlardır. 
idare, mutavassıtlardan müba· 
yaat yapmamakta, doğrudan 

doğruya çiftçiden incir satın 
almaktadır. 

Modern depo ve imalathane: 
inhisarlar umum müdürlüğü 

tarafından beş yüz bin lira 

Tütün mübagaası hazırlıkları: 
İnhisarlar idaresi ile Türk 

Tütün Limited Şirketi, tütün 
mübayaası için mühim hazır· 
lıklar yapmaktadırlar. Tütün 
piyasası açılmasına az bir za· 
man kaldığından, eksperler, 
muhtelif tütün mıntakalarında 
tetkiklerini bitirmislerdir. 

25,000 kilo nefis tütün: 

Diğer taraftan enstitü mü 
dürlüğü temizlenmiş olan ar 
sacla şimdiden bir bahçe taıı 
zimi için faaliyete geçmış bu 
lunmaktadır. .. ............... . 

\.__ ./ sarfile Alsancakta Kültürpark 

Burnava nahiyesinin Atim· 
dağ ve Işıklar köylerinde iki 
yıldanberi tütün istihsalatına 
büyük ehemmiyet verilmek· 
tedir. Bu iki köyde, çok nefis 

olmak üzere 25,000 kilo tu 
tün elde edilmiştir. Fakat dü 
Altındağ köyünden bir müı 
tahsilden öğrendiğimiıe gört 
gerek Amerikan tütün kun: 
panyalarının gerekse lnhisaı 
lar idaresinin eksperlerinde 
bu köylere uğrıyarak tütünle• 
gören kimse olmamıştır . 

~ 

e·ri 
Diğeri 

.. 1 ............................................ . 

Seviye itibarile yekdiğerlerinden farklı şahsiyetlerin tabiat ve mizaçlari1e alay eden ve bunların 
içyüzlerini meydana vuran eğlenceli ve zevkli filim ile 

Karımı ihmal ettim cezamdır diye feryad eden ve aşkı uğrına sinir buhranına uğrıyan bir 
kadının ıstırabı ve intikamını tasvir eden iki büyük filim 

Bugün TAYYARE Sinemasında 
Görmek Uzere şimdiden hazırlanımz 

1 -- Aşk Şiikranı 
Yıldızlar filimi diye nam alan bu filim 

GABY MORLEY-EL ViRE POPESCO.LEFA' 
UR-RAIMU. DUVAL- VICTOR FRANCEft 

Gibi beş Fransız artisti tarafından temsil ed ilmiştir 

2 -- Operada bir gece 
Aile hayatmm inceliklerini musavver hissi ve içtimai aşk filir1' 

-Oynıyanlar: Güstav Frohlich .. - Lida Barova 
P A ,_R A M O U N T J U R N A L 

SEAl'iSLAR: Operada bir gece 3 ve 7,20 de Aık ıükranı 4,50 ve 8,45 de cumartesi, pazar 1,45 de Aık. ıükranı ile baılar Fiatler: 30 40 _ 50 1't• 
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Romada 
Faşist bayramı .. 

Roma, 20 (Radyo) - Bu 
ayın 28 inci ve 29 uncu günü 
burada yapılacak büyük faşist 
bayramında bulunmak uzere 
Almanyadan üç kişilik bir he· 
yet gelecektir. 

............ IE.Wlmm:Eltiimlml .. 

ANADOLU -----
~. Günlük siyasal gazete 

Sahip ,.c bn~yazganı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı ioleri 

Müdürü : Hamdi Nüzhet Çançar 

İdarehanesi : -
lımir 1kinci Beyler sokağı 
C. Halk Partisi binası içinde 

Telgraf: fzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 .. Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTİ 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

ylı~ 500 kul'Uştur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Heı yerde 5 kuruotur 

GG.ııa geçmiı n~lar 25 kuruıtur 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Averof zabitam şerefine 
ziyafet verdi .. 

lstanbul, 20 (Hususi) - İs
tanbul Komutanlığı, bu gece 
Averof zabitanı şerefine mü-
kellef bir ziyafet vermiştir. 

Averof komutanı da, Ave
rofta hir çay ziyafeti vermiştir. 

Dost ve müttefik devlet ge
micilerile gemicilerimiz ara
sında samimi hasbıhaller ol-

muştur. 

Hollandada bir ko· 
mite yakalandı 
Amsterdam, 20 (Radyo) -

Hollanda zabıtası, cumhuri-
yetçi İspanyaya gönüllü gönder

mek üzere burada teşkil edil· 
miş olan komite azasını tev· 
kif eylemiştir. 

Gayrimübadiller 
Senelik kongrelerini 

akdettiler .. 
lstanbul, 20 ( Hususi) -

Gayrimübadiller, senelik kon
grelerini akdetmişler ve yeni 
idare heyeti azalarını seçmış· 

lerdir. 

Iran 
H. Veziri memle

ketimize geliyor 
lstanbul, 20 (Hususi)- lran 

Hariciye Nazırı B. Sami, yarın 
(bugün) sabah Berlinden ge· 
lecek ve merasimle karşılana
caktır. 

lran Hariciye Nazırı, bura
dan Ankaraya gidecek ve rica· 
limizi resmen ziyaret edecektir. 

Ankara Iran sefiri ile sefa
ret erkanı, Hariciye Ve.zirini 
karşılamak üzere bugün Istan· 
bula gelmişlerdir. 

Iran Hariciye Veziri, gerek 
burada ve gerekse Ankarada 
üçer gün kalacaktır. 

r 

laylık gösternıeğe başlamıştır. 
ihracatçıların dış piyasalara yap· 
tıkları satışların bedeJleri lyüz
de seksen nisbetinde tüccara 
derhal verilmekte, yalnız ihra
catçılardan üç ay vadeli bir 
bono alınmaktadır. Bu şekilde 
bono alınmasının bazı tüccar· 
lar arasında garip bir şekilde 
tefsir edi!diği öğrenilmiştir. 
Bu tüccarlar diyorlarmış ki: 

"İhraç edilen mahsulün be
deli, üç ay zarfında gelmezse 
ve banka bononun tahsililine 
teşebbüs ederse vaziyetimiz 
ne olur?,, 

Bu düşünce varid olamaz. 
Çünkü şimdiye kadar ihracat· 
çılar daima bu şekilde bono 
vermek suretile iş yapmış· 
lardır. Fakat hiçbir vakit 
banka, bono müddeti doldu
ğu vakit tüccarı sıkıştırmamı.ş, 
paranın gelecej?ini kabul ede
rek bononun ödenmesi mua· 
melesini tecil etmiştir. 

Üzüm f iatleri: 
Bundan evel Almanya kon

trol bürosunun verdiği bir 
kararla üzüm fiati üç kuruş 
birden tenzil edilmiştir. 9 No. 
üzüm için tayin edilen bu üç 
kuruşluk tenzilat, lzmir piya
sasında üzüm fiatleri üzerinde 
hiçbir tesir göstermemiştir. 

Çünkü buyıl üzüm rekoltesi 
zaten azdır ve İngiltere piya· 
sasına iyi satışlar yapılmak-

tadır. Rekoltenin az olmasına 
rağmen Almanya fiat kontrol 
bürosunun üzüm fiatlerini üç 
kuruş birden indirmiş olması 
hayretle karşılanacak bir ha· 
disedir. 

Fakat -yukarıda da yazdı· 
ğımız gibi- bu hadisenin üzüm 
piyasasında fiatler üzerinde 
hiçbir tesiri olmamıştır. 

Suriye Arap misa. 
kına davet ediliyor .• 

Beyrut, 20 (Radyo) - Hi· 
caz kralı lbnissuudun hususi 
sekreteri Şeyh Yusuf Yasin, 
birkaç gündenberi Şamda bu· 
lunmaktadır. 

lbnissuudun hususi sekre-
teri; Suriyenin, Hicaz, Yemen 
ve Irak arasında mün'akit mi
saka Suriyenin de iştirak et
mesi için Suriye ricalıle temas· 
larda bulunmaktadır. 

B. Mussolini 
Cenovada bir söylev 

verecekmiş 
Roma, 20 (Radyo) - ltal

ya Başbakanı B. Mussolininin, 
İkinciteşrinin bidayetinde Ce
novaya giderek orada mühim 
bir söylev vereceği söyleni· 

yor. 

Rumi-~~3Kr!~-1356 I 
lıkteşrin 8 Şaban 14 J . . -- llkteşrın 
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Perşembe - -
Ev kat Ezan Yasat E,·kat Ezan V .ıeat 
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· "neli 8,48 16,17 im811k 8,iS 3,4' 
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Amerika ve Japonya İzmir ve Manisa Bir Amerikalı kadın! 

M. Ruzvelt, sulhu koru-1 ihtiyacı Kocasının kutub seferi 
mak borusunu Çaldı IKömür:~J;n ue çalı için ne istiyor: 

----· -· - 1 müsaadeleri verildi 
Amerika siyas~ti değişecek!ir: Fak':'t 8. 1 lzmir ve Manisa halkanın eı·r t·ahtelbahir' 

Ruzvelt, VılsofJun düştuğu vazı- l kışlık kömür ve odun ihtiya- • 
-1 h l k J cını temin için Orman idaresi -

yeti ue esae ama ta ır.. / hazırlıklarını süratle bitirmek Buna muvaffak olmak icin de 
Sundag Times gazetesinden: yonal ahlakı bozmasından, üzeredir. lzmir Vilayeti dahi- ~ 

Reis Ruzveltin Şikagoda haklı olarak korkulabilir. lindeki ormanlardan şimd!ye ... rakkaselik yapmıya başladı 
söylediği nutukla reis Vilson Orta yerde bir çare olarak kadar kesim için keşifleri ya· Asri bir kadı-
yeniden canlandı. Fakat e1-rer silahlanmıya baş vurulmakta- pılan ve evrakı tanzim edile· h . 

5 nın, arzu ve i tı-
Vilsonun sulh siyasetine de· dır. Bu da bir şifa deg· ıldir; rek bir kısmı ihale edilen kö- ? 

yaçları ne olabilir 
vam edilseydi, Amerika bu çünkü bütün heddi zayıflara mıir, odun ve çalıların kat 'iyat. Esasen kadın, 
davada fngiltereye ve Fransa- hücumdan başka birşey ola- v,,. ihzarına başlanmıştır. Bu her devirde ihtı-

.. h t t M"llet ma R it d · a y yıl lzmir Vılayt'tİ için 17040 ya muza ere e se ve ı - z. uzve e aynı ç re e ras timsali adde· 
ler Cemiyetindeki azalığından baş vurmak lüzu·muııu son nut- kental kömür, 99052 kental 

dilmiştir. Fakat o • 
ayrılmasaydı, bugünkü Avru- kunda hatırlatmaktadır. odun ve 10863 ~ental çalı bası"t 

zamanların 
panın manzarası, kimbilir, ne Reisin nutkunda harbe harb- müsaadesi verilmiştir. ihtiyaçları karşı· 
kadar değişik olacaktı. le karşı koymak demek olan Manisa ihtiyacı için de 14731 sında bu g Ün Ün 

Amerikanın yardımı olsaydı, kollektif emniyetten de bahse· lcental kömür, 50683 kental monden bir kadı-
biz Almanyayı kurtarabilirdik, dilmektedir. Ruzvelt, nutkun- odun ve 8245 kental çalı mü- nın ihtiyaçları çok 
0 da müşkül vaziyetlerin de- da: "Biz, harbi uzaklaştırmak saadesi verilmiştir. ve çeşidlidir. Mon-
rinliğinden bir Hitler çıkar· istiyoruz. Fakat biz, kendimizi Birinci sınıf orman mühen- den bir kadın çok, Bn. Vilkin.s ve kocası 
mağa mecbur kalmaz, Fransa harbin tehlike ve mazarratla- disi B. Emin Çokgür Alaşe· pek çok para ister, güzel ve telbahir parasını tamamlama-
Rusya ile eski ittifakına dön- rına karşı da sigorta edeme· bir ormanlarında keşiflerle emsalsiz bir gerdanhk veya sma bir şey kalmamış demek 
mez ve Avrupada kuvvet en yiz. Biz, her hangi bir harbe meşguldür. Bu ormanlardan birçok mücevherat ister, bibe- olacak ki kutubcu Bay Vilkins 
hakim kanun haline gelmezdi. katışmak ihtimalini asgariye yapılacak kat'iyat ile lzmirin toya merakhdır. Son sistem tabtelbabirle yapacağı kutub 
Ve o zaman bu elbirliği sa· indirmek için tedbirler almak- odun ve kömür ihtiyacı temin bir otomobil, cinsi ender bir seyahatinin tarihini 1938 se· 
yesinde her milletin enerjisi la beraber bu kadar itimadı olunacaktır. köpek ... Vesaire isteri. nesi haziranı olarak tesbit et· 
salba sarfolunur, cihan büs- ve emniyeti sarsılmış bir dün- Tayin Kutnb keşfi ile uğraşan B. miştir. 
bütün değişik bir cihan olur· ya içinde tam bir himaye ge- Gördes orman kondoktörü Vilkinsin bayanı, çok güzel, Bayan Vilkins cidden akıllı 
du. tirmeğe imkan yoktur.,, diyor. B. Fahri Bozdağ, merkezi Sa· cinsi cazibesi çok yüksek bir ve zaman dilberi imiş ... Hem 

Ruzveltin nutkunda bir in · Bu kelimeleri sarih bir siya· lihli olmak üzere, Gördes, Amerikan dilberidir. Bu dil- kocasına yardım, hem de rak· 
iiltere muhabbeti yoktur. O, setin ifadesi olarak tercüme Alaşehir, Salihli, Kula ve Eş- berin de arzusu ncı:dir biliyor kaselik fırsabna elde etmiştir. 
elin bu siyasetin Amerika ve tefsir etmeğe imkan yok- me kazaları orman kondoktör· musunuz? · Güzel bir kadının belli başla 
vatandaşları tarafından terke· tur. lüğüne tayin edilmiştir. Bir tahtelbahre malik olmak! emellerinden birisi de güzelli-
dilmiş olduğunu bilir. Bu nu· Bay Ruzveltin dah-' neler Gözleriniz yanlaş görmüyor. ğine en fazla hayran kazan· 
tukla o, büyük bir mücadele yapılmak lizım geldiği bak- Diş Tabibi Evet, tekrar ederiz ki, bu ba- mak değil midir? 

cereyanı da açmış değildir. kında kat'i bir fikri olmama· Cevat Dag" h yan bir tahtelbahir almak he· 
Onun nutkunda görülen ifade sını, yahut da böyle bir si- vesile bilhassa geçen sene çok Bir tarihçimiz 
ve mana, pratik bir surette yasetin başkaları tarafından ikinci Beyler sokak No. 65 çırpınmııtır. konferanslar verecek 
Amerikanın selametini koru· teklifiqi beklemesine imkan Telefon: 3055 Bu minimini bayanın bu Türk Tarıb kongresine işti· 
mak endişesidir. var mıdır? Sonra belki de bu arzusu, garib bir kapris de- rak etmiş olan tarih muallim-

Amerika reisini, "dehşet ve siyaset, bir gün, bir ay ve tatbiki ağzına bile almaktan Jildir, o kocaaanı çok sevdiği lerinden Bay Hüznü, kongrede 
kanunsuzluk devri,, açılmış ol· hatta sene siyaseti değildir. çekinmiştir. için tabtelbahire malik olmak edindiği intibalan bir seri ha· 
ması, saldarganhklaran artması Uzun senelerin siyasetidir. Hal- Bu komite, t 922 de bir istemektedir! linde vereceti konferanslarla 
ve barb ilanına lüzum görme- buki kendisinin üç sene müd- muahede imzalamıt olan Do- Malum oldutu üzere B. halka anlatmağa baılıyacaktır. 
den harbe başlanması, sivil deti kalmıştır. Onun için bir- kuz devleti de bu muırbede· Vilkins kutub mütehassısların· Projeksiyon da kullanmak 
halkın merhametsizce öldü- den faaliyete girişemezdi. 01- nin bozulduğundan haberdar dandır. Yaptığı ıpüteaddid zarureti bulundut11ndan kon· 
rülmesi tahrik etmiştir. sa olsa onun yapabileceği etmiş ve onlarla Japonya da tecrübeler, kutub seyahati feranslara saat 18 den evci 

Ruzvelt şu iddiadadır: Ame· şimdiden zemini hazırlamak dahil olduğu halde girecek- için bir tahtelbabirin kat'i başlanamıyacakhr. ilk konfe· 
rika, kendisini cihanın öteki ve bütün dünyaya Amerika lerle birlikte müzakere etmesi lüzumunu göstermiştir. Ne B. rans, 27 Eylul Çarpmba ak-
kısımlarmdan tamamile tecrid siyasetinin değişmekte olduğu lüzumunu ileri sürmüştür. Ay- Vilkinsin, ne de kendisine şamı Halkevinde verilecektir. 
edemez; fakat bugün başkala- hissini vermektir. Üç sene ni zamanda Milletler Cemi- yardım eden fen heyetinin bir 
nnın haşana gelen, bir gün içinde belki de bu prensipler, yetine mensub milletlerle, Çi- tahtelbahir alacak kadar pa· 
onun baiına da gelebilir. Amerikan dış siyasetinde kök- ne yardım için ne yapılabile- raaı yoktur; pahalı olan tah· 

Amerika Hariciye Nazınnm leşecek ve vaktile Vilsonun ceği de sorulmuştur. tahtelbahri almak için de 
vaki olan beyanatından anla- düşdüğü vaziyete düşürmi- Her halde bu mesele, üze- bir ümid yoktur. Zavallı ku-
şıldığına göre, Ruzvelt, bu yecektir. rinde ihtiyat göstermek la- tupçu, geçen sene bu sebcble 
sözlerile Japonyayı kasdetmiı, Bir çokları, bizim vaktile zamdır. Çünkü aksi takdirde çok endişeli anlar geçirmiştir. 
fakat yalnız Japonları kasdet- ltalyaya tatbik ettiğimiz şe· Habeşistan meselesinde olduğu Bayan Vilkins kocaamm bu 
meklc kalmamııtır. kilde Ruzveltin japonyaya gibi bir fiyasko olabilir. enditc ve ıstırabına nihayet 

O, "sivil barbler,, den de karşı zecri tedbirler tatbikini Öyle görülüyor ki Amerika, vermek için, tahtelbahir sev-
babsetmek ıuretile ispanyaya istediğini ve bu suretle Çinin böyle bir konferansa iştirak dasına tutulmuştur. Fakat tah· 
da murad etmiştir. kurtulacağma inandığım ileri edecek, başkalarının bu saba- telbahir parasmı bir türlü 

Japonya, Çinde açık şehir- sürüyorlar. Fakat gel gelelim, daki siyasetlerine müzaheret tedarik edemiyeceğini anla· 
leri bombardıman ve Avru· Milletler Ctmiyeti bu fikir ve gösterecektir. Fakat eğer Ruz· yanca rakkaseliğe karar ver· 
padan öğrendij'i tekniği böyle kanaatte değildir. Mılletler velt şayed, zecri tedbirlerin miştir. Ve o zamandanberi 
pervasız sahalarda tatbik et- Cemiyetinin Uzak Şark işte· tatbikine tarafdar olsaydı, o rakkaselik yapmakta ve pek 
mektedir. Bu sistemin Avru· rile uğraşan komitesi, Japon· zaman, her halde, bir harbe çok para kazanmaktadır. 
paya da sirayet etmesinden yaya karşı Milletler Cemiyeti girişmek ihtimalini asgariye En son Amerikan gazetele· 
korkulur. Bunun da enternas· paktının 16 ıncı maddesini indirmekten bahsetmezdi... rine göre, Bn. Vilkinsin tab-

Ciizli Cihangir 
- 79_ Nakleden: F.Şemseddin BenlioGlu 

Bupnün ertesi sabahı, Roz 
erkenden laboratuvara gitti 
ve hararetli bir ıekilde çahş
mıya başladı. Cereyanı maki· 
neye raptetti, bazı kısımlarım 
değiştirdi. 

Rozun gözleri birer kan ça· 
nağı gibi kızarmış, halinde de 

caniyane bir renk vardı. Saç
ları dimdik olmuş ribiydi. 

Madeni ve cereyanı naldetmi· 
yen garib bir laboratuvar 
elbisesi giydi. Cereyana kuvvet 

verdi, esrarenviz maniveladan 
bir kıımını hareket ettirdi · ve 
büyük bir dikkatle mahud 

beyaz safihaya baktı. 
Biraz sonra mahud safibada 

bir şehrin izleri peyda olmı· 

ya başladı. Şehrin panoraması 
Rozun gözlerinin önünden 

geçiyordu. Roz da safihaya 
büyük bir dilclcatle bakıyordu. 

Birden bir manivelaya şiddetle 
kaldırdı. Şehir manzarası yerine 

büyük bir bina manzarası 
kaim oldu. Yavaş yavaı bina
nın içi görüldü. Bunu mü-

kellr:f bir yazıhane manzarası 
takib etti. Burası Ardenya 
hük6meti başvekilinin meaaı 
dairesi idi. 

Roz bir an ve tereddütle 
durdu. Sonra, masa üzerinde 
bulunan ve bahriyelilerin sesi 
nakil için kullandıkları geniı 
ağızlı boruya benziyen bir 
aleti eline aldı, atzına iÖtü
rerek: 

- Allo, Allol. 
Diye seslendi. 

Safibada rörünen baıvekil 
hayret ve batta korku ile et· 
rafma bakandı. 

Roz devam etti: 
- Başvekil hazretleri kork· 

mayınız, dedi, ben profesör 
Rozuml. 

Başvekil yerinden bir deli 
iibi fırladı: 

- Tanıdığımı adamın, yani 
Lidyamn ilk kocasmın elinde 
esirim. 

Baıvekil barekebiz durdu. 

Hatta, masaya tutunmak mec· 
buriyetini hissetti. 

Roz sözlerine devam etti: 

- Beni kurtarmanız li· 
zımdır. Hem de en kısa bir 
zamanda.. Bulunduğum yer ... 

Fakat sözünü tamamlamıya 
muvaffak olamadı. Boris o 
anda liboratuvarm kapısında 
göründü ve Rozun üzerine 
abldı. 

ilk iı olarak atzmdaki aleti 
aldı ve madeni elbise içinde 
bulunan Rozun kafasına şid
detle vurdu. Fakat Roz bu 
darbeye mukavemet edebildi, 
ve iki adam arasında müthiş 
bir boğuşma bqladı. 

Bor is: 
- Alçak, diye bağırdı. Ba

na namuıun üzerine söz ver· 
miıtinl. 

Hendese kılavuzu 
Kültür Bakanhğından lzmir 

kültür direktörlüğüne gelen 
bir tamimde bu yal ilkokullar
da öğretmenlere rehber olarak 
Bakanhkça bastırılacak ve 
ilkokullara dağıblacak Hen· 
dese kılavuzunun ilkokullarm 
dördüncü ve beşinci smıfla
nnda bendes~ derslerinde esas 
olarak kullanılacağı bildiril
miştir. Geçen sene ljstesine 
dahil olan eserlerden iki ben· 
dese kitabı hariç olmak üzere 
kitab listesinde bulunan hen· 
dese kitaplarının okutulma
sma şimdilik devam edile
cektir. 

iki adam boğuşurken, beri 
tarafta feci bir vaziyet buıl 
oluyordu. Evveli, göz kamaş· 
taracı bir ışık laboratuvarı 

kapladı. Bunu d• ıiddetli bir 
infilak takip etti. Ameliyat 
masası devrildi, boğazlaımakta 
olan iki adam elektrik cere
yanile kavruldular. Bunu da 
her tarafta baıgösteren alev
ler takip etti. 

Birçok korkunç gürültüler 
biribirini takip ~diyordu. 

Ne olmuştu? 

iki adam boğuşmıya başla
dığı zaman faaliyette olan 
ve bakımsız kalan makinede 
voltaj azami bir hadde gelmiş 
ve makine patlamıştı. Bir sa· 
niye içinde liboratuvarm her 
tarafmda a~eı başlamıftı. 

Lidya, birinci infilik ıeıi 
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iizüm 
Standard tiplerinin 
tefrikine haf landı 

Altı Eylulde tatbikine baş
lanan üzüm nizamnamesi hü
kümleri mucibince tesbit edi· 
lecek standard tiplerinin tef
rikine dün başlanmıştır. 

Tipleri tesbit edecek olan 
B. Kazım Taner, B. Şükrü 
Cevahirci, B. Sabri Süley
manoviç, Salabeddin, profesör 
Badeden müteşekkil heyet 
dün sabah Ticaret Odasında 
toplanmış ve akşama kadar 
her numa ı a üzerinde birçok 
tipler ayırarak bunlar üzerin
de tetkikata başlamıştır. Ko
misyon bugün de toplanacak 
ve ayrılan tipler üzerinde ka
rarın ı verecektir. 

T eşrinisaninin on beşinden 
itibaren de üzüm i hracatı bu 
tipler esas tutularak yapılacak 
ve kontrolörler ihraç edilecek 
malları mu;ayene ederlerken 
komisyonun ayırdığı nümune-
lere göre olup olmadıtım da 
tetkik edeceklerdir. 

On beş Teşrinisaniye kadar 
ihraç edilecek üzümler, gene 
eskiden olduğu gibi yalnız 
temizlik ve kalite bakımından 
muayene edilecektir. 

Şelıir Mecliai 
Gelecek ay açıhyor 

Belediye riyucti, Şehir Mec· 
lisi azalanna davetiyeler gön
dermiş ve ruznameyi bildir· 
miştir. 

ilk içtimada riyasetin bir 
yılhk icraat raporu okunacak, 
riyaset divanı ve encümenler 
seçimi tekrarlanacak ve riya
setten meclise havale oluna
cak işlerle, encümenlerdeki 
iıler görüşülecektir. 

Kızılaya ü.1e ya. 
zılalım! 

Kızılay haftası dün baıla
mıştır. Mektebli çocuklar ve 
Bayanlardan müteşekkil kollar, 
dün de şehrin muhtelif semt
lerinde dolaşarak Kızılaya üye 
kaydına devam etmiılerdir. 
Hafta içinde fakir çocuklara 
yardımda bulunulacak, Karşı· 
yaka, Buca, Burnava ve diğer 
nahiyelerde müsamereler, ha· 
tipler tarafmdan konferanılar 
verilecek, muhtelif eğlenceler 
tertip edilecektir. Kızılay ta· 
rafından kiralanan hamamlarda 
fakirler bedava yıkanacaklar, 
temizleneceklerdir. 

Kızılay baftasmm son günü 
olan 26 T eşrinievel Sah günü, 
Cumhuriyet alanında bir top· 
lanh yapalacak, Kızılay bak
kmda söylevler verilecek, saat 
on dörtte talebeler ellerinde 
Kızılaya ait yazılar bulunan 
levhalar taşıyarak bir iCÇİt 
resmi yapacaklardır. 

üzerine karyolasından fırladı. 

Liboratuvarda korkunç bir 
facianın bqladıjını tahmin 
etti. Fakat daha kapıya çı· 
karken müthit bir ışıkla kar
şılaştı. Büyük bir güçlükle 
fakat biribirine sarılmış olan 
iki adamı görebildi. Şiddetli 
ııık ve infilaklar devam edi
yordu. 

Lidyanm gözleri rörmüyor
du. Bu halde yerde kaldı. 
Son infiliklardan sonra, alev· 
lerin sıcağınm lcendiaine kadar 
geldiğini anladı. 

Geri çekildi. 
Gözleri açıkll, fakat hiçbir 

fCY görmüyordu. 

Memur 9ranıyor 
Daktilo bilir bir memura 

İhtiyaç vardır. Marifet mat· 
bu11na müra-t edilmeli. 
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Başvekili Ekselans Metaksas 
Şerefine bu akşam verilen bü· 
yük ziyafette, Başvekil Vekili 
Celal Bayar, aşağıdaki nutku 
söylemiştır: 

-Bay Başvekil, 
Maieste Elenler kralı hükii

ınetinin mümtaz reisine derin 
bir memnuniyetle hoş geldiniz 
der ve şahıslarında dost . ve 
müttefik asil Elen millerini 
selamlarım. 

Topraklarımıza geldiğiniz 
dahikadan itibaren Türkiyeye 
yaptığınız bu muhabbetkar zi· 
yaretin istisnasız herkeste 
uyandırdığı derin sevinci Ek
selansımz her halde müşahe· 
de etmişlerdir. O ziyareti ki, 
Türk milleti ve Cumhuriyet 
hükumeti yalnız tam bir his
siyat ve kalb beraberliği üze· 
rine değil fakat ayni zamanda 
fikir beraberliği ve karşılıklı 
menfaatlerin iyi idraki üzerine 
müesses bulunan sarsılmaz 
Türk · Elen dostluğunun yeni 
bir tezahürü olarak karşıladı. 

Esasen milletler arasında 
müşterek bir ideale istinad 
eden menfaatler ve ayni fikir· 
ler üzerine itina eden bir 
dostluktan daha sağlam bir 
dostluk tasavvur olunamaz. 

insaniyet üzerine vahim en· 
diıelerin çökmüs olduğu ve 
daha iyi bir istikbal için yapı· 
lan teşebbüslerin neticesiz 
gayretler haline geldiği bir 
zamanda milletlerimiz arasın· 

da sarsılmaz bir dostluğun 
vücud bulmuş olmasından do· 
layı hakkile iftihar edebiliriz. 

Balkan antantı dost ve müt
tefiklerimizle sıkı bir işbirliği 
halinde itimadkar bir ilerleyişle 
cesaretle fırtınaları ve karışık· 
hklan ib tanınmış bir mınta· 
kada değişmez bir sulh ve 
emniyet binası kurduk. He· 
men hemen bütün Balkanları 
kaplayan bir arazi ve 60 mil· 
yonluk bir nüfus kütlesi bu
gün bütün dünyada son de· 
recede mütecanis ve son de· 
rece ahenktar birlik manza· 
rası arzetmektedir. Bu muh
teıem başarı daha iyi bir is· 
tikbal aramakta bulunan her· 
kese bir imtisal nümunesi teş· 
kil edebileceği gibi hüsnü ni· 
yet ve anlaşma zihniyetinin 
milletleri nerelere kadar gö· 

!Jalkevi köşesi 
1 - Bütün memlekette bü· 

yük bir alaka uyandıran Türk 
Tarih kongresine evimiz hesa· 
bına gönderilen tarih öğret· 
ıııenlerindcn Bay Hüznü kon· 
gre intibaatını seri halinde 
Halkevi salonunda halkımıza 
anlatacaktır. Kongrenin ehem· 
illiyetini tebarüz ettirmek için 
Projekıiyon kullanılacaktır. 

Projeksiyon kullanmak zaru· 
retine binaen konferans 27·1 O· 
937 Çarıamba günü ancak 
&aat 18 de verilecektir. Bu 
faydalı konferansa bütün yurd· 
daşlanmız davetlidirler. 

2 - Bugün saat 17 de Kü· 
tiphane ve neıriyat komitesi· 
ilin baftahk toplanta11 vardır. 

türebileceğini de gösterir. zıp manzara karşısında meb-
Bu imtisal nümunesi iki hut kalır. 

millet arasında hüküm süren 
dostluğun muvafıklığını ve ha
kikiliğini gösteren yeni bir İs· 
bat daha getirerek bu Türk 
ve Elen vatandaşlarını mut· 
main edebilir. 

Bütün refah ve saadet un· 
surları arasında en kat'isinin 
su;h olduğu fikri ile meşbu 
bir halde bu sulh ve anlaşma 
siyasetine azifJlle sarılmış bu
lunuyoruz. Milletlerimizi biri· 
birine bağlıyan kırılmaz rabı
taların inkişafında otoritesinin 
ve heyecanın yardımını getir· 
mekten hiçbir zaman hali kal· 
mamış olan ve daha yakınlar· 
da Türk matbuatı mümessil· 
lerine söylediği güzel sözlerle 
bu rabıtalann mahiyetini te· 
barüz ettiren Ekselansınız An
karayı ziyaretlerilc devamlı ve 
emektar bir seyir ile ilerliycn 
bu dostluğun parlak bir saf· 
hasını açmıştır. Ekselansınızın 
bu ziyaretlerinin yarattıtı bay· 
ram havası içinde ve kalble
rimizi dolduran sevinç ile ka· 
dehimi mufahham hükümdar
ları Majeste Etenler kralının 
sıhhatine, dost ve müttefik 
Elen milletinin refahına ve bu 
akşa~ muhterem misafirleri· 
miz olan mümtaz hükumet 
reisi ile nazik refikalarının sa· 
adetlerine kaldırıyorum.,, 

Yunan hükumet reisi Ekse
lans Mctaksas, aşatıdaki nu· 
tukla mukabelede bulunmuş-. 
tur: 

- Bay Başvekil; 

Muvasalatımdanbcri mazhar 
olduğum hararetli kabul - ve 
hakkımda ibzal olunan mu· 
habbet eserleri beni derin bir 
tarzda mütehassis etmiıtir .. 
Ekselansınızın bana hitabeden 
ve asil Türk milletinin mem
leketim hakkındaki dostluk his· 
)erinin bir ifadesi olan samimi 
sözleri Yunanistanda heyecanlı 
bir makes bulacaktır. Bu söz· 
lerc gerek şahsım namına, 

gerek kraliyet hükumeti ve 
dostluk ve ittifak paktımıza 

bağlı olduklarını ve ona ıar· 

sılmaz bir iman beslediklerini 
temin etmekle hissiyatlarına 

sadıkane tercüman olduğuma 
emin bulunduğum bütün va· 
tandaşlarım namına hararetle 
teşekkür ederim. 

Güzel memleketinizi ve onun 
modern hükumet merkezini 
ziyaret etmek fırsatını buldu· 
ğumdan dolayı bilhassa bah· 
tiyarım. Çok kısa bir zaman 
içinde Türkiycde elde edilen 
muazzam terakkileri bilmiyor 
değilim. Fakat Türk milletinin 
mübecccl bir Şef olarak mı· 
lik bulunmakla bahtiyar ol
duğu Büyük Y ~BhCınıO-Tib8ıi" 
ettiği hamle sayesinde onun 
mümtaz arkadaşlasının yardı
milc yapılmakta olan hariku
lade eser karşısında duydu· 
ğum hayranlığı ifade için söz 
bulamıyorum .. 

Yeni Türkiyeyi ziyaret eden 
kurucu bir işde bütün verimi· 
le çahıan kuvvetli ve kıymetli 
bir milletin arıettiti bu ca-

Dürüst ve sadık bir mütte
fik olan Yunanistanın dost 
Türkiyenin bu çok güzel in· 
kişafından meserret duymakta 
olduğunu söylemeğe bilmem 
lüzum var mıdır? Kalplerinden 
mazinin kinlerini silerek onun 
yerine bir sulh ve kardeşlik 

ideali koyan iki milletimiz 
arasında kurulan (Ertente Cor· 
diale) günden güne resanet 
bulmaktadır. 

En eski ve en aziz arzula· 
rımızdan birini, Türk · Yunan 
mukarenetini canlı bir hakika
te inkılab ettiğini görmek be· 
nim için bir siyaset adamının 
duyabileceği en büyük meser
retlerden biri olmuştur. 

Müşterek tarihimizde kat'i 
bir merhale teşkil eden itti· 
fakımız harb sonrası devre· 
sinin en ziyade dikkate şayan 
hadiselerinden biridir ve bel
ki de sulhu kendilerine emel 
edinen milletlere bir misal 
olarak göstilercbilir. 

Günden güne daha sıklaşan 
teşriki mesaimizin bariz vasfı 
olan hulus ve açık söılülük 
bu sulhun genişlemesine mü· 
sait h

0

avayı yaratmışbr. lttifa. 
kımızın bu suretle Balkan an· 
tantının müjdecisi c•lduğunu 
söyliyebiliriz. Menfaat birliği 
ve ayni sulh cmellerile birleş
miı olan ve birliklerinin ma· 
nevi kuvveti de işte bunda 
bulunan Balkan yarımadasını 
Avrupanın en sulbcu ve em· 
niyetli mmtakalarından biri 
haline getirmiş olduklarından 
dolayı iftihar duymaktayız. 

Beynelmilel sahada Balkan 
antantının dört devleti müte· 
kabil mcnfaalcrinc hakim olan 
itimattan doğan tek bir azim 
ile müteharrik bir küle ha· 
linde gözüküyorlar. 

Bay Bqvekil, 
iki milleti.. izi birleştiren 

bağların ne kadar kuvvetli ve 
çözülmez olduğunu bugün bir 
kere daha müşahede etmek 
benim için büyük memnuni· 
niyettir. Bütün kuvvetimi bu 
bağların ııkılaşmasına hasrc· 
diyorum. V c Mufahham hü· 
kümdarım Majeste kralın bu 
işin baıarılmasına olan derin 
alakasını görmek benim iÇin 
bir haz oluyor. 

Ekselansınızın ve mümtaz 
iı ırkaılannızın kıymetli mü· 
ıaheretlerile bu batlann her 
gün daha ziyade kuvvetlcnc· 
ceğinc ve parlaklaşacağına 
eminim. Bu duygularla mütc· 
hassis olarak Türkiye cumhu· 
riyeti reisi Ekselans büyük 
Atatürkün sıhhatine, dost ve 
müttefik Türk milletinin refa· 
hına, mümtaz hükümet reisinin 
ve nazik refikalarının saadetine 
kadehimi kaldırıyorum. 

Orgeneral 
lzzeddin Çalıılar 
DUn lzmlrden ayrlldı .. 

Geçen hafta yapılan Ege 
manevraları kumandanı Orge
neral lzzeddin Çaltılar ve mai· 
yeti dün lımirden hareket et· 
mitlerdir. 

Sağda maktul, solda katil 
Lebistanda, bundan on dört Demiş ve birçok~ kadın re· 

ay evci banyosunda kurşunla simleri göstermiştir. 
öldürülmüş bulunan hukuk Mariya, cidden müşküİ ve 
doktoru Jan Vclgonun davası tahammül edilmez bir cehen· 
nihayet bulmuştur. - nem hayatı yaşamaktadır. Bir 

Maznun kadın, henüz yirmi gün ailesinin evinde bu haya· 
bir yaşında, iri siyah gözlü, tından bahsederken, orada 
çok güzel bir kadındır; hakim hazır bulunan ve eskiden de 

huzurunda en küçük bir teessür tanıdığı Kerni adlı bir dejenc· 
eseri göstermemiş, hakkında re gözlerinden ateş saçarak: 
verilen ademi mesuliyet kara· _ Bu Velgo ölümü hak 
rını da soğuklc.anlılıkla karşı· etmiştir. 

lamıştır. Diye bağırmıştır. 
Bu güzel, bu garip kadını Yarı deli Kerninio bu sözü 

böylece hakim huzuruna gc· Mariyanın zihnini bozmuş ve 
tirten cinayetin tarihçesini ya· kocasının ölümünü düşünmeğe 
zalım: başlamıştır. 

Hukuk doktoru, bir gün Bu fikir, bir kaç mülakattan 
umuma mahsus bir dans sa· sonra tamamen olgunlaşmış 
lonunda Mariya adını taşıyan ve bir akşam ıçın doktor 
ve o zaman henüz 19 yaşında Velgonun vücudünün izalesi 
bulunan kıza rasgelmiş ve kararlaştırılmıştır. 
kıza o kadar dikkatle bakmış, 
ki bu bal umumun nazarı 

dikkatinden kaçmamııtır. Dok· 
tor Velgo Mariyaya dans tek· 
lif etmiş, beraber bir müddet 
dans etmişlerdir. Danstan 
sonra, şehirde tanınmış olan 
bu adam genç kızdan bir mü· 

Cinayet gecesi, Kerni Mari· 
yayı ziyaret etmiş ve katil 
doğruca maktulün banyo al· 
makta olduğu yere girmiş, 
banyo almakta olan doktorun 
göğsüne bir kurşun sallamış· 
tır. Bu tabanca sesini ikinci 
bir tabanca sesi daha ve bu

lakat istemiştir. Genç kız bu 
nu da: 

daveti kabul etmekle beraber, 
kendisini garib ve sebebi 
meçhul bir korkuya kaptır· 

mıştır. 

Doktor Velgo Mariyaya teş· 
rikihayat teklifinde bulunmuş, 
Maryanın ter'!ddüdüne karşı 
ısrar ve tehdid ile nihayet 
vermiştir. 

Velgo ve Mariya artık be· 
raber yaşamıya başlamışlar, 
fakat Mariya 57 yaşında bu· 
lunan bu adamın izdivaç mu· 
kavelesi teklifini mütemadiyen 
reddetmiştir. 

Kız bunda haklı idi. Dok· 
tor V clgo y&rı deli bir adamdı, 
hergün ıcnç kadını dövmekte, 
öldürecek kadar zulümler yap· 
maktadır ve kadın bitab ola· 
rak yerlere düştükten sonra, 
baykuı sesini andıran bir sesle 
eski çingene şarkılarından bi· 
risini teganni eder imişi 

Bir gün bu zavallı kadını 
bir mezarlığa götürmüş ve 
orada mezarlar ve haçlar ara· 
sında çıplak olarak fotoğrafını 
çektirmiştir. 

Bu aralık Mariya, evelce rcd 
ettiği izdivaç teklifini kabul 
etmiştir; çünkü artık bir çocuk 
doğurmak üzeredir. Fakat he
rif bu defa fikrini değiştir

miı ve: 
- Merak etme, evlcnecc· 

ğiz, fakat ıimdi param yoktur. 
Hem benim elimde bulunan 
kadın sade ıen detilıin ki .. 

- Hazreti Meryem, aşkına .. 
Yandım!. Dıye Ç04C acı bir 
feryad ile olduğu yere düş· 
müş ve bayılmıştır. 

Komşular geldikleri vakit 
' katil Kerniyi bir kenarda ve 

kanlar içinde, doktor.ı da ban· 
yonun kıpkırmızı suları içinde 
boğulmuş bulmuşlardır. 

Bundan sonra aradan ge· 
çen 14 ayda katilin yaraları 
iyileşmiş ve 30 sene kurek 
cezasına mahkum edilmiştir. 
Mariya da şimdi bir yaşına 
varan bir kız çocuğu dünyaya 
getirmiştir. 

Mariyanın ademi mesuli· 
yeti, çektiği ıstırablarla bera· 
ber, cinayete derecei iştiraki
nin yan deli katilin if ad esile 
tesbit edilememesi ile temin 
edilmiştir. 

Belediye otobüsleri 
OUmrUkten çıkarıldı .. 
Alsancak hattında işletilecek 

belediye otobüsleri tamamen 
gümrükten çıkarılmıştır. Bele· 
diye mühendislerinden müte· 

şekkil bir fen heyeti, otobüs· 
lerin tesellüm muamelesini ya· 
pacaklar, şartnamedeki evsafı 
haiz olup olmadıklarını tetkik 
edeceklerdir. Tesellüm mua· 
mcleıi ve tecrübeler bu hafta 
içinde bitirilecek ve belediye 
otobüsleri en kısa bir zamanda 
iıletilmete başlanacaktır. 

oturan Ağırceza mahkemesi 
zabıt katibi Bay Hüseyin Rauf 
Benli imzasile aşağıdaki mek· 
tubu aldık: 

"Mahallemizde başıboş bı· 
rakılan bazı keçiler, gelişigü· 

zel evlere dalarak bahçelerdeki 
nadide çiçekleri yimekte, ağaç· 
lara da zarar vermektedir. 
Evime bu suretle giren birkaç 
keçi, çok sevdiğim çiçeklerimi 
yinıiştir. Sahiplerini görüp ke· 
çilerini salıvermemtlerini ten· 
bih etmiştim. Buna rağmen 

zarara girdim. Böyle zararlı 
hayvanların serbest bırakılma
maları hakkında kanuni yasak· 
lar vardır. Çok rica ederim, 
benim mahvolan çiçeklerimi 
şimdi kim tazmin edecek?,, 

Sigaralar 
Birinci neviler de niçin 

bozuktur? 
Menemenli bir kariimizden 

aldığımız bir mektubta; 11,S 
kuruşluk birinci nevi sigara
ların ekseriyetle delik çıktığı 
ve bunun da tütünün zamanla 
eskimesinden husule gelen bö· 
ceklerin tahribatından ileri 
geldiği yazılmakta, inhisarlar 
idaresinin diğer lüks sigara 
paketlerinde olduğu gibi bu 
sigara paketlerine de numara 
koyması ve satış müddetinin 
muayyen bir zaman olarak 
tesbit edilmesi istenmektedir. 

Bilir misiniz ki: 

Bu kız! 
•• 

Diinyanın en çok 
kazanan yıldızıdır. 

Arzın en çok para kazanan 
kızını öğrenmek istiyenler, 
herhalde çoktur! Fazla meraka 
meydan bırakmamak üzere 
hemen haber ·ıerelim ki, bu 
kız Holivuddadır ve henüz 16 
yaşındadır! 

Evet, henüz on altı yaşında 
bulunan bu Dean Dürbin, bun· 

dan birkaç ay evt:l Holivudun 
en meçhul bir kızcağazı idi. 

Fakat son çevirdiği bir filim 
sayesinde Kanadalı Dean Dür· 
bin en büyük bir yıldız olu· 
vermiştir! 

Amcrikada en ziyade sevi· 
len bu yıldızdır; bu yıldızı 
keşfetmiş olan sinema şirketi 
kontratoyu yenilemiş ve yeni 
yıldıza ayda 600,000 frank 
vermektedir! 

Ne ili işi fakat işin bundan 
alasını, Dcan Dürbini nikih
hyacak delikanlı görmüş ola
caktır. 
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Numara - 112 Yazan: M. Ayhan 
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Doğan, iriniyi kolları arasında sıktı. 
ikisi de kendilerinden geçmişlerdi. 

. Bu hal, yıldırımların çarpış- cnksın. Zor şeyler amma İrini.. - Ur.utma, gece yansında 
tıkları dakikalara mahsus bir - Hayır, endişe etme Do- denize açılmış olmalıs ınız 

haldi . Bir ateş fırtınası esiyor- ğan. Sonuna kadar mükemuıe· İrini . 
du sanki... len başaracağım. Şimdi ben de - Peki Doğan ... 

- Doğan.. söyliyeyim: Stella, bugece be- irini giyinmesini bitirmişti. 
- İrini!.. nimle beraber bizim yaralı Doğan gayri ihtiyari: 
iradelerinin, mukavemetle- genci ziyaret etti, umulma<lık - Bilsen ne güzel, ne muh· 

rinin dizginleri kopmuştu. Se- bir netice çıktı: teşemsin irini!. 
vişiyorlardı. Biribirine sarıl- Stella onu seviyor. Dedi. İrini tatlı tatlı güldü. 
mış, aşkın, ihtirasın en ötele· Ve yaralı, şimdi Stellanın Onda, adeta çocuklaşmış, ma-
rinde kaybolub gitmişlerdi. sarayının arka bahçesindeki sumlaşmış bir kadın hali vardı. 

Kendini ilk toplıyan irini küçük bir köşkte yatırılmıştır. Doğanı elile selamladı ve çıkıp 
oldu. Dilber Yunan kadını Kısacası, vaziyet bu!... Fakat gitti. 
kendini topladı ve yüzünü ka· mezheb ayrılığı dolayısile Ve· Doğan doğruldu, rahat ra· 
payarak pencereye kadar gitti: nedikte evlenmelerine imkan hat esnedi, uzun uzun gerindi 

- Doğan ne yaptık!... yoktur. Bunu halletmenin ça· ve gene koltuklardan birine 
Doğan, hala o hararetin te- resi?. . kendini attı. Karyolalarda yan 

sirleri altında sayıklar gibi Doğan, sevinçle ellerini gelecek zamanda değildi. Ayak 
cevab verdi: uğuşturdu: üstü, askerce iş görmek la-

- Bilmiyorum irini... - Gönüller birleştikten son· zımdı .. 
- Hatal... Hata!... O za- ra meseleyi halletmek gayet Kısa bir düşünce hulasası 

vallı kıza ihanet ettik... kolaydır.. Papa vasıtasile dü- yaptı: 

- Evet, ihanet.. Fakat biz zcltirim bu işi... - Ne hadiseler Allahım, 
bir maziye malikiz .. Ve kimbi- - Şu halde müsaade et te -diye mırıldandı- ne hadiseler? 
lir daha ne kadar zaman... ben Stellaya bir mektup ya- Bu defa da Mehlikayı kurta· 

İrini, Doğanın sözünü kesti. zayım. Bizim iş'arımıza kadar rırsam artık şehirlere ayak 
Yorgun bir sesle: hiçbir harekette ve teşebbüste basmam; lanet olsun toprak 

- Hayır -dedi- bu artık bulunmasınlar. yüzüne!. 
devam edemez. Biz ayrılmalı· - Evet, muvafık olur. Biraz sonra derin bir uy· 

• yız Doğan ... Ne ise, şimdi ko· İrini, çarçabuk bir mektup kuya dalmıştı. Fakat, tam dört 
nuşacaklarımızı bitirelim.. yazarak hizmetçilerle gönderdi saat sonra kurulu bir saat gibi 

_ Evet, konuşalım irini.. ve bir taraftan da giyinmeğe kalkınca, yumuşak bir batta· 
- Dediklerini bu akşam başladı... niye ile örtülü bulunduğunu 

yapacağım.. - Sen akşama kadar bu· gördü, gülümsedi. 
_ ş~kil şudur İrini: rada mısın?. Bu, irininin şarışın Rum fın-
Dokaya, guya akşamki ha- - Evet, hizmetçilere tenbih dıkçısının marifeti olacaktı. 

diselerden sonra fikrini et, bol yemek, bol şarap ver· Bu sarışın kız, Doğanın ru-
almıya gitmiş gibi değil, be· sinler... Bu akşam ikimiz hunu her zaman gıcıklıyordu .. 
n muvazenesizliklerimden, de beyaz gemide bulunacağıı. Kız da ona karşı, aşka ben-
ifril !arımdan .asabileşmiş ve Belki iki gün sonra kırmızı ziyen derin bir meyil göste-

k b. gemiye geçmiş oluruz. rı'yordu nihayet ona ha vermiş ır · 
insan gibi gideceksin.. Bir irini hiç tafsilat istemiyor, Doğan eve gelince, başka-
erkeğe nasıl ümid verilirse... hiçbir şey sormuyordu. Sanki laşıyor, eli ayağına dolaşı· 
Affet beni İrini, fakat son va- bir kumanda altında imiş gibi yordu. 
zifen bu olacak, işte öyle gö- hareket ediyordu.. - SOl\TU VAR -
rüneceksin .. Ona gece yarısına 
kadar misafir kalacaksın. Müın· 
künse ona epeyce içir. . Din
liyor musun? 

irini gözlerini uzaklara dik
mişti: 

- Dinliyorum .. 
- Ve sonra, gondolle bil' 

gezinti teklıfinde bulunacaksın. 
Beraberce açılacaksınız. Ta, 
Cezayir gemisine doğru .. 

- Evet, ondan sonrası ba
na ait .. 

- Peki Doğan!. Ya Meh· 
lika ne olacak?. 

- Mehlikayı ancak bu sa
yede kurtarabileceğiz .. Ancak, 
bu gece Doka sarhoş olunca, 
Dokalık damgasını havi bir 
kağıdın üstüne şu cümleyi ya· 
zarak masa üstünde bıraka

caksın: 

"Adriyatik denizi içinde 
devletimizin yüksek menfaat
lerine aid olmak üzere iki dev
let mümessili ile gizli bir mü
lakat yapmak için gece vakti 
hareket ediyorum. Emri, kilise
mizin ruhani reisi Papa haz· 
retleri vermişlerdir. Bu müla
ICat, gayet mühim ve gizli ola
cağı için, kimsenin bilmemesi, 
işitmemesi lazımdır. Oradan 
vereceğim bütün emirler, ay· 
nen ve dikkatle tatbik oluna
caktır ... 

Bu kağıdın zarfına da, şehir 
muhafız kumandanının adre· 
sini yazacak, mektubu masa· 
nın üstünde bırakacaksın. An· 
cak dokalık zarf ve kağıtla· 
tından da birkaç tane ala-

Mahkeme salonunda bir yankesicilik 

Saat yerine hançer ve 
tabanca bulundu 

Müddeiumumilik, hırsızlık ihbarı 
üzerine derhal polis getirtti 

Ağırceza mahkemesi salo· 
nunda Buca cinayeti davası 
görülürken bir yankesicilik 
vak'ası olmuştur. İki başlı ci
nayet davasını dinlemek için 
Buca nahiyesinden pek çok 
halk mahkeme salonuna dol
duğu gibi bu mühim muha
kemeyi duymak için lzmirden 
de birçok meraklı toplanmıştı. 
Dinleyiciler arasında duran bir 
gencin kolundaki saati bir 
hamle ile çalınmış ve o sırada 
kolunda müthiş bir acı his
seden bu genç, saatinin ça· 
lındığını farkederek, Müddei
umumiliği hadiseden haberdar 
etmiş, derhal üç polis getir
tilmiş ve muhakemenin bit
mesi beklenmiştir. 

Muhakeme, sona erdikten 
ve mahkeme heyeti, müzakere 
salonuna geçtikten sonra po
lisler ve mahkeme mübaşir
leri, Ağırceza kapısı önünde 
durarak dinleyicilerin Üzerle
rini birer birer aramışlar, ça· 
lınan kol saatini aramışlardır. 
Kol saati bulunmamıştır. 

Mahkeme salonunda kimse 
kalmadıktan sonra sıraların 
altlarına dikkat edilmiş, orada 

• 

bir sıranın altında iki yüzlü 
bir hançer bulunmuştur. 

Saatin, mahkeme salonunun 
şimal istikametindeki pencere
lerinden aşağı attlması ihtimali 
de nazarı dikkate alınmış ve 
aşağıya bir mübaşir gönderil
mişti. Bu mübaşir de pence· 
reden atılmış toplu bir taban
ca bulmuştur. 

Çalınan saat aranırken Üzer
lerinde bıçak ve tabanca bu· 
lunan iki şahsın, bunları sıra 
altına bıraktığı ve pencereden 
attığı anlaşılmışsa da sahihle
rinin kim oldukları belli ol· 
mamıştır. Zabıtaca, bu silah
ların sahibleri aranıyor. 

B .. Hakkı Veral 
Ankarada bulunan Üzüm 

Kurumu · genel direktörü Bay 
Hakkı Veral, bu akşam İzmire 
gelecektir. 

IGöz Hekimi ·ı 
Mitat Orel 

1 Adres: Beyler Numan so
kağı No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden evel 
saat 10-12 öğleden sonra 

15,30 · 17 Tele. 3434 

'Atatürkle Cin 
' 

Reisicumhu-
1ru arasında 

Telgraflar teati 
Pdi{di 

Ankara, 19 (A.A.) - Çin 
milli bayramı münasebetile 
Reisicumhur Atatürkle Çin 
Reisicumhuru nşağıdaki tel· 
grafları teali etmişlerdir: 

Ekselans Liıı Şen 

Çin cumhuriyeti hükumeti 
reısı Nankin 

Cumhuriyetin ilanı yıldönü

mü münasebetile ekselansını
zın gerek şahsi saadetleri, ge· 
rek Çin milletinin saadeti 
hakkındaki en iyi temennileri
mi bildiririm. 

K. Atatürk 
Ekselans Kama! Atatürk 
Tiirkiye Reisicumhuru 

Ankara 
Milli bayram münasebetile 

tebriklerinizden derin surette 
mütehassis olarak ckselanınıza 
Çin milleti namına samimi 
teşekkürlerimi bildirmekle kes· 
bi şeref ederim. 

Un Şen 

Yugoslavya elçisi 
İtimatnamesini takdim etti 

Ankara, 20 (Hususi muha· 
birimizden ) - Geçen gün 
Cumhurreisimiz Atatürke iti
matnamesini takdim eden Yu
goslavyanın yeni elçisi B. 
Adeneviç, bugün ( dün ) Baş· 
bakan veki B. Celat Bayan 
ziyaret etmiştir. 

Birincikordon 
Taşlar arasma asfalt 

dökUIUyor 
Birincikordonun parke taş· 

ları arasına asfalt dökülmesi 
kararlaştırılmış ve tecrübelere 
başlanmıştır. Şimdilik balık

hane yakınında yolun bir kıs· 
mına asfalt dökülmekte ve 
taşların arası doldurulmakta
dır. Buradan alınacak neticeye 
göre, yolun diğer kısmına da 
asfalt dökülmesine başlana
caktır. Bu suretle kışın fazla 
rüzgarlı zamanlarda denizin 
taşarak parkeler arasındaki 
kumları almasına mani oluna· 
caktır. 

'Aziz nasıl 
:vara/anmış? 
Hakkında tah
kikat yapılıyor .. 

Afacan Mehmed oğlu Aziz 
adında biri, Bergama civarın
da dağlarda dolaşmakta idi. 
Aziz, Bergamada bir kişiyi 
öldürmüş, fak at yakalanama
mıştı. Aziz, bir gece eskiden 
alacağı olan parayı istemek 
üzere bir yörük çadırına git· 
miş, fakat orada yakalar mış, 
fena halde doğülmüş ve ya
ralanmıştı. Aziz, İzmir mem· 
lcket hastanesine getirilmiş, 

şimdiye kadar dikkatle tedavi 
edilmiş ve son muayenesinde 
kendisinde asabi bir hastalık 
da bulunduğu anlaşılmış ve 
hastanenin deliler kovuşu kıs· 
mına alınmış, oradan da ha· 
pisane revirine nakledilmiştir. 

Mühim bir mülakat 
Pekin, 20 (Radyo)-İç Mon

golistan Prensi (Stek), bugün 
Japon karargahını ziyaret et· 
miş ve Japon ordusu komu
tanı ile uzun bir mülakat yap· 
mıştır. Bu mülakata büyük 
ehemmiyet atfedilmektedir. 

Beyaz Ruslar 
Cemiyetlerini Paristen 
Sofyaya nakledecekler 

Sofya, 20 (Radyo) - Kay
bolan Beyaz Rus generallerin· 

den Millerin yerine seçilen 

general Avramof, Beyaz Rus

lar askeri teşkilatını Paristen 

buraya nakletmiye karar ver· 
miştir. 

B. Valera 
Yakında itifa edecek 
Dublin, 20 (Radyo ) - lr· 

landa hükumeti reisi B. Dö 

Valera; yeni temel yasası mer· 

iyet mevkiine girer girmez, 

istifa etmek niyetinde bulu
nuyor. 

B. Dö Valeranın yerine, B. 

O. Gelli namzed görünmek
tedir. 

6 kazamızda 
Arazi tahriri 

sona erdi 
Kuşadası, Seferihisar ve 

B. Grandi Foça kazalarında arazi tahrir 
Yeni tekliflerde bulundu işleri bitmişti. Son defa Urla, 

Londra, 20 (Radyo) - A- Dikıli ve Torbalı kazalarında 
demi müdahale komitesi; bu- da tahrir işleri sona ermiştir. 
gün öğleden sonra saat 16 da Karaburun kazasında çalı-
toplanmış ve iki buçuk saat şan komisyonun da yakında 
müzakerelerde bulunmuştur. tahrir işini sona erdireceği 

Bugünkü toplantıda, İtalya 
delegesi B. Grandi, bitaraflı- gelen haberlerden anlaşılmıştır. 
ğın davamı için teklifte bulun- Bir orman memuru 
muş ve ispanyada halen ne Ağır hapse mahkOm edildi 
kadar gönüllü bulunduğunun 
tesbiti için bir heyet gönde
rilmesini istemiştir. 

Muhtelif orman çap ve mü· 
ruriye tezkereleri üzerinde sah· 

tekarlık yapmak, Nahiye mü
dürüne hakarette bulunmak 

Komite, B. Grandinin bu 
tekliflerini devletlere bildire-
cek ve cuma günü tekrar ve memuriyet vazifesini suisti· 
toplanacaktır. mal etmekle maznun Seferi

hisar orman muamelat me· 
Romanya muru B. lbrahimin Ağırcezada 

ltalyaya ısmarladığı tah
telbahirleri ahyor 

Bükreş, 20 (Radyo) - Ro· 
manya Hava Nazırı B. İrines· 
ko, Romanya için inşa olunan 
yeni tahtelbahirleri tesellüm 
etmek üzere Milanoya hare· 
ket etmiştir. 

MahkOmiyet 
Çeşme kazasında B. Faiği 

yaralıyan B. Mehmed on yedi 
gün, lzmirde Bn. Muradiyenin 
Jrzına tasaddide bulunan Ha· 
lil İbrahim dört ay hapse 
mahkum olmuşlardır . 

muRakemesi sona ermiş ve 
iki sene, dört ay hapsine ka
rar verilmiştir. 

IMekteb 
kitabları 

Yavuz Kitabevi 
Sahibi Fahri Kitabçı getirttiğil 
Bütün mekteb ki. 
tablarını en müsaid 
şartlarla satışa çıkardığını 
sayın öğretmenlerle müşte· 
rılerine arzeder. 

21 fıktetrio 91'1 

Çin.Japon harbi 

Mikado 
- Başı 1 inci sahifede = 

eylemiştir. 

Sbarsi eyaletinde 18 ilkte~rio 
sabahı Taiyuaoın 70 kiJoıoetre şi· 
malinde kıiin Hsinkovchen ıehrini 

iişgal etmi~ olan japon ordusu Çin· 
lilerin Shinhsiendeki menilerine 
karşı bir taarruz lıazırJamağa lıaı· 
mı~Jardır. 

- Seiyuan eyaletinde Paoıovu 
işgal etmi~ o)ao japon ordusu ileri 
hareketine devam ederı-k 1 i ilk· 
teşrinde Paotovun ~O kilomNrC"ı 
şimali garbi~inde kain bir mevzii 
işgal etmi~ıir. 

'1: okyo, 20 (A.A.) - Tebliğ: 
iki Japon bombardıman 

tayyaresi, 19 İlkteşrinde saat 
4 ve 14 de olmak üzere iki 
kere Nankin civarındaki tay
yare meydanlarile Pukov is
tasyon unu bombardıman et· 
mişlerdir. 

Bu istasyon Nankin-Tsiman· 
Tientsin şimendifer hattının 
müntehi olduğu Yangtse neh: 
rinin sol sahilinde bulunmak
tadır. 

Bu iki bombardıman neti· 
cesinde mühim hasarat husule 
gelmiş ve Pukov istasyonunda 
bulunan askeri ve zırhlı tren
lere müessir surette isabetler 
vaki olmuştur. 

-------
Tehlikeyi atlattılar 
- Başı 1 inci sahifede -
lunmaktadırlar. Hükumet, tay
yarelerle denizde mahsur tay· 

falara torbalar içinde erzak 
attırmıştır. Çerkesköye kara 

yolile bir tahlis heyeti gönde· 
rilmişse de bu heyet, karadan 

kazazedelerle temas imkanını 
bulamamıştır. 

Saat 17 de Türk gemi kur
tarma şirketinin Bora vapuru, 

bütün tahlis vasıtalarile yola 
çıkarılmışsa da şiddetli dalgı..-

lardan ve şimali şarki rüzgar· 
larından ilerliyememiş ve iş 
görme imkanını bulamamıştır. 
Vapur, geriye dönmüştür. 

Gece yansı tekrar yola çı· 
kan Bora vapuru, kazazedele· 
rin bulunduğu yere varmış, 
onlara erzak ve yiyecek ver· 
miştir. Üç yelkenli, başları 
şimale müteveccih olarak dal· 
galar arasında mahsur vazi· 
yette bulunmaktadır. 

Bora vapuru kaptanı; yel
kenlileri yedeğe alarak lstan· 
bula götürmek teklifinde bu· 
lunmuşsa da gemiciler fırtına
dan korkarak dönmek isteme
mişler ve fırtına dinince kö
mür ve odun alarak dönmek 
istediklerini bildirmişlerdir. 

Gemiciler, hükumetimizin 
kendileri için gösterdiii ali· 
kadan dolayı fevkalade mem~ 
nun olmuşlardm 



ORSA 
Ozum satışları 

Alıcı K. S. 
inhisar ida. 13 75 
M. J. Taran. 13 75 
S. Erkin 15 
K. Taner 15 
Alyoti bira. l 8 
J. Tara. Ma. 13 25 

9 Beşikçi o. 15 
6 Ş. z. Galip 17 
1204 
406 

ı-....-3610 

incir s•tıtl•rı 
• Alıcı K. S. 

A. H. Nazlı 9 25 
7 Ş. Remzi 5 75 
3 8. Alazraki 7 7 S 
1 Ş. Rıza H. 7 

M. J. Taran. 12 
10 j. Taran. Ma. 6 50 
287 
560 

7 

K. S. 
15 625 
14 75 
17 50 
15 
18 
13 25 
15 
17 

K. S. 
9 25 
8 25 
8 
7 

12 
7 

Zeytinyal)ı satı,ıarı 
Alıcı K. S. K. S. 

3 Bomba M. Ki. 25 29 

Turgutluda 
Cumhuriyet bayramı 

hazırhkları 
Turgutlu, 19 (Hususi) -

Kaymakamımız B. Kemal Ak
gün Cumhuriyet bayramı için 
büyük tezahürat hazırlıyor. 
Bugün, ri> aseti altında topla· 
nan heyet zengin bir program 
tertib etmiştir. 

Belediyemiz, muhtelif yer· 
lerde taklar yaptırmıya, elek· 
trik ampullerini çoğaltmıya 
başlamıştır. Bütün kasaba hal
kı; yeni kanun mucibince bay· 
rak tedarik etmiştir. 

Jandarma Komutanımız, bu, 
büyük giinde köylü kardeşle· 
rimizin de tezahürata iştirak· 
lerini köylülere teklif etmiş 
bu 1lrzu büyük bir sevinçle 
karşılanmıştır. 

Mekteblerin de fşzla alaka 
gösterdikleri memnuniyetle gö
rülmektedir. 

Bu seneki bayram geçen 
senelere nisbetle coşkun bir 
şekilde tesit edilecektir. 

Askeri fabrikalar umum mü- lzmir Levazım amirJilı ilctn 
d •• ı •• "' .. f zmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: Ur ugunaen: Dikimevleri için 5676000 adet aleminyüm düğme 2S·10·9l7 

95 adet elektrik motÖrÜ Pazartesi günü saat 16 da tophanede İstanbul levazım amirliti 
satın alma komieyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacakbr. 

Tahmin edilen bedeli 17000 lira olan yukarda miktarı ve Tahmin bedeli 31218 liradır. ilk teminat. 2341 lira 35 kuruş· 
cinsi yazılı motör askeri fabrikalar umum müdürlütü satın al· tur. Şartname ve nümunesi komisyonda rörülebilir. lsteklilerin 
ma komisyonunca 8·12·937 Çarşamba günü saat 15 de kapalı kanuni belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden 
zar~ us·uJile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis· 

bir saat evel komisyona vermeleri. 7 12 17 21 3527 yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1275 lirayı _______ ...._.. _____________ _ _ 
havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar ko- h:mir Lv. amirliii Sat. Al. Ko. Rs. een: . 
misyona vermeleri ve· kendil~inin de 2490 sayılı kanunun 2 Dikim evleri için alınacak olan on bir kalem perçin çivisi 
ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko- ve perçin pulu 25·10-937 Pazartesi günü saat 15 de Topha· 
misyona müracaatları. l 5 17 l 9 21 3576 nede lstanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda ka· 

lnhl•Sarlar Jzmı•r b&fmU••du••rıu•• • pah zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 25707 lira· 
dır. ilk teminatı 1928 lira 3 kuruştur. Şartname ve nümuneleri 

aünden: komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni belgelerle birlikte 
b teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat eveline kadar ko· 

idaremiz yanındaki ambarda mevcud 934 yılı mahsulünden misyona vermeleri. 7 12 17 21 (3528) 
356 kilo tütün açık art rma ile satılacaktır. lıteklilerin 29·10· Jzmir Lv. amirliği Sat Al, Ko. Rs, den: 
937 günü saat lO da başmüdürlüğümüzdeki komisyona gel· k 1 d k 
meleri . 19 21 3694 Dikim evleri için almaca o an o uz kalem çadır ve saraciye 

malzemesinin kapalı zarfla eksiltmesi 26· 10-937 Salı günü saat 
•llff llllllllll llllllllll lllllh. Doktor .allllllllllllllltlllUllllllllll 15 de Tophanede İstanbul levazım amirliği satın alma komiı· 

A. Kemal Tonay 
==== yonunda yapılacaktu. Tahmin bedeli 20344 liradır. ilk temi· 

natı 1525 lira 80 kuruştur. Şartname ve nümuneleri komisyon· 
!i da görülebilir. isteklilerin kanuni belgt:lerile beraber teklif 

--------
EE Balcterigoloı ve bulaııcı, salıın ~ luutalılcları E: mektuplarmı ihale saatinden bir saat evel komisyona vermeleri. = Birinci Sınıf Mutahaaaıaı ~ ---~---~~-1 __ 1_2 __ 1_1 __ 2_1 __ _ 
~ (Verem ve saire) § lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs.den: 
5 Basmahane istasyonu ka!'§ısındak.i Dibek sokak bqında 30 •yılı 5 lstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat hayvanatı için 
§ ev ve mııayenehaneeinde sabah saat 8 don akpm Mat 6 ya § 

Foto O r :S kMlar hastalannı kabul eder § 300 000 kilo yulaf 8·11·937 Pazartesi günü saat 15 de latan· 
•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Telefon: 411 S 1111111• bulda Tophaneda satın alma komisyonunda kapalı zarfla alı· 

Posalı - nacakt1r. tahmin bedeli 15 000 liradır, ilk teminab 1125 lira· 
ı N o N o Cad. No. 20 Devn·m ş ·· · k ı Zahire aatlşları Birinci Sınıf Mutahassıs dır. artname ve numunesı omisyonda görülebilir. ıteklilerin 

Atölyede Kı•tabevı• Dr. D'amı·r Alı• kanuni belgelerile teklif mektuplarını ihale saatinden bir ıaat 
Ç. Cinsi K. S. K. S. En güzel pozlar ._. evelinc kadar komisyona vermeleri. 21 26 31 4 
490 Buğday 5 5 875 J Kı Jf/ 
364 Bakla 4 çekilir. Sahibi: M TAT amçı 0 • 

11 lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
SO M. Darı 4 75 A Bütün mektep kitaplarını Cilt ve Tenasül haatahk lıtanbul levazım amirliğine bağlı müessesat hayvanatı ıçın 
25 Ton Nohut 5 50 7 25 matör işler en müsait şartlarla satışa çı· ları ve elektrik tedavisi 300 ton arpa 8-11-937 Pazartesi günü saat 14,30 da Topha· 

104 " 5 50 7 25 Temiz çabuk kardığını sayın öğretmenlerle lzmir • Birinci beyler sokağı nede sabo alma komisyonunda kapalı zarfla alınacaktır. Tab· 
47 Börülce 8 müşterilerine arzeder. Elbamra Sineması arkasında min bedeli 14500 liradır. ilk teminatı 1237 buçuk lirad1r. 
12 Susam 15 50 UCUZ yapılır Adres: ikinci Beyler soka· T~lefon : 3479 Şatname ve nümunesi komisyonda görülebilir. _isteklilerin ka· 

220 Kilo P. çekir. 2 80 ----··-------•g•v ı•n•d•a•5•8-n•u•m•a•ra.·----------------• nuni belgelerile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
44 ,, Acı B. içi 53 58 J l a D eveline kadar komisyona vermeleri. l21 26 31 4 

11176 ,, T. B. içi 81 83 50 lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 

S32s " Diş ı --dem 33 Manisa Vakıflar Müdürlüğünden; 1 - Mst. Mv. askeri hastanesinin kapalı zarfla münakua· 
948 ,, K. ceviz 10 12 Bedeli da bulunan 30000 kilo kQyun eti ihtiyacına talip çık· 
782 B. Pamuk 36 75 42 madığmdan pazarlıkla satın alınacakbr. 

muhammeni Ağaç 
Piyasa fiatleri L 2 - ihalesi 23/1.Teş.1937 Cumartesi ğünü saat 10 da lz-

No. 7 13 75 ' 14 25 ira K. Cinsi miktan Kıt'ası Mevkii Vakfı mirde kışlada lzmir levazım amirliği satın alma komiı· 
,, 8 14 50 14 75 600 00 Zeytin mahsulü 1500 1 Emlak dere köyünde Hacı Hüseyin vakfından yonunda yapılacaktır. 
,, 9 15 00 15 50 

4oo OO " " 850 1 Ali beyli köyünde " " " 3 - Tahmin edilen mecmu tutara 12000 liradir. 
520 00 ,, ,, 950 3 Gökçe köyü civarında Kara Oıman vakfından T k ,, 10 17 00 17 50 4 - eminat muva kate .akçesi 900 liradır. 

" 11 19 00 20 00 3 20 " " 40 2 Maniaada yauı kayada Saraç Ali baba vakfından 5 - Şartnameıi bergün komisyonda görülebilir. 
" 12 21 00 22 00 200 00 " " 400 1 " llıcak albns:la Bozkırla vakfından 6 - isteklilerin ticaret odaımda kayıtlı olduklarına dair 

Yukarıda muhammen bedellerile mevkileri ve ağaç miktarları yazılı zerinliklerdeki 937 vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
Lik Maçları yıh zeytin mahsullerı 15/ 10/937 tarihinden itibaren (12) gün müddetle açı art1rma suretile 7 _ Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunu 2 ve 

satılığa çıkarılmıştır. 27110/937 tarihine müsadif çarşamba günü saat (3) de Manisa Vakıflar 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı veıikaları 
Gelecek ayın on dör- müdüriyetinde aytı ayrı ihaleleri yapılacaktır. Bedellerinin rub'u pt>şin ve mütebakisi tarihi ve teminat muvakkatelerile birlıkte ihale saatinden 

ihaleden bilitibar üç ayda üç müsavi taksitle tediye edilecektir. Taliplerin ve fazla malumat 
dünde başlıyor almak istiyenlerin her gün Vakıflar müdüriyetine müracaatları ve ihale günü teminal akçelerile evel komisyona müracaatları. 

Lik maçları on dört teşrini- birlikte hazır bulunmaları ilan olunur. 19 21 22 ____ 3_69_4 ___ fzmİr fskan mÜdÜrlÜgu" •• nden: 
&anide başlıyacakbr. Spor iz T b 
bölgesi futbol ajanhğı, liklere mir Gümrük Muhafaza a uru Satın Al- Vilayet dahilinde iskan edilen göçmenler için yapılacak olan 
İftirak edecek oyuncuların bu K evlerden Menemen kaza merkezinde şehir tipi kirgir 14, 
ay sonuna kadar yeniden m& OmisyODUndan: Façanın bat arası mevkiinde köy tipi kirgir 17 tek ve 10 
teaçil dilmeleri lazım geldiğini, Umum tahmin Muvakkat çift, Kemalpaşa kazasmın yukar1 Kızılca köyünde köy tipi 
~il edilmiyen oyuncuların kirgir 10 tek, Çeşme kazasınm Alaçab nahiye merkezinde köy 
ı Miktarı tutarı teminatı Pazarlık 
ik maçları başlayınca takım· tipi kirgir 10, Uzunkuy~ nahiye merkezinde köy tipi kirgir 
larında yer alamıyacağım ku· Cinsi Kilo Lira Kr. Lira Kr. tarihi Gün Saat 20 tek ve Bergam•nın Kımk nahiye merkezinde köy tipi kir· 
liiblere bildirmiştir. Salça 774 123 85 10 OO 271101937 Çarpmba lO gir 20 tek, Torbah kazasmm Ahmetli köyünde köy tipi kirıir 

Balıkesir Patates 6112 418 7o 32 00 " " " l0,30 52 tek ve 4 çift ve Dikili kazasının merkezinde şehir tipi 
Peynir 1986 774 55 S9 00 " ,, ,, 11 k" · 31 Ça d 1 h' · k · d k'" k 3 Manisava 4- 1 galip argır ve n ar ı na ıyesı mer ezan e oy tipi argir t 

ı Sadeyağı 2115 1850 63 139 00 " " " 11,30 çift ve 118 tek evin inşası, keresteleri iskan idaresinden ve· 
Manisa, ( Hususi) - Balı · Ç. üzüm 1261 264 81 20 00 ,, ,, ,, 14 b 1 ı 

lteıir sporcularından 35 kişilik rilmek vesair i umum ma zeme ve işçiliği . tamamen müteah· 
Zeytin tanesi 1011 313 41 24 00 • ,, ,, ,, 14,30 b"d · h t ı · · · ı 1 k l 937 bir kafı"le, Maniıaya gelerek,· • ı e aıt ve ana tar es ımı suretı e o ma üzere 19-JO-
Saman 16789 419 73 32 00 " ,, ,, 15 b s dd 1 t.fanisahlara iadei ziyaret et· tarihinden iti aren 1 gün mü et e ve kapalı zarf uıulile 

lbiflerdir. Arpa 34492 1552 15 117 00 " ., " 15,30 yeniden eksiltmeye konmuştur. 
Sporcular, gençler ve Halk· Şeker 110(\ 301 40 23 00 " " " 16 1 - Yukanda yazılı tek evlerin beherinin muhammen keşif 

1 - · lzmir Gümrük muhafaza taburu ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı yazılı (9) kalem b d ı· "39 ı· 74 kuruş eli" a t' "ft 1 · u704 ı· ~ erkinile belediye bandosu e ~ 1 1ra 1 s n ım,, çı ev enn 1ra 
b_I k erzakm 15-10-937 günündeki pazarhğma talip çıkmadıx..ndan hizalarında gösterilen gu"n ve sa· 79 k h" t"p" evle · "416 ı· 12 k t va ı esirlileri istasyonda kar· a• uruş,, ve şe ır ı ı rın ıra uruş ur.,, 
11lamıştır. Gençlerin çok sa· atlarda yeniden pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. Umµm tahmin tutarlarile muvakkat temi- 2 _ Münakasa 2·11-937 Sah günü saat on beşte lzmir 
llıinıi tezabürab arasında mi· natı karşılarında yazılıdır. Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. fıkin müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 
lafirler Halkevine gelmişler 2 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddesinde ve şartnamelerinde 3 - Arzu edenler evlerin umumuna birden oldujıl aibi 
~e Kbım Nami Duru tarafın· yazılı vesikalarla teminat makbuz veya banka mektuplarile birlikte pazarhk ıaatlarında lzmir onar ve yirmişer olarak perakende suretile de teklif yapa· 
'lab verilen söylevi dinledik· Alsancak birinci kordon (364) numarada tabur satın alma komisyönuna müracaatları. 3719 bilirler. 

ten sonra şereflerine Şehir • /zmİr harici askeri satın alma ilanları 4 - işe gelenler bu işe ait plan ve şartname evrakını her 
~lübünde • verilen ziyafette gün iskan müdürlüğü dairesinde görebilirler. 
ulunmuşlardır. Burnava Tümen Sabo Alma Komisyonundan: 3687 S - Münakasaya girebilmek için muhammen bedelin yüzde 
Balakesirliler, yeni hazırlanan Cinsi Miktan Mahalli Umum tah· Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 7,S dan tutarı olan muvakkat teminat bedeli yatınlmıı olmaıı 

-ts>or aahaıında Manisa rr.11h· · Kilo min tutarı teminatı şekli ve teklif mektuplarının eksiltmeden bir saat evel komisyon 
telitiıe beyecanh bir maç Lira Kr. reisliğine makbuz mukabili verilmesi lazımdır. 
•Pnııılar, neticede 4- 1 galip Linyit kömürü 70000 Burnava 700 53 Pazarlık 25-10-37 Pazartesi 10 6 - Münakasaya iştirak edeceklerin yukarda yazıh gün ve 

lelaaişlerdir. ,, ,, 35000 Ödemiş 350 27 ,, ,, ,, 10.30 saatte İzmir iskan dairesine müracaat etmeleri ilin olunur. 
Gece gene Balıkes"ır spor· 129000 T' 1290 97 11 . 21 26 3713 ,, ,, ıre " " " 

-lan tarafından Halkevinde t Yukarıda miktar ve mahalli yazılı linyit maden kömürlerinin 11·10-937 puarteıi ıünü N İllİ 8 1 clİ • d • 
~en müsamere çok zevkli yapılan açık eksiltmesine talip çıkmadığından bir ay zarfında pazarhk suretile satın az e e yesın en, 
leçmq, Maniaalılann alkııla- alınacaktır. Belediyemizde 98 lira maaıh. bir muhasebecilik mü~~aldir. 

toplıyaa bu müsamerede 2 - ilk pazarlığı 25-10-937 pazartesi günli hizalarında yazılı saatlerde yapılacaktır. Beı seneye yakın belediye vesaır yerlerde muh~aebecılık Y•· 
lceair poçleri büyük mu· 3 - Şartnameıi her aün komisyonda görülebilir. panlann belediyemize müracaatlan. Bu evsafı baız mubuebe-

'61termitlerdir. 4 - lıteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki ukeri aatm alma komiıyonunı ıelmcleri. cilerin içinde lise mmanlan tercih edilecektir. 21 22 3711 



Fratelli Sperco Pu·· r·, Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. o kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye P.Jerler. 

Vapur Acentası------mm:mm.:. ...... --.............. .. 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"DEUCALI0N" vapuru 26 

10/937 de ANVERS. ROT-
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG liınanln· ın :t }i.ık 
alarak hareket 9'iccektir. 

"HERMES., voıpuru 27 10 
937 de b~klenıyor. BURGAS, 
VARNA ve KÔSTENCE li
manlarına yük alarak h3ı-.·k t 
edecektır. 

"SATURNUS .. vapuru 13· 

iaııı balarıııı 
'9 alırsanız: 

11 937 de ROTTERDAM. 
AMSTERDAMveHAMBURG 
linıanlnrına yük alarak hare- ' 
ket edecektir. LLU 

Hem bol ışık alınış 
olur, hem iktısat et· 
miş olur, hem lamba 
değiştirmekten kurlu· 
lur, hem de sarfiya
tınızın eksildiğini ilk 
faturada görürsünüz 

"TRiTON,, vapuru 13/11 
937 de bekleniyor. BURGAS, 
VARNA ve KôSTENCE li· 
manian için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"VIKINGLAND.. motörü 
~-11-937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN
ZIG, DANMARKA, ISVEÇ 
ve BAL TIK limanlarına ha
reket edecektir. 

"NORDLAND., motörü 16-
11/937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN
ZIG, DANMARKA, ISVEÇ, 
ve BAL TIK limanlarına hare· 
ket edecektir. 

"AASNE,, vapuru 2/12/937 
ROTTERDAM, HAMBURG 
GDYNIA, DANZIG, DAN
MARKA, ISVEÇ, NORVEÇ 
ve BAL TIK limanlarına hare· 
ket edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA" vapuru 4/11-
937 de MALTA ve MARSIL
y A İimanlarma hareket ede· 
ccktir. 

ZEGLUGA POLSKA S.A. 
.. LEWANT., ' motörü 6-11 

937 de ANVERS, GDYNIA 
ve DANZIG limanlarına hare· 
ket edecektir. 

ilanlardaki hareket tarıhlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda FRA TELLi SPER 
CO vapur acentalığına mü· 1 
racaat edilmesi rica ofunur. 
Telefon: 4111/4142/4221/26631 
·~--~ri&~~~:Zi:~ıEB• 

Satılık ev 
Güzelyalı tramvay cad

desi 1027 numaralı 6 odalı 
ve bütün konforü havi de· 
nize nazır ev satılıktır. Ta· 
!iplerin mezkur f':Ve müra· 

1 caatları ilan olunur. 
~O'.l'.f.CllC'lliiıılEtöl~·------

oı. . 1 
ıvıer ve 

Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN Lf. 

NES LTD. 
"ALGERIAN" vapuru 20 

Birinciteşrinde gelip yük çı· 
karak ayni zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala
eaktır. 
• "CITY OF LANCASTER,, 

vapuru 15 lkinciteşrindc ge
lip yük çıkaracak ayni zaman· 
da LONDRA ve HULL için 
yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION CO LTD. 
"ADJUTANT,, vapuru 5 

lkinciteşrinde gelip LONDRA 
için yük alacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE 
LINIEN 

"iTHAKA,, vapuru ikinci
teşrin ibtidasında HAMBURG 
BREMEN ve ANVERSten 
jdip yük çıkaracaktır. 

Vflk Baııkent Elektri~ - telefon ve 
~ malzemesı deposu. 

Siemens fabrikaları mümessilii 
Peştemalcılar 77 - 79 telefon 3332 

. • . . . • +. ... . . . . . ., : . ~; "' ; . . . . .. .., . ~ '\ (• ).. .. ~ .. ., .,.., . . . - ~· .. .. "1 - . . ; 

iri 

• 

• 

.. _,..__ . . 

, .. _._. ........ ~._na .. .-. .......................................... .... 
DEUTSCHE LEVANTE 

LINIE 
G. M. B. H. 

"CAVALLA.. vapuru 20 
Birinciteşrinde ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN li
manlarına hareket edecektir. 

AMERICAN EXPORT LI· 
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"'EXCHANGE" vapuru 17 
Birinci teşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

"CARLTON" vapuru 26 
Birinciteşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

"EXMINSTER.. vapuru 1 
İkinci teşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

" EXT A VIA ,, vapuru 9 
lkinciteşrinde bekleniyor. NEV 
YORK için yük alacaktır. 
• "EXHIBITOR" vapuru 19 
lkinciteşrinde bekleniyor. NEV-

YORK için yük alacaktır. 
"LlPRESS" vapuru 26 

lkinciteşrinde bekleniyor. NEV-
YORK için yük alacaktır. 

" OGONTZ ,, vapuru 28 
lkinciteşrinde bekleniyor. NEV
YOK için yük alacaktır. 
THE LlPORT STEAM· 

SHIP CORPORATION • 
PiRE AKTARMASI 
SERi SEFERLER 

"EXACAMBION,, vapuru 
23 Birinciteşrinde PIREden 
BOSTON ve NEVYORK için 
hareket edecektir. 

"EXCOHORDA" vapuru 
5 Birinciteşrinde PIRE<len 
BOSTON ve NEVYORK için 
hareket edecektir. 

SEYAHAT MÜDDETi 
PiRE · BOSTON 16 gün 
PiRE - NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 

"DUROSTOR" vapuru 26 
Birinciteşrinde bekleniyor. 
KÔSTENGE, SULINA GA· 
LA TZ ve GALA TZ aktar· 
ması TUNA limanları için 
yük alacaktır. 

STE ROYALE HONGRO
ISE DANUBE MARITIME 

"DUNA,. vapuru 23 Bi· 
rinciteşrinde bekleniyor. BEL-
GRADE, NOVISAD, COMA· 
RNO, BUDAPEŞTE, BRA
TISLA VA, VIY ANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
"JESSMORE., vapuru 31 

Birincittşrinde LIVERPOOL 
ve ANVERS limanlarından 
yük çıkaracak ve BURGAZ, 
VARNA, KôSTENCE, SULl
NA. GALATZ ve iBRA.ii.. Ji. 
nrnnlarına yük alncnktır. 

DEN NORSKE MIDDEL· 

. .................................. , 
Sıhhat Bahkyağı 
Norveçyanın. halis Morina 

balıkyağıd r 
iki defa s ·· zü müştür 

Şerbet gibi içilebilir 
amdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat czanesi 
Büyük Salepçioğlu hanı karşısında Başdu.ra•k--f•zm-ir.I 

- EGE "TAKSi -
TEL. 3 2 7 O 

En Lüks OLDSMOBIL Otomobilleri 
......... ımsı .... -. .. tJ111lli:llml .. 1imı .. ıı:aııamm11ıcmı .... 

Bayındır Ticaret ve Sanayi 
odasından: 

Bayındır Hastane caddesinde fabrikacı (Yahya Kerim Orıart)ın 
sicili ticaretin 41 

Bayındır Pobuççular arastasında 3/5 numaralı dükkanda 
bakkal ( Mehmet ve MLthat Telci ) nin sicili ticaretin 47 

Bayındırda Uzunçarşıda 13 numaralı dükkanda elbiseci (Ali 
Uştuk ) un sicili ticaretin 48 

Bayındırda Cumhuriyet meydanında hastane caddesinde 1 
numaralı fırında fırıncı (Ahmet Aksu) nun sicili ticaretin 49 

Bayındırda Mahmut Şevket paşa caddesinde 25 numaralı 
dükkanda müskiratçı ( Hamdi Tümer) in şıcili ticaretin 50 

Bayındırda Mahmut Şevket paşa caddesinde 18 numaralı 
dükkanda yoğurtçu ( Ramazan Meriç ve Süleyman Meriç ) in 
sicili ticaretin 51 

Bayındır Cumhuriyet meydanında 1/3 numaralı dükkanda 
helvacı ( Ali lridere ) nin sicili ticaretin 52 

Bayındırda Cumhuriyet -meydanında evin 55 numaralı de·C 
posunda ·-emteai umumiye tüccarı ( Halil Alver ) in sicili tica
retin 53 

Bayındırda Uzunçarşıda 9 numaralı dükkanda bakkal ve 
müskiratçı ( Hamdi Bakırcıoğlu ) nun sicili ticaretin 54 

Bayındırın Gazilerköyünden yağhaneci ( Mehmet Ata ) nın 
sicili ticaretin 56 

Bayındırda Gailer köyünde değirmenci ( Süleyman Ôzü)nün 
sicili ticaretin 57 

Bayındırın Karapınar köyünde yağhaneci (Mehmet Zor) un 
sicili ticaretin 58 

Bayındırın Çirpıköyünde çarşı caddesinde motörlü un de· 
değirmencisi ( Abdi Yalçın) ın sicili ticaretin 59 

Bayındırın Gaziler köyünde yağhaneci ( Halil Ôzkul) un 
sicıli ticaretin 60 

Bayındırda Saman pazarında Uzunçarşı başında l numaralı 
dükkanda pamukçu ( Ahmet Ôzkalay ) ın !'icili ticaretin 61 

Bayırıdırın Yu$uflu köyünde yaihaneci ( Hasan Duya! ) 111 

sicıli ticaretin 62 
Bayındırın Kabnağaç köyünde değirmenci ( Hüeseyin Kan· 

bcr) in sicili tıcarctın 63 
Bayındırda zahire loncası karşısında 13 numaralı diikkanda 

zahireci ( Mustafa Akkar) ın sicili ticaretm 64 
Bayındırın Yusuflu köyünde yağhaneci (Raşit Erbay) ın sicıli 

ticaretin 65 
Bayındırın Dere köyünde yaihnneci (Hasan Aktuğ) un sicılı 

ticaretin 66 
Bayındırın Kızıloba köyünde bakkal (Hamdi Tunce)in sicili 

ticaretin 67 
Bayındırda Uzunçarşıda 38 numaralı dükkanda yo~urtçu 

( Ali Oğuz ve Hüseyin Oğuz ) un sicili ticaretin 68 
Bayindırın Yusuflu koyünde yağhaneci ( Ahmet Şendi! ) in 

sicili ticaretin 69 
Bayındırın Hacı lbrahim mahallesinde "ı 1 numaralı hanede 

sabuncu ( Nuri Sabuncu) nun 5icili ticaretin 70 
Bayındırın Ergenli köyünde yağhaneci (Şükrü Köstek)in sicili 

ticaretin 71 
Bayındırın Karapınar köyünden ,Değirmenci (Halil Erzöz)ün 

sicili ticaretin 72 
Bayındırda Hacı lbrahim mahallesinde Devecioğlu sokağın· 

da 11 numaralı evde sabuncu ( Mehmet Tuzcu ) nun sicili 
ticaretin 73 

Yukarıda unyanı ticarileri yazılı tüccarların ticaret kanunu· 
nun hükümleri mucibince yazılan sicil numaraları• ile sicilli 
ticarete kayt ve tescil edildikleri ilan olunur. 

Bayindır ticaret odası sicil memurunun imzHı 
Tashih. 31101931 tarihli ~gazetenizin 6 ncı sahifesinde 43 

• sicil numaralı (Adil Savaş) yerine yanlışlıkla(Halil 
Savaş) yazılmıştır tashih olunur. 

HAVSLINJE 
OSLO 

"BAY ARD" motörü 25 Bi· 
rinciteşrinde bekleniyor. Pi· 
RE, DIEPPE, ve NORVEÇ 
limanlarına yük alacaktır. 

ilanlardaki hareket tarihlc
rilc navlunlardaki deyişiklik· 

!erden 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. 200712008 


