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ita/yaya bir nota vererek üç
ler konferansına çağırdı .. 

Büyük Şef, bugün İstanbuldan Ankaraya hareket ediyorlar --------- Orta Anadoluda 
Zirai ıslahat tJ r 

Filistinde son vaziyet 

Atatürk, Ankaradan soıira Ankara, 2 (Hususi) -
Ziraa ı Vekili B. Şakir Ke
sebir, bugün Orta Anado
-ludan gelen çiftçi mümes-,, 
·;uıerile kÖn~şmuş ve hü-

Mevkuflar, Hindistana 
nefyediliyorlar 

lzmiri şereflendirecekler ------------
lngiltere, Maverai Şeria hududla

Vekiller, manevralarda bulunmak üzere salı günü 
Ankaradan lzmire müteveccihen hareket edecekler 

kumetimizin, Orta Anado
luda tatbikine karar ver
diği zirai ıslahat.hakkında 
fikirlerini almıştır. 

rına asker sevketme.ktedir 

Büyük Şefimiz Trakya mane"ralarmda 
f toulıu1, 2 (Ou ıı i) - Bü)ük 

Şer tat ürk, refaknıl ri ndc IJıışve
ltil t met lrıönu ol hı ıı holı.Jt• ya· 

lltı (buı;ün) Aukar:ı) .ı lı rckcı c le
l::~kler Vf" oradan birlikte lzmirc 

siderek Garbi Anadolu manr.nıı1 • 
nndn buzır bulurııcaklarılır. 

1 ranbu, 2 (IJ11 n~i) Yarın 

(hugün) Ankara)a h:ırekrt t•drt'ck 
olan Şefimize, llnlıiliyc Vf'kili B 

lngiliz filosu limanları
mızda demirliyecek -·----'takında Çeşmeye bir İngiliz filosu gele

cek ve erzakını oradan temin edecektir 

/ngiliz donanması 
L İstanbul, 2 (Hususi) - Hükumetimiz, fngiliz Akdeniz filosunun, 
~ .. hillerimizde demirlemesine müsaade t..tmiı ve bu hususta lazım 
hltıılcre tebliğat yapmııur. 

hük6metin müsaade elliği yerler arauoda, Çeımenin mwtahkem 
'iti haricindeki ııahiller de vardır. 
ı. . Çeımeye yakında bir 1ogiliz filo u gelecek ve afak. tefek erzak mı 
~yliyecektir. 

Fevzi Çakmak Atinada 

Yunan Krah Mare- · 
şahmızı kabul etti 

~ellel Kurmay Başk:nımız, Başvekil Me. 
tQ/faas ve General Papagosla konuştu .. 
:atan bul, 2 (Hususi) - Ge· • bugün Yunan kralı ikinci Joı i 
~~~urmay başkanı Mareşal tarafından kabul edilmiş ve 
~İd 1 Çakmak, Adatepe tor· müteakiben Başvekil general 
,. <>sile Pireye muvasalat et- Metaksas ve Erkanıharbiyei 
~ir. umumiye reisi general Papagos 

~I~ datepe, top atılmak sure- ile temaslarda bulunmuş ve 
~~arşı lanmış ve Marcşahmız, şerefine verilen ziyafette hazır 

11 uk merasimle istikbal olun· bulunmuştur. 4lur _, _____ _ 
c; . 

~t cnel Kurmay Başkanımız, 
~t 'Ya çıkınca Atinaya hare

ct · li~l rnış ve orada da mera· 
l,~ karşılanmıştır. 

\j •nbul, 2 (Hususi) - Ati
°"~n haber veriliyor: 

~- l Urk' ~l Mıyc Genel Kurmay Ba~-
&reıal Fevzi Çakmak, 

Türkiye. Almanya 
Anfaşma yüksek tasdika 

iktiran etti 
lstanbul, 2 (Hususi) - Hü

kiimetimizle Almanya arasında 
akdolunan ticaret mukavelesi, 
buiÜn yüksek lasdika iktiran 
eylemiştir. 

ükru Ko}a ile Hııriciye Vt·kili B. 
l"t•,fik Arn rlıı refnk ıt edt"cek· 

]erdir. 
Anlara, 2 lllıı•u~'.il '.\1.ıııc\'• 

r:ılıırrlıı lııılumıcıık olıın huıuıı \ e· 
kıllı•r, ~ıılı gunu hurnd ın lı"I' bir· 
ılı•ıı lznıırc hareket edeceklerdir. 

Ziraat Vekili konuşmalar 
bittikten sonra çiftçi mü-
messi llerile birlikte Orman 
çi/lliğini gezmiş ve kendi
lerine orada bir ziyafet 
vermiştir. 

Fransız kabinesi toplandı 

Anarşistler Fran 
dan t e ek 

Fransız frangının sukutu gayrimuhiktir, 
llambiyoya ko trol konmıyacaktır .. 

Kudüs sokaklarında 
Kudüs, 2 (Radyo) - İngilte- torpidodan bir posta npuruoa 

renin filistindc aldığı fiddetli ted- naldedilmi~ler ve doğruca Hiodiıı· 
birler )Üzüodcn vaziyet nezaket tana eevkolunmuşlHdır. 
kc betmietir. Ömer camiine iltica eden ~·İ· 

Maveray i Şeriadan .Filietine kuv- li tin müftüeQ, mil ellah Arablır 
\Ct gündcrilmeme i için hududlara tarafından muhafaza edilmektedir. 
f ngifo: kıtaatı se,·kedilmektedir. Arablar, bugtin öıt)eden sonra 

on bııberlc:re göre, Fili tinde dükkanlarını kapama~a baolamıf· 
huluııaıı yedi Lııı ki,ilık 1ngiliz lardır. Yollardıın geçenler, poli ler 
ordu u yeni kunetlerle takvi)C tarafından aro~hrmalartt tabi tntu-
olıınnı•oktır. lu)Or. 

1 c\kıf o]unan Arablıır. ilindi • Kudüs, 2 (A.A.) - Royter 
ı rıın mubtrlif )Cılerine sürgün muhabiri hıldiriyor: 
rrlilı'c .. klrrJir. I>ün akşam ve gece bütün Fi-

listiııde d vıımlı bir Eüküo büküm KıLrı a goturülınck üzere - n· 

coks torpido uuıı Lindirilcıı Arah 
koınitf'"İ nzacından clôrt kı~i, ) olein 

( 

Başvekalet vekili 

ürmüştür. Polis ,.,. asker devri) e· 
ini faılalnştmlmı§tır. fngili:ı1 po· 
lielrri ile ıııkerkri muki•eli tilfrlı:
leılc hu uıi otomobiller içinde 
milıenıadi t111rette es:ı 1ı yollarda 

- · • ·--- devıire geım kt ·dir. Ôğrenildiğiue 
Yakında izmire geliyorlar göre, tevkifi kıırarlaştmlao mahim 

Haher aldığımn:ı:ı 1:öre Başve- oahışlardan iki i müıteına diğtrleri 
k let 'ekili v" lk tıud \' ckıli n. mandater devlet makam lan clin-
Celill Bayar yakında rebrimize dedir. 

B. Delbos gazetecilerle bir arada gelecektir. Kudüs, 2 (A.A.) - 1ngili& 
Parie. 2 (Rad}o) - Fransız iııtioad ederek, İngiliz ve Amerika B. Celal Bayar ocbrimizde makamatı tarafından tnkif edilen 

kohineei; bugün öAledeo sonra Han• ile l!'raosa arasında akcloluoan mu· kooperatiflerin faaliyt:tini vo üzüm, yüksek Arab komiteıi azalan ile 
bolye şatosunda Reisicumhur B. nlıedeye sadık kalarak kambiyoya incir piyasalannm ,·aziyetini tel· Oayfa Arab bankası direktörü Suı· 
Lebrumın riya!'!etinde toplanmış ve kontrol koymamağı ve onarşiye 8Bp· kik edecektir. uek kru,·azöründe bulunmakta· 
mali vaziyeri tetkik ederek mühim mamağı teoeib eylemiotir. Bışvek.Ulet vekilinin buradan dırlar. 
kararlar almıştır. Meclis, harici vaziyet hakkında Nazilliye giderek, basma kombi- Mevkuflar bugün Hint okya• 

İ9timada, lali ye 'azın B. da lloriciye 'azın B. f von Delbo- nasını açmau da muhtemeldir. notundaki Eychecles adasına nef-
Jorj Bone uzun izahat vermiotir. sun izahatını dinledikten sonra, \.....-----------_) yedileccklerdir. 
Bu izahattan sonra, frangın düşme· §İmdiye kadar olduğu gibi bundan 
si, tamamen gayri muhik ve ha· aonra da İspanya meseleııiode .Fran· 
~zı ııpekü1litörleıin, beynelmilel va- sanın bitaraf kalması lüzumunda 
7.İyeti Te Fraos:ıdı •ulrubulan hl· karar 1ı:tlmııtır. 
diıeleri ileri efirerek yaptıkları 'ar.arlar meclisi, yabancıların 
hareketlerden müteveJlid görülmüş, }'ransada aeayi~i ihlal etmelerine 
ona göre tertibat alınmaeı karar• müsaade edilmemesini ve bu gibi 
laştırılmıttır. hareketlere t~ebbü edenlerin, 

Nazırlar meclisi, Fransız mil· derhal Fransız toprııklanrıdan tard 
letinio nbdet •e ntanperver1iğine olunmasını kararlaştırınıotlt'. 

Asi ispanyada 

Asiler, Barselonu bom
bardıman ettiler --------.---General Franko, dünkü şenlikler 

nasebetile bir söylev vermiş, za. 
ferden emin olduğunu söylemiştir 

Burgos, 2 (Radyo) - Ge· 
neral Frankonun, ihtilalci Is· 
panya reisi ilan edildiği gü· 
nün yıldönümü olmak müna
sebetile bugün asi ispanyanın 
her tarafında şenlikler ol· 
muştur. 

General Franko, bir söylev 
vermiş ve nihai zaferin ihtilal 
ordusuna nasib olacağını be
yan eylemiştir. 

Burgos, 2 (Radyo) - lhti· 
lalcilere mensub tayyarelerden 
mürekkep üç filo, bugün Bar
selonu bombardıman etmiştir. 
Atılan bombalardan büyük 
hasarat husule geldiği söyle· 
nıyor. 

Barselon, 2 ( A.A.) - Üç 
tayyare filosu dün öğleden 
sonra Barıelonu bombardıman 

General Franko 
etmişlerdi. Tayyareler; bomba 
- Sonu 3 ncü sahifede -

Çin.Japon harbı 

Çin tayyareleri Japon 
hatları üzerinde 

----------------
Japon tayyare topları, Çin tayyarelerine 

birşey yapamadılar •. 

ill~~~Bir Japon taggarecisi 
Tiyeoçin, 2 (Hadyo) - japon 

orduları, hüküm aıirmeL: te olan 
fİddetli soğuklara rağmen ilerle· 
lcmcktedir. 

Son harekette Tııtyao havali· 
sindeki Çin kiliseleri tamamen 
zuptedilıni~tir. 

,:ıoglıay, 2 (A.A.) - Royter 
Ajansı muhabirinden: 

"26 E)Hlldenberi Şanghay üze• 
rinde gürüomiyen Çin tayyareleri 
dün gece japon hallan üzerinden 
dört defa uçmu~lardır. japon tay. 
yare toplan Çin tayyarelerine karıı 
kuvvetli bir ate~ açını~ ve bel' 
def111ndı Çin tayyareleri zayiata 

mitralyöz kullanırken 
uğramadan geri dönmüşlerdir. 

japoolar Çin demir çemberi· 
nin anahtarı me!abeeiode olan 
Liouhang mevkiini ele geçirdikle
rini bildirmektedirler. 

Çinliler de bu mevkiin daima 
kendi ellerinde bulunduğunu id· 
dia etmektedirler. 

Re mi japon kaynağından bil· 
dirildiğine göre, muhasamatın bao• 
langıcından beri jıponların ~aogbay 
cephe!iodeki U)iatı 1893 ölü ve 
5637 yaralıdan ibarettir. Buna 
mukabil Çiolilerin zayiatı 20 bin 
ölü ve 35 bin yaralı olarak tah· 

- Sonıı 3 cü salıi/ede -



Sayfa 2 

Kritik ve otokritik: 

Mülakattan sonra 
elicesini bütun Avrupaoın heyecanla beklr.diği mulakat olmu~tur. 

ANADOLU 
MAHKEMELERDE 

Artist Dernarı 
kacırmak , 

Mu olioi ve Bitler, beklenen nutuklaanı söylemi lerdir. 
Bu iki nutuk, birilıirini hem izah izah edici, hem leyid edici, hem 

de tamamlayıcı mnbiyeuedir. Bunun için, ikisini, bir nutuk ı;ibi telakki 
etmek ve tahlillerini buna ı;öre yapmak daba doğrudur. 

Ticaret Odasının 
raporu 

Liman işleri modern . ·---- istemişler •. 

b.. ki • • Mehmed Ali yere 
utuklarda ifadesini bulan esaslı noktalar ıunlardır: 

l) Jt'a,izm ile naııyooal sosyalizmin bir yandan demekrasi ve libe· 
lizme bir yanıJan da marksizme kartı müdafaa ve izob olunmııeı (ci· 

ham ve hnyatı telııkld bahsinde, görüı birliği). 

Üzüm fiatlerinde gerileme 
incir piyasasmda istik· 

rar var •• 

__ ı_r_ş_ ... e __ e_gırıyor düımüş, baıı taıa 
2) Her iki devletin ekonomik otarıiyi "° bununlu ntba~ı gitmiı olno 

h~diselcri (Etyopyanın fethi Ye Almaoyaoın ıümilrge talebleri ima celil· 
mele euretilcJ. Sırf ekonomik iıtiklfile varmak için kıırarla~tırmı~ olduk· 
lannı iuıh etmek suretile impcryııliam töhmetlerinin indirekt reddi. 

3) Berlin·Roma mihverinin biç kim eye karfı müte,•eccib olmadığı 

''e ban~a inandığı. 
-4) lıpanya)a )aptıklan mudabalelcrle ıırt komfinizme kar~ı müra· 

dele ellikleri ve başkaca maksadlar gütmedikleri. 
Görülüyor ki, nutuk.lann iç maoaeı, hücumundan ziya<le müdafaaya 

dayanmaktadır. Yani, Almanya ile İtalya, ) eni bir A uupanın i111a~ı 

itine katılmağıı bızmlırlar. 
Ve iddia olunduğu gibi, Avrupayı ideolojik yahut diplomatik bir 

ikili~e götürerek harLetmek, harpten muzaffer çıkmak ve gittikçe daha 
geniş bir ölçüde impcryali t ve imperyal bir politika yapmak nıyetindc 
değildirler. Yalnız, iki ,artın yerine getirilme i mutlaka lazımdır: 

} . Komlloizmin genişlemesine ıed çekilmelidir. 
2. Almanya ile hal}anın ekonomik i tiklfil arzul rı haklı ı;iirülmeli 

ve tatbikat sahuıoda müsait kar§ılanmahdır. 

1ki devlet adamı, daha mutedil bir dil kullanamazlardı. O kndar ki, 
heyecan mcraklılurı, nutuktan okuduktan sonra hayal inki :ınna uğnya· 
caklardır. Gerçi M. Musaolininin nutkunda, c:ynnnki Avrupanın fa§İst 

olacağıı> na dair bir iddia mevcuttur. l'akat bu iddia d:ı, e ki ~ckillcrine 
nazaran daha çok mütevazı ve mutedildir. Biz hu sözde, daha ziyade 
diktatörlüklere demokrasi namınıı hücum eden ltooscvelte verilmiş bir 
cevap mahiyeti görüyoruz. Dcmok.ra iter ile Faşizmler arasındaki pole· 
mik ltakımından, bu cevap, oldukça zayıftır. Kaldı ki, fos olini, uul· 
kunun bir yerinde, iki en gerçek ve en büyük dcaıokra inin gözümüz· 
de Almanya ve f tal yada yıııadığını i pat etmcğe çalıımakla, hasmının 
taktiğine tabi olan bir kumandan vaziyetine düşoıü~tfir. 

'utuklor, lımid veriddir. 

BURHAN BELGE 

Elektrikle işliyecek büyük bir 
vinc daha ısmarlandı , 

lzmir liman tcsisatmm modernleştirilmesine başlanmıı bu
lunmaktadır. Liman işletme idaresi; elle müteharrik vinçler 
yerine, elektrikli vinçler gctirmeği ve tahmil - tahliye işlerini 
bunlarla görmeği kararlaştırmış ve ilk getirttiği vincin tecrü· 
belerinden iyi neticeler elde etmiştir. Elektrikle müteharrik 
bir vinç daha Almanyaya sipariş edilmiştir. Bu vinçlerle güm
rükten çıkarılan mallar, nakil vasıtalarına yükletilecektir. 

Liman idaresi, ecnebi vapurlarla gelecek yolculan karaya 
çıkarmak için de lstanbuldan on iki kişilik bir motör da yap· 
tırtmıştır. Ayni şekilde, altı kişilik bir motör de idarenin bu· 
radaki tersanesinde inşa edilmiştir. 

Şehrimiz Ticaret ve Sanayi 
Odası, mahsullerimizin hafta· 
lık piyasa durumları hakkında 
bir rapor hazırlamıştır. Rapora 
göre, hafta içinde üzüm fiat
lerinde hafif bir gerileme gö· 
rülmüştür. incir piyasasında 
istikrar mevcuttur. Yeni mah· 
sul pamuklarımız piyasaya az, 
miktarda arzedilmiş, kuvvetli 
satışlar henüz başlamamıştır. 

Zeytinyağı, palamut, bakla, 
arpa muameleleri mevsime 
uyğun bir durum dahilinde 
cereyan etmektedir. Bu seneki pamuk mahsulü çok güzeldir 

ve~0ş:yl~~~:~mn ihracat ced- Çırçır fabrikal3rında 
820,4 ton üzüm, 1176,2 ton • 

incir, 4?7,9 ton ~a~uk, 1145 tertıbat alındı 
ton eskı mahsul tutun, 11 ton 
miyankökü, 26 ton deri, 93/5 
ton arpa, 1 ton zeytinyağı, 

20 ton kumdarı, 9/9 ton ken· 
dir tohumu, 76 ton palamut 
hulasası, 50 ton kepek, 120/3 
ton badem, 178/9 ton pala· 
mut, 6 ton süpürge unu, 4 
ton çöven, 200 ton zımpara 

madoni, 1 ton mazı, 652 viş· 

nn ve 216 kilo halı. 

Yağmur yağmadığı için pamuk
lar temiz bir şekilde toplanıyor 

ihraç edilecektir. Bu sene ekilen pamuk mah· 
sulünün toplanma zamanı gel
miştir. Havaların yağmursuz 
gitmesi, pamuk müstahsilleri· 
ni sevindirmektedir. Çünkü 
yağmur yağacak olursa pa· 
mukların sararması tehlikesi 

Makinistin vardır. Böyle sarı renk alan 

Mıntakanm bu seneki pamuk 
rekoltesinin geçen seneki re· 
kolteye nazaran 10,000 balya 
fazla olacağı tahmin edilmek· 
tedir. Geçen seneki rekolte 
50,000 ton idi. 

dikkatsizliği pamukların elyaf itibarile kıy· 
Sabit oldu, kendisi meti, yağmur yememiş pa· 
mahkemeye verildi muklarla ayni ise de beyaz 

Gül şehri! 
Dizim hpartanıo • varsa! • ku· 

)aklan çınlaaın! Çünkü Amerikada 
bulunan Portland şehri, gül şehri 
olmuşıur! 

idaresindeki katarı, dikkat· pamuklar daha makbuldür. 
Müteveffa bıyığm rekoru! sizlik yüzünden Kmlçulluda Yağmur yağması, pamuk mah· 

Ne idi o zamanlar? Bıyı- Şerife adında bir kadına sulünün temiz bir şekilde top· 
ğın bir teli üzerine ne büyük çarptuan ve yaralanmasına lanmasına kısmen eı _!el olur. 
yeminler edilir ve bıyığa "Na· sebebiyet veren makinist Se· Bu seneki pamuk rekoltesi 
mus" denirdi! zai hakkındaki tahkikat neti· hakkındaki tahminler, satışlar 

Nıntakada yetişen Akala 
pamukları elyafı uzun olan 
bu pamukların renkleri par
laktır. Yerli kozalar da güzel· 
dir. Çırçır fabrikalarının, pa· 
mukları işlerken Akala yerli 
pamuk tohumlarını biribirine 
karıftırmamaları için tertibat 
alınmıştır. Ziraat Bakanlığının 
emrile fabrikalar, evveli Akala 
pamuklarını, sonra yerli koza· 
ları işliyeceklerdir. 

Bu şehrin aakinleri çiçekler 
ara mdao -nedense?· en ziyade gü· 
lü evmektedirlcr. Her evin bir gul 
bahçesi vardır. 

Evlerin pencerelerinde de 
seçme gül saksıları göze çar-
P ~' · Öyle ki bu şehir, iÜle 
ga. olmuş bir manzara arzet· 
mektedir. 
intihara mUsaade veren 

memleketi 
Kainat içindeki vaziyete gö· 

re arza "bir noktadır" diyen
ler çoktur. Fakat bizim bu 
küçücük arz ne kadar büyük 
ve harikalarla doludur. 

Arzın pek çok yerlerinde 
intihar ahlakan kötü bir ha
rekettir; ve kanunen yasaktır. 
Fakat Birleşik Ameri anın ba-
zı hükumetlerinde resmi mü· 
saade ile intihar mümkündür 
ve hiç bir veçhile kötü bir 
hareket addedilmez! 

Bu da bir faydadır? 
Paris ııergi~i 22 kü ur milyon 

kimse tarafından ziyaret edilmiştir. 
arbayıınız belki de bu muhte~em 

rnkamın ne dereceye kadar hakikat 
oldoğunu anlamak üzc:re Parise de 
u~rıyncak.tır. Bu cihet bizi alaka· 
dar etmez; hu sergiye arzın dört 

tarafından muhtelif milletlere 
mensup seyirciler gelmiştir. 
Adamcağızın birisi merak et
miş "Şerefimize" veya "Afi· 
yetimize,, cümlesinin muhtelif 
dillerde nasıl söylendiğini tes· 
bit etmiştir: 

lngilizler: Stariyo, Ameri· 
kalılar: Hirao Hayu, Alman· 
lıir: Prozit, ltalyanlar: A la 
salute, Norveçliler: Skaol, Ro· 
manyalılar: Norok, Ruslar: Na· 
zitoroviye, lrlandalılar: Slaide, 
İskoçyalılar: Hutmun, Lehli
ler: Nazitoroviye, Macarlar 
Eçesenere, Çinliler: Kung çi· 
yen, Çinıcneler: Nazitür der
lermiş! 

Zavallı bıyık! Bu büyük cclenmiştir. Sezainin dikkat- icin çok müsaiddir. 
mevkiden ve bu yüksek taht- sizliği sabit olduğundan As· Bu senenin pamuk ekilişi, 
tan sukut edeli çok zaman liyeceza mahkemesine veril· geçen yıla nazaran yüzde 25 
oldu. Maamafih Fransada ve miştir. fazlaydı, fakat kuraklık sebe-
biraz Lehistanda bıyık merak· bile mahsul, beklenen bollukta 
ldarı yok değili Halen mev- Bir işin İçyüzü olmaotıştır. Bununla beraber 
cut bıyıklıların en kabadayısı "'0/9/937 "hl" 7319 .) tarı ı ve tarlalarını sulayan ve mütead· 
Varşovada Brotislav Pokara numaralı gazetenizde zabıta d. 1 .h l . 
adlı bir adam ve bıyıkları bir ıt çapa arı 1 ma etmıyen 
"Koç boynuzu,, gibi imişi sütununda 72 liraya sahip ol· müstahsillerin pamukları çok 

Elmas yutan ati mak istediğim yazılmıştır. verimlidir. Öyle yerler vardır 
Amerikanın Frimingam şeh· Burada ne para zayi eden ki, dönümünden 500·600 kilo 

iç ticaret 
umum müdürii 
lzmire gelecek 

iç ticaret umum müdürü B. 
Mümtaz, yakında şehrimize 
gelecektir. B. Mümtaz, bura· 
da standardizasyon nizamna· 
mesindeki üzüm tipleri üze· 
rinde tetkiklerde bulunacaktır. rinde çok maruf bir Amazon vardır ve ne de böyle para· pamuk alınacaktır. 

vardır. Adı Pittit olan bu sü- ya sahip olacak seviyede bir Küçük Menceres ve Gediz -----------
vari kadının çok güzel ve çok şahısım. Nitekim polis tahki- nehirleri civarındaki tarlalar, lngilterede 
sevdiği bir atı vardır: "Prens,, katı ile ve muhakeme neti- çok verimlidir. Japonya aleyhtarhGı 

Bayan Pittit bir gün prens cesinde de hakikat tezahür Pamuklarda hiçbir hastalık Londra, 2 (Radyo) - lngil· 
ile uzım bir kır gezintisi yap· etmiştir. Keyfiyetin yarınki yoktur. Bu yıl yeni kurulan terede Japonya için başlıyan 
mış ve avdetle atını okşa- çıkacak gazetenizde tashihini dokuma fabrikalarımızın da aleyhtarlıktan dolayı Japonya 
mak ve elile de ata biraz arpa saygılarımla dilerim. pamuğa ihtiyacı çok olduğun- Hariciye Nezareti lngiltere 
yedirmek istemiştir. 

Eski Foça 5 numaralı dan istihsal olunan pamukla- hükumetine bir nota vermiş Atı güzel bayanın elinden 
arpayı yerken, kıymetli yüzü· otobüs muavini rın satılmaması tehlikesi yok· ve bu gibi hadiselarin, sulha 

ğünü n çok kıymetli elmas --••••ls•m•a•i•l 11K-ız.ıl•k•a•n••l'ltu•r•.11M•ü•h•im•b•i•r•k•ıs•m•ı-da•z•at•e•n-•h•a•d•i•m•o•lm•ad•ıliğlıın•ı•b•i•ld•i•rm•iş•t•ir ... taşını da yutmuştur. ~ 

Turgutluda 
Ortaokul açıldı 

Turgutlu, 1 (Hususi) 
Memleketin kültür alanında 
çok muhtaç olduğu ortaokul 
açılmıştır. Turgutlu çocukları 
orta tahsillerini görebilmek 
için şimdiye kadar, kışın şid
detli soğuklarında Manisaya 
gidip gelmek mecburiyetinde 
kalıyorlardı. Vakitleri müsait 
olmıyan birçok çocuklar da 
orta tahsillerini yapmak ım· 
kanını bulamıyorlardı. 

Kasabanın bu eksiğini ta· 
marnlamak hususunda gece 
ve gündüz çalışan valimiz 
doktor bay Lütfi Kırdara ve 

3 Gündenberi 

TAYYARE Sinemasının 
Muhterem salonunu dolduran halk 

MIRY AM HOPKıNS ve 
MERLE OBERON'un >'arattıkları 

AL<;AKLIK 
Filimini candan alkışhyorlar •• iftira yUzUnden 

çekilen elem ve ısllrabı bir yalanın 
doOurduGu acıkh neticeleri 

ibretle - hayretle seyrediyorlar 
AY RiCA: DANIELLE DARRIEUX 

Kültür Bakanlığına karşı hal· 
kımız derin bir şükran taşı· 

Tarafından temsil Paris'li kız filimi 
maktadır. Bu şükranı mekte
bin açılma günü yaptığı tö· 
rende bilhassa t~barüz ettir· 
miştir. 

edilen 
Ve PARAMOUNT JURNAL görüleceklir 

SEANSI.AB: 12,20-3,35-7,20 de Parisli k:ıa 2-5,45-8,!l5Alçaklık Fiatle.r: 30 - 40 - 50 

çarpmıı ve ölm'ilı .. 
Kemalpaşa kazasının Ôren 

köyünde Mehmed Aliyi iterek 
yere düşürmek ve batından 
yaralanmak suretile ölümüne 
sebebiyet vermekle maznun 
bekçi Osmanın mubakemeıine 
dün şehrimiz Ağırceza mah· 
kemesinde devam edilmiıtir. 
Şahit bekçi Muıtafa, mahke· 
mede verdiği ifadeıinde Meh
med Ali ile arkadqlannın 
biletıiz köy tiyatroıuna gir· 
diklerini, şikayet üzerine bekçi 
Osmanla birlikte bunlan, dı
şarı çıkarmak için gittiklerini, 
Mehmed Ali ile belCçi Osman 
arasında bir münakaşa çıktı· 
ğını söylemiş ve demiştir ki: 
-Osman, tiyatrodan çıkarmak 
istediii Mehmed Alinin üze
rine doğru yürüdü. Mehmed 
Ali ile bekçi Osman akraba· 
dırlar. Mehmed Ali, birdenbire 
ıeri çekildi, ayağı bir şeye 
takıldı ve kendisi yere yuva,.. 
landı. Bunun batı taşa çarptı, 
bayıldı ve sonra öldüğünü 
işittik. Suçlunun Vekili de ıöı 
alarak Mehmed Ali ile arka· 
daşlarının o ıece tiyatroda 
bulunan artist Dernar adındaki 
kadını kaçırmıya niyet ettik· 
lerini söylemiş ve buna dair 
beş müdafaa şahidi göster 
mittir. Bu müdafaa şahitleriniıt 
dinlenmesi için muhakeme, 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Çengele köyd 
cinayeti 

T orbah kaı:aıının Çengele 
köyünde nalband Muıtafanııı 
yolunu beldiyerek aralarınd• 
geçen bir meıeleden dolaY' 
çifte tüfctile yaralayan ve ölii• 
müne sebebiyet veren Beki' 
otlu Mebmed ve ıuç o~: 
lan kardeıi Ali ve enişte" 
Cemalin muhakemelerine diiP 
şehrimiz Ağırceza mabkeJlle' 
sinde devam edilmiştir. 

Muhakeme, son safhaya ge!· 
dij'i için dünkü celsede idd~ 
makamını işgal eden müdde1: 

umumi muavini 8. Hul.11' 
Çağın iddiasını serdetmiş "' 
Mehmedin suçu sabit oldd' 
ğundan Türk ceza kanunuıı~ 
456 mcı ve 56 ıncı maddele' 
rine göre cezalandırılma1111ır 
diter maznunların, suçları '. 

·~ bit olmadığından beraetletl 
istemiştir. Müdafaa için, ııı"' 
hakeme başka bir iÜne b•'' 
kılmıştır. _ ___/ 

ltalya 
Üçler konferan~~ 
lüzumsuz göriJ;r~~ 

Roma, 2 (Radyo) - I~~ 
hükumeti, ispanyadaki go;il 
lüleri geri çekmekten idi 
etmektedir. JJ 

Alakadar mebafilde ı~r·,,. 
diğine göre, lngilterenı~ 
panya için teklif etmek .... _J 
bulundutu Üçler konfe~ 
da ltalyaca lhumıuı: l°'r 
mektedir. 

Fransız frat1f 
Gittikçe da,at;; 
Londra, 2 (Radyo) - dM' 

sız frangı mütemadiyeP ~ 
mektedir. Bugün, 150 f;:,;ıil 
frangı mukabilinde bir 
lirası alınmıştır. 
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T rahzon-T ebriz yolunda 
l I .. I k büyük inşaat faaliyeti 
ng e, a yayı UÇ er . OD Bilyük Transit yolunda~ beklenen istifade, asıl 

feransına davet etti ilk~ahardon sonra temin 01.!.'!_abilecektir 
Ali Haydar Emir 

Almanya davet edilirse, Sovyet Rusya ile Por- gömüldü 
tekizin de çağırılması fazımgefeceği Ve halbuki Ölen lzm~!ir=::rNecdet te 

buna imkan of madıg., ı bildirildi l5tanbul, 2 (Hususi)- Bun-
dan evıl Londrada ölen şair 

Roma, 2 (Radyo) - ispan- Mull• ıtecı·ıer, Fransaya mı·ı- lzmirli Raif Necdetin cenazesi 
ya işlerinin halli için İngiltere bugün getirilmit ve dün vefat 
tarafından teklif olunan kon- 1 1 1 eden müverrih Ali Haydar 
fcransa ltalyanın da davet yon ara ma Q uyor Emirin cenazesile birlikte kal-
cdildiğini bildiren nota, bu- -----• dırılarak defnedilmiştir. 
gün ltalya Hariciye Nazırı 1500 kişiden ibaret ilk kafile, dün /stanbulun imarı 
Kont Cinnoya verilmiştir. 

Kont Ciano, notayı lngiliz hudud/ara sevkedi/di. HükOmet her sene Uç 
sefirinden aldığı zaman, Baş- Paris, 2 (Radyo) - Fransadan ihrac edilen lspanyol mül- milyon sarfedecek .. 
bakan B. Mussolini Romadan tecileri İspanya hududlarına kadar götürülecek ve orada kendi fatanbul, 2 (Hususi) - Hü-
sayfiyesine gitmiş bulunuyordu. ihtiyarlarına göre, ister asi ve ister cumhuriyetçi ispanyaya kilmet, hersene lstanbulun 
Bu itibarla notaya verilecek gitmeleri için kendilerine kolaylık gösterilecektir. imarı için üç milyon lira sar-
cevabın, gelecek hafta sonun· Fransadan ihrac edilecekler, 1936 senesi Temmuzundan fetmeie karar vermiştir. 
dan evel temin olunamıyacağı sonra Fransaya gelenlerdir. Amerika 
söyleniyor. Fransadaki lspanyol mültecileri,· Fransaya günde bir mil- Çin • Japon işine 

lngilterenin verdiği nota, yon franga maloluyor. Bugiin, ilk kafile olmak üzere İspanya karışmıyacak 
600 kelimeden ibarettir. Bu hududlarına 1500 mülteci sevkedilmiştir. Filadelfiya, 2 ( Radyo ) 

notada, ispanya meselesinde Arif Oruç mahkemede Gazeteler; Amerikanın, Çin -
en çok İngiltere, Fransa ve ltal- Japon harbile kat'iyen alaka-

Yanın münasebattar bulunduk- Suçlunun ı·şıed·ıgv ·ı cu·· ru·· m- dar olmamağa karar verdiğini 
ları ve bundan dolayı akdi yazmaktadırlar. 
lüzumlu görülen konferansa, 1 • d • • t 1 • d • Amerika, bu müşkül mese-
yalmz bu üç devletin iştiraki er 1 a m 1 mu s e z 1 m 1 r lede tamamen .bitaraf kalmağa 
tensip edildiği bild.rilmekte - karar vermiştir. 
ve Almanyanın konferansa da- Arif Oruç, bir istida vermiş, kanunun JspanyaJan /stan-
veti halinde, Rusya ile Porte- Uı 

kizin de çağırılması lazımgele- kendisini affettiğini iddia eylemiştir bula bir heyet geliyor 
ceği ve halbuki buna imkan istanbul, 2 (Hususi)- Arif ! siyesi aleyhine ne~riyat yap- lstanbul, 2 (Hususi) _ Hü-
olmadığı ilave olunmaktadır. Orucun muhakemesine bugün tığı zikrolunuyordu. Kararna- kumetimizlc bir ticaret muka-

ltalyanın, lngı'liz notasına başlandı. mede; bütün bu suçlar, idamı f 
f velesi akdetmen üzere span-ne cevap vereceği şimdiden Ari Oruç, jandarmaların müstelzim olan 146 ıncı mad- l 
f yadan bir heyetin ge mesine kestirilememektedir. muha azası altında mahkemeye deye istinad ettirilmekte ve 

intizar olunuyor. ------------ getirildi. Kendisi çok zayıf idi. bu maddenin tatbiki istenil-
T rocki Reis tarafından isticvab edi- mektedir. Arjantin 

' len Arif Oruç, evelce beş se- Arif Oruç, mahkeme riya- mektep gemisi 
Meçhul şahıslar la- n1eedyı·e. mahkum olduğunu söy- setine bir istida verdi ve mev- /stanbula geldı· .. 
rafından öldürülmek zubas olan broşürün tahrif edil· 

lsticvabtan sonra sorgu ha- diğini, kanunun kendisini af- İstanbul, 2 (Radyo) - Ar-
istendi kiminin kararı okundu. Karar- fettiğini iddia etti ve bundan jantin mektep gemisi bugün 

Meksiko, 2 (Radyo)-Troç- namede Arif Orucun, Pariste istifade ederek memlekete gel- gelmiş ve mutat merasimle 
kiyi öldürmek istiyen bir şe· neşredilen ve (Kurtuluş) isimli diğinı, sorgu hakimliğinin id· karşılanmıftır. 
beke meydana çıkmıştır. Mek- mevhum bir cemiyetin naşiri diasında hataya düştüğünü Gemi komutanı karaya çık-
sika zabıtası, fevkalade ted- efkarı (Yarın) adındaki bro- söyledi ve bunu ispata çalıştı. mış ve muhtelif ıiyaretlcrdı 
birler almış ve Troçkinin ika- şürü, Sıvas ve Giresonda bazı Müddeiumumi, dosyayı oku- bulunmuştur. 
ınetgahını daimi bir nezarete makamlara gönderdiği ve Sof- mak istediğini beyan etti ve Gefleral /zzeddin 
tabi tutmuştur. d (Z ) d b b h k p 

ya a ara gazetesin e, Tür- u se ehle mu a eme azar- Bugün lstanbuldan geliyor 
Türkiye - /talya kiye Cumhuriyeti teşkilatı esa- tesiye bırakıldı. İstanbul, 2 (Hususi)-GarbiJ 

Ticaret mukavelesi 1 -~---·----- Anadolu manevralarında bulu-
uzatıhyor Dost rak Hariciye Nazırı nacak olan ordu müfettişleri-

ıstanbuı, 2 (Hususi) - Hü- mizden General lzzeddin, bu-
kumetimizle ltaly;ı arsında lstanbula geldi gln lzmire hareket etmiştir. 
tnünakit ticaret mukavelesinir., -----·--- Elçilerimiz 
•ona ermek üzere bulunan Kardeş memleket Haricive Nazırı Vazifelerine döndüler 
birinci devresi uzatılacaktır. 'J İstanbul, 2 (Hususi) _ Bir 
Bu münaseb le, iktısad Ve- Atatu··rke arzı t . t eldı· 
kaleti ve halyı. lçiliği arasın- azıma a g müddettenberi burada bulun-
d lstanbul, 2 (Hususi) - Irak ------ makta olan Londra büyük a müzakerelere başlanmıştır. D " / kö .. d 1 
~ Hariciye Nazırı B. Tevfik umen er yun e e çimiz B. Fethi ile Varşova 
~eni banknotlarımız k sefirimiz B. Ferit ve Bükreş Alfadı, bugün Cencvreden çı an yangın 

lstanbul, 2 (Hususi) - Yeni elçimiz B. Hamdullah Suphi, 
b buraya gelmiştir. Uşak, 2 (A.A.) - Birkaç 
anknotlarımız tedavüle çıka- bugün vazifeleri başına avdet 

~mak üzeredir. Dost ve kardeş memleket gün evel Banaz nahiyesinin etmek üzere buradan hareket 
hükumet adamı, istasyonda Dümenler köyünde çıkan bir etmişlerdir. 

ANADOLU 
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Haydar Rüşdü ÖKTEM 
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'1Gdiirü: Ilamdi Nüzhet Çançar 
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ABONE ŞERAiTi 
°llllığı 1200, altı aylığı 700, fiç 
\' !lığı 500 kuruştur. 
lbanc.ı memleketler için eenelik 

abone ücreti 27 liradır 
lieı yerde 5 .kuruotur 

~ geçmio n~alar 25 kuruotur. 

~ADOLU MATDAASINDA j 
'1ııııı....._ BASILMIŞTIR 

Hariciye Vekili B. T cvfik yangında bir ev yandı. Bu-
nunla beraber 690 kilo buğ- Rusva. 

Rüştü Aras tarafından karşı· day, 390 kiJo arpa, 150 kilo l 'J 

lanmıştır. darı, 211 kilo saman, 60 ko- spanya kontrolunu 
B. Tevfik Alfadı, iazeteci- yun, 5 sığır ve merkep yandı. faydasız (buluyor 

lere beyanatında: Bu gece mezkur nahiyeye 
T .. k. k d' l bagv lı Acaba ko"yu"nde çı- Londra, 2 (Radyo) - Rus-- ur ıye, ·en ı mem e- 1 

ketimizdir. Aramızdaki müna· kan bir yangında da 4 ev, bir yanın bura sefiri, bugün •· 
panya işlerine ademi müda-

sebat, çok dostane ve sami· köy odası yandı. Bu köyün hale komitesi reisi Lord 
~d· zararı 1363 liradır. p 

mı ır. limutu ziyaret etmiş ve 
Memleketıme gider!<en, Ata· Hatay ~intihabatı bir nota vererek, İspanya 

türke arzı tazimatta bulunmak Arabça, ~Türk mekteple- için Hollanda tarafından tek-

ve kendilerini 
geldim." 

Demiştir. 

tanımak için 

Irak Hariciye Nazırı, Pa· 

zartesi günü Ankaraya gide

cek ve Atatürk tarafından 
kabul edilecektir. 

rinden çıkarıldı lif olunan kontrol sistemini 
lıtanbul, 2 (Huıusi) - Ha- faydasız gördüğünü . bildirmiş 

tay intihabatı, gelecek aene ve kontrolun, esas itibarile 
Nisanın on beşine kadar sona fayda vermiyen bir tedbir 
ermiş bulunacaktır. olduğunu ilave ettikten sonra 

İstanl, 2 (Hususi) - Hatay- Fransa-İspanya ~ hududlarının 
da Türk mekteplerinden Arap· açılması lüzumunu ileri sür· 
ça dersler kaldırılmıştır. müştür. 

Trabzon, 2 (A.A.)- Trab
ıon - T ebriı transit yolu üze· 
rindeki tamir ve inşaat faali
yetine yağmur mevsiminin çat
ması dolayısile büyük bir hız 
verilmiştir. Trabzonla hudut 
arasında işliyen devlet otobüs 
ve kamyonlarıt tıpkı demiryolu 
nizam ve intizamı ile muayyen 
gün ve saatlerde hareket ve 
muvasalat eden katarlar ha
linde ekspres ve marşandiz 
servisleri yapmaktadır. Seyri-
seferlerde bugüne kadar en 
küçük bir kaza hadisesi veya 
bir arıza kaydedilmemiştir. 
Kışın kar ve tipi yüzünden 
uzun zaman geçit vermiyen 
Zigana ve Kop dağlarının bir 
çok noktalarında, virajlarında 
kar, tipi, çiğ ve patinaj tehli
kelerine karşı alınan tedbirler, 
yapılan teşkilat ve fenni tesi
sat sayesinde transit yolu 
üzerinde artık hiçbir mania 
mevzuu bahsolamaz. Devlet 
otobüs ve kamyonlarının tran
sit üzerinde yapmakta olduğu 
nakliyatın büyük bir kısmını 
halen dahiJi yolcu ve ticaret 

Çin.Japon harbi 
- Başı 1 inci sahifede -
min edilmektedir. 

Şanghay, 1 (A.A.) - japon 
membaı, japon taarruzunun ~ang· 
hay mıntakneında büyük. bir kıta· 
atla ilerlemekte olduğunu teyid 
eylemektedir. Bugünde japon hah· 
riye silabendazlarının oimal istas· 
yonu mıntakasında Pateelin köp· 
rüııü civarındaki hücumlanna de· 
vam olunmamıştır. 

japon ateşenavali japon kıta· 

!arının dün Libang·Lotien-Liulıo 
mıotakasında mühim zayiata uğra· 

mıo olduğunu kabul etmektedir. 
japonlar buralarda hô.lii şiddetli 
bir mukavemetle karşılanmaktadır. 

Dün japon piyade kıtnlarının 
hOcom arabalannıo yardımı ile 
yaptıklan taarruzlar da m uvaCfa
kıyetle neticelenmediği için japon· 
ler halen dilımanın beton mevzi. 
lerini berhava etmek için yeral· 
tında galeriler kazmaktadır. 

Sapei civarındaki Çin mevzi
leri bütün gün japon topçuları 
tarafından dövülmü~ ve ayrıca 

hava hücumlarına maruz kalmıştır. 

Şana-hay, 2 (Radyo) -
Royter Ajansının verdiği ha
berlere göre, Şimali Çinde 
Şantong civarında vukubulan 
müdhiş bir harbte Japon kuv
vetleri ric' ate mecbur kalmış· 
lardır. Çin kuvvetleri, ilerle
mektedirler. 

Badogliyonan 
seyahati 

Etrafmda tahminler 
Budapeşte, 2 ( Radyo ) -

Mareşal Badogliyonun Maca
ristan payitahtına olan seya
hati, ltalyanın Bcrlinde baş
ladığı askeri ve siyasi müza
kerelere Macaristanla da de
vam etmek istemesile alaka
dardır. 

Dofanspor kongresi 
Doğanspor kulübünün kong· 

resi dün yapılmış ve yeni idare 
heyeti seçilmiştir. 

Yeni idare heyetine, Simsar 
saroğlu 8. Fehmi, B. Mustafa 
Lüti, B. Murtaza, B. Şerif ve 
8. İbrahim Karagözoğl• se-
çildiler. 

Kulübün baş kaptanlığına 

B. Ferid Simaar oğlu seçil-
miıtir. 

eşyası teşkil etmektedir. Hu
susi nakil vasıtalarından çok 
daha ehven şeraiti, intizam ve 
emniyeti haiz olması hasebiyle 
devlet otobüs ve kamyonları 
halk ve tüccar arasında çok 
büyük bir rağbet görmektedir. 
Öyle ki, komple bir kamyon 
tedariki için tüccar, birkaç 
gün evelisinden talepte bulun
makta ve sıraya girmektedir. 
Transit nakliyatında mühim 
bir tezayüd ve hareket göze 

çarpmaktadır. Tuna vasıtasiyle 
en kısa yoldan Orta Avrupa-

ya en müsait nakliyat ve em
niyet şeraiti altında Orta As-

yaya ulaştıran transit yolumuz 
ve nakil şeraiti hakkında Kös
tence, Belgrad, Peşte, Viyana, 
Triyeste ve ithalat merkezle
rinden malümat istenmektedir. 
Transit yolumuzun Karaköse 
ile hudut arasındaki kısmı 
üzerindeki inşaatın bu kış ar
kası alınamıyacağından önü
müzdeki illrbahardan evci 
transit nakliyatında şümullü 
bir hareket beklenemez. 

İspanyada vaziyet 
- Başı 7 inci sahifede -
attıktan sonra sokaktan geçen
lere mitralyözlerle ateş açmış
lardır. Şimdiye kadar 55 ki
şinin öldüğü ve 97 kişinin 

yaralandığı ve 34 binanın da 
kamilen veya kısmen tahrib 
edildiği tesbit edilmiştir. 

Salamanka, 2 (Radyo) -
ihtilalciler, bugün de ilerliye-

rek Kadadonkayı işgal etmiş
ler ve Ribadosella limanına 
kadar sarkmışlardır. 

Son haberler, Franko asker
lerinin, Gihon şehrini muha
saraya devam ettikleri bildi
rilmektedir. 

Gihon civarında bazı köy
lerle yeni tabyalar zaptedil- . 
miştir. 

B. Şotan 
Sosyalist Nazırlarla an

laşamıyor mu? 
Paris, 2 (A.A.) - Dün öğ· 

leden sonra Başvekil muavini 

Blum, Mastignondaki bürosuna 
sosyalist meslekdaşlarını ça-

ğırmıstır. içtima, bir saat üç 
çeyrek sürmüştür. Umumi iş 

konfederasyonu katibi Jouha
ux görüşmelerin bir kısmına 
iştirak etmiştir. 

Toplantıda Şotanın nazırlar 
meclisine teklif edeceği muh-

telif tedbirler görüşülmüş ve 
Blum, Paul Faure ve Auriol 

iki kere Başvekilin evine git
mişlerdir. 

TAKVİM 
Rumi - 1353 ' Arabi-1356 

Eyhil 20 Recep 27 -
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- • ~~ Nesimi "Paşa,, nın dilber ?i!a~_-~~~ OQ:1CA 
l..l iJ lısı "Paşa,,yı bırakıp gıttı ~- ~~::..~~~ _, f\_) _ 

deH~~ a~~k~i~~:~ Şild maçlarına Ozum sallşfarı 
Karşıyaka ya 
gelecek vapur 

Karşıyaka ile lzmir arasın· 
da işlemek üzere yeni bir va· 
pur geliyor. Ben öyle zanne· 
diyorum ki, gelecek olan va· 
pur, çocuklar arasına salıve· 
rilmiş, s ı rtı ve kuyruğu boyalı, 
boynuzları telli kurban koyun· 
)arına benziyecek, herkes evi· 
rip çevirip onu tetkike kal· 
kacak .. 

Hele ilk gün, ilk seferde, 
vapurun ve birçok vatandaş· 
!arın denizin dibini boylama· 
sından bile korkuyorum. Bu 
itibarladır ki, şimdiden vazi· 
yeti haber vermeği doğru 
buldum. Karşıyakaya her 
vapur gelişinde , her müşteri· 
nin yegane söylediği söz, mu· 
hakkak ki şudur: 

- Bıktık usandık, bu köh
ne marifetlerden! Acaba ye· 
nisi ne vakit gelecek? 

Karşıyakalıların hakları ol· 
duğunda ittifakımız vardır. Bu 
eski, bu çaçaron, bu hımbıl 
nesneler çoktandır ki canımıza 
tak demiştir. 

Vapurun ilk geldiği gün, 
sahili siz seyrediniz.. Her yol
cu, bu vapura bir an evel 

-----b M- b • • b 
1 

Ç. Alıcı K. S. 
yen bir ha er: ı· ugun aş anıyor 783 inhisar ida. 12 50 
sırın sabık Baş· 220 Esnaf Ban. 13 
vekili yetmiş ya· • l k A/ ·- k D . 139 Vitel 13 50 
şındaki Tevfik Ne· ff k O ara Sanca • emırspor, 128 Paterson 15 50 

simi (Paşa) nişar.· .. k D ., kJ d 129 K. Taner 16 50 
!andığı ve evlen- UÇO - oganspor oynıyaca ar lr 105 A lbayrak 13 625 
mek üzere bulun- Bugün Alsancak sahasında Şilt maçları fikUstUrl1 89 A. R. Üzüm. 14 
duğu Avusturyalı 937 şild müsabakalarına baş· fzmir futbol lik heyeti son 76 D. Arditi 13 25 
genç, güzel ve 17 !anacaktır. 937 ·938 resmi mü· toplantısında lzmir takımları· 59 Alyoti bira. 14 75 
yaşındaki Marya sabakalarının başlangıcı olan nın vaziyetini gözönünde tut· 49 M. J. Tara. 13 
Höbneri elinden k k b ll k bu maçların ço zev li ve muş ve u sene mi i ümeye 19 Ş. Remzi 17 
kaçırmıştır. 

heyecanlı geçeceğini tahmin girecek olan takımların azami 15 A. Diri 14 50 
Güzel Avusturyalı Viyanadan Kahireye tayyare ile gitmişti. edebiliriz. b 

İkinci gün gene tayyare ile Viyanaya dönmüştür. formlerini ulabilmeleri için 20 Şınlak o. 15 50 
Hazırlanan fiküstüre göre, bu müsabakaların iki devre ola· 2 O. L. o. Sab. 23 

Bu hiç beklenmiyen avdetin sebelıi, Nesimi Paşa taraftar· saat 13 de ve Üçoktan Bay rak yapılmasını kararlaştır· 1833 
!arına göre, Avusturyalı 17 yaşındaki dilberin şer'i nikaha razı Mustafanın idaresinde Alsan· mıştır. 84752,5 
olmamasıdır. cak·Demirspor takımları kar- Fiküstür şöyle tanzim edil- 86585,5 

Meşhur Çetinc·n 
mahkemeye verildi ------

Dükkanların tavanlarında dola
şan hırsızın suçları tesbit edildi 

Geçen sene İzmirde Çetin· 
cin adında bir hırsız türe
mi~ti. lzmirin muhtelif yer· 

tırmanan Şükrü, zabıtayı çok 
işgal emişti. Nihayet Kantar 
mevkii dahilinde Morenonun 

terinde tam (30) dükkan so· ecza deposuna giren Şükrü, 

şılaşacaktır. Demirspor takımı miştir: incir 
yeni elemanlarla takviye edil- 14-11·937 Pazar:Doğanspor· Ç. Alıcı 
miş olduğuna nazaran kuvvetli Demirspor, Üçok· Ateşspor, 527 Tütsü ile t. 

sa ti şiarı 
K. S. 
7 25 

rakibine karşı iyi bir netice Yamanlar·Alsancak. 305 Esnaf Ban. 
ile sahadan ayrılmak için ça- 21-11·937 Pazar:Demirapor· 301 M. J. Tara. 
lışacak ve bu suretle oyun Ateş, Üçok-Doğanıpor. 79 Ş. Remzi 
alaka uyandıracaktır. 23· 11·937 Pazar: Ateşspor· 90 A. H. Nazla 

Bu maçı günün en mühim Yamanlanpor, Üçok·Alsancak. 24 J. Taranto 
karşılaşması olan Üçok·Do- 5-12-937 Pazar: Demirspor· 12 F. Solari 
ğanspor müsabakası takib Alsancak, Doianspor-Yaman- 1338 
edecektir. Bölgemizin en kuv· larspor. 76052 
vetli takımları arasında yer almış 12-12-937 Pazar: Dımirspor· 78290 

8 6~5 
6 75 
6 15 
9 75 
8 25 

12 

olan bu iki takımın bugünkü Yamanlar, Doğanıpor-Alsan· Zahire aatlşları 

K. S. 
15 75 
20 
18 25 
16 75 
18 
15 25 
15 50 
17 50 
14 75 
15 15 
17 50 
14 50 
16 50 
23 

K. S. 
13 
12 50 
12 75 
10 
10 25 
8 2S 

12 

karşılaşmaları a-ünün en mü· cak. Ç. Cinsi K. S. K. S. 
yan Alaşehirli Şükrü adındaki orada sıkıştırılmış, etrafındaki 
bu genç hırsız, soyduğu dük· mağazalara geçmiş ve tavan 

him hadisesini teşkil etmek· 19-12-937 Pazar:Dotanspor· 2367 Buğday 5 125 6 125 
tedir. Ateş, Demirspor·Üçok. 8 Çavdar 4 25 

Bu itibarla spor meraklıla- 26·12-937 Pazar: Üçok-Ya· 23 Burçak 4 
rına oldukça heyecanlı ve manlarspor, Alaancak -Ateş· 834 Arpa 3 815 4 25 
zevkli anlar yaşattıracaktır. spor. 9 Vagon Arpa 3 875 4 25 

254 Bakla 4 625 4 12S 
20 Ton Bakla 4 625 4 t2S 

kanlara (ihtiyacım olduiundan aralarına saklanmışsa da ni· 
bazı eşyanızı aldım. ileride hayet yakayı ele vermişti. 
vaziyetim müsaid olunca iade Şükrü hakkında ikinci sorgu 
edeceiim) cümleleri yazılı hakimliğince yapılmakta olan 
mektnblar bırakıyordu. Bu tahkikat sona ermiş ve muh· 
mektubların altında {Çetincin) telif suçları, birer birer tesbit 

binmek ve onu bir ayak önce 
tepeden tırnağa kadar tetkik· 
ten geçirmek için saldıracak. 

Yarım saat evel gidecek olanla 
yarım saat, hatta bir saat 
sonra gidebilecek olan her 
yolcu, muhakkak bu yeni va
purun ıeferinde bulunmağa 

çahşacak .. 

imzası vardı. edilmiştir. Çetincin diye anı-
Gündüzleri uyuyan ve gece · lan Şükrü, Asliyeceza mah-

Beyaz Rus Generali Mil
ler hala bulunamadı 160 Susam 16 50 16 7S •. 

leri faaliyete geçerek ip mer· kemesine verilmiştir. Yakında 

Ondan sonra vapurda, bir 
kıyamet.. Vapurun istiab hac· 
mi, 700-800 kişilik ise huyu· 
run iki bin kişi .. 

divenle binaların Üzerlerine muhakemesine başlanacaktır. 
-----=========------- Kaybolan General, Frankoya yardım et. 

Karşıyakadaki cirıayet teşebbüsü mek istemedifinden düıman kazanmııtı 

- Alt kamarası nasıl ba-
kahm? 

Haydi aşağıya .. 
- Oooh, mükemmel ımış. 
- Acaba üıt kamaralar 

nasıl? 

Haydi yukarıya.. Ve itişe 

kakışa buyurun yukarıya .. On· 
dan sonra da mevkilerin zi· 
yareti başlayacak.. İkinci mev· 
ki dekiler: 

- Hele bir gidelim .. 
Diyerek birinciye, birincide 

bulunanlar da ayni makaadla 
ikinciye geçecekler. Yani;vapur, 
ilk birkaç gün içinde, lzmire 
geldiğine pişman olacaktır. 
işte o günler içinde, bilhassa 
ilk sefer günü her işi sıkı 

tutmak gerektir. Çünkü du· 
rup dururken vapuru, birkaç 
yüz yolcu ile denizin dibine 
indirmek ihtimali de vardır. 

Eski vapurların, yeni vapur 
yanında girecekleri vaziyet te 

Bn. Müyesserin boğazını 
kesen kasab Hayati --·--

Katil suçundan Ağırceza mahke
mesine sevkedilmiştir 

Karşıyakada tanıştığı Bn. 
Müyesseri zorla evine alarak 
sustalı çakı ile buğazını kes· 
meğe ve öldürmeğe teşebbüs 
eden kasap Hayati hakkında 
ikinci sorgu hakimliğince ya
pılmakta olan tahkikat bitmiş
tir. Bn. Müyesser ile B. Ha· 
yati, epey zamandanberi bir ....................... 
bir hayli iÜIÜnçtür. Hiçbir 

kimse bizim bugünkü salapurya 
bozuntularına acıyarak: 

- Canım, onlar da çok 
kahrımızı çektiler. Eski göz 
ağrılarına hürmet edelim. 

Diyecek kadar vefakar ola· 
cak mı bilmemi Çimdik 

arada yaşamışlar. Halbuki 
Hayati evli ve çocuk babası 
imiş. Bn. Müyesser ikide birde 
Hayatı ile bozuşuyor, fakat 
tekrar banşıyormuş. Hatta 
kaaap Hayatiden, kendisine 
borcu olduğuna dair dazı ıe· 

netler de almıştır. 
Kasap Hayati, vak'a günii 

Müyesserle k 1 rşılaşınca: 
- Gel, barışalım. Böyle 

olmaz. 
Demiş. Fakat Müyesser, bu 

teklifi kabul etmek isteme· 
miştir. Fakat Hayati, tekrar 
ısrar ederek kadını, ~vine sok
muş ve odasına götürmüştür. 

Orada karyolaya yatırdıktan 

rike şayansınız. 

Ciizli Cihangir - Bay profesör, bu mesai· 
ye ben tamamen faydasız 

mesai diyorum. Bu zaferimden 
hiç olmazsa bir derece istifade 
edemiyorum. Bunlardan şah
sım için hiçbir fayda yoktur. 
Keşfimi mahvedeceğim ve 
kendim de gene meçhul ka· 

-68- Nakleden: F.Şemseddin Benliotjlu 

indirecektir. Halbuki medeni· 
yetin geri olduğu zamanlarda 
bir insan yiyeceğini, giyece· 
ğini kendi düşünür, ateşini 

kendi yakardı. Şimdi, bir 
grev kocaman bir şehir halkını 
karanlıkta bırakmıyor mu? 
Eski insanı grev korkudabilir 
miydi? Eskiden her insan 
kendi kendisine hakim ve 
amirdi. Şimdi ise, bir insan 
·eğer arzda iki milyar insan· 
tam 1,999,999,999 insanın 
esiridir. Çünkü binbir çeşid 

ihtiyaçlarının hepsinde de bu 
muazzam yekunlu insanlann 
dahil ve tesiri vardır, değil mi? 

Lidya da: 
- Bu söyledikleriniz çok 

doğrudur, dedi. Ayni düşün· 

celer benim de fikir ve ira· 
deme çoktan hakim bulun
maktadır. Fakat bu kadar 
sarih olarak ifadeye muktedir 
olamıyorum . 

Boris: 
- Araştırmalarımın mihver 

vr hedefi hep bu düşünce 

idi, dedi. Bu hedefe varıncıya 
kadar çok çalıştım, çok yo· 
ruldum ve pek çok fedakarlık
lar yaptım. 

- Bu mesaiden ve elde etti· 
ğiniz neticelerden dolayı tcb· 

lacağlm. Keşfimi ilin edersem, 
bu harikulade kuvvetlerin sa-
hibi ben olduğum anlaşılırsa, 
cihanın vaziyeti büsbütün bo
zulacaktır. işte Lidya, ben 
sade bu düşünce ile kendimi 
cihandan gizliyorum. Şöhret· 
ten korkuyor ve kaçıyorum, 
Lidya .. 

Lidya Borise takdirle baktı: 
- Hakkın var Boris, dedi. 

insanlar yaradılış itibarile nan· 
kördürler. 

Profesör Roz, büsbütün 

Paris, 2 (Radyo) - Müd
deiumumilik, bugün Laroket 
kadın hapisanesinde mevkuf 
hulunan mdam Skoplini istic· 
vab etmeğe başlamıştır. 

Haber verildiğine göre, 
kaybolan general Miller hak-
kında hiçbir ipucu elde 
edilmiş değildir. 

Şimdilik, general Skoplin 
ile karısından başka şüpheli 

sonra kadının portmenini al
mış, açarak, ona verdiği borç 
senetlerini aramıştır. Senetler 
çantada yokmuş. Onları bu-
lamayınca fevkalade hiddetle· 
nen Hayati, sustalı bir çakı 
çıkararak Müyesserin boia· 
zına on santim derinliğinde 
saplamıştır. Genç kadın, ağır 
bir yara almıf, nakledildiği 
hastanede zamanla iyileşmiştir. 

Sorgu hakimliği, Bn. Mü
yesseri katil maksadile yara· 
lamaktan kasap Hayatiyi Ağır· 
ceza mahkemesine vermiştir. 

başka bir düşüncenin tesirile, 
Bor ise: 

- Bu aletler nasıl işli· 
yorlar? 

Diye sordu. 
- Sükuneti mutlaka içinde 

bulunan esirler sayesinde iş· 
lerler. Fenni taharriyata yeni 
başladığım sıralarda eşyanın 
atalet hassası ile fazla alaka· 
dar oldum ve ancak bu nok
tadan bu büyük neticeye va· 
rabildim. Esir ve mevce esas· 
ları üzerine bu gördütünüz 
şayanı hayret neticeleri elde 
ettim. Maamafih bu neticelere 
varmak kolay olmadı, bu gör
dükleriniz bütün bir ömrün, 
benim hayatımın yegane ese· 
ridir. Şimdi bütün me·ıceler, 
bütün esir ve atomlar benim 
emrime tabidir. lıteditim an· 
da herhangi bir hareketi dur· 

kimse yoktur. 
Söylendiğine göre; General 

Skoplin, ayni zamanda Gene· 
ral Denikeni de kaçırmağa te
şebbüs etmiş ve kendisini de 
bir yere davet eylemişse de, 
Denikin bu davete icabet et· 
mediğinden, bir talih eseri 
olarak kurtulmuştur. 

General Skoplinin, öteden· 
beri Alman dostu olduğu ri
vayet olunuyor. 

Kaybolan general Millerin, 
general F rankoya asker gön
dermek istememesinden, Al
manyada bulunan Rus gene
rali Glazonubun düşmanlığını 
kazanmıştır. 

General Glazonob, Alman
yada alaylar tcrtib ederek ıe· 
neral Frankoya yardım etmek· 
te idi. 

iyi haber alan mehafil, ıe· 
neral ( Skoplin ) in ieneral 
( Glazonob ) un adamı oldu· 
tunu iddia ediyorlar. 

durabilirim. İstediğim anda 
istediğim kıt'ayı tek silah kul· 
!anmadan, kan dökmeden, 
zehirli iazlere faik bir fecaatle 
mahvedebilirim. Mesela, bir 
kıt'aya bir katre yatmur yağ· 
dırtmam. Bulutlar benim em
rim altındadırlar. lstedij'im 

zaman meseli ltalyaya ıiden 
bulutların yolunu keıer ve bu 

memleketi senelerce yatmur· 
suz bırakabilirim. Belki de 
hikim olamıyacatım hiçbir 
şey yoktur. 

Roz mütemadiyen artan bir 
hayretle: 

- Mesainizin şeklini tim
di gayet iyi anlıyorum, dedi. 
Fakat, bu kuvvetinizi arzın 
diğer cihetlerine ne suretle 
nafiz kıldıtımzı anltyamıyo
rum. 

72 K. Darı 4 50 6 
45 Nohut 9 50 9 625 
10 Börülce 9 

234 Faaulya 9 75 13 
120 Ton P. çekir. 2 90 3 
504 B. Pamuk 41 50 45 

Piyasa fiatleri 
No. 7 14 00 14 50 

" 
8 14 75 15 25 

" 9 15 50 16 00 

" 
10 17 50 18 00 

" 
11 19 75 20 75 

" 
12 21 25 22 25 -

Hitler 
Bu ayın 28 inde 
Romaya gidecek .• 

Paris, 2 (Radyo) - B. Hit· 
lerin, bu ayın 28 inde Romay• 
gideceği haber veriliyorsa da, 
seyahatın tarihi hakkında he
nüz bir haber yoktur. 

ltalya matbuatı, B. Hitlerill 
seyahati hakkında şimdidell 
makaleler yazmakta ve Almatı 
devlet reisinin, ltalya toprak· 
larında büyük bir samimiyetle 
karşılanacağını kaydeylemck· 
tedir. 

Haklısınız. Bu kısım ke
şiflerimin en güç ve tehlikeli 
kısmı •Jlmuştur. Maamafih nur 
vaffak oldum. Esire ve me~" 
celere hakimiyet sayesinde 
yapılmıyacak, elde edilmiyece~ 
hiçbir şey yoktur, azizim pro
fesör. ilk adım atıldıktan sofi' 
ra, keşifler biribirini ve gittikçe 
daha harikulade olarak takib 
etmektedir. 

Boris, Roz ve Lidyaya bU• 
yük bir idrojen kürresi ı"' 
tererek: 

- Hele şuna bakınız, dedi· 
Bunu eter ile muamele eder 
sek idrojenin birer bat şek· 
linde terakki ettiğini görürÜ., 
işte bu hatlar, benim eliınde 
en kuvvetli bir makeı olııı~ 
tadır. Şu anda ArtlenyaıııO 

- SONU VAR ...... 
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Japon stildyosu da· Japon 
siyaseti gibi c;allşmaktadır. ...... 
Japonyada kaç şir
ket, kaç artist var? 

Sinema sayı-
sına gelince: 

1586 

Meşhur Japon yıldızı Tsumasabro Bondo 
setmek fona olmıyacaktır. Yeki (Tarihi), 277 Gendai· Ye-

japonyada Kiyotoda ikisi ki (Asri) filim vardır. 
Soşiku şirketine ait olmak Japon yıldıllarından en iyi 
üzere on iki stüdyo vardır. para kazanan Dcnjiro Okoşi· 
Şinkoda üç, Nikoçuda iki, dir. Ayda otuz bin frank ka-
Tokyoda altı tane vardır. zanmaktadır. Fakat stüdyolar-

Japon stüdyolarının ekseri· da çalışanların aldıkları en 
sinde ucuz filimler vücude ge· yüksek ücret ayda yüz yirmi 
tiriliı; kısmı azamı da asri, franktır. 

fakat basit komedilerden iba· Japonyada 1586 sinema var-
rettir. dır; bunların 1207 si seslidir. 

Japon yıldızlarından Japonyada sinema vaziyeti 1936 Senesinde Japonyada 
Brırgilıo hakkındaki şu malumat şaya· 299 sözlü ve 42 kısmen sözlü 

Bu mini mini adamlar siya· nı dikkattir. filim vücude getirilmiştir. 
~t alemini kanlı çizmelerle Japonyada, 127 vazu sah· japonyada sinemacılığa has· 
lfgal ettikleri şu sırada biraz ne, 115 operatör, 1073 erkek redilmiş sermaye 420 milyon 

•• ~ Japon stüdyosundan bab· aktör, 558 aktris, 336 Jidai · yendir. 
.......................................................................................................................................................................... 

G. Garbo ölürken 
----~--~-~--------

dame au Camelianın hayaleti canlandı. 
öyle bir muvaffakıyet ki •••• 

............. -.+1··~·------ 1 
Hanri Jenson 

yazıyor: 

Creta Garbo 
bizi şaşırttı. 

'Qfiınri Jeanson yazıyor: 
~ en, Grata Garboyu ölürken, 
dG'fta de sekiz gün evel gör· 

lb. 

~Vet, gözlerimin önünde, 

"'" 'brarısına doğru, Londra· 
ır sinemasında öldü!. 

o1ikran da kendisine kefen 
._ltıu. Bu ölümü ben hiç unu· 

.. '>'•cağım!. 
~d Balo Karnesi" ni teşkil 
d~n bu ağar vals Pariste ilk 
,~. 'fÖsteriliyormuş. Zaten 
d~rni kesmiştim. Saat ona 
~C>t • Ramolc Dö Margrit 
~ ~~ (ladam au Camelia)nın 
~1 gözümüzün önünden 
t'd ete başlamış olduğu sı
ı,1'...' arkadaşım Duvivier ku-
cınıa: 

b't~ işte ·dedi· "Balo Karnes" 
~or. Ded;. 

~I() lldan beş dakika sonra 
~İi) l<arnesini artık düşün

()rduk b·ı 
~ ı e .. 

~~•ta Garbo bizi Marirİt 
~k~·nin izleri peşine takmış 
~-'Yordu ... 
\ı.ı ltı au Camelia .. Ölmez La
~~l~u Camelial.. Herkes bu 
~d 1 •ergüzeşti bilir ve ez· 
~rı '. tekrarlıyabilirl Bunun 

, ••nema veya tiyatroda da 
•~··•rıcı v - - .. d ğ'ld' .~, e uzucu e ı ır. 

~rı 11 Duval ile Margritin 
~dın ne suretle bittiği ma· 

Ur V .b · l e cı anın en maruf 
trini kendisine celb ve 

iıtir, 

Margrit Gotye her lisanda 
terennüm edilmiştir. Onun ıs· 
tırabları hiçbir kimse için 
gizli ve esrarengiz değildir. 

Grata Garbo da bu rolde 
- itiraf etmek Iazımır ki · bizi 
şaşırtmışhr. Ölümünden sonra, 
her ıeyirci, yeni bir Gratanın 
doğduğuna inanmıştır. O, 
canlı, aşık, ince ruhlu, hulya· 
perver, seven, merhamet du· 
yan bir Gar bol Ve, Dumanın 
kahramanını yeniden yaratmış 
ve yaşatmıştır. 

Marsel Ahard bana dedi ki: 
- Grata Garbor un Margrit 

Gotyede verdiği ender tesiri 
bana hiçbir aktris vereme
miştir. 

Bu, öyle bir cümledir ki, 
her seyirci tarafından ihtiyar· 
sızca tekrarlanmıştır. 

Fakat Grata, filimin fevkin· 
de bir mevcudiyettir. Bu fi· 
limde: 

Garbo bizatihi bir sahnedir. 
Garbo, bir harika, bir mucize, 
bir facia olmuştur. 

Grata Garbo; bu çok oy· 

nanmış mevzudan bir şaheser 
olarak doğmuştur. 

• • • 
Garboyu ölürken de göre· 

ceksiniz. Evet, taklid ederken 
hakiki bir ölüm yaratıldığına 
şahid olacaksınız!. Margrit 
Gotye evelce değil, en hakiki 
şeklile ancak Grata Garboda 
tecessüd ettiği zaman ölmüştür. 

Evet; Margrit Gotye bizden 
çok uzak bir mazide kalmıştır. 
Fakat Grata Garbo, bize bu 
muztarıp kızın öksürüğünü du· 
yurmuştur. 

Evet, Margrit Gotyenin ölü· 
münü de gördük ve Grata 
burada ölmüştür. Fakat yeni, 
daha harikulade Grata doğar· 
ken ölmüştür. 

Koşunuz, Grata Garboyu 
ölürken görünüz; bu öyle mu· 
azzam, öyle muhteşem bir 
sahnedir ki, sinematografi ale
minin şaheseridir. 

• . ... 
Hayır, hayır; ben Grata 

Garboyu ölürken değil, fakat 
ruh teılim ederken gördüm. 

--. ._ ... 
Kış geldi 

Ş lpka, yeni bir mo
da devresi geçiriyor 

Yukardan oşağı Suzg Ver
non, Mgrna LolJ, Sgluia 
Sidneg ue Rasalinde Rusell 

Yaz hemen bertarafta çok 
sıcak geçti; fakat nihayet ge
lip geçmek üzeredir. Haşmetlu 
kış kendini hissettirmeğe baş· 
lamıştır. 

Kış geliyor demekle işimiz 
bitmiş olmuyor ki.. Kış geli· 
yor, yani .. Yeni modalar baş· 
hyor demektir. 

Yeni modanın müjdecisi 
daima şapka modası ve şe· 
killeri oluyor!. Ve ne tuhaf
tı~ ~i modaya artık yıldızlar 
bakım olmaktadır! Bir yıldıza 
yakışan şapkayı ister yakışsın, 
isterse yakışmasın! Herkes 
takib ve tatbik ediyor! 

Fakat yıldızların busene 
şapka modası, daha doğrusu 

Viyana da 
-----

6Elsilih sesi 
Bir güzel kadın, bir 

çocuk, bir adam maktul! .... -
ismet Agacinonun hayatı 

ve sevdası ... 
Viyanadn bir facia oldu; 

gece yarısı altı el silah sesi 
duyuldu; gece karanlıkları 
içinde oynanan bu facianm 
plançosu şudur: Güzel bir 
kadın, dört yaşında bir oğlan 
çocuğu ve bir erkek maktull 

Mnktul erkeğin adı ismet 
Ağacinodur; sade bu isim, 
facianın mahiyetini aydın· 
latmışlır. Bu facia Almanya· 
da naıi hareketi ile başlamış 
ve işte Viyanada 27 Eylul 
gecesi hitam bulmuştur. 

Faciayı bütün safhalarile 
~nlatalım: 

"Umumi harbin sonundan 
1931 senesine kadar ismet 
Ağacinonun hayatı çok ka
rışık ve karanlık olarak geç· 
miştis. Bu adam, çok yakı
şıklı bir delikanlıdır. Şabık 
Avusturya-Macaristan impara· 
torluğu ordusunun bir zabiti 
idi. Gayet güzel Almanca, 
Fransızca, İngilizce, ltalyanca, 
Macarca, Rusça ve Türkçe 
bilir. Bir salonda , yaşamayı 
bildiği gibi en ıüfli bir mu· 
bitin de adamı olabilir . 

Bir müddet Amerikada bu
lunmuş ve şehir haydudlarile 
çok sıkı bir alaka peyda et· 
miş nihayet Amerihadan firara 
mecbur kalmıştır 

ismet Agacinonun en büyük 
kabiliyeti ve en ziyade muvaf· 
fak olduğu meslek dansör· 
lüktür. 

1931 de bir tesadüf, ismet 
Agacinonun mukadderatını 
değiştirmiş ve bu tesadüf sa
yesinde ismet Agacino Alman· 
yanın meşhur kayıptan haber 
vericisi sihirbazı Yahudi Erik 
Jan Hanüsene takdim edil
miştir. 

Hanüsen ve Agacino birbi· 
rile çok çabuk tanışmış ve 
sevişmistirler. Hanüsen, Aga
cinoyu hususi katibi yapmış ve: 

aşk istilası Berlin ve Viyanayı 
sarsıp durmuştur. 

Böyle bir zamanın muhitin
de açıkgöz bir falcı veya si
hirbaz çok büyük işler göre
bilirler, bu iki adam da gü· 
rültülü rezaletler ihdas edip 
durmuşlardır. O kadar ki skan· 
dallar yüzünden Viyanadan 
firara mecbur kalmışlar, Çe· 
koslovakyanın küçük Leitmenç 
kasabasında icrayi rezalete 
devam r etmişlerdir. 

Fakat burada yakayı çabuk 
ele vermişlerdir. Eğer Agacin• 
yalancı şahit bulmamış olsaydı, 
halleri harab olacaktı. 

Buradan Berline geçen bu 
iki şarlatan Skala gazinosile 
bir mukavele yapmışlar, Cino 
Amerikankari ilanlara başla
mışhr. 

Hanüsen bu ilanlar sayesinde 
"kayıbdan enlmükemmel haber 
veren adam,. mevkiini kazan· 
mıştır. 

Hanüsen ve hususi katibi 
1932 de Seriinin en meşhur 
adamları olmuşlardır. Hanüsen 
çok zeki bir adamdır; rüzgi· 
nn nereden estiğini mükem· 
melen anlar, bunun için Hitlere 
Nazi fırkasının büyük bir zafer 
kazanacağını bildirmiş ve 1932 
intihabatında Hitler büyük bir 
zafer kazanmıştır! 

Hanüsen bu zaferin • ilemi 
raiptekilerin yardımı eseri ol
duğunu,, da iddiadan geri kal
mamıştır. 

Şöhreti ve cür'eti büsbütün 
artan bu sihirbaz •Hanüıen 
Çaytung,, yani "Hanüsenin 
gezetesi,, adlı bir de haftalık 

mecmua neşrine başlamış ve 
en hakir bir fertten, en yük
sek bir Almana kadar herkes 
bu sihirbazların fırıldatma ka· 
pılmışlardır. 

Bu mecmuada Hitlerin, 30 
Ağustos katliamının kurbanı 
mahud Röhnün, Göbelsin, Gö· 
ringin vesair Nazi rüesasının 
zayceleri neşredilmiştir. 

Hanüsen cenapları iki billur 
kürre, kahve telvesi, iskambil 
kağıdı, el ile fala bakar. 

K.aprisi! pek te hoşa gidecek 
bır şekıl arzetmiyorl ı 

Bu iki serseri ve serpzeştci 
az bir zaman içinde Seriinin 
en yüksek muhitlerinde yer 
tutmuşlardır. Fevkalade hür· 
met gören bu iki adamın 
hususi hayatları hakkında hiç 
bir kimsenin, hatta Berlin 
zabıtasının bile haberi yoktur. 
Kont Heldorf, o zaman Berlin 
polis müdürü olan zat, bu iki 
serserinin en büyük dostu ve 
belki de hamisidir. 

Sylvia Sidneyin şapkasına, 
eski değirmencilerin külahı 
demek çok doğru olacak. 
Myrna Loyunki de bundan 
farklı değil! Ruıselliye diye· 
ceğimiz yok. Fakat Suzy Ver· 
mon, şapkasının anahatlarını 

Fransa aşçılannın başlığından 
almtJ olduğuna hükmetmek 
lazım! 

Edvig Föyilere gelince: 
Çiçekler arasında küçük bir 
başlıktan çok hoşlanıyor. Kla
sik zevkler için de bu şekil 
uyiundur. 

Fransada 
Yaz saati bitti. 

Paris, 2 (A.A.} - Currıar· 
tesiyi pazara bağlıyan gece 
zarfında bütün F ransada sa· 
atler tekrar normal olarak 
ayar edilecektir. 

Mm. Grace Cameron-Dzino 
- ikimiz bir arada bari· 

katar yaratacak, büyük işler 

yapacağız! demiştir. 
Bundan sonra skandallar 

başlamıştır. Malum olduğu 
veçhile, umumi harbi takip 
eden seneler, merkezi Avru· 
panın en buhranlı seneleridir 
Umumi ahlakta korkunç bir 
inhilal siyasi alemde de akıl· 
lara hayret verecek intrikalar 
başgöstermiştir. Sefalet, para· 
nın kıymetsizliği, uyuşturucu 
maddeler, baı döndürücü bir 

Gazetelere göre Hanüsenin 
hakiki adı Herman Steynş· 
naydır ve kendisi bir Yahu· 
dinin oğludur. 

1933 de Hitler Almanya 
Başvekili olmuştur. Hanüsen 
bu muvaffakıyetin bili alemi 
kayıbdakilerin yardımı eseri 
olduğunu söylemektedir ve 
artık şımarmıştır. Huylu hu
yundan vazgeçmez, derler ya, 
Hanüsen de yeniden skandal· 
lara başlamıştır. 

- Lütfen çeviriniz -



ANADOLU 

- Numara - Yaza.!':_ M.~yha~ Devrim 
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Lise ve Ortaokullar sabn al
ma komisyon başkanlığından 

Sahibi: MİT AT l'ızı l ıılıu Öğretmen okulu elektrik tesisatı 8.10.1937 cuma 
gün saat 16 da Kültür yardirektörlüğü odasında toplanacak 
komisyonumuzca pazarlıkla üsterilecektir. 

Muhammen keşif bedeli 4945 lira 40 kuruştur. 

Meçhul Korsan yaralı delikrınlıyı omu
zuna alarak meyhaneye götürdü 

Butün mektep kitaplarını 
en müsait şartlarla satışa çı· 
kardığını sayın öğretmenlerle 
müşterilerine arzeder. 

Adres: ikinci Beyler soka
ğında 85 numara. 

IMekteb 
kitabları 

Teminat pazarlığı müteakip ihale bedeline ıöre kat'i temi· 
nat alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenler Nafıa bakanlıtının ehliyet ruhsat· 
namesini haiz olması ıarttır. 

Mütaahhit bu mikyasta işler yaptıtına dair veaika ibrazın• 
mecburdur. Bu işe ait resim, keıif, fenni ve mali prtname 
berpn Kültür direktörlüğünde rörülebilir. Şirketler 2490 ... 

Onu evveli, bir kahraman 
iibi ~dövüşürken görmek, ken· 
disi için bir saadetti. 

ikincisi, adı dillerde dolaşan 
şu meşhur korsan, ona el uzat· 
mıf oluyordu. 

- Delikanlı, geriye çekil, 
sen yaralısın. . Ben temizlerim 
her ikisini de .. 

Fakat o çekilmiyordu. Çün· 
kü kendisinin canını kurtaran 
bir kahramanı , mücadele mey
danında yalnız bırakmağı ter· 
biyesine ve yüreğine sığdıra· 

mıyordu. 
Aksilik, yarası da çok kan 

boşaltıyordu. 
Kolu oynamaz olmuştu. 
Bu sırada onun keskin se· 

sini duydu: 
- Çekil diyorum arkadaş, 

çekili. Venedik köpeklerinin 
kılıcı altında mı öleceksin? 

Delikanlı, duvara dayandı. 

Göılerinin önüne karanlık bir 
perde çöküyordu. Doğan, bir 
şimşek gibi yetişmemiş olsaydı, 
karşısındakinin kılıc1 üçüncü 
defa olarak tam göğsüne sap
lanacaktı. 

Fakat Doğan, tam felaketin 
vukubulacağı saniyede, kar
şısındakini devirmiş ve yandan 
rüzgir gibi eserek kuvvetli bir 
darbe ile üçüncü kahramanın 
elindeki kılıcı uçurmuştu. 

Herif kılıcınm gittiğini gö
rünce, var kuvvetile kaçmıya 

başlamıştı. 
Doğan, yaralıya yaklaştı. 

Yaralı ise, yavaş yavaş, sen
deliyerek, duvara tutunarak 
olduğu yere düşüverdi. 

- Fenal... Zavallıyı öldü· 
rüyorlarmış.. Acaba kim olsa 
gerek ... 

Eğildi, onu kucaklayıb yü
züne baktı. Hatırlar gıbi old: 

- Ben bu çehreyi gördüm. 
C, ~liba bizim irininin tanıdık· 
lar .. ıdan... Hem de asil bir 
şey olsa gerek .. Fakat bu he
riflerle nereden, ne münase
betle tutuştu acaba?. 

Etrafına baktı: 
in, cin top atıyordu. Derhal 

kararanı verdi ve yaralıyı, omu
zuna l'larak süratle yürüdü. 
Üç sokak geçtikten sonra ge· 
niş, tek katlı, kapah pencere
lerinin içinde ışıklar sızan bir 
binanın öııüne geldi. 

Burası, Rodi meyhanesi idi. 
Aşağı yukarı, Venedikteki bü
tün muhacir Yunanlılu, ge
....................... 

Birdenbire değişen bir va
ziyet neticesinde Hanüsen 
tamamen gözden düşmüş, 
ismet Ağacino ustasından 
akıllı davranmış ve Almanyayı 
terketmiştir. Berlinde kalan 
Hanüsen bugün esrarengiz 
surette katledilmiştir. 

Cinoya gelince, Viyanada 
Gras Kameron adlı çok güzel 
bir lngiliz kızına kafeslemiş 
ve onunla evlenmiştir. 

Ağacin o iki ıene kadar ol
dukça iyi bir şekilde yaşamış 

ve ieçinmiştir. Fakat 1935 
den itibaren mali vaziyeti çok 
bozulmuştur. 

Fakat Viyana sokaklarında 
karısı ile oğlunu ve kendisini 
kimin ve niçin katlettiği henüz 
ına)Qm delildir. 

miciler, kayıkçılar, hırsızlar, 

katiller, yankesiciler burada 
toplanırlardı.. Hatta, zabıta 

bile buraya yaklaşmak iste· 
mezdi. Herhangi bir vak'a
da, bir insan, zabıtaya veya 
asilzadelere karşı kahramanca 
dövüşürse, artık burada ken· 
disine sığınak bulabilirdi. Onu, 
buraya müdavim olanların hep
si, hatta canlarını tehlikeye 
koyarak himaye ve müdafaa 
ederlerdi. Birkaç sene evel, 
bir Vem:dik balıkçısı , bir Mar
kinin oğlunu deniz ortasında, 
gondol içinde, kendisini tokat
ladığı için, bıçaklayıb öldür
müş ve buraya sığınmıştı. Ka
til tam üç sene burada yatmış, 
kalkmış ve nihayet bir gemi 
ile kaçırılmıştı. Zabıta, bu yeri 
basmıya bir türlü cesaret ede· 
memişti. 

Doğan, kapıya dizi ile vu· 
runca, içeriden, kalın bir ses 
işitildi: 

- Kim o?. 
- Aç barba Tomas!. 
- Evvela kim olduğunu 

bildir ... 
- Kapıya gel de gör .. 
Kapının arkasındaki kol de

miri ile söveler oynadı ve ara-
1 ıktan, geniş, palabıyıklı. Dev 
azması gibi bir herif gözüktü. 
Evvela Doğana, sonra sırtın· 

daki yaralıya baktı: 
- Sen kimsin, bu da kim? 
- Benim adım .. o,, dur. 
Meyhane sahibi bu kelimeyi, 

daha doğrusu bu parolayı işi
tir işitmez hemen kendini to
parladı: 

- Sen hal... Sen büyük 
kahraman, benim meyhanemde 
ha? Şu bizim Prenses irini, 
nihayet bana o saadeti de 
verdi öyle mi?. 

Mt-yhaneci, şalvarlı bir rum· 
du. Hemen kalın, iri kollarını 
uzatarak yaralıyı:kaptı ve içe· 
riye doğru koştu .. 

- Siz de teşrif edin asil
zadem, siz de gelin .. 

HaEif bir ıslık çaldı. Tavan 
arası gibi bir yerden üç baş 
uzandı. Sağdan bir kapı açıl
dı. lki baş ta oradan gözüktü. 
Meyhaneci onlara hitab etti: 

- Hepiniz kafalarınızı ge
riye çekin bakayım.. Yalnız 
sen gel Andon .. 

Bır kapıdan geçtiler. Sağa 
saptılar. Köşedeki odadan ışık 
geliyordu. Meyhaneci bu odaya 
girdi ve yaralıyı, geniş bir ya
tağın üstüne yavaşça uzattı. 

Hemen çenesini tutub yüzüne 
baktı: 

- A .... A .... 
Doğan eğildi: 

- Tanıyor musun bunu? 
- Tanımaz olur muyum? .. 

Bizim Prens.. Benim • Veli
nimetimin oğlu... Demek siz 
tanımıyorsunuz? 

- Hayarl.. Sokakta üç kişi 
ile düello ederken buldum .•• 

- Beni af buyurunuz, ev
vela şunun yaralarına bir pan· 
ıuman yapayım .. 

Meyhaneci böyle ıeylere 
çoktan hazırlanmış ve alışkın 
gözüküyordu. Dolabı açtı. Bazı 
şişeler, kutular, sargılar ve 
makaslar indirdi. 

Andon dediği suratında de-

rin iki yara bulunan, kısaca 
boylu, balıkçı kıyafetli insan da 
gelmişti .. 

Doğan etrafını gözden ge· 
çırınce: 

Yavuz Kitabevi 
Sahibi Fahri Kitabçı getirttiği 

yılı kanunda yazılı vesika ile bu iıe rirebilirler. 3 5 6 7 -

Manisa Vilayeti daimi encü· 
meninden: - Haydutlarlarla kahraman· 

ların elele verdikleri mükem
mel bir batakhane! 

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

Pazarlık suretile eksiltme iliıll 
Diye mırıldandı. Meyhaneci

nin gölgesi hakikaten çok hey

betli idi. Köşedeki şamdanın 

ışıkları , şişman, kırmızı ve etli 
yüziine bir garib dehşet veri
yordu. 

- SOJ\TU VAR -

Memur aranıyor 
Daktilo bilir bir memura 

ihtiyaç vardır. Marifet mat· 
baasına müracaatedilmesi. 

1 - Borlu - Demirci yolunun 26+850-29+911 inci ki· 
lometreleri arasında yaptırılacak 3061 metre uzunlu· 

2 

ğundaki 8761 lira 63 kuruş keıifli şose inpabll• 
talip çıkmadığmdan bu iş pazarlık suretile verilecektir. 
Bu işe ait keşifname · ve sair evrak nafia müdürlüj'iin• 
den parasız alınabilir. 

3 - Pazarlığa girmek istiyenlerin 23/9/937 den 23/10/937 
akşamına kadar tatil günleri ve mesai ıaatleri h•rİÇ 

Şark Sana,,AI kUm• her gün daimi encümene gelc:bilirler. 
4 Kat'i teminat 1314 fira 24 kuruştur. 
5 - Taliplerin Ticaret odası ve nafia müdürlütünden alın· 

P an yası T ii rk An o- -ıı;;:;:ıı-m..,ış_e_hl-=i e~t_v_es'l:ik=al=-ar_ile_b_ir_li~kt~e -m-ür-aca-a._.tlPlar-ı . .....;3_3_,3..,.. 

Bayındır icaret ve anayı 
nim şirketinden: odasından: 

Şirketimiz hisse senetlerine ait kupon cetvelleri ~vvelce Bayındırda Kapalıçarşıda 1 numaralı dükkinda manifaturt· 
Arapça harflerle ve Rumi sene üzerine tab ve tertip olun· cılık yapan (Mustafa Kentli) nin ıicili ticaretin 36 

T k fi l ·d · 1 Bayındırda Cumhuriyet meydanında 9 numarada kere~~ 
muştu. Bunların ahiren ür çe har ere yenı en tertıp 0 unan ve mahemei inşaiye ticareti )apan ( Şevket Okur ) un ıicili~ 
kupon cetvellerile değiştirilmesine lüzum görüldüğünden aksi- ticaretin 37 · 
yon hamillerinin Osmanlı Bankasına müracaatla ibraz edecek- Bayındırda Mahmut Şevketpaşa caddesinde 3 numaradl 
leri hisse senetleri kupon cetvellerini yenilerile tebdil ettirme· kereste deri ve un tüccarı ( lsmail Hakkı Akdaj' ) ın sicili 
leri rica ve ilan olunur. 1 3 S ticaretin 38 

ii daimi encümeninden: Bayındırda Çırpı köyünde belediye caddesinde 11/ 13 nar 
marada Bakkaliye, manifatura, pamuk ve muhtelif zahire tlC-

612 lira 19 kuruş açın tutarı Kemer caddesinde 237 sayılı carı (Mustafa Adanır) ın sicili ticaretin 39 
fırın onarılması 15 gün müddetle açık eksiltmeye konuldu- Bayındırda istasyon caddesinde Pirina fabrikasında fabrik'·., 
gündan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazır· cılık yapan ve emteai tüccariye alım satım tüccan (Naci RodP 
lıyacakları teminatlarile müteahhitlik belgesile birlikte 18 Bi- ın sicili ticaretin 40 
rinciteşrin 937 pazartesi günü saat 11 de il daimi encümenine Bayındırda Üçoluk meydanında 42/2 numaralı kah\'ed' 
başvurmaları . 3457 kahvecilik yapan (lsmail Alp) ın sicili ticaretin 42 

ı•ı daı•m"'ı eDCU•• menı•nden.• Bayındırda Uzunçarşıda 26 numarada bakkaliye ticaıt' 
yapan (Halil Savaş) ın sicili ticaretin 43 

Ağamemnun ıl;calarında yeniden yaptırılacak binalarla tesisat Bayındırda Kizımpaşa caddesinde 16 numarada hancılık~ 
projelerinin tanzimine ait müsabaka şartnamesile vaı"ye plan- nalbandlık ticareti yapan (Rahmi Pakal) ın cicili ticaretin 1 
ları Ankara-lstanbul-lzmir Nafıa müdürlüklerinde mikdarı Bayındırda Kizımpaşa caddesinde 11 numaradaki fırıo 

fırıncılık ticareti yapan ( Refik Canbaıotlu ) nun ıicili h' 
kafi bulunduğundan mimar ve mühendis olan istekliler mez· retin 45 

kur müdürlüklere başvurarak bu evrakı bedelsiz temin ede· Bayındırda Uzunçarşıda 6 numarada bakkaliye ticareti t' 
bilirler. 3 7 3458 (Ah R f"L K-ft ı ) l 6 pan met e 111; o eot u nun ıici i ticaretin 4 -_ 

Manisa Vilayeti Daimi Yukarıda unvanı ticarileri yazılı tacirlerin ticaret kanuD~.A 
42 inci maddesi mucibince yazılan sicil numaralan ile fl'T Encümeninden: ticarete kayt ve tescil edildikleri ilin olunur. 

1 - Manisa -Turgutlu yolunun 1 + 074-17 + 430 uncu kilo
metreleri arasında yapılacak 92286 lira 49 kuruş ke
şifli şose ve sınai inşaat kapalı zarf suretile eksilt

2 

3 

meye konulmuştur. 
Bu inşaata ait keşif vesair evrak 461 kuruş mukabi· 
linde Manisa Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. 
Eksiltme Birinciteşrinin yedinci perşembe günü saat 
onbirde Manisa Vilayeti Daimi encümeninde yapıla-
caktır. 

4 Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
5 - Muvakkat teminat 6921 Lira 49 kuruştur. 
6 - Bu eksiitmeye gireceklerin Nafıa Vekaletniden alınmış 

ehliyet vesikası ile bu yıla ait Ticaret odası vesikasını 
ve muvakkat teminata ait makbuzlarını bir zarf ve 
teklif mektuplarını da · ayrı bir zarfa koyarak bunları 
2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi dairesinde ha-
zırlıyacakları bir kapalı zarfın içine koyarak 7 -10· 937 
saat 1 O a kadar Manisa valiliğine vermeleri ve posta 
ile göndereceklerin mezkur kanunun 34 üncü madde
sine riayet etmeleri lüzumu ilin olunur. 

22 26 30 3 3278 

Izmir vilayeti muhasebei hu- ' 
susiye müdürlüğünden: 

Senelik 
Bedeli sabıkı 

Lira Kr. 
3 00 

Cinsi Yeri 

71 ağaç daiJnık Karşıyaka Soğukkuyuda 
zeytin. 

10 00 28 ağaç zeytin Buca Üçkuyularda 
ldarei Hususiye akaratından olup yer ve cinsi yazılı a~arat 

kiraya verilmek üzer 16/9/937 gününden itibaren ve temdıden 
müşteri çıkınc1ya kadar arttırmaya çıkanlmışbr. Şartları öğ
renmek istiyenlerin her gün Muhasebei Hususiye müdüriyeti 
varidat kalf mine ve pey sürmek istiyenlerin de vilayet encü
meninin toplandığı her pazartesi ve perşembe günleri saat 
1 O dan 12 ye kadar depozito makbuzlarile birlikte Encümene 
müracaatları ilin olunur. 26 28 1 3 3368 

Türk Hava Kurumu 
, Biiyiik piyangos 
Sinci kefide 11 Teırinievel 1931 Je 
Büyük ikramiye 200,000liraJtf 

Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikraıni1" 
lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardıt;,,, 

Ayrıca: (3,000) liradan başlı yarak (20) liraya ki il' 
büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi ~ 
bu zengin plandan istifade etmek için bir bilet alm-5 ... 
çekinmeyiniz. 

lzmir vilayeti muhasebei b 
susiye müdürlüğünden: 
Numarası Cinsi Mevkii " 

28 Ev Karşıyaka lktaaat ıok•l'd-
473 Dükkan San'atlar mektebi yanıo 

12 ,, Üçüncü karaosman ~dd 
33 Mağaza ikinci belediye caddeıi11dl 
35 ,, ti ,, ,, 

29 Dolap Bakır bedesteni 
116 Mağaza Peştemalcılarda 

17 ,, Bekirpqa hanında 
85/87 Fınn Karşıyaka lkbut ao. 

477 Dükkan Karantina San' atlar 
yananda. • Jİ 

ldarei Hususiye akaratından olup yukarıda yer ve ~ 
yazılı akarat kiraya verilmek üzere 16/9/937 günündeO 
ren ve temdiden müşteri çıkıncıya kadar açık arttır111•1.' 
rılmııtır. Şartları öğrenmek istiyenlerin her gün M , 
Hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürme~ ~ 
lerin de Vilayet Encümeninin toplandığı her pazarte•• 
şembe günleri saat 10 dan 12 ye kadar depozito nıak 
birlikte Encümene müracaatları ilin olunur. 26-28-1·3 



......_..,.., 
Ze"tin mahsulü -~111111~ Ucuz, taze ve temiz ilaç çetıidleri ~11111~_ lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 

T "S' 1 - beher tanesine tahmin edilen fiatı 11 kuruş olan 
Bu sene çok = Başdurak büyük Salepçiotlu hanı karşısında ~ 222000 tane portatif çadır direği ile 45000 tanı por· 
bereketlidir = IHJ cdJ a N a a IJıl t ç ~ tatif çadır kazığı kapalı zarfla eksitlmeye konmuştur. 

S\ m o D n n c;;J e an ça Bil = 2 - ihalesi 20 Teşrinisani 937 Cumartesi günü saat 
h Bu seneki Zeytin mahsulü- = ~ ~ ta!:I U = 11 dedir. 

nun, geçen yıllara nazaran üç = s hh E h e = 3 - ilk tahminah 3818 lira 50 kuruştur . 
• llıisli olduğu anlaşılmıştır. - t -

= a eza an esı= 4 - Şartnamesi 257 kuruş mukabilinde komisyondan 
bJ:~~~ş~~hy~~ tf~~:ik~l~;~ = -= alınır. ki 

k 5 - Eksiltmeye girce erin 2490 sayılı teklif mektuplarile 
~ ında faaliyete geçecektir. _ :C birlikte ihale saatinden en az bir saat cvel M. M. V. 
azırlıklar yapılıyor. : nde bulunur. ~ satın alma komisyonuna vermeleri. 3·17-3-18 

de ~~f~~!i: ~~:t:::rc:eJ~ir!~: •fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllHI• --~1-zm-ir_L_e-va-zı-m-am-i-rli-ği-s-al_ın_a_lm_a_k-o.-r-eis-li-ği-nd-en-: -
~u yıl içinde aşılanmaia baş- İzmir Levazım amirliti ilanları 1 - iki garaj yapısının ihale günü müteahhitler tarafından 
ıqa kt A · · h"l ta teklif edilen 31700 lira 45 kuruş fiat vekaletçe pa-

ca ır. şı ıçın e 1 us · lzmir Lv. Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
ltr kullanılacaktır. Vilayet Zi- Tahmin edilen Teminatı Münakaıa· halı görüldüğ'ünden bu inşaat pazarlıkla yaptırıla-
taat müdülüğü, bunun için calrtır. 
lizımgelcn hazırlıkları yapmak- Cinsi Mikdarı mecmu tutarı muvakkatcsi nın şekli ihale tarihi Günü Saati 2 _ Pazarlığı 21 . ı. Birincitcşrin 937 perşembe günü 
tadır. Kilo Lira Kr. Lira Kr. saat 11 de M. M. V. satın alma komisyonunda yapı· 

Terfi edenler Un 146572 19054 36 1430 Kapalı zarf 10/Birincitcş/37 Cuma 16,S lacaktır. 
lzmir Kız lisesi sekreteri B. Un 96092 12492 00 937 Kapalı zarf 10/Birinciteş/37 Cuma 17 3 ilk teminatı 2377 lira 53 kuruştur. Şartname, keşif 

~iişdü Ödemiş ortaokulu sek· 1 - İzmir Mst. Mv. kıtaatının yukarıda cins ve mikdarı yazılı iki kalem un ihtiyacı iki ve projeler parasile M.M.V. sahn alma komisyonun· 
teterliğine, ayni okul idare kıt'a şartname ile ayrı ayrı kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. dan alınır. 
llıcmuru B. Abdülkadir Kız 2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlerde lzmirdc kışlada lzmir levazım amir· 4 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
liacsi sekreterliğine, onun ye- )iği satın alma komisyonunda yapılacaktır. kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
tine de Kız lisesi ambar me· 3 - Teminatı muvakkate akçeleri hizalarında yazılıdır. birlikte ihale günü ve saatinde komisyonda bulun· 
'-luru Bn. Leman Zenger, Buca 4 - Şartnameleri her gön komisyonda görülebilir. malan. 3 9 14 17 3456 
Ortaokulu pansiyon katibi B. 5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göıtermck mecburiyetindedirler M • v·ı A • d • 
l\enan Erkek lisesinde on dört 6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 CÜ maddelerinde ve şartna· anışa 1 ayetı aımi eucü-
l~ra maaşlı katipliğe terfi etti- mesinde yazılı vesikalarile teminat ve teklif mektuplannı ihale saatından en az bir mem·nden·. 
~rnişlerdir. evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 29 3 9 13 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: Pazarlık suretile eksiltme ila"' Dl 
1 - Tümenin Edremit garnizonundaki hayvanatın senelik 1 - Fiatı vekaletçe pahalı görülen 30,000 ili 40500 kilo 

ihtiyacı için 325 ton Bergamadaki hayvanatı için 535 pamuk çorap ipliği her bir kilosu 154 kuruş 74 san- 1 - Borlu-Demirci yolunun 17 + 108-27 + 448 inci kilo-
ton Ayvalıktaki hayvanatı için 132 ton olmak üzere timden olmak üzere pazarlığa konulmuştur. metreleri arasında yaptırılacak 9921 lira 24 kuruş ke-
992 ton yulaf mukavelesi ayrı ayn yapılmak üzere 2 - Şartnamesini 314 kuruşa almak ve örneklerini ıörmck şifli 22 adet menfez inşaatına talip çıkmadığından bu 
~apalı zarfla eksiltmeye konmuştur. istiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. iş pazarlık suretile verilecektir. 

2 - Edremit yulafının tahmin edilen tutarı 19500 lira ve 3 _ ilk teminat miktarı 4383 lira 39 lcuruıtur. 2 - Bu işe ait keşif vesair evrak Manisa Nafıa müdürlü· 
ilk teminatı 1462 lira 50 kuruştur. Bergama yulafının 4 _ Pazarlığı 6/10/937 Çarşamba günü saat 16,30 da ğünden parasız alınabilir. 
tahmin edilen tutarı 32100 lira ve ilk teminatı 2407 devam edecektir. 3 - Pazarlıia girmek istiyenler 23-9-937 den 23·10·937 
lira 50 kuruştur. Ayvalık yulafının tahmin edilen tutarı 5 _ Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3-nci akşamına kadar tatil günleri ve meiai saatleri hariç 
7590 lira ve ilk teminatı 579 lira 25 kuruştur. maddelerinde yazılı vesikaları, ilk tcminatlariyle bir· her gün daimi encümenine gelebilirler. 

3 - ihalesi 8 Birinciteşrin 937 Cuma günü saat 11,30 da likte fiat teklifi esnasında Milli Müdafaa Vekaleti sa- 4 - Kat'i teminat 1488 lira 19 kuruştur. 
Edremitteki Tümen satın alma komisyonunda yapılacak- tın alma komisyonuna vermeleri. 18 21 26 3 3252 5 - Taliplerin Ticaret odası ve Nafıa müdürlüğünden alın-
tır. Nümunesi hürgün komisyonda görülebilir. mış ehliyet vesikaları ile birlikte müracaatları. 3372 

... T kl'f kt l 8 B' · "t · 937 ·· ·· at 10 30a lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
, - c 1 me up arını ırıncı eşrın gunu sa ' f stanbul levazım amirliği için (67) ton sadeyağı 11/10/937 Milli Emlak : Müdürlüğünden: 3445 

kadar komisyona teslim edilmesi şarttır. Bu saattan icar No. Lı'ra K. 
sonra teklifler kabul edilmez. Pazartesi günü saat 15,30da Tophanede Levazım amirliği satın 

4 3253 
alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tah· 238 Halkapınar kağıthane c. 282 No. lu ev 20 00 

.......__ 
21 25 30 

min bedeli elli sekiz bin iki yüz soksan liradır. ilk teminat 239 Hasan hoca ikinci belediye s. 15/1 No.lu dükkan 24 ()() 
lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: dört bin üç yüz yetmiş bir lira yctmişbeş kuruştur. Şartnamesi 240 Karşıyaka intikam s. No. 14 reşadiye sokağın· 24 00 
Ordu ihtiyacı için 150 adet büyük ve 100 adet küçük por· 291 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. lstekleklilcrin ka- dan 33 No. lu dükkan. 

lttif yazı makinesi 7 llkteşrin 937 perşembe günü saat 10,30 nuni belgeli teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvc· 241 Osmaniye c. kara osman oğlu hanı üst katın- 37 50 
~ Tophanede lst. Levazım amirliği satın alma komisyonunda line kadar komisyona vermeleri. 23 28 3 7 da 26/29 No. lu oda. 
~palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli --1------------------------ 242 Hükumet dahili avlusunda bila No. bu-fe. 360 iV\_ 2 zmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: VV' 

45()() liradır. ilk teminatı 1837 buçuk liradır. l - 18690 kilo dural ve 6310 kilo aleminyon malzeme· Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müddetle 
Şartnamesi Ko. da görülebilir. isteklilerin 2490 sayılı ka- sile 100 kilo tirtilli aleminyon saç ve 20,000 adet açık arttırmaya konulmuştur. ihalesi 18-10-937 tarihinde saat 

nunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı belgelerle beraber tek- 1 k l l arfl ks l •- 15 tcdir. Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne mu··racaatlan. 3-12 ı· a eminyon apso kapa ı z a e i tmeye 11;onul-
qf mektuplarını ihale saatından bir saat evvel komisyona ver· muştur. 
~eri. 19 5 19 4 2885 2 - Tahmin edilen bedeli 109,000 Lira olup ilk teminat 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: parası 6,700 Liradır. 
1 - Beher çiftine tahmin edilen fiatı 444 kuruş olan 3 - ihalesi 4 lkinciteşrin 937 Perşembe günü sa. 15 dedir. 

25000 çift kundura ile her bir çiftıne tahmin edilen 4 - Şartnamesi 545 kuruş mukakilir.de M. M. V. aatın 
fiatı 190 kuruş olan 10,000 çift yemeni ayrı ayrı ka- atma komisyonundan alınabilir. 
palı zarfla alınacaktır. Muharebe ile şartname gönderilemez. 

2 - Kunduranın şartnamesini 555 kuruşa ve diğerininkini 5 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
parasız almak ve örneklerini görmek istiyenlerin her üncü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte tcmi-
gün komisyona gelmeleri. nat ve teklif mektuplarım ihale gününden en geç bir 

3 - Kunduranın ilk teminatı 6800 ve yemenilerin ilk te· saat evveline kadar M. M. V. satın alma komisyonu-
minatı 1425 Liradır. na vermeleri. 18 3 19 2 3250 

4 - Kunduraların ihalesi 5/10/937 Salı günü saat 15 de 
ve yemenilerin ihalesi ayni günde saat 11 dedir. lzmir Müstahkem Mevki Satın. Alma Kom. Reisliğinden: 

S - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanonun 2 ve 1 - Her bir metresine tabının edilen fiatı 575 beı yüz 
3-ün· ·· maddelerinde yazılı vesikaları, ilk teminatları yetmiş beş kuruş olan 5600 beş bin altı yüz metre 
ile bir ı te teklif mektuplarını ihale saatlerinden en kurşuni kaputluk kumaş kapalı zarfla alınacaktır. 
az bir saat evvel Milli Müdafaa Vekaleti satın alma 2 - ihalesi 18/10/937 Pazartesi günü saat 14 dedir. 

3 - ilk teminatı (2415) liradır. iki bin dört yüz on beş 
'-.... komisyonuna vermeleri. 18 21 25 3 3251 liradır. 

lıınir Müstahkem Mevki Sa. Al. komisyonu reisliğinden: 4 - Evsaf ve şartnamesi 161 kuruş mukabilinde M. M. V. 

Dahiliye Mütehassısı 
Doktor 

C:eıaı Yarkın 
lzmir • Memleket hastanesi dahili hastalıklar seririyyat şefi 
Pazardan maada hergün hastalarını muayene ve tedavi eder. 

Muayenehane : ikinci Beyler sokal)ı No. 65 
Telefon : 3956 

Evi : Göztepe tramvay caddesi No. 2018 
Telefon ; 2545 

Kız • Erkek t Z M i R Yatılı - Gündüzlü 

Kültür Lisesi 
Resmi Liselere Muadildir. 

Talebe kaydlarına devam ediliyor. 
1 - Ankara garnizon birlikleri ihtiyacı için 720 ton gür· satın alma komisyonundan alınır. 

gen odununun 16/10/937 Cumartesi günü saat 11 de 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı Kanunun 2 ve 3 •llllllllllllllllllllllllllllhı. Doktor . .1llllllllllllllllilUlllllllll~ 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. üncü maddelerinde gösterilen vcsaikle teminat ve - -

2 - Odunun tutarı (15480) lira olup muvakkat teminatı teklif mektuplarile birlikte ihale saatinden en az bir -_- A. Kem a 1 Ton ay i_ 
(1161) liradır. Şartnamesi her gün komisyonda pa- saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna verme-
rasız görülür. leri. 28 3 8 13 5 Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın; hastalıkları =: 

3 - isteklilerin kanunun 2 - 3 üncü maddelerindeki ve· ------------------------ 5§ Bı·rı·nci Sınıf Mutahassısı 5§ 
sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını lzmir Lv. amirliği sat. al. ko. rs. den: - = 

1 M M k t b ._ k ı =-= ( Verem ve saire) ~ Yazılı gün ve saatten bir saat evveline kadar Leva- 1 - zmir st. v. ıtaa ayvanatının açı11; c si tme su· d 30 ıh b l § Bumahane iıtasyonu karşısındaki Dibek sokak ba~ın • uy ~ 
zım amirliği satın alma komisyonuna vermeleri. retile münakasada u unan ve 16-9-937 perşembe gü- 5 ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ak§am ıaat 6 ya 5§ 

'=--...... 24 29 3 9 nü ihalesi yapılan 135600 kilo saman ihtiyacına veri· =: kadar hastalannı kabul eder ::; 

1 len fiat bahalı görülmüş münakasa on gün temdit cdi- İİllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 11111111• ımir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: E 1 1937 b 
1 - lzmir hava kıtaatının (198000) kilo ekmek ihtiyacı lcrek ihalesi 28- y Ü· tari ine bırakılmıştı 28- ve 

kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 29- Eylül -937 tarihlerinde yapılan ilanlarlarında ga· E G E TA K s •ı -
2 1 zcte idare hanesince mikdarı yanlaş ilan edilditindcn - halesi 11 Birinciteşrin 937 pazartesi günü saat 16 da 

lzmirde kışlada Mst. Mv. Satınalma komisyonunda münakasa 4-Birinciteş.·937 pazartesi ıünü uat 10 da TEL. 3 2 7 O 
yapılacaktır. lımirde kışlada levazım imirliti aatın alma komisyo-

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (21780) liradır. nunda y~pılacaktır. En Lüks OLDSMOBlL Otomobilleri 
4 - Teminat muvakkate akçası (1633) lira 50 kuruştur. 2 - Tahmin edilen mecmu tutarı 3390 lira muvakkat te· •·---------------------
S - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. minatı 254 lira yirmi beş kuruştur. Nafıa müdürlüğünden: 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 3 - Şartnamesi hcrgün komisyonda görülebilir. 

d · "k ·· k b · · d d" ı 4 1 t kl"I t" t dasında ka ti ld klan d · (1740) lira (72) kuruş açın tutarı Bergama müze kurağında 
7 

aır vesı a gosterme mec urıyetın e ır er. - s c ı er ıcare o yı ı o u na aır ve· 
- Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ıika göıtcrmek mecburiyetindedirler. yaptırılacak yazıhane yapısı 15 gün müddetle açık eksiltmeye 

ve 3 cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika- 5 - Eksiltmeye iştirak edeceldcr 2490 sayılı kanunun 2 ve konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlıya· 
larile teminat ve teklif mektupları ihale saatinden en 3 cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları cakları teminat ve müteahhitlik ve Ticaret odası belgclerile 
az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. ve teminat muvakkatelcrile birlikte ihale aaatinden birlikte 15 Birinciteşrin 937 cuma günü saat 11 de Nafıa 

23 28 3 8 evci komisyona müracaattan. müdürlüpnde müteşekkil komisyona başvurmaları. 3408 



Sayfa 8 ANADOLU s 1lktetrin '" 

Fratelli Sperco Pu·· r·e ahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb-
\1 apur .A.centası .................................... r.e•k•le.r.·.r.a .. h':!.s.ız ... o.la•n•l•a•r•a•b•ı··ıe ... D ... ok ... to.r.la .. r•b•u•n•u ... ta•v•s•i•y•e•e•d•e•r•le•r•-.......... .. 

ROY AL NEERLANDAIS DEUTSCHE LEVANTE. ~ Kuşadası Sulh Hukuk Ha· 
KUMPANYASI LINlE Siz de kimliiinden: 

" DEUCAUON " vapuru G. M. B. H. Davutlar nahiyesinin Türk 
10/10 gelip yükünü tahliyeden "THESSALIA" vapuru 6 M E TAL L u M Şanlı mahallesinden ölen ter· 
sonra BURGAS, VARNA ve İikteşrinde bekleniyor. HAM- cüman Mustafa veresesinden 
KôSTENCE limanları ıçın BURG ve BREMEN liman· "O lambalarını Memiş oğlu Hüseyin, Yaşar 
hareket edecektir. !arından yiik çıkaracaktır. tJ alırsanız : karısı Hatice ile Sökenin Ke· 

" DEUCAUON " vapuru "ARKADIA" vapuru 6 Bi- malpaşa mahallasind~n ölen 
26/1 O ROTTERDAM, AMS- rinciteşrinde bekleniyor. ROT- Hem bol ışık almış Bedriye veresesinden kendi 
TERDAM ve HAMBURG li- TERDAM, HAMBURG ve olur, hem iktısat et- namına bil'asale ve küçük 
manlarına yük alarak hareket BRE.MEN limanları için yük miş olur, hem lamba çocukları Fevziye, Cevdet ve 
edecektir. alacaktır. değiştirmekten kurtu- Mesrure namlarına bilvelaye 

"JUNO,, vapuru 16/10 da AMERICAN EXPORT LI· L L u lur, hem de sarfiya- müteveffiyenin kocası ve kü· 
ROTTERDAM, AMSTER- NES çüklerin babası öğretmen tınızın eksildiğini ilk 
DAM ve HAMBURG liman- The EXPORT STEAMSHlP Mustafa Akbaşlının ayni na· faturada görürsünüz. h. 
!arına hareket edecektir. CORPORA TION ıye ve ayni mahalleden Nur• 

SVENSKA ORIENT "EXIRIA,, vapuru 28 Ey- karısı Şerife ile küçük Ali 
LINIEN IUlde bekleniyor. NEVYORK Cevfı· k Baykent Elektri~ - telefon ve kızı Habibe aleyhine açtıkları 

.. BIRKALAND " motörü için yük alacaktır. malzemesı deposu. men'i müdahale davasının ya· 
4-10 da ROTTERDAM, HAM "E.XAMELIA., vapuru 3 s• f b •k J pılmakta olan duruşmasında: 
BURG, GDYNIA, DANMAR Birinciteşrinde bekleniyor. temeDS 8 rl 8 &rl mÜmeSSİ}İİ Dava olunanlardan Habibenin 
KA, NORVEÇ ve BALTIK NEVYORK için yük alacaktır. yerinin belli olmaması itiba· 
limanlarına hareket edecektir. EXECUTIVE,, vapuru 10 rile ilan yoluyle tebligat ifa· 

" BARDALAND ., motörü Birinciteşrinde bekleniyor. E IA k E t 8 k d sına karar verilerek duruşma· 
16·10da ROTTERDAM, HAM· NEVYORK için yük alacaktır. m 8 Ve Y am aD 8510 an: nın 6-10-937 Çarşamba günü 

BURG DANZIG GDY A 
B T"" ı k d saat 10 a bırakılmış olduğu 

, , NI , "EXCHANGE., vapuru 18 urnava umen satın ama omisyonu riyasetin en: usulün 141 ve 142 inci mad· 
DANMARK, NORVEÇ ve Birinciteşrindc bekleniyor. Cinsi Miktarı Mahalli Umuın tahmin Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 
BALTIK limanlarına hareket NEVYORK için yük alacaktır. Kilo tutarı teminatı şekli delerine göre bildirirler. 3

45o 
edecektir. "CARLTON., vapuru 22 Lira Lira 

"VIKINGLAND.. motörü Birinciteşrinde bekleniyor. Patates 28200 Merkez 1974 149 Açık 5/10/937 
2-11 de ROTTERDAM, HAM NEVYORK için yük alacaktır. Kuru soğan 8300 ., 415 32 Açık ,. 

Salı 10 

~~:.ıAN~~~~~·Noı~l-ç! "EXMINSTER., vapuru 28 Patates 3350 Ödemiş 235 1~ Açık ., 
ve BALTIK limanlarına ha- Birinciteşrinde bekleniyor. Kuru soğan 3350 Ödemiş 168 13 Açık ,, 11 

il 

" 

11 
14,30 
15 

reket edecektir. NEVYORK için yük alacaktır. 1 - Yukarda mıktar ve mahalli yazılı yiyecekler açık eksiltme suretıle münakasaya konul-
SERVICE MARITIME THE E.APORT STEAM· muştur. . 

ROUMAIN SHIP CORPORATION 2 - Münalcasaları hizalarında yazılı saatlerde olmak üıere 5· 10-937 salı günü yapılacaktır. 
"ALBA JULIA., vapuru PiRE AKTARMASI 3 - Şartnameleri komisyonda görülebilir. 

10-lOda MA.LTA, CENOVA SERi SEFERLER 4 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. 

MARSILYA ve ORAN liman- "EXETER,, vapuru 8 Bi- 18 23 28 3 3239 
)arına hareket edecektir. rinciteşrinde PIREden BOS- C. No. Yeri Eski Yeni 

No. su Nev'i 
Depozitosu 

T. L. Yolcu ve yük kabul ederler. TON ve NEVYORK için ha-
ZEGLUGA POLSKA S.A. 

" LECHIST AN ,, motörü 
8110 da ANVERS, GDYNIA 
ve DANZIG limanlarına here-

1 
ket edecektir. 

ilanlardaki hareket tarihlerile ı 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için İkin-
ci kordonda FRA TELLi SPER 
CO vapur acentalığına mü· 
racaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/4221/26631 ..................... 
Olivier ve 

Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
lirinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"POLO" vapuru limanı
•ıızda olup 28 Eyliile kadar 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

"PHILOMEL,, vapuru 29 
Eylülden 8 Birinciteşrine ka
der LONDRA, için yük ala· 
caktır. 

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

LIVERPOOL HATTI 
11MARDINIAN,. vapuru 29 

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

BRISTOL LEITH ve NE-W 
GASTLE HATTI 

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

11ARABIAN PRINCE,, va
puru 10 Birinciteşrinde gele
cek LEITH ve NEWGASTE
LE için alacaktır. 

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

Göz Hekimı 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan so
kağı No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden eve] 
saat 10-12 öğleden sonra 

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

reket edecektir. 
SEYAHAT MÜDDETi 

PiRE - BOSTON 16 gün 
PiRE - NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 26 

Birinciteşrinde bekleniyor. 
KÖSTENGE, SULINA GA· 
LATZ ve GALA TZ aktar· 
ması TUNA ]imanları için 
yük alacaktır. 

STE ROY ALE HONGRO· 
iSE DANUBE MARITIME 

"DUNA" vapuru J 8 Bi· 
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 

Birinciteşrinde bekleniyor. 
LIVERPOOL ve ANVERS 
limanlarından yük çıkaracak 

ve BURGAZ, VARNA, KÖS
TENCE, SULİNA, GALA TZ 
ve IBRAİL limanları için yük 
alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE -
ANVERS 

"ESPAGNE" vapuru Ey-

lı11 sonunda bekleniyor. AN
VERS için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDEL
HA VSLINJE 
OSLO 

"BAALBEK,. motö .. ü 27 
Eylı11de bekleniyor. DIEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ 
umum limanları için yük ala
caktır. 

"BAY ARD" motörü 24 Bi
rinciteşrinde bekleniyor. DI
EPPE, DÜNKERK ve NOR
VEÇ limanları için yük ala
caktır. 

ARMEMENT H SCHULDT 
HAMBURG 

.. MARITZA" vapuru 28 
Birinciteşrinde bekleniyor. 
ROTTERDAM, HAMBURG 

170 
183 
218 

TAKSİTLE 
Güzelyalı Nuribey çıkmazı ada 1787, parsel 3 
Akdeniz M. lkincikordon ada 976, pars~l 7 
Cedid Mah. Bülbül sokak ada 393, paı sel 31 

PAZARLIKLA 
1 Gaziler M. Kemer sokak 
6 Karşıyaka Alaybey Hayal sokak ada 8, pauel 7 
9 ikinci Süleymaniye Ruhibaba S. 

12 Karaşıyaka Alaybey Han Günaydın sokak 
ada 188. parsel 5 

16 Mahmudiye Mah. Kireçlikaya sokak 
ada 1553, parsel 17 

17 Memduhiye Mah. Kireçlikaya sokak 
ada 1553, parsel 18 

18 Memduhiye Mah. Kireçlikaya sokak 
ada 1553, parsel 19 

24 ikinci Süleymaniye M. Kamilpaşa sokak 
ada 155, parsel 5 

41 İkinci Süleymaniye Hüseyinefendi sokak 
50 Hamidiye M. Tire kapısı sokak 
51 İkinci Sultaniye M. İkiçeşmelik Eşrefpaşa 

16 tai 
72/1,72 
6 6 

21>, 31 
10,1012 
1, 3, 5 

~O, 20/A 

6 

8 

10 

138 
12 

40, 42 

Nezaket so. ada 21, parsel 7 2,725,727,729,731 
52 
63 

İkinci sultaniye Nezaket s. ada 21, parsel 8 4 Taj 
Abmetağa M. Yemişçarşısı ada 223, parsel 5 23, 24 

72/1 
73 
75 
77 

Kestelli M. Başturak s. ada 192, parsel 31 97/1 
Karşıyaka Alaybey Han s. ada 188, parsel 5 23, 23/1 
Karşıyaka Alaybey Yalı caddesi ada 31, parsel 1 117 
Karşıyaka Osmanzade Reşadiye ada 100, parsel 25 21 

86 Ahmetağa mahallesi Yemiş çarşısı ada 233, 
parsel 2 

92 Dördüncü Sultaniye M. Hacı Mevlut 
çukuru sokak 

96 
105 
108 

147 
148 
149 

Reşadiye tramvay caddesi 
Karşıyaka Turan Menemen caddesi eski 
F evzipaşa mahallesi hastane sokak ada 
178 parsel 41 
Kuşadası Alacame~çit M. Han sokak 
Kuşadası Alacamesçit Mahal. 

" '' cc 

152 Karşıyaka Alay bey Mir' at sokak ada 17, 
parsel 8 ı 

159 Şeyh mahallesi Osmanzade sokak 
178 Buca Yağhane sokak 
181 Karşıyaka Alaybey Selamet sokak 

ada 20, parsel 57 
186 Buca Halk sokak 
188 Esnaf şehri mahallesi Şamlı sokak 

ada 186, parsel 117 

Taj. 

5, 3 

14 
985 

6 

174 
32 
30 

2 

Taj. 23 
yeni 7 /2, 7 /4 

yeni 42, 44 

16 
21 

68/70 
211 Karşıyaka Bahariye mahallesi Mektep ıokak 

ada 168, parsel 13 . 8 

Ev 
" .. 
T aj ev ve maA-aıa 
u u 

" .. 
.. 

" '. 

.. " 
• 
" u 

" " 
" 
" 

'400.-
1.800.-

400.-

180.-
240.-
150.-

240.-

100.-

100.-

100.-

50.-
60.-

160.-

Bir ev ve dört dükkan 400.-
Ev 360.-
Mağaza 300.-
Ev 280.-
" 350.-
u 600.-
" 360.-

Mağaza 

Ev 
" 
Bahçeli ev 

Ev 
Han 
Kahve 
Ev 

" 
Depo 
Ev 

il 

" 

" 

" 

dük kin 

400.-

100.-
900.-
400.-

360.-
240.-
160.-
180.-

440.-
400.-
240.-

100.
.SOO.-

700.-

350.-
223 Fatih mahallesi Mahmut ağa ve Değirmen· 

dağı sokak ada 495, parsel 6 75177 " dükkan 450.-
224 Mesudiye mahallesi İntikam sokak 5 '' 800.-

İzahatı yukarıda yazılı gayrimenkullerin peşin veya taksitle ihaleleri 4-10-937 pazartesi günü 
saat on birde yapılmak üzere artırmllya çıkarılmıştır. Taksitliler % 9 1/2 faize tabidir. 

istekli olanların yevmi mezkurde hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yatırarak 
artırmaya girmeleri ve yanlarında birer fotoğraf getirmeleri. 19-3 3204 

HAMBURG ve BREMEN li
manlarına yük alacaktır. 

ilanlardaki hareket tarihle
rile navlunlardaki değişiklik-

)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 

FotoOr 
l N ö N Ü Cad. No. 20 

Atölyede 

1 

En güzel pozlar 
çekilir. 

Amatör işler 
Temiz cabuk , 

ucuz yapılır 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı ojlu 

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

Te:lefon : 3479 

İzmir Birinci icra Memur 
luğundan: 

Bir borçtan dolayı icraell 
hacz olunan Karantina ma· 
hallesinin Cüneyt sokağınd• 
23 taj numaralı ve 500 lirB 
muhammen kıymetli içinde 
tahtani ve fevkani dört oda)'' 
ve bir miktar bahçeyi muh· 
tevi bir bap hane 5· 11-93~ 
tarihine müsadif cuma güntl 
saat 11 de dairemizde açı~ 
arttırma ile satılmak üzere 
müzayedeye konulmuştur. sıı 
artırmada verilecek bedel kıY: 
meti muhamminenin % 7 5 ill1 

bulursa en çok artırana ihale 
olunacak aksi taktirde en ço~ 
artıranın taahhüdü baki kal· 
mak şartiyle 20-11-937 tari: 
hine tesadüf eden CumarteS1 

günü saat 11 de temdidt11 

yapılacak müzayedede muB' 
mele 2280 numaralı kanull9 

tabi olmadığından en çok sr 
tıranın üstünde bırakılacaktı!· 
ihale bedeli peşindir. 

Bu gayri menkul üzerinde 
her hangi bir hak iddiasıııd~ 
bulunanlar, tarihi ilandan iti' 
haren yirmi gün içinde ves': 
ikiyle birlikte daireye miir' 
caatları aksi takdirde haki•'' 
tapu siciliyle sabit olmı)'811 • 

tarın paranın paylaşmasındb~ 
hariç bırakılacakları ve . 
baptaki satış şartname~ 
24-10-937 den itibaren herle 
tarafından 2örlllmck üze'~ 
açık bulundurulacaktır. Miiı9 

yedeye iştirak için % 7'5 rı.i(ı; 
betinde pey akçesi veya rı1'·ıe 
banka teminat mektubu 1

111 
ve 37 /3817 dosyR nurnrss• t· 
hamilen dairemize mürscS8 ~ 
ları lazımdır. Yüzde iki buçll. 
dellaliye resmi ve tapu h~ı'~çrı 
lan müşteriye ait olaca~ı 1 

' 

olunur . 
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